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1 INLEIDING 
 

In opdracht van de heer Kruse is door Est  Invent BV een verkennend bodem- en asbestonderzoek 

uitgevoerd aan de Brummelaarsweg 26 te Markelo. De locatie staat kadastraal bekend als: gemeente 

Hof van Twente, sectie P nummer 970 (gedeeltelijk). Voor de regionale ligging van de 

onderzoekslocatie wordt verwezen naar bijlage 1. 

 

De aanleiding voor het uitvoeren van het verkennend bodemonderzoek is de voorgenomen  

nieuwbouw op de locatie en de aanvraag van de hiervoor benodigde omgevingsvergunning.  

 

Het onderzoek heeft als doel, inzicht te verschaffen in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter 

plaatse, teneinde vast te kunnen stellen, of deze al dan niet een belemmering vormt voor de mogelijke 

nieuwbouw op de locatie. 

 

Het doel van het verkennend asbestonderzoek is het met een relatief geringe onderzoeksinspanning 

na te gaan of de verdenking op verontreiniging van de bodem met asbest terecht is en een indicatieve 

uitspraak te doen over het asbestgehalte in de bodem. 

 

1.1 Voorwaarden en uitgangspunten 

Bij een verkennend bodemonderzoek dienen de volgende normen te worden gevolgd.  

- Voorafgaand aan het bodemonderzoek dient een vooronderzoek conform de richtlijnen in de 

Nederlandse Eind Norm (NEN) 5725 (2017): “Bodem, leidraad voor het uitvoeren van 
vooronderzoek bij verkennend, oriënterend en nader onderzoek” te worden verricht 

- Het verkennend bodemonderzoek dient te voldoen aan de richtlijnen in de Nederlandse Eind 

Norm (NEN) 5740+A1: 2016: “Bodem, onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek”; 
- Het verkennend asbestonderzoek dient te voldoen aan de richtlijnen in de Nederlandse Eind 

Norm (NEN) 5707+C2 (2017): Inspectie en monsterneming van asbest in bodem en partijen 

grond. 

 

Volledigheidshalve merken wij op dat Est Invent BV een onafhankelijk opererend adviesbureau is, 

welke op generlei wijze verbonden is met de opdrachtgever voor het onderzoek of de eigenaar van de 

onderzoekslocatie. 

 

1.2 Indeling rapportage 

In het onderhavige rapport wordt eerst ingegaan op de locatiegegevens en het vooronderzoek. 

Vervolgens komen de veldwerkgegevens, het laboratoriumonderzoek en de analyseresultaten aan 

bod. De rapportage wordt afgesloten met een bespreking van de analyseresultaten en de bijbehorende 

conclusies en aanbevelingen.  
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2 VOORONDERZOEK  
 

2.1 Algemeen 

Het vooronderzoek is gebaseerd op de NEN 5725:2017. Onderstaand zijn de typen vooronderzoek 

opgenomen: 

 

Onderzoeksaspecten Aanleidingen tot vooronderzoek 

 

A B C D E F G 

1. Locatiegegevens Eigendomssituatie O O 

     

Hoogteligging 

    

✓ 

  

2. Bodemopbouw en 

geohydrologie 

Bodemopbouw ✓ ✓ 

 

✓ ✓ ✓ 

 

Antropogene lagen in de bodem ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Geohydrologie ✓ ✓ 

     

3. Verwachting t.a.v. de 

bodemkwaliteit 

Geval van ernstige bodemverontreiniging? ✓ 

 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Kwaliteit o.b.v. BKK ✓ O ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

O.b.v. uitgevoerde bodemonderzoeken ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 

✓ 

4. Gebruik en beïnvloeding 

van de locatie, verdachte 

situatie, activiteiten, ongewoon 

voorval 

Voormalig ✓ O ✓ ✓ ✓ 

 

✓ 

Huidig ✓ ✓ 

 

✓ ✓ ✓ 

 

Toekomst 

 

✓ 

  

O 

  

Asbestverdacht? ✓ 

 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

5. Terreinverkenning 
A. bodemonderzoek, par. 6.2.1 
B. nul‐ en eindsituatieonderzoek, par. 6.2.2 
C. bodemkwaliteitsklasse (Bbk), par. 6.2.3 
D. partijkeuring, par. 6.2.4 
E. opstellen/ actualiseren bodemkwaliteitskaart (Bbk), par. 6.2.5 
F. gebruik bodemkwaliteitskaart (Bbk), par. 6.2.6 
G. inschatten van arbeidshygiënische risico’s, par. 6.2.7 

✓ Verplicht onderzoeksaspect. Indien dit onderzoeksaspect niet van toepassing is, behoort dit in het rapport te worden vermeld en 

gemotiveerd  

O Optioneel 

 

In het kader van het vooronderzoek (standaard vooronderzoek A) is informatie ingewonnen uit de 

volgende bronnen: 

- informatie van de opdrachtgever; 

- informatie van de gemeente Hof van Twente 

- eventuele informatie voorgaande onderzoeken; 

- informatie bodemloket (www.bodemloket.nl); 

- topografische kaarten (www.topotijdreis.nl);  

- informatie bagviewer.nl;  

- interpreteren van geohydrologische kaarten en dinoloket; 

- een locatie-inspectie (uitgevoerd tijdens veldwerk). 

 

2.2  Bekende gegevens 

De onderzoekslocatie is gelegen aan de Brummelaarsweg 26 te Markelo. De locatie staat kadastraal 

bekend als: gemeente Hof van Twente, sectie P nummer 970. Het gehele kadastrale perceel heeft een 

totale oppervlakte van 3.515 m2. De locatie is omringd door landbouwgrond/bos. Ten oosten van de 

locatie bevindt zich ( het opslagterrein van) een loonbedrijf. 

 

Op basis van topotijdreis.nl blijkt de huidige onderzoekslocatie vanaf eind 1800 bebouwd. Aldus 

Bagviewer is de onderhavige varkensschuur rond 1975 gerealiseerd. De huidige werktuigenberging 
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stamt uit circa 2009. In de loop der tijd heeft de bebouwing zijn huidige omvang bereikt en zijn er 

diverse gebouwtjes gesloopt. Voor de topografische kaarten van de verschillende jaartallen wordt 

verwezen naar de bijlagen. 

 

Op basis van bodemloket.nl en de omgevingsrapportage blijken er ter plaatse van onderzoekslocatie 

geen bijzonderheden bekend. Voor de informatie van bodemloket wordt verwezen naar de bijlage. 

 

Uit informatie van de gemeente Hof van Twente is gebleken dat zich in het verleden tegen de 

voormalige boerderijzijkant een bovengronds brandstoftankje heeft gestaan.  De voormalige situering 

van het tankje ligt buiten de onderzoekslocatie.   

  

Volgens de asbestdakenkaart van de provincie Overijssel blijkt er op de locatie sprake van 

asbestdaken. (het dak van de voormalige varkensschuur en onderzoekslocatie)  Het grootste gedeelte 

van het dak watert af op een klinkerverharding. De zuidzijde watert gedeeltelijk af op een grasveld en 

is als verdachte deellocatie onderzocht.  

 

De onderzoekslocatie is niet gelegen in een gebied met verhoogde kans op archeologie (bron: 

IKAW/AMK-kaart). 

 

Verder is de locatie voor zover bekend niet gelegen in een gebied wat verdacht is voor de 

aanwezigheid van PFAS.  

 

2.3 Conclusies vooronderzoek en onderzoekshypothese 

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de NEN 5740 ‘Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren 

van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en 

grond. Op basis van de beschikbare informatie is hierbij de onderzoeksstrategie voor een ‘onverdachte 

niet-lijnvormige locatie (ONV-NL)’ gehanteerd.  

 

De bovenstaande strategie is in verband met de aanwezigheid van een asbest verdacht dak aangevuld 

met een onderzoek conform de NEN 5707+C2:2017 ‘Inspectie en monsterneming van asbest in bodem 

en partijen grond. Op basis van de beschikbare informatie is hierbij de onderzoeksstrategie voor een 

verdachte locatie met diffuse bodembelasting, heterogeen verdeeld (paragraaf 6.4.5) gehanteerd. 

Voorafgaand aan het onderzoek (conform de NEN5707) is (indien mogelijk) een maaiveldinspectie 

uitgevoerd.  

 

NB: Bij de interpretatie van het totaal aan onderzoeksgegevens dient, gezien de gehanteerde strategie 

(gebaseerd op de Nederlandse Norm NEN 5740 en NEN 5707), welke is gericht op een indicatieve 

beoordeling van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem, rekening gehouden te worden met een 

zeker restrisico. Tevens wordt erop gewezen, dat onderhavig onderzoek een momentopname is. 

 

3 UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN 
 

3.1 Algemeen 

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd door Est Invent BV en uitgevoerd op basis van de BRL SIKB 

2000 protocol 2001: ‘Plaatsen van handboringen en peilbuizen en nemen van grondmonsters etc’ en 

protocol 2018 ‘Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem’ en protocol 2002: ‘Het 
nemen van grondwatermonsters’. Voor deze protocollen is Est Invent BV in het bezit van een 

procescertificaat (certificaatnummer: NC-SIK-20333).  
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De chemische en asbest analyses zijn uitgevoerd door het de door de Raad voor Accreditatie (RvA) 

geaccrediteerde laboratorium Al-West te Deventer (certificaatnummer L005). Het 

onderzoeksprogramma is in tabel 3.1 opgesomd. 

 
Tabel 3.1: onderzoeksprogramma 
Locatie Boringen Boorpuntnr.  Analyses 

Brummelaarsweg26  te 

Markelo 

ca 200  m2 

2 x boring 0,5 m-mv 

1 x boring 2,0 m-mv 

1 x peilbuis 

3 en 4  

2  

1 

2 x standaardpakket grond 

 

1 x standaardpakket grondwater 

 3 graafgaten 0,3x0,3x0,5 m 01 t/m 03 1 x asbest NEN5898 (grond) 

Toelichting op tabel: 

m -mv: meter minus maaiveld; 

Standaardpakket grond: metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink), PAK (VROM 10), 

minerale olie, PCB’s. 
Standaardpakket grondwater metalen, vluchtige aromaten (BTEXN), vluchtige chloorkoolwaterstoffen (18 verbindingen), 

minerale olie; 

NEN5898: asbest in grond; 

*: indicatief  

 

3.2 Veldwerkzaamheden 

Het veldwerk is uitgevoerd op 25 februari 2022 (plaatsen graafgaten, boringen en peilbuis) door de 

heer Van der Poel en op 4 maart 2022 (nemen grondwatermonster) door de heer M. Hendriks. Zowel 

de heer Hendriks als de heer Van der Poel als Est Invent BV zijn gecertificeerd voor genoemde 

werkzaamheden.  Ten aanzien van de graafgaten wordt opgemerkt dat ze zijn gegraven tot 0,5 m -mv 

en zijn bemonsterd tot 0,2 m -mv.   

 

Voorafgaand aan het veldwerk is conform de NEN5707 een maaiveldinspectie uitgevoerd. De 

maaiveldinspectie heeft niet geleid tot het aanpassen van de onderzoeksstrategie (de locatie is 

grotendeels verhard met klinkers. De rest is onverhard). De locaties van de graafgaten, boringen en 

peilbuis staan weergegeven in bijlage 2.  

 

Het opgeboorde materiaal is beoordeeld op textuur, kleur en zintuiglijk waarneembare 

verontreinigingen. De gegevens van de monsterpunten zijn verwerkt tot boorprofielen, welke zijn 

opgenomen als bijlage 3. De globale bodemopbouw en de relevante zintuiglijke waarnemingen zijn 

beschreven in paragraaf 4.1. 

 

Voor het vaststellen van een eventueel aanwezige olieverontreiniging is gebruik gemaakt van de olie-

op-water-test. De grootte en de kleurschakering van de oliefilm op het werkwater geven een indicatie 

van de mate van verontreiniging. Voor het laboratoriumonderzoek zijn van de bovengrond (0,0-0,5 m-

mv) uit iedere boring grondmonsters genomen. Uit de boringen tot 2,0 m-mv is per iedere halve meter 

een grondmonster genomen. Bodemlagen met afwijkende kenmerken (textuur, kleur, aanwezigheid 

bodemvreemd materiaal, etc) zijn apart bemonsterd. 

 

3.3 Chemisch-analytisch onderzoek 

De samenstelling van de analysepakketten is als volgt: 

Standaardpakket grond: 

- zware metalen: barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink; 

- Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK); 

- PCB’s (Polychloorbifenyl); 

- minerale olie (GC). 
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Standaardpakket grondwater: 

- zware metalen: barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink; 

- vluchtige aromatische koolwaterstoffen (BTEXN); 

- vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen; 

- minerale olie (GC). 

 

Asbest: 

- Asbest in grond conform NEN5898;  

 

3.4 Toetsingskader 

De analyseresultaten zijn getoetst aan het toetsingskader uit de Wet Bodembescherming. Het 

toetsingskader bestaat uit achtergrondwaarden alsmede interventiewaarden.  

 

Een beschrijving van de waarden is hieronder weergegeven: 

Achtergrondwaarden (AW) (alleen voor grond) 

De achtergrondwaarden geven de milieuhygiënische kwaliteit voor bodem, waarop geen locatie-

specifieke bodembelasting is opgetreden. De achtergrondwaarden geven derhalve de gemiddelde 

gehalten van de parameters in gebieden, waarin geen antropogene beïnvloeding van de bodem heeft 

plaatsgevonden. 

 

Interventiewaarden (I) 

De interventiewaarden geven het concentratieniveau voor verontreinigende stoffen aan waarboven 

sprake is van ernstige bodemverontreiniging. Indien de interventiewaarde voor grond een 

bodemvolume van 25 m³ of voor grondwater een bodemvolume van 100 m³ overschrijdt, is sprake van 

een geval van ernstige bodemverontreiniging. 

Voor asbest geldt dit omvangscriterium niet en is er al sprake van een geval van ernstige 

bodemverontreiniging, als de interventiewaarde in enig bodemvolume wordt overschreden. 

 

In bijzondere situaties kan ook bij concentraties beneden de interventiewaarden sprake zijn van een 

geval van ernstige verontreiniging. 

De interventiewaarden zijn gebaseerd op de risico’s voor de volksgezondheid en het ecosysteem. 

De achtergrond- en interventiewaarden in de grond zijn gerelateerd aan het gehalte aan lutum en 

organische stof (humus) van de bodem.  

 

Wanneer een gehalte tussen de achtergrondwaarde/ streefwaarde en de interventiewaarde ligt, wordt 

dit in de tekst aangeduid als een verhoogd gehalte. Een gehalte boven de interventiewaarde wordt 

aangeduid als een sterk verhoogd gehalte. 

 

Het toetsingskader bevat een aantal voorschriften voor toetsing in het geval het gehalte/ de 

concentratie van één parameter of de gehalten/ concentraties van één of meer stoffen behorend bij 

een somparameter beneden de detectiegrens liggen. In dit geval dient de detectiegrens met een factor 

0,7 vermenigvuldigd te worden en vervolgens getoetst. In de onderhavige rapportage zijn 

overschrijdingen van de achtergrond- of streefwaarden, die uitsluitend het gevolg van dergelijke 

statistische bewerkingen, genegeerd. Dergelijke toetsingsresultaten hebben ons inziens geen 

toegevoegde waarde. Uitsluitend, wanneer sprake is van significante overschrijding van de 

toetsingswaarden door de detectiegrenzen, worden waarden beneden detectiegrenzen behandeld. 
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4 RESULTATEN 
 

4.1 Zintuiglijke waarnemingen 

In het veld zijn de fysische bodemeigenschappen per te onderscheiden bodemlaag omschreven. In 

tabel 4.1 is de globale bodemopbouw weergegeven zoals deze tijdens de veldwerkzaamheden is 

aangetroffen.  

 
Tabel 4.1: globaal overzicht bodemopbouw 

Diepte (m-mv) Samenstelling 

0,1 – 2,8* zand, zeer fijn tot matig fijn, zwak siltig met plaatselijk een humeuse bovengrond 

Toelichting tabel 
m-mv:meter minus maaiveld 
*: maximale boordiepte 

 

Tijdens de veldwerkzaamheden zijn zintuiglijk op het maaiveld en in de opgeboorde grond geen 

asbestverdachte materialen waargenomen.    

 

In tabel 4.2 zijn de resultaten van metingen tijdens de bemonstering van het grondwater weergegeven. 
 
Tabel 4.2: resultaten van metingen aan het grondwater 

Peilbuis nr. 
Filterdiepte 

(m-mv) 
Grondwaterstand 

(m-mv) 
pH-waarde 

( -/-) 
Troebelheid 

(NTU) 
EC 

(µS/cm) 

01 1,8-2,8 0,98 6,4 12 743 

Toelichting tabel 
m-mv: meter minus maaiveld 

 

De gemeten waarden in het grondwater wijken niet af van de waarden, welke onder de natuurlijke 

omstandigheden verwacht kunnen worden. Er is geen aanleiding voor het uitvoeren van een nader 

onderzoek naar een verhoogde NTU (>10). 

 

4.2 Analyseresultaten grond 

De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 4. In de tabellen in bijlage 5 zijn de analyseresultaten 

getoetst aan de achtergrond- en interventiewaarden. De resultaten van de toetsing zijn in tabel 4.3 

opgesomd. 

 
Tabel 4.3: Getoetste analyseresultaten  grond  

Analysemonster Traject (m-mv) >AW >I 

Mp 1 tm 4 Ca 0,1 - 0,5 - - 

Mp 1 en 2 0,5 – 2,0 - - 

Toelichting tabel 
m-mv: meter minus maaiveld 
 

Uit de analyseresultaten blijkt dat in de mengmonsters van de bovengrond en de ondergrond geen 

verhoogde gehalten zijn aangetoond ten opzichte van de achtergrondwaarden.  

 

Op basis van een indicatieve toetsing aan het Besluit bodemkwaliteit (ontvangende bodem en 

toepassen) wordt de grond als bodemkwaliteitsklasse “altijd toepasbaar” beoordeeld. Voor de 

indicatieve toetsing aan het Besluit bodemkwaliteit wordt verwezen naar de bijlagen.  

 

4.3 Analyseresultaten asbest in grond 

De analysecertificaten zijn opgenomen in de bijlagen. De resultaten van de toetsing voor asbest zijn in 

tabel 4.4 opgesomd. 
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Analysemonster Traject (m-mv)  Fractie >20 mm 
Fractie < 20 mm 

(mg/kg.ds) 

Totaal gewogen asbest 
(fractie >20 + <20 mm) 

(mg/kg.ds) 

RE01 (01 t/m 03) grond 0 – 0,2 n.a. <2 <2 

Toelichting tabel 
m-mv: meter minus maaiveld 
n.a: niet aanwezig/ aangetoond 
*:  indicatief 

 

In de grond RE01 blijkt zintuiglijk en analytisch geen asbest aanwezig te zijn. Er is derhalve geen 

sprake van asbestgehalten boven de norm. 

 

4.4 Analyseresultaten grondwater 

De analysecertificaten zijn opgenomen in de bijlagen. In de tabellen in bijlage 5 zijn de 

analyseresultaten getoetst aan de streef- en interventiewaarden. De resultaten van de toetsing zijn in 

tabel 4.5 opgesomd. 

 

Tabel 4.5: Getoetste analyseresultaten grondwater 

Watermonster Filterdiepte (m-mv) >S >I 

01 1,8-2,8 barium - 

 

In het grondwater uit peilbuis 01 is barium gemeten in een gehalte dat de desbetreffende streefwaarde 

overschrijdt. Verder zijn van de geanalyseerde parameters geen concentraties aangetoond boven de 

streefwaarden.  

 

4.5  Toetsing hypothese 

Op basis van de onderzoeksresultaten wordt, de hypothese "onverdacht" voor de onderzoekslocatie, 

verworpen. In het grondwater is een licht verhoogde concentratie gemeten. Het gehalte is dermate dat 

aanvullende maatregelen niet noodzakelijk worden geacht. De hypothese behoeft niet te worden 

bijgesteld.   

 

Er zijn vanuit milieuhygienisch oogpunt geen belemmeringen voor de voorgenomen nieuwbouw op de 

locatie.  

 

5 CONCLUSIES EN ADVIES 
 

In opdracht van de heer Kruse is door Est  Invent BV een verkennend bodem- en asbestonderzoek 

uitgevoerd aan de Brummelaarsweg 26 te Markelo. De locatie staat kadastraal bekend als: gemeente 

Hof van Twente, sectie P nummer 970 (gedeeltelijk). Voor de regionale ligging van de 

onderzoekslocatie wordt verwezen naar bijlage 1. 

 

De aanleiding voor het uitvoeren van het verkennend bodemonderzoek is de voorgenomen  

nieuwbouw op de locatie en de aanvraag van de hiervoor benodigde omgevingsvergunning.  

 

Het onderzoek heeft als doel, inzicht te verschaffen in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter 

plaatse, teneinde vast te kunnen stellen, of deze al dan niet een belemmering vormt voor de mogelijke 

nieuwbouw op de locatie. 

 



Project : Verkennend bodem- en asbestonderzoek Brummelaarsweg 26 te Markelo 

Projectnummer : 25 02 22 

 

 

 

 
EstInvent BV 
Postbus 522, 7245 ZG  LAREN 10 van 10 

Het doel van het verkennend asbestonderzoek is het met een relatief geringe onderzoeksinspanning 

na te gaan of de verdenking op verontreiniging van de bodem met asbest terecht is en een indicatieve 

uitspraak te doen over het asbestgehalte in de bodem. 

 

Tijdens de veldwerkzaamheden zijn geen waarnemingen gedaan die kunnen duiden op de 

aanwezigheid van bodemverontreiniging. Zintuiglijk zijn op het terrein op het maaiveld en in de 

opgeboorde grond geen asbestverdachte materialen waargenomen.  

 

Uit de analyseresultaten blijkt dat in de mengmonsters van de bovengrond en de ondergrond geen 

verhoogde gehalten zijn aangetoond ten opzichte van de achtergrondwaarden.  

 

Op basis van een indicatieve toetsing aan het Besluit bodemkwaliteit (ontvangende bodem en 

toepassen) wordt de grond als bodemkwaliteitsklasse “altijd toepasbaar” beoordeeld. Voor de 

indicatieve toetsing aan het Besluit bodemkwaliteit wordt verwezen naar de bijlage.  

 

In de grond blijkt zintuiglijk en analytisch geen asbest aanwezig te zijn. Er is derhalve geen sprake van 

asbestgehalten boven de norm. 

 

In het grondwater uit peilbuis 01 is barium gemeten in een gehalte dat de desbetreffende streefwaarde 

overschrijdt. Verder zijn van de geanalyseerde parameters geen concentraties aangetoond boven de 

streefwaarden.  

 

Op basis van de onderzoeksresultaten wordt, de hypothese "onverdacht" voor de onderzoekslocatie, 

verworpen. In het grondwater is een licht verhoogde concentratie gemeten. Het gehalte is dermate dat 

aanvullende maatregelen niet noodzakelijk worden geacht. De hypothese behoeft niet te worden 

bijgesteld.   

 

Er zijn vanuit milieuhygienisch oogpunt geen belemmeringen voor de voorgenomen nieuwbouw op de 

locatie.  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BIJLAGE 1  

Regionale ligging onderzoekslocatie 

  



15-03-2022 15:02 Topotijdreis: 200 jaar topografische kaarten

https://www.topotijdreis.nl/satelliet/2021/@225951,473589,14 1/1



20 m





Beeldmateriaal.nl Powered by Esri

2021

Topotijdreis



Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 15 maart 2022

De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

12345
25

Schaal 1: 1000

Kadastrale gemeente

Sectie

Perceel

Markelo

P

970

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele

eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Uw referentie: brum



 

  

 

 

BIJLAGE 2 

Overzicht locatie met situering monsterpunten 

  





 

 

 

 

 

BIJLAGE  3 

Boorprofielen 

  



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Brum m elaarsw eg 2 6

projectcode Project  2 5  0 2  2 2

getekend conform NEN 5 1 0 4

1

2

3

4

0

-280

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, neut raal 
geel, ow: geen, edelm an

1

180

280

0 1
klinker / cm  tov m aaiveld

type peilbuis m et  1  f ilt er
datum 2 5 -0 2 -2 0 2 2

boorm eester Veldw erker

0

50

100

150

200

250

1

2

3

4

-10

-200

zand, m at ig grof, m at ig silt ig, 
neut raal geel, wit , edelm an

0 2
beton / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 2 5 -0 2 -2 0 2 2

boorm eester Veldw erker

0

50

100

150

200

1

-10

-50

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, neut raal 
geel, wit , ow: geen, edelm an

0 3
beton / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 2 5 -0 2 -2 0 2 2

boorm eester Veldw erker

0

50



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Brum m elaarsw eg 2 6

projectcode Project  2 5  0 2  2 2

getekend conform NEN 5 1 0 4

1

0

-50

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, geel, ow: 
geen, edelm an

0 4
gazon / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 2 5 -0 2 -2 0 2 2

boorm eester Veldw erker

0

50

1

0

-20

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, zwak 
hum eus, neut raal geel, bruin, 
edelm an

G 1 ,2 ,3
gazon / cm  tov m aaiveld

type inspect iegat
datum 2 5 -0 2 -2 0 2 2

boorm eester Veldw erker

0

50



num m er

filtert raject

grondwaterstand

casing

filtergrind

bentoniet

PEILBUIS BORING

bodem laag

bodem laag

bodem m onster, geroerd

bodem m onster, ongeroerd

grondwaterstand t ijdens boren

links= cm -m aaiveld

rechts= cm + NAP

GRONDSOORTEN

GRIND, grindig (G,g)

ZAND, zandig (Z,z)

LEEM, silt ig (L,s)

KLEI, kleiig (K,k)

VEEN, hum eus (V,h)

slib

VERHARDINGEN

asfalt , beton, klinkers, tegels
stelconplaat , ondoordringbare laag

OVERIG

bodem vreem de bestandsdelen aanwezig

water

OLIE OP W ATER REACTIE

GEUR INTENSITEIT

Geen Zwak Mat ig Sterk Uiterst

Geen Zeer zwak Zwak Mat ig Sterk Zeer sterk

M ATE VAN BIJM ENGING

zwak - (0-5%)

m at ig - (5-15%)

sterk - (15-50%)

uiterst  - (> 50%)

GRADATIE ZAND

uf =  uiterst  fijn (63-105 um )
zf =  zeer fijn (105-150 um )
m f =  m at ig fijn (150-210 um )
m g =  m at ig grof (210-300 um )
zg =  zeer grof (300-420 um )
ug =  uiterst  grof (420-2000 um )

GRADATIE GRIND

f =  fijn (2-5.6 m m )
m g =  m at ig grof (5.6-16 m m )
zg =  zeer grof (16-63 m m )

BESCHRIJVING BODEM LAAG

pid =  foto ionisat ie detector
bv =  bodem vocht
ow =  olie op water
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Analysecertificaten 

  



ANALYSERAPPORT

08.03.2022Datum

35008583Relatienr

1131935Opdrachtnr.

Opdracht   1131935 Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35008583 Est Invent bv

Uw referentie Project 25 02 22 Brummelaarsweg 26 25 02 22

Opdrachtacceptatie 28.02.22

Monsternemer Opdrachtgever

Est Invent bv 
Postbus 522
7245 ZG Laren

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. 

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

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

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

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Geachte heer, mevrouw,

AL-West B.V. Dhr. Rudie Leuverink, Tel. +31/570788112
Klantenservice

Met vriendelijke groet,
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AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
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Directeur
ppa. Marc van Gelder
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Algemene monstervoorbehandeling

Fracties (sedigraaf)

Klassiek Chemische Analyses

Voorbehandeling metalen analyse

Metalen (AS3000)

PAK (AS3000)

Minerale olie (AS3000/AS3200)

%

% Ds

% Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

176348 176353 176360

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

Eenheid
Mp 1 tm 4 0-0,5 m -mv, 01: 0-50, 02: 10-50, 

03: 10-50, 04: 0-50
Mp 1 en 2 0,5-2,0 m -mv, 01: 50-100, 01: 100-

150, 01: 150-200, 02: 50-100, 02: 100-150, 02: 
150-200

G1,2,3 0-0,2 m -mv, G 
1,2,3: 0-50
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Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof

Fractie < 2 µm

Organische stof

Koningswater ontsluiting

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Lood (Pb)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (AS3000)

Zink (Zn)

Anthraceen

Benzo(a)anthraceen

Benzo-(a)-Pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Benzo(k)fluorantheen

Chryseen

Fenanthreen

Fluorantheen

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen

Naftaleen

Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

   #)    #)

*) *)

*) *)

++ ++

87,8 85,3

2,0 1,2

0,9 <0,2

++ ++

<20 <20

<0,20 <0,20

<3,0 <3,0

<5,0 <5,0

<0,05 <0,05

<10 <10

<1,5 <1,5

<4,0 <4,0

<20 <20

<0,050 <0,050

<0,050 <0,050

<0,050 <0,050

<0,050 <0,050

<0,050 <0,050

<0,050 <0,050

<0,050 <0,050

<0,050 <0,050

<0,050 <0,050

<0,050 <0,050

0,35   0,35   

<35 <35

<3 <3

<3 <3

176348

176353

176360

25.02.2022

25.02.2022

25.02.2022

Mp 1 tm 4 0-0,5 m -mv, 01: 0-50, 02: 10-50, 03: 10-50, 04: 0-50

Mp 1 en 2 0,5-2,0 m -mv, 01: 50-100, 01: 100-150, 01: 150-200, 02: 50-100, 02: 100-150, 02: 150-200

G1,2,3 0-0,2 m -mv, G 1,2,3: 0-50

Monstername Monster beschrijvingMonsternr.
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Minerale olie (AS3000/AS3200)

Polychloorbifenylen (AS3000)

Asbestbepaling in grond/puin

Aanvullende asbestgegevens

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

g

%

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

176348 176353 176360

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

Eenheid

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.

S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Mp 1 tm 4 0-0,5 m -mv, 01: 0-50, 02: 10-50, 
03: 10-50, 04: 0-50

Mp 1 en 2 0,5-2,0 m -mv, 01: 50-100, 01: 100-
150, 01: 150-200, 02: 50-100, 02: 100-150, 02: 

150-200

G1,2,3 0-0,2 m -mv, G 
1,2,3: 0-50
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Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
De parameter-specifieke analytische meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de 
gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden 
met betrekking tot de meetonzekerheid zijn in het algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie.

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

PCB 28

PCB 52

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

Zie bijlage voor toelichting asbestanalyse

Som gewogen asbest

Monstermassa droog

Droge stof

Gemeten Serpentijn

Gemeten Serpentijn ondergrens

Gemeten Serpentijn bovengrens

Gemeten Amfibool

Gemeten Amfibool ondergrens

Gemeten Amfibool bovengrens

Totaal asbest hechtgebonden

Totaal asbest niet hechtgebonden

S

S

S

S

S

S

S

S

S

*) *)

*) *)

*) *)

*) *)

*) *)

*) *)

   #)    #)

<4 <4

<5 <5

<5 <5

<5 <5

<5 <5

<5 <5

<0,0010 <0,0010

<0,0010 <0,0010

<0,0010 <0,0010

<0,0010 <0,0010

<0,0010 <0,0010

<0,0010 <0,0010

<0,0010 <0,0010

0,0049   0,0049   

++

<2

12243

79,8

0,3

0,30

0,30

<0,20

<0,20

<0,20

<2,0

<2,0

Het analyseresultaat van PCB 138 is mogelijk overschat vanwege co-elutie met PCB 163

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd met het lutum gehalte, indien geen lutum is bepaald dan is gecorrigeerd met een lutum gehalte van 
5,4%.
Het organische stof gehalte is niet gecorrigeerd voor het vrij ijzer gehalte, tenzij dit bepaald is.
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Begin van de analyses: 28.02.2022
Einde van de analyses:  08.03.2022

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was 
voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen. .

AL-West B.V. Dhr. Rudie Leuverink, Tel. +31/570788112
Klantenservice

Toegepaste methoden

AS3000 asbest in bodem en materialen

Conform NEN5898, AS3000, AP04-SG-XVIII, AP04-SB-VI

conform Protocollen AS 3000

conformNEN-EN12880;  AS3000,  AS3200; NEN-EN15934

eigen methode

<Geen informatie>

Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200

Som gewogen asbest

Monstermassa droog Droge stof Gemeten Serpentijn

Gemeten Serpentijn ondergrens Gemeten Serpentijn bovengrens

Gemeten Amfibool Gemeten Amfibool ondergrens

Gemeten Amfibool bovengrens Totaal asbest hechtgebonden

Totaal asbest niet hechtgebonden

Organische stof Voorbehandeling conform AS3000 Barium (Ba) Cadmium (Cd) Kobalt (Co)

Koper (Cu) Kwik (Hg) Lood (Pb) Molybdeen (Mo) Nikkel (AS3000) Zink (Zn)

Koolwaterstoffractie C10-C40 Anthraceen Benzo(a)anthraceen Benzo-(a)-Pyreen Benzo(ghi)peryleen

Benzo(k)fluorantheen Chryseen Fenanthreen Fluorantheen Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen Naftaleen

Som PAK (VROM) (Factor 0,7) PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180

Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

Droge stof

Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

Zie bijlage voor toelichting asbestanalyse

Koningswater ontsluiting Fractie < 2 µm

Opdracht   1131935 Bodem / Eluaat
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CHROMATOGRAM for Order No. 1131935, Analysis No. 176348, created at 02.03.2022 11:02:41

Monster beschrijving: Mp 1 tm 4 0-0,5 m -mv, 01: 0-50, 02: 10-50, 03: 10-50, 04: 0-50

[@ANALYNR_START=176348]
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CHROMATOGRAM for Order No. 1131935, Analysis No. 176353, created at 02.03.2022 08:47:42

Monster beschrijving: Mp 1 en 2 0,5-2,0 m -mv, 01: 50-100, 01: 100-150, 01: 150-200, 02: 50-100, 02: 100-150,

02: 150-200

[@ANALYNR_START=176353]
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ANALYSERAPPORT

10.03.2022Datum

35008583Relatienr

1134160Opdrachtnr.

Opdracht   1134160 Water

Opdrachtgever 35008583 Est Invent bv

Uw referentie Project 25 02 22 Brummelaarsweg 26 25 02 22

Opdrachtacceptatie 07.03.22

Monsternemer Opdrachtgever

Est Invent bv 
Postbus 522
7245 ZG Laren

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. 

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

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

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

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Geachte heer, mevrouw,

AL-West B.V. Dhr. Rudie Leuverink, Tel. 31/570788112
Klantenservice

Met vriendelijke groet,
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Metalen (AS3000)

Aromaten (AS3000)

Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

189542

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Eenheid
Peilbuis 1, 01-1: 180-

280

Opdracht   1134160 Water

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Lood (Pb)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Zink (Zn)

Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

m,p-Xyleen

ortho-Xyleen

Som Xylenen (Factor 0,7)

Naftaleen

Styreen

Dichloormethaan

Trichloormethaan (Chloroform)

Tetrachloormethaan (Tetra)

1,1-Dichloorethaan

1,2-Dichloorethaan

1,1,1-Trichloorethaan

1,1,2-Trichloorethaan

Vinylchloride

1,1-Dichlooretheen

Cis-1,2-Dichlooretheen

trans-1,2-Dichlooretheen

Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen 
(Factor 0,7)

Som Dichlooretheen (Factor 0,7)

Trichlooretheen (Tri)

Tetrachlooretheen (Per)

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

   #)

   #)

   #)

65

<0,20

12

<2,0

<0,050

<2,0

<2,0

18

38

<0,20

<0,20

<0,20

<0,20

<0,10

0,21   

<0,020

<0,20

<0,20

<0,20

<0,10

<0,20

<0,20

<0,10

<0,10

<0,20

<0,10

<0,10

<0,10

0,14   

0,21   

<0,20

<0,10

189542 Peilbuis 1, 01-1: 180-280 04.03.2022

Monster beschrijving Monstername MonsternamepuntMonsternr.
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Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

Broomhoudende koolwaterstoffen

Minerale olie (AS3000)

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

189542

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Eenheid

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.

S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Begin van de analyses: 07.03.2022
Einde van de analyses:  10.03.2022

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was 
voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen. .

AL-West B.V. Dhr. Rudie Leuverink, Tel. 31/570788112
Klantenservice

Peilbuis 1, 01-1: 180-
280

Opdracht   1134160 Water

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
De parameter-specifieke analytische meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de 
gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden 
met betrekking tot de meetonzekerheid zijn in het algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie.

1,1-Dichloorpropaan

1,2-Dichloorpropaan

1,3-Dichloorpropaan

Som Dichloorpropanen (Factor 0,7)

Tribroommethaan (bromoform)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

S

S

S

S

S

S

   #)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

<0,20

<0,20

<0,20

0,42   

<0,20

<50

<10

<10

<5,0

<5,0

<5,0

<5,0

<5,0

<5,0
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Toegepaste methoden

eigen methode

Protocollen AS 3100

Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

Barium (Ba) Cadmium (Cd) Kobalt (Co) Koper (Cu) Kwik (Hg) Lood (Pb) Molybdeen (Mo) Nikkel (Ni)

Zink (Zn) Dichloormethaan Tribroommethaan (bromoform) Benzeen Trichloormethaan (Chloroform)

Tetrachloormethaan (Tetra) Tolueen Ethylbenzeen 1,1-Dichloorethaan m,p-Xyleen ortho-Xyleen

1,2-Dichloorethaan Som Xylenen (Factor 0,7) Naftaleen Styreen 1,1,1-Trichloorethaan 1,1,2-Trichloorethaan

Vinylchloride 1,1-Dichlooretheen Cis-1,2-Dichlooretheen trans-1,2-Dichlooretheen

Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen (Factor 0,7) Som Dichlooretheen (Factor 0,7) Trichlooretheen (Tri)

Tetrachlooretheen (Per) 1,1-Dichloorpropaan 1,2-Dichloorpropaan 1,3-Dichloorpropaan

Som Dichloorpropanen (Factor 0,7) Koolwaterstoffractie C10-C40

Opdracht   1134160 Water

*): 
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CHROMATOGRAM for Order No. 1134160, Analysis No. 189542, created at 10.03.2022 08:23:58

Monster beschrijving: Peilbuis 1, 01-1: 180-280

[@ANALYNR_START=189542]
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Bijlage 5  

Toetsing analyseresultaten 

 

  



AL-West B.V. - AL-West B.V. Dortmundstraat 16B NL - 7418 BH Deventer. Tel: +31 570 788110 Fax: +31 570 788108
 

Toetsingsinstellingen  
Versie 3.1.0

Toetsingsmethode Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem [T.1]
 

De toetsing is uitgevoerd volgens de vigerende wetgeving waarbij gebruik gemaakt is van de BOTOVA webservice (zie https://www.BOTOVA-service.nl/)

Opdracht  
Opdrachtnummer 1131935

Laboratorium AL-West B.V.

Matrix Vaste stoffen

Project Project 25 02 22 Brummelaarsweg 26 25 02 22

Datum binnenkomst 28.02.2022

Rapportagedatum 08.03.2022

CRM Dhr. Rudie Leuverink
 

 



AL-West B.V. - AL-West B.V. Dortmundstraat 16B NL - 7418 BH Deventer. Tel: +31 570 788110 Fax: +31 570 788108
 

Monster  
Analysenummer 176348

Monsteromschrijving Mp 1 tm 4 0-0,5 m -mv, 01: 0-50, 02: 10-50, 03: 10-50, 04: 0-50

Datum monstername 2022-02-25 00:00:00

Monstersoort Bodem / Eluaat

Versie 1
 

Gehanteerde waarden voor dit monster   
Humus (%) 0,9 Gemeten waarde

Lutum (%) 2 Gemeten waarde
 

Resultaat voor dit monster  
Toetsingsresultaat Altijd toepasbaar

 

Parameter Resultaat Eenheid Resultaat
(G_standaard)

BOTOVA-
eenheid

Toetsing AW W IND IW

Droge stof 87,8 % 87,8 %      
Fractie < 2 µm 2 % Ds 2 %      
Cadmium (Cd) < 0,2 mg/kg Ds 0,24 mg/kg <= Achtergrondwaarde 0,6 1,2 4,3 13

Zink (Zn) < 20 mg/kg Ds 33,2 mg/kg <= Achtergrondwaarde 140 200 720 720

Nikkel (AS3000) < 4 mg/kg Ds 8,17 mg/kg <= Achtergrondwaarde 35 39 100 100

Molybdeen (Mo) < 1,5 mg/kg Ds 1,05 mg/kg <= Achtergrondwaarde 1,5 88 190 190

Lood (Pb) < 10 mg/kg Ds 11 mg/kg <= Achtergrondwaarde 50 210 530 530

Koper (Cu) < 5 mg/kg Ds 7,24 mg/kg <= Achtergrondwaarde 40 54 190 190

Kobalt (Co) < 3 mg/kg Ds 7,38 mg/kg <= Achtergrondwaarde 15 35 190 190

Barium (Ba) < 20 mg/kg Ds 54,2 mg/kg      
Kwik (Hg) < 0,05 mg/kg Ds 0,05 mg/kg <= Achtergrondwaarde 0,15 0,83 4,8 36

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg      
Naftaleen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg      
Fluorantheen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg      
Benzo-(a)-Pyreen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg      
Anthraceen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg      
Benzo(ghi)peryleen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg      
Benzo(k)fluorantheen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg      
Benzo(a)anthraceen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg      
Fenanthreen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg      
Chryseen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg      
Koolwaterstoffractie C10-C40 < 35 mg/kg Ds 122 mg/kg <= Achtergrondwaarde 190 190 500 5000

Koolwaterstoffractie C10-C12 < 3 mg/kg Ds 10,5 mg/kg      
Koolwaterstoffractie C12-C16 < 3 mg/kg Ds 10,5 mg/kg      
Koolwaterstoffractie C16-C20 < 4 mg/kg Ds 14 mg/kg      
Koolwaterstoffractie C20-C24 < 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg      
Koolwaterstoffractie C24-C28 < 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg      
Koolwaterstoffractie C28-C32 < 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg      
Koolwaterstoffractie C32-C36 < 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg      
Koolwaterstoffractie C36-C40 < 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg      
PCB 28 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg      
PCB 52 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg      
PCB 101 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg      
PCB 118 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg      
PCB 138 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg      
PCB 153 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg      
PCB 180 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg      
som 7 polychloorbifenylen PCB28, 52,
101, 118, 138, 153, 180

  24,5 ug/kg <= Achtergrondwaarde 20 40 500 1000

som 10 polyaromatische koolwaterstoffen
(VROM)

  0,35 mg/kg <= Achtergrondwaarde 1,5 6,8 40 40

 

 



AL-West B.V. - AL-West B.V. Dortmundstraat 16B NL - 7418 BH Deventer. Tel: +31 570 788110 Fax: +31 570 788108
 

Monster  
Analysenummer 176353

Monsteromschrijving Mp 1 en 2 0,5-2,0 m -mv, 01: 50-100, 01: 100-150, 01: 150-200, 02: 50-100, 02: 100-150, 02: 150-200

Datum monstername 2022-02-25 00:00:00

Monstersoort Bodem / Eluaat

Versie 1
 

Gehanteerde waarden voor dit monster   
Humus (%) < 0,2 Gemeten waarde

Lutum (%) 1,2 Gemeten waarde
 

Resultaat voor dit monster  
Toetsingsresultaat Altijd toepasbaar

 

Parameter Resultaat Eenheid Resultaat
(G_standaard)

BOTOVA-
eenheid

Toetsing AW W IND IW

Droge stof 85,3 % 85,3 %      
Fractie < 2 µm 1,2 % Ds 1,2 %      
Cadmium (Cd) < 0,2 mg/kg Ds 0,24 mg/kg <= Achtergrondwaarde 0,6 1,2 4,3 13

Zink (Zn) < 20 mg/kg Ds 33,2 mg/kg <= Achtergrondwaarde 140 200 720 720

Nikkel (AS3000) < 4 mg/kg Ds 8,17 mg/kg <= Achtergrondwaarde 35 39 100 100

Molybdeen (Mo) < 1,5 mg/kg Ds 1,05 mg/kg <= Achtergrondwaarde 1,5 88 190 190

Lood (Pb) < 10 mg/kg Ds 11 mg/kg <= Achtergrondwaarde 50 210 530 530

Koper (Cu) < 5 mg/kg Ds 7,24 mg/kg <= Achtergrondwaarde 40 54 190 190

Kobalt (Co) < 3 mg/kg Ds 7,38 mg/kg <= Achtergrondwaarde 15 35 190 190

Barium (Ba) < 20 mg/kg Ds 54,2 mg/kg      
Kwik (Hg) < 0,05 mg/kg Ds 0,05 mg/kg <= Achtergrondwaarde 0,15 0,83 4,8 36

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg      
Naftaleen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg      
Fluorantheen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg      
Benzo-(a)-Pyreen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg      
Anthraceen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg      
Benzo(ghi)peryleen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg      
Benzo(k)fluorantheen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg      
Benzo(a)anthraceen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg      
Fenanthreen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg      
Chryseen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg      
Koolwaterstoffractie C10-C40 < 35 mg/kg Ds 122 mg/kg <= Achtergrondwaarde 190 190 500 5000

Koolwaterstoffractie C10-C12 < 3 mg/kg Ds 10,5 mg/kg      
Koolwaterstoffractie C12-C16 < 3 mg/kg Ds 10,5 mg/kg      
Koolwaterstoffractie C16-C20 < 4 mg/kg Ds 14 mg/kg      
Koolwaterstoffractie C20-C24 < 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg      
Koolwaterstoffractie C24-C28 < 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg      
Koolwaterstoffractie C28-C32 < 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg      
Koolwaterstoffractie C32-C36 < 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg      
Koolwaterstoffractie C36-C40 < 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg      
PCB 28 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg      
PCB 52 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg      
PCB 101 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg      
PCB 118 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg      
PCB 138 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg      
PCB 153 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg      
PCB 180 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg      
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen
(VROM)

  0,35 mg/kg <= Achtergrondwaarde 1,5 6,8 40 40

som 7 polychloorbifenylen PCB28, 52,
101, 118, 138, 153, 180

  24,5 ug/kg <= Achtergrondwaarde 20 40 500 1000

 

 



AL-West B.V. - AL-West B.V. Dortmundstraat 16B NL - 7418 BH Deventer. Tel: +31 570 788110 Fax: +31 570 788108
 

Monster  
Analysenummer 176360

Monsteromschrijving G1,2,3 0-0,2 m -mv, G 1,2,3: 0-50

Datum monstername 2022-02-25 00:00:00

Monstersoort Bodem / Eluaat

Versie 1
 

Gehanteerde waarden voor dit monster   
Humus (%) 10 Ingevoerde waarde

Lutum (%) 25 Ingevoerde waarde
 

Resultaat voor dit monster  
Toetsingsresultaat  

 

Parameter Resultaat Eenheid Resultaat
(G_standaard)

BOTOVA-
eenheid

Toetsing AW W IND IW

Droge stof 79,8 % 79,8 %      
(massa)Concentratie   25 %      

 

Tabelinformatie  
Toetsing BOTOVA Toetsresultaat uit BOTOVA

AW Achtergrondwaarden

W Maximale waarden kwaliteitsklasse wonen

IND Maximale waarden kwaliteitsklasse industrie

IW Interventiewaarde
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Toetsingsinstellingen  
Versie 2.1.0

Toetsingsmethode Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb [T.13]
 

De toetsing is uitgevoerd volgens de vigerende wetgeving waarbij gebruik gemaakt is van de BOTOVA webservice (zie https://www.BOTOVA-service.nl/)

Opdracht  
Opdrachtnummer 1134160

Laboratorium AL-West B.V.

Matrix Water

Project Project 25 02 22 Brummelaarsweg 26 25 02 22

Datum binnenkomst 07.03.2022

Rapportagedatum 10.03.2022

CRM Dhr. Rudie Leuverink
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Monster  
Analysenummer 189542

Monsteromschrijving Peilbuis 1, 01-1: 180-280

Datum monstername 2022-03-04 00:00:00

Monstersoort Water

Versie 1
 

Gehanteerde waarden voor dit monster  
Water diep/ondiep Ondiep

 

Resultaat voor dit monster  
Toetsingsresultaat Overschrijding Streefwaarde

 

Parameter Resultaat Eenheid Resultaat
(G_standaard)

BOTOVA-
eenheid

Toetsing SW IW IW indic T-index Toets oordeel

Kwik (Hg) < 0,05 µg/l 0,035 ug/l <= Streefwaarde 0,05 0,3  -1 <= SW

Molybdeen
(Mo)

< 2 µg/l 1,4 ug/l <= Streefwaarde 5 300  -1 <= SW

Kobalt (Co) 12 µg/l 12 ug/l <= Streefwaarde 20 100  -1 <= SW

Barium (Ba) 65 µg/l 65 ug/l > Streefwaarde 50 625  0,026 > SW en <= T

Zink (Zn) 38 µg/l 38 ug/l <= Streefwaarde 65 800  -1 <= SW

Nikkel (Ni) 18 µg/l 18 ug/l > Streefwaarde 15 75  0,05 > SW en <= T

Lood (Pb) < 2 µg/l 1,4 ug/l <= Streefwaarde 15 75  -1 <= SW

Koper (Cu) < 2 µg/l 1,4 ug/l <= Streefwaarde 15 75  -1 <= SW

Cadmium
(Cd)

< 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde 0,4 6  -1 <= SW

Benzeen < 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde 0,2 30  -1 <= SW

Tolueen < 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde 7 1000  -1 <= SW

Ethylbenzeen < 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde 4 150  -1 <= SW

ortho-Xyleen < 0,1 µg/l 0,07 ug/l       
m,p-Xyleen < 0,2 µg/l 0,14 ug/l       
Naftaleen < 0,02 µg/l 0,014 ug/l <= Streefwaarde 0,01 70  -1 <= SW

Styreen < 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde 6 300  -1 <= SW

Dichloormethaan < 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde 0,01 1000  -1 <= SW

Trichloormethaan
(Chloroform)

< 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde 6 400  -1 <= SW

Tetrachloormethaan
(Tetra)

< 0,1 µg/l 0,07 ug/l <= Streefwaarde 0,01 10  -1 <= SW

1,1-
Dichloorethaan

< 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde 7 900  -1 <= SW

1,2-
Dichloorethaan

< 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde 7 400  -1 <= SW

1,1,1-
Trichloorethaan

< 0,1 µg/l 0,07 ug/l <= Streefwaarde 0,01 300  -1 <= SW

1,1,2-
Trichloorethaan

< 0,1 µg/l 0,07 ug/l <= Streefwaarde 0,01 130  -1 <= SW

Vinylchloride < 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde 0,01 5  -1 <= SW

1,1-
Dichlooretheen

< 0,1 µg/l 0,07 ug/l <= Streefwaarde 0,01 10  -1 <= SW

Cis-1,2-
Dichlooretheen

< 0,1 µg/l 0,07 ug/l       

trans-1,2-
Dichlooretheen

< 0,1 µg/l 0,07 ug/l       

Trichlooretheen
(Tri)

< 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde 24 500  -1 <= SW

Tetrachlooretheen
(Per)

< 0,1 µg/l 0,07 ug/l <= Streefwaarde 0,01 40  -1 <= SW

1,1-
Dichloorpropaan

< 0,2 µg/l 0,14 ug/l       

1,2-
Dichloorpropaan

< 0,2 µg/l 0,14 ug/l       

1,3-
Dichloorpropaan

< 0,2 µg/l 0,14 ug/l       

Tribroommethaan
(bromoform)

< 0,2 µg/l 0,14 ug/l   630    

Koolwaterstoffractie
C10-C40

< 50 µg/l 35 ug/l <= Streefwaarde 50 600  -1 <= SW

Koolwaterstoffractie
C10-C12

< 10 µg/l 7 ug/l       

Koolwaterstoffractie
C12-C16

< 10 µg/l 7 ug/l       

Koolwaterstoffractie
C16-C20

< 5 µg/l 3,5 ug/l       

Koolwaterstoffractie
C20-C24

< 5 µg/l 3,5 ug/l       
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Koolwaterstoffractie
C24-C28

< 5 µg/l 3,5 ug/l       

Koolwaterstoffractie
C28-C32

< 5 µg/l 3,5 ug/l       

Koolwaterstoffractie
C32-C36

< 5 µg/l 3,5 ug/l       

Koolwaterstoffractie
C36-C40

< 5 µg/l 3,5 ug/l       

som 3
dichloorpropanen
(som 1,1- en
1,2- en 1,3-)

  0,42 ug/l <= Streefwaarde 0,8 80  -1 <= SW

som 16
aromatische
oplosmiddelen
(Bbk,
1-1-2008)

  0,77 (S) ug/l    150   

som xyleen-
isomeren

  0,21 ug/l <= Streefwaarde 0,2 70  -1 <= SW

som
dichlooretheen-
isomeren

  0,14 ug/l <= Streefwaarde 0,01 20  -1 <= SW

 

(S) Enkele parameters ontbreken in de som: som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008)

Tabelinformatie  
Toetsing BOTOVA Toetsresultaat uit BOTOVA

SW Streefwaarde

IW Interventiewaarde

IW indic Indicatief niveau voor ernstige verontreiniging grondwater

T-index Index voor de afwijking van Gstandaard tov gemiddelde van Streefwaarde en Interventiewaarde

Toets oordeel Parameteroordeel op basis van de waarde bij 'T Index'
 

Tabelinformatie  
Index < 0 GStandaard < AW

0 < Index < 0,5 GStandaard ligt tussen de AW en de oude T

0,5 < Index < 1 GStandaard ligt tussen de oude T en I

Index > 1 I overschreden
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Rapport Bodemloket

Datum: 15-3-2022

Legenda

Locatie

Voortgang onderzoek

Mijnsteengebieden
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Rapport
Inhoud

1   Algemeen

2   Disclaimer

1 Algemeen

Bij het Bodemloket is geen informatie voor deze locatie beschikbaar over bodemonderzoek en/of sanering.
Mogelijk is informatie beschikbaar bij gemeente, omgevingsdienst of provincie.

2 Disclaimer

De bodeminformatie omvat alleen informatie die bij de provincie en gemeenten bekend is. Wanneer er geen 
gegevens op de kaart staan kunnen we niet met zekerheid zeggen dat de ondergrond schoon is. Andersom wijzen 
historische bedrijfsactiviteiten op de kaart niet zonder meer op bodemverontreiniging. Om daar duidelijkheid in te 
krijgen moet de bodem verder onderzocht worden.
De inhoud van deze bodeminformatiekaart is met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het voorkomen dat de 
informatie verouderd is of onjuistheden bevat. Wij vragen daarvoor uw begrip. Neem voor de meest actuele situatie 
van een locatie contact op met de gegevensbeheerder van de locatie. De contactgegevens van de 
gegevensbeheerder staat hierboven.
 Uw reactie stellen we op prijs. Het geeft ons gelegenheid de fouten en gebreken te herstellen.
Rijkswaterstaat beheert de website Bodemloket. Vragen over de werking van de website kunt u stellen via onze 
helpdesk: http://www.bodemplus.nl/helpdesk.

Bodemloket Rapport 
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Brummelaarsweg

Omgevingsrapportage
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Gemeente Gegevens opgenomen in het gezamenlijke

BIS en in deze rapportage

Aanvullende informatie op te vragen via

Almelo ja bodemdata@almelo.nl

Borne ja info@borne.nl

Dalfsen ja bodem@odijsselland.nl

Deventer ja bodem@odijsselland.nl

Dinkelland ja info@dinkelland.nl

Enschede nee http://www.enschede.nl/ondergrond

Haaksbergen deels gemeente@haaksbergen.nl

Hardenberg ja bodem@odijsselland.nl

Hellendoorn ja gemeente@hellendoorn.nl

Hengelo ja gemeente@hengelo.nl

Hof van Twente ja info@hofvantwente.nl

Kampen ja bodem@odijsselland.nl

Inleiding

Indien er stoffen in de bodem voorkomen die van nature niet in de bodem zitten is sprake van bodemverontreiniging.

De provincie Overijssel en vijf grote gemeenten in Overijssel (Almelo, Deventer, Enschede, Hengelo en Zwolle) zijn in het kader

van de Wet bodembescherming (Wbb) aangewezen als de instanties die toezien op het saneren van verontreinigde bodem en

het voorkomen van nieuwe bodemverontreiniging (bevoegd gezag Wet bodembescherming). Zij sturen de

bodemsaneringsoperatie aan en voeren zelf bodemsaneringen uit en beoordelen plannen en saneringen die door anderen

(bedrijven, particulieren en gemeenten) worden uitgevoerd.

Naast deze bevoegde gezagen voor de Wet bodembescherming zijn alle gemeenten bevoegd voor wat betreft de niet ernstige

bodemverontreiniging.

Sinds de oprichting van de Omgevingsdiensten in 2018 zijn (een deel van) de bodemtaken overgedragen van de provincie en

gemeenten aan de Omgevingsdienst Twente en de Omgevingsdienst IJsselland.

In Overijssel werken de provincie, omgevingsdiensten en een groot aantal gemeenten met hetzelfde Bodeminformatiesysteem

(BIS); een overzicht hiervan is opgenomen in bijgevoegde tabel. In deze rapportage treft u gegevens aan die afkomstig zijn uit

dat BIS. Hiermee krijgt u een indruk van de aan- of afwezigheid van gegevens over mogelijke bodemverontreiniging in het

geselecteerde gebied. Indien uit de tabel blijkt dat de gemeentelijke gegevens niet of gedeeltelijk worden meegenomen in het

BIS, dan verzoeken wij u contact op te nemen met de betreffende gemeente voor het verkrijgen van de relevante bodemdata.

Indien er bij de in deze rapportage vermelde locaties ook documenten met links zijn vermeld kunnen deze documenten vanuit

deze rapportage gedownload worden. Deze documenten zijn zo zorgvuldig mogelijk geautomatiseerd geanonimiseerd.

Desondanks kan het voorkomen dat deze documenten toch nog persoonsgegevens bevatten. Op verzoek zullen wij deze

gegevens alsnog uit het document verwijderen.

Als u vragen heeft over de in dit rapport vermelde gegevens, of melding wilt maken van niet goed geanonimiseerde

documenten of andere fouten of onvolkomenheden in de rapportage dan kunt u contact opnemen met de betreffende

Omgevingsdienst of gemeente. De contactgegevens staan in onderstaande tabel.
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Losser deels gemeente@losser.nl

Oldenzaal ja info@oldenzaal.nl

Olst-Wijhe ja bodem@odijsselland.nl

Ommen ja bodem@odijsselland.nl

Raalte ja bodem@odijsselland.nl

Rijssen-Holten ja gemeente@rijssen-holten.nl

Staphorst ja bodem@odijsselland.nl

Steenwijkerland ja bodem@odijsselland.nl

Tubbergen ja gemeente@tubbergen.nl

Twenterand ja info@twenterand.nl

Wierden nee bouwenenwonen@wierden.nl

Zwartewaterland ja bodem@odijsselland.nl

Zwolle ja bodem@odijsselland.nl

Omgevingsdienst Twente ja van provincie info@odtwente.nl

Omgevingsdienst IJsselland ja van provincie bodem@odijsselland.nl
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Binnen het aangegeven zoekgebied is geen informatie
aangetroffen.
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15-03-2022 15:33 Asbestdakenkaart HofvanTwente - Resultaat

https://hofvantwente.duurzaamheidskaart.nl/asbestdakenkaart/Home/Result?b=1735100000013168 1/3

Deze asbestdakenkaart geeft een indicatie of een dak asbest bevat. De kaart is gemaakt op basis
van luchtfoto’s en kan door de automatische verwerking van gegevens fouten bevatten.

+

−

© OpenStreetMap (http://www.openstreetmap.org/copyright) contributors

Resultaat | Luchtfoto

Reageren op de kaart

Deze asbestdakenkaart geeft een indicatie of een dak asbest bevat. De kaart wordt regelmatig
geactualiseerd op basis van onder andere gemeentelijke sloopmeldingen en luchtfoto’s. 

Wordt uw dak volgens u niet juist weergegeven, vult u dan het reactieformulier in. De gemeente
beoordeelt de reacties en meldingen en past de kaart aan als dat nodig is. 

Wilt u zeker weten of uw dak wel of geen asbest bevat, neemt u dan contact op met een gecertificeerd
bedrijf voor asbestinventarisatie. U vindt deze bedrijven op www.ascert.nl (http://www.ascert.nl). Op

Asbestdakenkaart

ge/a3a3eb2c-
2b070c72)

Over asbest
(/asbestdakenkaart/Page/1cb87074-
3631-4ca9-ab27-7b2ce949a12e)

Asbestdak, wat nu?
(/asbestdakenkaart/Page/72ce16cd-
4250-4fc1-a9ac-29085a727b8b)

Regelingen en leningen
(/asbestdakenkaart/Page/c5a
4b5d-4424-894a-0d387fc20

Zonnekaart(/zonne
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Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)

Brummelaarsweg 26 Markelo

Pand

ID 1735100000013168

Status Pand in gebruik

Bouwjaar 1895

Geconstateerd Nee

Begindatum 23-09-1998

Documentdatum 23-09-1998

Documentnummer 0318-026-1998/55

Mutatiedatum 14-12-2010

Verblijfsobject

ID 1735010000001159

Status Verblijfsobject in gebruik (niet ingemeten)

Gebruiksdoel woonfunctie, winkelfunctie

Oppervlakte 213 m2

Geconstateerd Nee

Begindatum 13-10-2014

Documentdatum 13-10-2014

Documentnummer 526520



Mutatiedatum 17-10-2014

Gerelateerd hoofdadres 1735200000017049

Gerelateerd pand 1735100000013168

Locatie x:225841.000, y:473581.000

Nummeraanduiding

ID 1735200000017049

Postcode 7475RJ

Huisnummer 26

Huisletter

Huisnummer toev.

Status Naamgeving uitgegeven

Type adresseerbaar object Verblijfsobject

Geconstateerd Nee

Begindatum 05-10-2010

Documentdatum 05-10-2010

Documentnummer 326251

Mutatiedatum 14-12-2010

Gerelateerde openbareruimte 1735300000000318

Openbare Ruimte

ID 1735300000000318

Naam Brummelaarsweg

Status Naamgeving uitgegeven

Geconstateerd Nee

Begindatum 05-10-2010

Documentdatum 05-10-2010

Documentnummer 326251

Mutatiedatum 14-12-2010

Gerelateerde woonplaats 1444

Woonplaats

ID 1444

Naam Markelo

Status Woonplaats aangewezen

Geconstateerd Nee

Begindatum 11-03-2009

Documentdatum 12-02-2008

Documentnummer R274992

Mutatiedatum 14-12-2010

Bronhouder

ID 1735

Naam Hof van Twente



 

 

 

 

Goor, 23 februari 2022 

 

Aan: Estinvent BV 

 

Betreft aanvraag bodeminformatie Brummelaarsweg 26  te Markelo  

Ons kenmerk: 236629 

 

Beste heer van der Poel,  

 

Hierbij stuur ik u de bodeminformatie van bovengenoemde locatie.  

 

Tankregister: voor zover bekend is er een bovengrondse huisbrandolie tank (500L) aanwezig  

geweest op het perceel;  

Bodeminformatie/Bodemonderzoeken: voor zover bekend zijn er geen bodemonderzoeken op de 

locatie uitgevoerd;  

Overige informatie: voor zover bekend zijn er in de omgeving (straal 50m') van het perceel  

bodemonderzoeken uitgevoerd.  

 

Voor deze informatieverstrekking bent u € 24,70 aan leges verschuldigd. Hiervoor ontvangt u 

separaat een nota.  

 

Voor de bodemsignaleringskaarten van de gemeente Hof van Twente verwijs ik u door naar 

onderstaande link.  

https://www.hofvantwente.nl/bouwen-en-verbouwen/bodem/bodem-en-asbestbeleid 

 

Op de bodematlas van de provincie Overijssel is (gratis) ook veel diverse informatie te vinden over 

de bodem https://overijssel.omgevingsrapportage.nl   
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15-03-2022 15:02 Topotijdreis: 200 jaar topografische kaarten

https://www.topotijdreis.nl/satelliet/2021/@225951,473589,14 1/1
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Beeldmateriaal.nl Powered by Esri
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15-03-2022 15:04 Topotijdreis: 200 jaar topografische kaarten

https://www.topotijdreis.nl/kaart/1995/@226218,473717,12 1/1
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15-03-2022 15:04 Topotijdreis: 200 jaar topografische kaarten

https://www.topotijdreis.nl/kaart/1990/@226218,473717,12 1/1
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15-03-2022 15:05 Topotijdreis: 200 jaar topografische kaarten

https://www.topotijdreis.nl/kaart/1950/@226218,473717,12 1/1
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15-03-2022 15:06 Topotijdreis: 200 jaar topografische kaarten

https://www.topotijdreis.nl/kaart/1928/@226218,473717,12 1/1
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1 Inleiding 

Aan de Brummelaarsweg 26 in buitengebied van Markelo (gem. Hof van Twente) 
bevindt zich het erf van een voormalig agrarisch bedrijf dat in gebruik is als 
woning. Het voornemen bestaat om de voormalige stal te slopen ten behoeve 
van recreatie-eenheden. Bij ruimtelijke ingrepen dient rekening te worden 
gehouden met beschermde soorten en gebieden. Wet- en regelgeving omtrent 
deze soorten en gebieden is vastgelegd in de Wet Natuurbescherming (Wnb, 
2017) en de provinciale structuurvisie/verordening (o.a. Nederlands 
Natuurnetwerk). 
 

 
 
 
Het onderhavige rapport beschrijft de resultaten van de quickscan van 
beschermde natuurwaarden in en rond het plangebied. De rapportage kan 
dienstdoen als onderbouwing bij bestemmingsplanwijzigingen en ontheffings- of 
vergunningaanvragen in het kader van de Wet Natuurbescherming of 
omgevingsverordening.  Een quickscan betreft een beoordeling van de 
aanwezige natuurwaarden in en rond het plangebied op basis van beschikbare 
gegevens, een terreinbezoek en ecologische kennis. De quickscan is een 
momentopname en geen standaard veldinventarisatie waarbij meerdere 
veldrondes in een seizoen worden uitgevoerd. Een quickscan geeft daardoor 
een beperkter beeld dan een standaard veldinventarisatie. Omdat het onderzoek 
een momentopname betreft kan geen rekening worden gehouden met de 
dynamische aspecten van natuur, zoals migratie en kolonisatie door soorten en 
veranderd terreingebruik en –beheer na afloop van het onderzoek. 
  

1.1 Aanleiding & doel 

Figuur 1. Globale ligging plangebied (rood). 
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Bij de beoordeling van het plangebied is een bronnenonderzoek verricht naar 
het voorkomen van beschermde soorten en de ligging van beschermde 
gebieden in de regio. Daarvoor zijn de gegevens van de Nederlandse Databank 
Flora en Fauna (NDFF) geraadpleegd. Voor de ligging van beschermde 
gebieden is gebruik gemaakt van de digitale atlas van provincie Overijssel. Op 
28 maart 2022 is het plangebied bezocht. Daarbij is gelet op de aanwezigheid 
van beschermde soorten en sporen (verblijfplaatsen, wissels, pootafdrukken en 
dergelijke). Verder is het terrein beoordeeld op de geschiktheid voor 
beschermde soorten (habitatbeoordeling). 
 
Het plangebied wordt gevormd door een voormalig agrarisch erf dat sinds enige 
tientallen jaren een woonfunctie heeft. Op het erf staan de oorspronkelijke 
woning, een voormalige stal en een kapschuur van recentere datum. Het erf 
grenst deels aan landbouwpercelen. Ten noordoosten en zuidoosten liggen 
natuurpercelen met bos en een watertje. Op circa vijftig meter ten zuidoosten 
van het erf ligt een kleine cluster bebouwing met enkele woningen en 
bedrijfsgebouwen van een loonbedrijf. 

  

1.2 Methoden 

1.3 Plangebied 

Figuur 2. Recente luchtfoto met erfgrens (rood). 
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Figuur 3. Westzijde van de stal.  Figuur 4. Oostzijde van de stal. 

Figuur 5. Binnenzijde van de stal. Figuur 6. Hooizolder van de stal. 
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Van de stal is het constructieve houtwerk in slechte staat. Het voornemen is om 
de stal te slopen en op dezelfde locatie twee recreatiewoningen te plaatsen. 
Voor de ontsluiting van de woningen wordt een kort pad aan de zuidoostkant 
aangelegd. Voor het plan verdwijnt geen opgaande begroeiing behalve mogelijk 
een enkele struik op de hoek van de oprijlaan en het nieuw aan te leggen pad. 
 

 
 

1.4 Ingreep 

Figuur 7. Voorgenomen ingrepen. 
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2 Beschermde gebieden 

Het plangebied maakt geen deel uit van beschermde gebieden. In de directe 
omgeving liggen geen beschermde natuurgebieden. In de wijdere omgeving 
liggen onderdelen van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) en Natura 2000-
gebieden. De minimale afstand tot het Natuurnetwerk bedraagt circa 1.700 
meter, tot Natura 2000-gebied Borkeld circa 3.700 meter.  
 

 
 
Het plangebied ligt niet in of in de directe omgeving van beschermde gebieden. 
Vanwege de kleine schaal van het plan en de grote afstand tot beschermde 
gebieden is een negatief effect op voorhand uit te sluiten met uitzondering van 
externe werking op Natura 2000-gebieden als gevolg van stikstofdepositie. 
Mogelijk is in dit verband een Aeriusberekening vereist. 
 

2.1 Aanwezigheid 
beschermde gebieden 

2.2 Effecten beschermde 
gebieden 
 

Figuur 8. Ligging plangebied t.o.v. beschermde natuurgebieden. 
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3 NDFF-gegevens 

In de databank zijn van de afgelopen tien jaar geen waarnemingen van 
beschermde soorten uit het plangebied bekend. In de omgeving van het 
plangebied is één waarneming bekend. Het gaat om een groep pleisterende 
wulpen in een weiland ten oosten van het plangebied. 
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4 Beschermde soorten 

Het erf rond de stal is begroeid met soortenarm gazon en enige ruigte langs de 
schuur. Hierin komen algemene plantensoorten voor zoals hondsdraf, gewone 
paardenbloem, kluwenhoornbloem, braam, vijfvingerkruid en paarse dovenetel. 
Er zijn geen bedreigde of beschermde soorten gevonden.  
 
Alle inheemse soorten zoogdieren met uitzondering van de mol zijn in meer of 
mindere mate beschermd. In het plangebied zijn geen zoogdieren of sporen 
daarvan waargenomen. Van de beschermde zoogdieren waarvoor geen 
algemene vrijstelling geldt is alleen steenmarter een kenmerkende soort van 
gebouwen. Van de stal is de gehele constructie enkelwandig waardoor 
verborgen ruimten ontbreken. In de schuur zijn nergens sporen van steenmarter 
vastgesteld. Op grond hiervan is geconcludeerd dat geen verblijfplaats van 
steenmarter in de stal aanwezig is.  
 
Alle soorten vleermuizen zijn strikt beschermd in de Wnb onder de Europese 
Habitatrichtlijn. Het leefgebied inclusief de verblijfplaatsen zijn jaarrond 
beschermd. Verblijfplaatsen bevinden zich in holten van bomen en besloten of 
donkere ruimten van bouwwerken.  
 
Van de stal zijn de muren massief en het dak gedekt met golfplaten zonder 
beschot of isolatieplaten eronder. Achter de windveren bevindt zich geen 
besloten ruimte omdat deze zich circa tien centimeter van de gevel af bevinden. 
Voor soorten van besloten ruimten biedt de stal daarom geen potentiele 
verblijfplaatsen. De hooizolder heeft enige potentie voor soorten van grote, 
donkere ruimten zoals grootoorvleermuis, maar op de zolder zijn geen 
vleermuizen of sporen van gebruik aangetroffen. Op basis hiervan is 
geconcludeerd dat de stal geen functie heeft als verblijfplaats voor vleermuizen.  
Vanwege het ontbreken van groen en de beperkte oppervlakte van het 
plangebied is een wezenlijk belang van het terrein voor vlieg- en foerageerroutes 
uit te sluiten. 
 
Alle inheemse broedvogels zijn beschermd. De Wnb maakt onderscheid tussen 
vogels zonder en met vaste broedplaatsen. Van vogels zonder vaste 
broedplaats zijn alleen de broedsels beschermd en niet het leefgebied. Van 
vogels met een vaste broedplaats is naast de broedplaats (jaarrond) ook het 
functionele leefgebied beschermd.  
 
De stal is nauwelijks geschikt voor broedvogels. In theorie zouden soorten van 
half-open nestplaatsen, zoals witte kwikstaart, in de stal tot broeden kunnen 
komen maar waarschijnlijk is dit niet. Typische broedvogels met vaste 
nestplaatsen van boerenerven zijn kerkuil, steenuil, boerenzwaluw en huismus. 
In de stal zijn geen sporen van gebruik van deze soorten gevonden en huismus 
was niet op het erf aanwezig. De aanwezigheid van vaste nestplaatsen is 
uitgesloten.  
 
  

4.1 Planten 

4.2 Zoogdieren 

4.3 Vleermuizen 

4.4 Vogels 
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In de eik aan de westkant van de stal is een steenuilennestkast aangebracht die 
langjarig in gebruik is. 
 

 
 
Alle soorten amfibieën zijn in meer of mindere mate beschermd. Het plangebied 
is open en bestaat uit bebouwing, verharding en gazon. Op grond hiervan is het 
plangebied uit te sluiten als leefgebied voor amfibieën in het algemeen.  
 
Alle soorten reptielen zijn in meer of mindere mate beschermd. Het plangebied 
is onderdeel van een kleine cluster bewoning in een open en rationeel 
landbouwgebied. De locatie en de omgeving voldoen niet aan de habitateisen 
van de Nederlandse soorten reptielen. Een negatief effect op deze soortgroep is 
uit te sluiten. 
 
In het plangebied komt geen oppervlaktewater voor. Een negatief effect op 
vissen in het algemeen is uitgesloten. 
 
De beschermde soorten ongewervelden zijn gebonden aan zeer specifieke 
habitats. Het plangebied komt voor geen van de beschermde soorten overeen 
met hun habitat. Deze soortgroep is daarom in zijn geheel uit te sluiten. 
  

4.5 Amfibieën 

4.6 Reptielen 

4.7 Vissen 

4.8 Ongewervelden 

Figuur 9 & 10. Locatie steenuilenkast (l) met rechts de bewuste boom met de kast. 
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In de stal zijn broedsels van algemene vogelsoorten zonder vaste nestplaatsen 
niet waarschijnlijk maar niet geheel uit te sluiten. In een eik naast de stal bevindt 
zich een vaste nestplaats van een steenuil in een nestkast. Van de overige 
soortgroepen is de aanwezigheid van beschermde soorten uit te sluiten of het 
plan heeft geen negatieve effecten voor deze soorten. 
 
 
Tabel 1: Beschermde soorten die binnen de planlocatie worden verwacht op basis van 
bestaande gegevens en het veldbezoek. 

 
 
 
 
 

4.9 Samenvatting 

SOORTGROEP TOELICHTING BESCHERMDE SOORTEN 

GEEN WNB HR VR 

Planten  X    

Zoogdieren Algemene soorten X    

Vleermuizen Verblijfplaatsen X    

Vleermuizen Foerageergebied X    

Vleermuizen Vliegroutes X    

Broedvogels Zonder vaste nestplaats    Mogelijk 

Broedvogels Met vaste nestplaats    Steenuil 

Amfibieën Algemene soorten X    

Reptielen  X    

Vissen  X    

Ongewervelden  X    
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5 Conclusies 

Het plangebied ligt niet in of in de directe nabijheid van een Natura 2000-gebied 
of het Natuurnetwerk Nederland. Negatieve effecten op deze beschermde 
natuurgebieden zijn uit te sluiten vanwege de grote afstand tot beschermde 
gebieden en de kleine schaal van het plan. Mogelijk is wel een Aeriusberekening 
vereist om de externe werking van stikstofdepositie uit te sluiten. 
 
Broedvogels zonder vaste nestplaatsen (Wnb-Vogelrichtlijn, art. 3.1) 
In de bedrijfsgebouwen zijn algemene broedvogels niet geheel uit te sluiten. Bij 
sloop tijdens het broedseizoen kan sterfte en verstoring van broedsels optreden. 
Daarom dienen deze ingrepen buiten het broedseizoen plaats te vinden tenzij 
een controle uitwijst dat geen broedsels aanwezig zijn. De piek van het 
broedseizoen beslaat de periode van 15 maart tot 15 juli, maar eerdere en vooral 
latere broedgevallen zijn mogelijk. In de periode van 1 september tot 1 maart is 
de kans op broedgevallen gering. 
 
Broedvogels met vaste nestplaatsen (Wnb-Vogelrichtlijn, art. 3.1) 
Op korte afstand van de stal bevindt zich een vaste nestplaats van steenuilen. 
Het is aannemelijk dat sloopwerkzaamheden tijdens het broedseizoen tot 
verstoring leiden. Om dit effect te voorkomen dient de sloop buiten het 
broedseizoen plaats te vinden. 
 
Tabel 2. Maatregelen en vervolgacties n.a.v. quick scan 

Soortgroep Soort Maatregel/vervolgactie 

Planten Alle ¾ 

Vleermuizen Alle ¾ 

Zoogdieren Alle ¾ 

Vogels zonder vaste 

verblijfplaats 

Alle Sloop uitvoeren buiten de periode (1 mrt) 15 maart – 15 juli (1 sep) of 

broedvogelcontrole uitvoeren 

Vogels met vaste verblijfplaats Steenuil Sloop uitvoeren buiten de periode (1 mrt) 15 maart – 15 juli (1 sep) 

Amfibieën Alle ¾ 

Reptielen Alle ¾ 

Vissen Alle ¾ 

Ongewervelden Alle ¾ 

   

5.1 Beschermde gebieden 

5.2 Beschermde soorten 
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Bronnen 

www.ndff.nl 
 
www.overijssel.nl 
 
www.synbiosis.alterra.nl 
 
 
 
 
  

 
 

 
 



 

Bijlage I Wettelijk kader en beleidskader 

De toets is gericht op de aanwezigheid van beschermde soorten en beschermde 
gebieden. De bescherming is in de wet geregeld middels de Wet 
natuurbescherming. De gebiedsbescherming die voortkomt uit het beleid uit de 
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte en de provinciale structuurvisies en 
verordeningen (NNN/EHS) neemt een aparte positie in. 
 
De Wet natuurbescherming (Wnb) verenigt of vervangt verschillende wetten en 
verdragen op het gebied van bos- en natuurbescherming, te weten: 
 

• Voormalige Flora- en Faunawet 
• Europese Vogelrichtlijn 
• Europese Habitatrichtlijn, Verdrag van Bonn en Verdrag van Bern 
• Voormalige Boswet 

 
Activiteiten mogen niet leiden tot een overtreding van de verbodsbepalingen. 
Om af te mogen wijken van de verbodsbepalingen via een ontheffing of 
vrijstelling moet aan drie criteria zijn voldaan: 
 

• Ten eerste mag alleen van de verbodsbepaling afgeweken worden als er 
geen andere bevredigende oplossing voor de handeling mogelijk is. 

• Ten tweede moet tegenover de afwijking van het verbod een in de wet 
genoemd belang staan. De wet geen voor de verschillende 
beschermingsregimes aan wat die belangen zijn zoals volksgezondheid 
of openbare veiligheid. 

• Tenslotte mag de ingreep geen afbreuk doen aan de staat van 
instandhouding van de soort. 
 

De Wnb kent verschillende beschermingsregimes voor nationaal beschermde 
soorten, Vogelrichtlijnsoorten en Habitatrichtlijnsoorten. Elk van deze drie 
beschermingsregimes kent zijn eigen verbodsbepalingen en vereisten en 
belangen voor vrijstelling of ontheffing van de verboden. In onderstaande tabel 
is een overzicht gegeven van de verbodsbepalingen die relevant zijn bij 
ruimtelijke ontwikkelingen en dergelijke. 
 

Beschermingsregime soorten  
Vogelrichtlijn § 3.1 Wnb 

Beschermingsregime soorten  
Habitatrichtlijn § 3.2 Wnb  

Beschermingsregime andere  
soorten § 3.3 Wnb  

Art 3.1 lid 1 
Het is verboden in het wild 
levende vogels opzettelijk te 
doden of te vangen. 

Art 3.5 lid 1 
Het is verboden soorten in hun 
natuurlijke verspreidingsgebied 
opzettelijk te doden of te 
vangen.  

 Art 3.10 lid 1a 
Het is verboden soorten 
opzettelijk te doden of te 
vangen. 

Art 3.1 lid 2 
Het is verboden opzettelijk nesten, 
rustplaatsen en eieren van vogels 
te vernielen of te beschadigen, of 
nesten van vogels weg te nemen. 

 Art 3.5 lid 4 
Het is verboden de 
voortplantingsplaat- sen of 
rustplaatsen van dieren te 
beschadigen of te vernielen. 

Art 3.10 lid 1b 
Het is verboden de vaste 
voortplantingsplaatsen of 
rustplaatsen van dieren 
opzettelijk te beschadigen of 
te vernielen. 

Art 3.1 lid 3 
Het is verboden eieren te rapen en 

Art 3.5 lid 3  
Het is verboden eieren van 

Niet van toepassing  

Wet 
natuurbescherming 



 

deze onder zich te hebben.  
 

dieren in de natuur opzettelijk 
te vernielen of te rapen. 

Art 3.1 lid 4 en lid 5 
Het is verboden vogels 
opzettelijk te storen, tenzij de 
storing niet van wezenlijke invloed 
is op de staat van instandhouding 
van de desbetreffende 
vogelsoort. 

Art 3.5 lid 2 
Het is verboden dieren 
opzettelijk te verstoren. 

Niet van toepassing. 
 

Niet van toepassing. Art 3.5 lid 5 
Het is verboden plantensoorten 
in hun natuurlijke 
verspreidingsgebied 
opzettelijk te plukken en te 
verzamelen, af te snijden, te 
ontwortelen of te vernielen. 

Art 3.10 lid 1c 
Het is verboden 
plantensoorten in hun 
natuurlijke 
verspreidingsgebied 
opzettelijk te plukken en te 
verzamelen, af te snijden, te 
ontwortelen of te vernielen. 

 
Vrijstelling 
In sommige gevallen geldt voor een handeling die gevolgen heeft voor een soort 
een vrijstelling. Vormen van vrijstellingen zijn het toepassen van een 
gedragscode, een programmatische aanpak, een provinciale verordening en 
een ministeriele regeling. 
 
Zorgplicht 
De zorgplicht houdt in dat een ieder voldoende zorg in acht moet nemen voor de 
in het wild levende dieren en planten, alsmede voor hun directe leef- omgeving. 
Overtreding van de zorgplicht is niet strafbaar gesteld; de zorgplicht kan wel door 
toepassing van bestuursdwang worden gehandhaafd. 
 
Bevoegd gezag 
De provincie waarin een handeling plaatsvindt is in principe verantwoordelijk 
voor de uitvoering van de Wnb. In een aantal gevallen is de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland namens het Rijk verantwoordelijk. Het gaat om zaken 
van nationaal of provincie-overschrijdend belang, zoals Rijkswegen, -wateren 
en militaire activiteiten. 
 
Een Rode Lijst bevat een overzicht van soorten die uit Nederland zijn verdwenen 
of dreigen te verdwijnen. Dit wordt bepaald op basis van zeldzaamheid en/of 
negatieve trend. De lijsten worden periodiek vastgesteld door de minister van 
EZ. Rode lijsten hebben geen juridische status. Als een soort op de lijst komt, is 
deze niet automatisch beschermd. Daarvoor moet de soort worden aangewezen 
onder de Wnb. De Rode lijsten helpen daarbij. Deze lijsten worden ook gebruikt 
om te toetsen of de beleidsdoelen over biodiversiteit worden gehaald 
(www.rijksoverheid.nl). 
 
Het Nationale Natuurnetwerk (NNN, voorheen de Ecologische Hoofdstructuur -
EHS) is een netwerk van bestaande en nog te ontwikkelen natuurgebieden in 
Nederland. De EHS is als beleidsdoel opgenomen in de Structuurvisie 
Infrastructuur en Ruimte (SVIR). De juridische borging van de nationale 
ruimtelijke belangen die in de SVIR worden aangewezen vindt plaats via het 

Rode lijst 

NNN/EHS 



 

Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro). De rijkslijn zoals verwoord 
in het SVIR en Barro is dat er bij EHS geen sprake is van externe werking. 
 
De provincies zijn verantwoordelijk voor de begrenzing en de ontwikkeling van 
dit natuurnetwerk. Zij wijzen in hun structuurvisie of verordening de gebieden 
aan die onder het NNN vallen. In of in de nabijheid van een NNN-gebied geldt 
het 'nee, tenzij'-principe: nieuwe plannen of projecten zijn niet toegestaan als ze 
de wezenlijke (potentiële)waarden en kenmerken van het NNN-gebied 
significant aantasten, tenzij er sprake is van redenen van groot openbaar belang 
en er geen reële alternatieven zijn. De schade dient in dat geval door 
mitigerende maatregelen zoveel mogelijk beperkt te worden. De restschade 
dient te worden gecompenseerd. De planologische bescherming van het NNN 
vindt plaats in op basis van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen 
bestemmingsplannen. 
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Bijlage 2  Onderzoeken Enkelaarsweg 13-13a Markelo
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Legenda

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Te slopen landschapsontsierende mestsilo

Bestaande boerderij wooneenheid 1 met inpandig bijgebouw

Bestaande boerderij wooneenheid 2

Nieuw schuur bij nr. 3

Compensatiewoning

Nieuw bijgebouw

Te slopen landschapsontsierende schuur

Nieuw aan te planten houtsingel

Nieuw aan te planten bomenrij

Nieuw aan te planten fruitbomen

Nieuw aan te planten solitaire boom

Nieuw aan te planten haag

Kuilplaten opruimen en inrichten als agrarische grond
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1.141 m2

287 m2

640 m2

281 m2totaal van 6 silo's 45 m2

233 m2
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In opdracht van  Engberts Melkvee heeft Terra Agribusiness BV een verkennend 

bodemonderzoek uitgevoerd op de locatie Enkelaarsweg 13 te Markelo. De regionale ligging 

van de locatie is weergegeven in bijlage I. In onderhavig onderzoek is het verkennend 

bodemonderzoek uitgebreid met een asbest in grondonderzoek. 

 

Aanleiding van het onderzoek is ten behoeve van de voorgenomen aankoop van een agrarisch 

vastgoedobject. 

 

Doel van het onderzoek is het door middel van een steekproef conform het soort 

bodemonderzoek, nagaan van de huidige kwaliteit van de grond op de locatie. Het onderzoek is 

niet bedoeld om de exacte aard en omvang van een eventuele verontreiniging aan te geven. 

 

Het verkennend onderzoek is uitgevoerd conform de richtlijnen: 

- NEN 5725 Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij 

verkennend en nader onderzoek (NEN5725:2017); 

- NEN 5740 Bodem - Landbodem - strategie voor het uitvoeren van verkennend 

bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond 

(NEN5740:2009+A1:2016); 

- NEN 5707 Bodem – Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem. (NEN 

5707+C2:2017) 

- VKB Protocol 2001 “Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van 

boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen” 

- VKB Protocol 2002 “Het nemen van grondwatermonsters” 

- VKB Protocol 2018 “Locatie inspectie en monsterneming van asbest in bodem" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het procescertificaat van Terra Agribusiness Bodem & Milieutechniek en het hierbij behorende 

keurmerk (BRL SIKB 2000) zijn van toepassing op de activiteiten inzake het milieukundig 

veldwerk, inclusief de daarbij behorende veldwerkregistratie, en de overdracht van de monsters 

aan een erkend laboratorium. 

 

Om de onafhankelijkheid van het onderzoek te waarborgen, verklaart Terra Agribusiness Bodem 

& Milieutechniek op geen enkele wijze gelieerd te zijn aan de te onderzoeken projectlocatie, 

zowel in juridische, financiële of personele sfeer. 

 

De opbouw van dit rapport wordt als volgt weergegeven: 

- vooronderzoek naar historie en bodemgesteldheid; 

- opstellen van een hypothese; 

- opstellen van een onderzoeksstrategie; 

- resultaten van het veld- en laboratoriumonderzoek; 

- conclusies, aanbevelingen en samenvatting. 

 

In geval van klachten kan de opdrachtgever zich wenden tot Terra-Agribusiness BV en zo nodig 

tot de certificerende-instelling (Normec). 

1 Inleiding 
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Conform het onderzoeksprotocol NEN 5725 is ten behoeve van de onderzoeksstrategie op de 

locatie een vooronderzoek uitgevoerd. De onderstaande informatie is afkomstig uit: 

 

Tabel 1 Bronnen vooronderzoek 

Bron Omschrijving 

www.ahn.nl AHN (Algemeen Hoogtebestand Nederland) 

www.bodemloket.nl Bodemloket van Nederland 

www.topotijdreis.nl Historische kaarten 

www.dinoloket.nl Ondergrond gegevens van Nederland 

BAG viewer Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) 

Gemeente Hof van Twente Historische informatie van de locatie 

Bodematlas Provincie Overijssel Bodem gerelateerde informatie van de Provincie Overijssel 

Informatie Opdrachtgever Dhr G. Engberts 

Inspectie onderzoekslocatie Visueel inspectie van de locatie 

 

2.1 Locatie gegevens 

Gegevens over de locatie zijn weergegeven in onderstaande tabel 

 
Tabel 2 Locatiegegevens 

Adres onderzoekslocatie Enkelaarsweg 13 te Markelo 

Kadastrale gemeente Markelo 

Sectie R 

Percelen 226 

Oppervlakte van de onderzoekslocatie <12000 m2 

Eigenaar / gebruiker -  

Korte beschrijving van de onderzoekslocatie De onderzoekslocatie bestaat uit een erf met opstallen  

Bebouwing Op de onderzoekslocatie staan meerdere opstallen 

 

Verharding De onderzoekslocatie is gedeeltelijk verhard met klinkers. 

 
2.2 Algemene informatie locatie 

De onderzoekslocatie bevindt zich aan de Enkelaarsweg 13 te Markelo. De onderzoekslocatie 

bestaat uit een agrarisch melkveebedrijf met meerdere opstallen. De opdrachtgever is 

voornemens de locatie te kopen. 

 

De opstallen bestaan uit een twee aaneengeschakelde boerderijwoningen met aangebouwde 

schuur, twee ligboxenstallen en twee machine/opslag loodsen. 

 

Op historische kaarten is vanaf 1850 bebouwing op de locatie te zien. Volgens het BAG-register 

is de huidige boerderijwoning gebouwd in 1955. De andere aangebouwde woning is van 1991. 

De ligboxenstallen zijn van 1970 en 2011. De opslagloods bij de ligboxstal is van 2002. De 

opslag loods aan de overzijde van de weg is van 1960 . 

 

Op de locatie is een dieseltank met lekbak aanwezig met een inhoud van 1200 liter. 

 

De daken van de opstallen hebben (deels) asbesthoudende dakbedekking bevat. Deze zijn in de 

voorgaande jaren vervangen door nieuwe asbestvrije golfplaten. Er was hierbij geen sprake van 

druppelzones voor zover bekend op de hoofdlocatie. Er bevonden zich waarschijnlijk wel 

druppelzones bij de voormalige varkensstallen, maar omdat hier nu de nieuwste stal is gebouw 

zijn deze niet meer te onderscheiden. 

2 Vooronderzoek 
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Er valt nu nog één voormalige druppelzone te definiëren achter de schuur aan de overzijde van 

de weg. 

 

Er is verder geen bodemrelevante informatie van de onderzoekslocatie bekend bij de 

geraadpleegde bronnen. 

 

 

2.3 Directe omgeving locatie 

De onderzoekslocatie is gelegen in het buitengebied van Markelo. De omgeving bestaat 

voornamelijk uit woonhuizen, enkele agrarische bedrijven en percelen. De omgeving wordt op 

historische kaarten aangeduid als "Apengoor".  

 

Er is geen bodemrelevante informatie van de directe omgeving van de onderzoekslocatie 

bekend welke mogelijk invloed heeft gehad op de bodemkwaliteit ter plaatse van 

onderzoekslocatie.  

 

2.4 Eerder uitgevoerd bodemonderzoek 

Er zijn op de locatie twee bodemonderzoeken uitgevoerd. 

 

In 1997 heeft TAUW een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op de locatie. 

Rapportnummer: R365435.H01 d.d. november 1997. Er zijn lichte verontreinigingen 

aangetroffen. 

 

In 2010 heeft Van der Poel Milieu b.v. een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. 

Rapportnummer 11011.364. Er zijn lichte verontreinigingen aangetroffen. 

 
2.5 Regionale bodemopbouw en geohydrologie 

De regionale geohydrologische bodemopbouw is weergegeven in onderstaande figuur. 

 

Figuur 1 Geologisch opbouw landelijk model DGM v2.2 
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De boorlocatie bevindt zich circa 12 meter boven NAP. De regionale grondwaterstroming is 

noordwestelijk.  

 

2.6 Vooronderzoek PFAS 

PFAS komt op verschillende manieren in het grond- en grondwatersysteem in Nederland 

terecht. Bij lokaal gebruik en calamiteiten leidt dit tot het 'klassieke' bron-grondwaterpluim 

beeld.  

 

Het meest verdacht voor PFAS in het milieu zijn die locaties waar PFAS worden geproduceerd. 

Ook brandweer-oefen-plaatsen waar met grote regelmaat brandblusschuim is toegepast, zijn 

verdacht. Er zijn echter ook vele andere toepassingen van PFAS die kunnen leiden tot een 

grond- of grondwaterverontreiniging.  

 

In het handelingskader van het Expertisecentrum PFAS zijn alle bedrijfsactiviteiten en 

toepassingen beschreven waar PFAS wordt gebruikt en de kans dat daarbij PFAS in het milieu 

vrijkomt. 

 

Uit historisch onderzoek van onderhavig onderzoekslocatie blijkt dat geen van de beschreven 

toepassingen uit het handelingskader plaats heeft gevonden op of nabij de onderzoekslocatie. 

 

Op basis van de verkregen informatie kan gesteld worden dat de onderzoekslocatie als 

onverdacht gedefinieerd kan worden met betrekking tot PFAS in de bodem. 

 

2.7 Vooronderzoek 5707 Asbest 

Uit de verkregen historische informatie blijkt dat vanaf circa 1850 bebouwing op de locatie 

aanwezig is. Het is aannemelijk dat tijdens (ver)bouwwerkzaamheden asbest in de gebouwen 

verwerkt is.  

 

De daken van de schuren hebben in het verleden asbesthoudende dakbedekking bevat. Er is 

een druppelzone waar voorheen het lekwater van de asbesthoudende dakbedekking 

rechtstreeks in de onbeschermde bodem terecht kwam.  

 

Door het (jarenlange) gebruik als agrarisch erf wordt de locatie als verdacht beschouwd met 

betrekking tot de aanwezigheid van asbest in de bodem. 

 

2.8 Visuele inspectie bodemoppervlak op asbest 

Op 30-06-2021 is de locatie visueel geïnspecteerd op de aanwezigheid van asbest. De 

maaiveldinspectie is uitgevoerd conform de NEN 5707. Het maaiveld van de onderzoekslocatie 

is verdeeld in stroken van ongeveer 1m breed en is strook voor strook in 2 richtingen haaks op 
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elkaar geïnspecteerd. In onderstaande tabel zijn de resultaten van de maaiveldinspectie beknopt 

weergegeven. 

 

Tabel 3  Maaiveldinspectie NEN 5707 

Aandachtsgebied Opmerking 

Oppervlakte geïnspecteerde locatie <12000 

Conditie toplaag Vochtig 

Beperkingen van de inspectie Neerslag: geen, >25% vegetatie, >25% verharding 

Weersomstandigheden Zicht: > 50m 

Asbestverdacht materiaal op maaiveld aangetroffen? 

 

Opmerking 

Nee 

 

De maaiveldinspectie werd beperkt door de vegetatie en 

de verharding 

 

Resultaat maaiveld inspectie 

Ter plaatse van de onderzoekslocatie is geen asbestverdacht materiaal op het maaiveld 

aangetroffen. 
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3.1 Hypothesestelling 

 

Verkennend bodemonderzoek NEN 5740 

Op basis van de resultaten van het vooronderzoek zijn voor de locatie één of meer hypotheses 

geformuleerd ten aanzien van grond en grondwaterverontreiniging. 

 

 De volgende deellocaties en hypotheses worden aangehouden: 

 

Tabel 4 Deellocaties en hypothese NEN5740 

Locatie Hypothese Verdachte stoffen Opmerking 

Gehele locatie Verdacht (VED-HE) Zware metalen, PAK (incl. overzijde) 

Vml dieseltank Verdacht (VEP) Minerale olie + BTEXN - 

 

Verkennend bodemonderzoek NEN 5707 

Het asbest in grondonderzoek heeft tot doel het globaal vaststellen van het gemiddelde 

asbestgehalte van de deellocatie (ruimtelijke eenheid) en het vaststellen van de globale omvang 

van een eventueel aanwezige asbestverontreiniging. 

 

Tabel 5 Deellocaties en hypothese NEN5707 

Locatie Hypothese Verdachte stoffen Opmerking 

Gehele locatie Verdacht (VED-HE) Asbest in grond - 

Vmlg 

Druppelzone 1 

Verdacht (VED-HE) Asbest in grond - 

 

3.2 Onderzoeksopzet 

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd op 30 juni 2021 (plaatsing peilbuizen en monstername 

grond), en 7 juli 2021 (monstername grondwater). De positie van de boorlocaties zijn 

weergegeven in bijlage III. 

 

Tabel 6 Onderzoeksopzet NEN 5740 

Locatie Ondiepe 

boringen
1 

Diepe 

boringen2 

Peilbuizen Analyses grond Analyses water 

Gehele locatie 18 4 2 4x st. grond AS3000 2x st. grondwater AS3000 

Vml dieseltank 2 - 1 1x Minerale olie 1x Min. Olie + BTEXN 
1 Ondiepe boringen standaard tot 0,5 m-mv. 
2 Diepe boringen tot de grondwaterstand met een minimum van1,0 m-mv en een maximum van 2,0 m-mv. 

 

Tabel 7 Onderzoeksopzet NEN 5707 

Locatie Lengte druppelzones in 

meters 

Proefgaten 

ondiep1 

Proefgaten met diepe 

boring2 

Analyses asbest 

in grond3 

Gehele locatie - 18 4 4 

Druppelzone 1 20 2* - 1 
1 Ondiep proefgat standaard 0,3m x 0,3m x 0,5m (lxbxh). 
2 Standaard proefgat van 0,3m x 0,3m x 0,5m (lxbxh) diep doorgeboord met edelmanboor Ø 12cm. 
3 Analyse conform NEN5898; aantal analyses asbest in materiaal op basis van zintuiglijke waarnemingen in het veld. 

* Druppelzones standaard 2,0m x 0,30m x 0,10 (lxbxh). 

 

 

  

3 Onderzoeksprogramma 
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3.3 Analysestrategie 

Ten behoeve van het analytisch onderzoek zijn op het laboratorium mengmonsters 

samengesteld. In de onderstaande tabel is de samenstelling van de monsters verwerkt. 

 

Tabel 8  Analyse onderzochte monsters NEN 5740 

Analyse monster Traject 

(m-mv) 

Deelmonsters Analyse  

BG tank 0,08 - 0,50 1 (0,08 - 0,50) 
2 (0,08 - 0,50) 
3 (0,08 - 0,50) 

BTEXN+OLIE+Ds (AS3000) 

BG 1 0,00 - 0,50 21 (0,00 - 0,50) 
5 (0,20 - 0,50) 
6 (0,25 - 0,50) 
7 (0,25 - 0,50) 

AS3000 NEN 5740 Standaard incl struct excl voorb 

BG 2 0,00 - 0,50 10 (0,00 - 0,50) 
11 (0,00 - 0,50) 
19 (0,00 - 0,50) 
20 (0,00 - 0,50) 
22 (0,00 - 0,50) 
23 (0,00 - 0,50) 
8 (0,00 - 0,50) 
9 (0,00 - 0,50) 

AS3000 NEN 5740 Standaard incl struct excl voorb 

BG 3 0,00 - 0,50 15 (0,00 - 0,50) 
16 (0,00 - 0,50) 
17 (0,00 - 0,50) 
24 (0,00 - 0,50) 

AS3000 NEN 5740 Standaard incl struct excl voorb 

BG 4 0,15 - 0,50 13 (0,20 - 0,50) 
14 (0,20 - 0,50) 
18 (0,15 - 0,50) 

AS3000 NEN 5740 Standaard incl struct excl voorb 

BG 5 0,00 - 0,50 27 (0,08 - 0,50) 
28 (0,08 - 0,20) 
29 (0,00 - 0,20) 

Minerale Olie GC (AS3000) 

BG 6 0,00 - 0,60 30 (0,30 - 0,60) 
31 (0,00 - 0,50) 
32 (0,00 - 0,50) 
33 (0,00 - 0,50) 
34 (0,00 - 0,50) 

AS3000 NEN 5740 Standaard incl struct excl voorb 

OG 1 0,50 - 2,00 22 (0,50 - 1,00) 
22 (1,00 - 1,50) 
22 (1,50 - 2,00) 
24 (0,50 - 1,00) 
24 (1,00 - 1,50) 
24 (1,50 - 2,00) 
4 (0,50 - 1,00) 
4 (1,00 - 1,50) 
4 (1,50 - 2,00) 

AS3000 NEN 5740 Standaard incl struct excl voorb 

OG 2 0,50 - 2,00 27 (0,50 - 1,00) 
27 (1,00 - 1,50) 
27 (1,50 - 2,00) 
35 (0,50 - 1,00) 
35 (1,00 - 1,50) 
35 (1,50 - 2,00) 

AS3000 NEN 5740 Standaard incl struct excl voorb 

 

Analyse 

monster 

Traject 

(m-mv) 

Analyse 

1-PB1 2,80 - 3,80 NEN 5740gw standaardpakket (AS3000) 

4-PB 2 2,50 - 3,50 NEN 5740gw standaardpakket (AS3000) 

27-PB3 2,50 - 3,50 NEN 5740gw standaardpakket (AS3000) 

Alle monsters ten behoeve van de NEN 5740 zijn geanalyseerd door AL-West Agrolab BV. Alle analyses zijn AS3000 erkende 

verrichtingen. 

 

Toetsing homogeniteit 

Gezien de zintuiglijke waarnemingen kan gesteld worden dat de homogeniteit van de 

verschillende inspectiegaten die in een mengmonster gemengd zijn voldoende aanwezig is.  
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Tabel 9 Analyse onderzochte monsters NEN 5707 

Analyse 

monster 

Traject 

(m-mv) 

Deelmonster Analyse  

MM1-1 0,00 - 0,60 30 (0,30 - 0,60) 
31 (0,00 - 0,50) 
32 (0,00 - 0,50) 
33 (0,00 - 0,50) 
34 (0,00 - 0,50) 

Asbest NEN5898 (10 kg) 

MM2-2 0,15 - 0,50 13 (0,20 - 0,50) 
14 (0,20 - 0,50) 
18 (0,15 - 0,50) 

Asbest NEN5898 (10 kg) 

MM3-3 0,00 - 0,50 10 (0,00 - 0,50) 
22 (0,00 - 0,50) 
9 (0,00 - 0,50) 

Asbest NEN5898 (10 kg) 

MM4-4 0,00 - 0,50 21 (0,00 - 0,50) 
5 (0,20 - 0,50) 
6 (0,25 - 0,50) 

Asbest NEN5898 (10 kg) 

MM5-5 0,20 - 0,50 28 (0,20 - 0,50) 
29 (0,20 - 0,50) 

Asbest NEN5898 (10 kg) 

DZ1 0,00 - 0,10 37 (0,00 - 0,10) 
38 (0,00 - 0,10) 

Asbest NEN5898 (10 kg) 

Alle monsters ten behoeve van de NEN 5707 zijn geanalyseerd door ACMAA Laboratorium te Deurningen. 

 

Gezien de zintuiglijke waarnemingen kan gesteld worden dat de homogeniteit van de 

verschillende inspectiegaten voldoende aanwezig is.  
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4.1 Bodemopbouw en zintuiglijke waarnemingen 

In bijlage V zijn de visuele waarnemingen in de vorm van boorprofielen weergegeven. 
 

Veldwaarnemingen 

De bovengrond bestaat uit matig fijn zand, plaatselijk zwak humeus. De ondergrond bestaat 

eveneens uit matig fijn zand. De diepere ondergrond bestaat uit matig leemhoudend, zwak 

siltig, matig fijn tot zeer grof zand. 

In de onderstaande tabel zijn de zintuiglijk waargenomen bijzonderheden weergegeven: 
 

Tabel 10 Zintuiglijk waargenomen bijzonderheden 
Boring/Gat Diepte boring 

(m -mv) 
Traject 
(m -mv) 

Grondsoort Waargenomen bijzonderheden 

1 3,80 0,00 - 0,08  volledig verhardingsmateriaal, geen 

olie-water reactie 

  0,08 - 0,50 Zand sporen roest, niet te bemonsteren 

dunne bovenlaag zand 

  0,50 - 1,00 Zand geen olie-water reactie 

  1,00 - 1,50 Zand geen olie-water reactie 

  1,50 - 2,00 Zand geen olie-water reactie 

2 0,50 0,00 - 0,08  volledig verhardingsmateriaal 

  0,08 - 0,50 Zand geen olie-water reactie 

3 0,50 0,00 - 0,08  volledig verhardingsmateriaal 

  0,08 - 0,50 Zand geen olie-water reactie 

4 3,20 0,00 - 0,50 Zand zwak baksteenhoudend 

5 0,50 0,00 - 0,08  volledig verhardingsmateriaal 

  0,20 - 0,50 Zand weinig metaal, weinig puin 

6 0,50 0,00 - 0,08  volledig verhardingsmateriaal 

  0,08 - 0,25 Zand zwak leemhoudend 

  0,25 - 0,50 Zand weinig puin 

7 0,50 0,00 - 0,08  volledig verhardingsmateriaal 

  0,08 - 0,25 Zand zwak leemhoudend 

  0,25 - 0,50 Zand weinig puin 

8 0,50 0,00 - 0,50 Zand zwak puinhoudend 

9 0,50 0,00 - 0,50 Zand zwak puinhoudend 

10 0,50 0,00 - 0,50 Zand zwak puinhoudend 

11 0,50 0,00 - 0,50 Zand zwak puinhoudend 

12 0,50 0,00 - 0,08  volledig verhardingsmateriaal 

  0,08 - 0,50 Zand bestratingszand volledig 

13 0,50 0,00 - 0,08  volledig verhardingsmateriaal 

  0,20 - 0,50 Zand weinig metaal, weinig puin 

14 0,50 0,00 - 0,08  volledig verhardingsmateriaal 

  0,20 - 0,50 Zand weinig metaal, weinig puin 

15 0,50 0,00 - 0,50 Zand zwak puinhoudend 

16 0,50 0,00 - 0,50 Zand zwak puinhoudend 

17 0,50 0,00 - 0,50 Zand zwak puinhoudend 

18 0,50 0,00 - 0,05  volledig verhardingsmateriaal 

23 0,50 0,00 - 0,50 Zand zwak puinhoudend 

25 0,50 0,00 - 0,50 Zand zwak puinhoudend 

26 0,50 0,00 - 0,08  volledig verhardingsmateriaal 

  0,20 - 0,50 Zand weinig metaal, weinig puin 

27 3,50 0,00 - 0,08  volledig verhardingsmateriaal, geen 

olie-water reactie 

  0,08 - 0,50 Zand sporen roest, niet te bemonsteren 

dunne bovenlaag zand 

  0,50 - 1,00 Zand geen olie-water reactie 

  1,00 - 1,50 Zand geen olie-water reactie 

  1,50 - 2,00 Zand geen olie-water reactie 

28 0,50 0,00 - 0,08  volledig verhardingsmateriaal 

  0,20 - 0,50 Zand weinig metaal, weinig puin 

29 0,50 0,00 - 0,20 Zand zwak puinhoudend 

30 0,60 0,00 - 0,30  volledig verhardingsmateriaal, Asfalt 

granulaat 

  0,30 - 0,60 Zand zwak puinhoudend 

31 0,50 0,00 - 0,50 Zand zwak puinhoudend 

4 Onderzoeksresultaten 



 
Verkennend bodemonderzoek 

Enkelaarsweg 13 te Markelo 

2021-106 14-7-2021 Pagina 13 van 25 

32 0,50 0,00 - 0,50 Zand zwak puinhoudend 

33 0,50 0,00 - 0,50 Zand zwak puinhoudend 

34 0,50 0,00 - 0,50 Zand zwak puinhoudend 

36 0,50 0,00 - 0,50 Zand zwak puinhoudend 

37 0,50 0,00 - 0,10 Zand matig wortelhoudend 

38 0,50 0,00 - 0,10 Zand matig wortelhoudend 

 

Er is geen asbestverdacht materiaal aan het oppervlak aangetroffen. 

 

Plaatselijk zijn in enkele inspectiegaten laagjes straatzand aangetroffen. Deze laagjes zijn 

dusdanig gering van omvang en in zwakke mate aanwezig dat hier geen separate laag van 

onderscheiden kan worden. 

 

Het mengmonster BM1 is samengesteld uit de individuele grondmonsters van de bovengrond 

ter plaatse van de voormalige dieseltank.  

De mengmonsters BM2 en MM1 zijn samengesteld van de individuele licht puinhoudende 

grondmonsters ter plaatse van het centrale deel van het erf.  

Het mengmonster BM3 is samengesteld uit de individuele licht puinhoudende grondmonsters 

inpandig.  

De mengmonsters BM4 en MM2 zijn samengesteld uit de individuele licht puinhoudende 

grondmonsters ter plaatse van het grasland. 

 

Het mengmonster MM3 is samengesteld uit de inspectiegaten ten behoeve van de horizontale 

afperking. 

DZ1 betreft de druppelzone van de veeschuur, zuidzijde. 

 

Grondwater 

De filterbuis wordt minimaal een halve meter beneden de grondwaterspiegel geplaatst, waarna 

de dichte buis tot iets boven maaiveld wordt gemonteerd en afgedicht met bentoniet om 

instroom van oppervlaktewater te voorkomen. 

In onderstaande tabel zijn de gegevens betreffende de grondwaterbemonstering opgenomen: 
 

Tabel 11 Metingen grondwater 
Peilbuis Filterdiepte 

(m -mv) 
Grondwater-stand 
(m -mv) 

pH 
(-) 

EC 
(µS/cm) 

Troebelheid 
(NTU) 

1 2,80 - 3,80 1,80 6,1 400 9 

4 2,50 - 3,50 1,70 5,9 270 7 

27 2,50 - 3,50 1,75 5,9 408 10 

Geen van de gemeten waarden wijkt duidelijk af van de waarde, welke gezien de natuurlijke omstandigheden verwacht kan worden. 

 

 

4.2 Analyseresultaten 

De resultaten van de chemische analyses zijn weergegeven in bijlage V. Alle monsters ten 

behoeve van de NEN 5740 zijn geanalyseerd door AL-West Agrolab. Deze analyses zijn allen 

AS3000 erkende verrichtingen. 

Alle monsters ten behoeve van de NEN 5707 zijn geanalyseerd door ACMAA Laboratorium te 

Deurningen. 
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Tabel 12 Toetsingskader Wbb 

Concentratie Betekenis Opmerking Code 

≤ AW-waarde (of < detectielimiet)*  Niet verontreinigd Geen aanvullend onderzoek nodig - 

> AW-waarde ≤ T-waarde  Licht verontreinigd Geen aanvullend onderzoek nodig * 

> T-waarde ≤ I-waarde  Matig verontreinigd Mogelijk nader bodemonderzoek 

noodzakelijk 

** 

> I-waarde  Sterk verontreinigd Nader bodemonderzoek noodzakelijk; 

mogelijk sprake van ernstige 

bodemverontreiniging 

*** 

* Voor grondwater geldt de streefwaarde 

Toelichting: De AW-waarden zijn achtergrondwaarden en zijn referentiewaarden voor een multifunctionele bodem. 

De halve som van de AW- en I-waarden ((AW+I)/2 = T-waarde) is een toetsingswaarde waarboven er een vermoeden 

is van ernstige bodemverontreiniging. Door middel van aanvullend onderzoek moet dit vermoeden worden getoetst. 

De I-waarden zijn de ‘interventiewaarden’. Als de I-waarde voor een stof wordt overschreden in meer dan 25 m3 

grond of in meer dan 100 m3  grondwater (bodemvolume), dan wordt gesproken van een geval van ernstige 

bodemverontreiniging. 
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Tabel 13  Analyseresultaten NEN 5740  

Monster Traject (m-mv) Samenstelling Verhogingen 

BG tank 0,08 - 0,50 1 (0,08 - 0,50) 
2 (0,08 - 0,50) 
3 (0,08 - 0,50) 

- 

BG 1 0,00 - 0,50 21 (0,00 - 0,50) 
5 (0,20 - 0,50) 
6 (0,25 - 0,50) 
7 (0,25 - 0,50) 

- 

BG 2 0,00 - 0,50 10 (0,00 - 0,50) 
11 (0,00 - 0,50) 
19 (0,00 - 0,50) 
20 (0,00 - 0,50) 
22 (0,00 - 0,50) 
23 (0,00 - 0,50) 
8 (0,00 - 0,50) 
9 (0,00 - 0,50) 

- 

BG 3 0,00 - 0,50 15 (0,00 - 0,50) 
16 (0,00 - 0,50) 
17 (0,00 - 0,50) 
24 (0,00 - 0,50) 

Zn*, Hg*, Minerale olie*, PAK10 VROM*** 

BG 4 0,15 - 0,50 13 (0,20 - 0,50) 
14 (0,20 - 0,50) 
18 (0,15 - 0,50) 

- 

BG 5 0,00 - 0,50 27 (0,08 - 0,50) 
28 (0,08 - 0,20) 
29 (0,00 - 0,20) 

- 

BG 6 0,00 - 0,60 30 (0,30 - 0,60) 
31 (0,00 - 0,50) 
32 (0,00 - 0,50) 
33 (0,00 - 0,50) 
34 (0,00 - 0,50) 

- 

OG 1 0,50 - 2,00 22 (0,50 - 1,00) 
22 (1,00 - 1,50) 
22 (1,50 - 2,00) 
24 (0,50 - 1,00) 
24 (1,00 - 1,50) 
24 (1,50 - 2,00) 
4 (0,50 - 1,00) 
4 (1,00 - 1,50) 
4 (1,50 - 2,00) 

- 

OG 2 0,50 - 2,00 27 (0,50 - 1,00) 
27 (1,00 - 1,50) 
27 (1,50 - 2,00) 
35 (0,50 - 1,00) 
35 (1,00 - 1,50) 
35 (1,50 - 2,00) 

- 

1-PB1 2,80 - 3,80 PB1  

4-PB 2 2,50 - 3,50 PB2  

27-PB3 2,50 - 3,50 PB4  

* verhoging groter dan streefwaarde 

** verhoging groter dan tussenwaarde 

*** verhoging groter dan interventiewaarde 

 

Uit de analyseresultaten blijkt dat in het grondwater slechts lichte verhogingen zijn aangetoond.  

Het betreft o.a. barium (PB 1) koper, nikkel en barium (PB 4) en nikkel en barium (PB 27). Ten 

behoeve van de analyse van het grondwater op zware metalen (anorganische stoffen) zijn de 

watermonsters in het veld gefiltreerd, waardoor de zwevende delen zijn verwijderd.  

 

In het grondmonster BG 3 Erf, is een interventiewaarde PAK aangetroffen. 
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Tabel 14 Analyseresultaten NEN 5707 

Monster Traject (m-mv) Samenstelling Matrix Resultaat 

MM1-1 0,00 - 0,60 30 (0,30 - 0,60) 
31 (0,00 - 0,50) 
32 (0,00 - 0,50) 
33 (0,00 - 0,50) 
34 (0,00 - 0,50) 

Asbest in grond < 0.7 mg/kg ds  

MM2-2 0,15 - 0,50 13 (0,20 - 0,50) 
14 (0,20 - 0,50) 
18 (0,15 - 0,50) 

Asbest in grond <0.5 mg/kg ds 

MM3-3 0,00 - 0,50 10 (0,00 - 0,50) 
22 (0,00 - 0,50) 
9 (0,00 - 0,50) 

Asbest in grond <0.4 mg/kg ds 

MM4-4 0,00 - 0,50 21 (0,00 - 0,50) 
5 (0,20 - 0,50) 
6 (0,25 - 0,50) 

Asbest in grond <0.3 mg/kg ds 

MM5-5 0,20 - 0,50 28 (0,20 - 0,50) 
29 (0,20 - 0,50) 

Asbest in grond <0.3 mg/kg ds 

DZ1** 0,00 - 0,10 37 (0,00 - 0,10) 
38 (0,00 - 0,10) 

Asbest in grond <2 mg/kg ds 

Het resultaat in bovenstaand tabel is het gewogen asbestgehalte berekend door het gehalte aan serpentijn asbest te vermeerderen met 10 

maal het gehalte aan amfibool asbest. 

* Van de zeeffractie <0,5 mm is maximaal 10 gram kwalitatief beoordeeld en deze bevat asbestverdachte vezels 

** Deze monstername heeft gelijktijdig met de watermonstername plaatsgevonden.. 

 

4.3 Toetsing van de hypothese 

Onderdeel Deellocatie Gestelde hypothese Hypothese verworpen of aangenomen 

NEN 5740 Gehele locatie Verdacht Grotendeels verworpen 

NEN 5740 Vml dieseltank Verdacht Verworpen 

NEN 5707 Gehele locatie Verdacht Aangenomen 

NEN 5707 Druppelzone 1 Verdacht Verworpen 

 

4.4 Toetsing aan de noodzaak tot vervolgonderzoek 

 

Verkennend bodemonderzoek NEN 5740 

 

Gehele locatie 

Er zijn geen concentraties in de grondmonsters BG 1 tm 2 en 4 tm 6 aangetroffen boven de 

tussenwaarde aangetroffen. In het het grondwater zijn tevens geen gehalten boven de 

tussenwaarde aangetroffen, dit houdt in dat er geen aanleiding bestaat voor het laten uitvoeren 

van een nader onderzoek voor deze terreindelen. 

 

In het grondmonster BG3 (afkomstig uit erf en tuin) is een sterk verhoogd PAK aangetroffen 

boven de interventiewaarde. Formeel is dit aanleiding tot nader onderzoek. 

Het kan zijn dat het gaat om een toevallige bijmenging van sporadisch teerhoudend materiaal. 

Er zijn in deze boorpunten geen verschillen waargenomen die het gehalte verklaren. Ook zijn er 

geen aanwijsbare bronnen die de waarden kunnen verklaren.  

 

Vml. dieseltank 

Er zijn geen concentraties in de grond (BG tank) en het grondwater (PB1)  boven de 

tussenwaarde aangetroffen, dit houdt in dat er geen aanleiding bestaat voor het laten uitvoeren 

van een nader onderzoek. We is een licht verhoogd barium aangetroffen. 

 

Verkennend bodemonderzoek NEN5707 

 

Gehele locatie 

Ter plaatse van het erf zijn meerdere inspectiegaten gegraven, bemonsterd en geanalyseerd op 

de aanwezigheid van asbest. De aangetroffen verhoging ter plaatse van inspectiegat 21A geeft 

formeel aanleiding tot nader onderzoek. 
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Druppelzones 

Ter plaatse van elke druppelzone zijn twee inspectiesleuven gegraven. In de mengmonsters is 

analytisch geen asbest aangetroffen of het gewogen asbestgehalte is ruim lager dan de 

toetsingswaarde voor nader asbestonderzoek. 
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Op een locatie gelegen aan de Enkelaarsweg 13 te Markelo, kadastraal bekend gemeente: 

Markelo, Sectie: R, nummer(s): 226 is op 30 juni 2021 een verkennend bodemonderzoek 

conform NEN5740 en 5707 uitgevoerd. 

 

Verkennend bodemonderzoek NEN5740 

Ter plaatse van de onderzoekslocatie zijn boringen en inspectiegaten uitgevoerd ten behoeve 

van een bodemonderzoek conform de NEN5740 en NEN5707.  

 

Gehele locatie 

In het bovengrondmengmonsters BG 1 tm 2 en 4 tm 6 zijn geen verhogingen aangetroffen. In 

het bovengrondmengmonster BM3 is een sterk verhoogd PAK aangetroffen.  

In het grondwatermonster PB4 en PB 27 zijn slechts lichte verhogingen zware metalen 

aangetroffen. 

 

Aanbevolen wordt om een uitsplitsingsonderzoek te doen van het mengmonster. Hiermee kan 

vastgesteld worden of er een punt sterk verhoogd is of dat sprake is van verspreiding over het 

bedoelde gebied waarin zich de boorpunten bevinden. 

 

 

Voormalige dieseltank  

In het bovengrondmengmonster (BM1 dieseltank) zijn geen verhogingen aangetroffen. In het 

grondwatermonster (PB1 WM1) zijn geen olie gerelateerde verhogingen aangetroffen. 

 

Op basis van onderhavig onderzoek wordt voor dit onderdeel een nader bodemonderzoek voor 

deze locatie niet noodzakelijk geacht. 

De onderzoekslocatie wordt vanuit milieuhygiënisch oogpunt voor dit onderdeel geschikt 

geacht voor het beoogde gebruik. 

 

Verkennend bodemonderzoek NEN5707 "asbest in bodem" 

Tijdens de maaiveld- inspectie zijn ter plaatse van de onderzoekslocatie geen asbestverdachte 

materialen op het maaiveld aangetroffen.  Ook is in geen enkel proefgat of -sleuf 

asbesthoudend materiaal aangetroffen. 

 

Gehele locatie 

Ter plaatse van de locatie zijn meerdere inspectiegaten gegraven, bemonsterd en geanalyseerd 

op de aanwezigheid van asbest.  

 

In het mengmonster MM1 tm 5 is analytisch geen asbest aangetroffen boven de 

rapportagegrens.  

 

5 Samenvatting en conclusie 
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Druppelzone 

Ter plaatse van de voormalige druppelzone achter de werktuigenberging zijn twee 

inspectiesleuven gegraven en is er een mengmonster samengesteld. Op het maaiveld is geen 

asbestverdacht materiaal aangetroffen.  

 

In het mengmonster van DZ1 is analytisch geen asbest aangetroffen boven de rapportagegrens. 

 

Op basis van onderhavig onderzoek wordt voor dit onderdeel een nader bodemonderzoek voor 

deze locatie niet noodzakelijk geacht. 

De onderzoekslocatie wordt vanuit milieuhygiënisch oogpunt voor dit onderdeel geschikt 

geacht voor het beoogde gebruik zonder beperkingen.  

 

Algemeen 

Als grond van de locatie vrijkomt, moet er rekening mee worden gehouden dat deze niet zonder 

meer elders toepasbaar is. Op hergebruik van grond is het “Besluit bodemkwaliteit” van 

toepassing. De toepassing van grond elders moet worden gemeld via het ‘meldpunt 

bodemkwaliteit’.  

Naast het “Besluit bodemkwaliteit” dient opgemerkt te worden dat in het kader van de “Tijdelijk 

handelingskader voor hergebruik van PFAS houdende grond en baggerspecie” ook onderzoek 

naar PFAS noodzakelijk is. 

 

Hoewel het verrichte veld- en laboratoriumonderzoek volgens de geldende normen zijn uitgevoerd, 

dienen de onderzoeksresultaten met enige voorzichtigheid te worden gehanteerd. 

Door de bodem steekproefsgewijs te onderzoeken is ernaar gestreefd om een representatief beeld 

te krijgen van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem en het grondwater. Het is echter nooit 

uit te sluiten dat er lokaal afwijkingen in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem in het 

grondwater voorkomen. 

Het uitgevoerde onderzoek is verkennend en betreft een momentopname.  

 

Indien er later toch afwijkende lagen of asbesthoudend materiaal wordt aangetroffen tijdens de 

werkzaamheden zal men dit moeten melden en zullen er nadere veiligheidsmaatregelen nodig 

kunnen zijn.



 
 

 

BIJLAGE I 
Situering van de locatie topotijdreis 

 



 
 

 

BIJLAGE II 
Situering van de locatie kadastraal 

 

 

 
 



 
 

 

BIJLAGE III 
Overzichtstekening boorpunten 
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BIJLAGE IV 
Boorstaten 
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Projectcode: 2021-106

Datum: 30-6-2021

Boring: 1

GWS: 195

0

50

100

150

200

250

300

350

1-1

1-2

1-3

1-4

klinker0

Volledig verhardingsmateriaal, geen
olie-water reactie, lichtgrijs,
Edelmanboor

- 8

Zand, matig grof, sporen roest,
donker zwartbruin, Edelmanboor,
niet te bemonsteren dunne
bovenlaag zand

-50

Zand, matig fijn, geen olie-water
reactie, licht roestbruin,
Edelmanboor

-100

Zand, matig fijn, zwak grindig, geen
olie-water reactie, licht grijsgeel,
Edelmanboor

-150

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

-200

Zand, zeer fijn, zwak grindig, zwak
siltig, licht beigegrijs, Zuigerboor

-380

Datum: 30-6-2021

Boring: 2
0

50

2-1

klinker0

Volledig verhardingsmateriaal,
lichtgrijs, Edelmanboor

- 8

Zand, matig fijn, zwak humeus, geen
olie-water reactie, donker
zwartbruin, Edelmanboor

-50

Datum: 30-6-2021

Boring: 3
0

50

3-1

klinker0

Volledig verhardingsmateriaal,
lichtgrijs, Edelmanboor

- 8

Zand, matig fijn, zwak humeus, geen
olie-water reactie, donker
zwartbruin, Edelmanboor

-50

Datum: 30-6-2021

Boring: 4

GWS: 145

0

50

100

150

200

250

300

4-1

4-2

4-3

4-4

erf0

Zand, matig fijn, zwak humeus, zwak
grindig, zwak baksteenhoudend,
licht roestbruin, Edelmanboor

-50

Zand, matig fijn, zwak grindig

-100

Zand, matig fijn, licht bruingeel,
Edelmanboor

-150

Zand, matig fijn, zwak grindig, zwak
siltig, licht geelgrijs, Edelmanboor

-200

Zand, zeer fijn, zwak grindig, licht
beigegrijs, Edelmanboor

-320
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Projectcode: 2021-106

Datum: 30-6-2021

Boring: 5
0

50

5-1

5-2MM4

klinker0

Volledig verhardingsmateriaal,
lichtgrijs

- 8

Zand, matig fijn, licht geelgrijs, Schep

-20

Zand, matig fijn, zwak humeus,
weinig metaal, weinig puin, donker
zwartbruin, Schep

-50

Datum: 30-6-2021

Boring: 6
0

50

6-1

6-2MM4

klinker0

Volledig verhardingsmateriaal,
lichtgrijs

- 8

Zand, matig fijn, zwak leemhoudend,
licht geelgrijs, Schep

-25

Zand, matig fijn, zwak humeus,
weinig puin, donker zwartbruin,
Schep

-50

Datum: 30-6-2021

Boring: 7
0

50

7-1

7-2MM4

klinker0

Volledig verhardingsmateriaal,
lichtgrijs

- 8

Zand, matig fijn, zwak leemhoudend,
licht geelgrijs, Schep

-25

Zand, matig fijn, zwak humeus,
weinig puin, donker zwartbruin,
Schep

-50

Datum: 30-6-2021

Boring: 8
0

50

8-1

erf0

Zand, matig fijn, zwak humeus, zwak
grindig, zwak puinhoudend, licht
roestbruin, Schep

-50
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Projectcode: 2021-106

Datum: 30-6-2021

Boring: 9
0

50

9-1MM3

erf0

Zand, matig fijn, zwak humeus, zwak
grindig, zwak puinhoudend, licht
roestbruin, Schep

-50

Datum: 30-6-2021

Boring: 10
0

50

10-1MM3

erf0

Zand, matig fijn, zwak humeus, zwak
grindig, zwak puinhoudend, licht
roestbruin, Schep

-50

Datum: 30-6-2021

Boring: 11
0

50

11-1

erf0

Zand, matig fijn, zwak humeus, zwak
grindig, zwak puinhoudend, licht
roestbruin, Schep

-50

Datum: 30-6-2021

Boring: 12
0

50

12-1

klinker0

Volledig verhardingsmateriaal,
lichtgrijs

- 8

Zand, matig fijn, licht geelgrijs,
Schep, bestratingszand volledig-50
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Projectcode: 2021-106

Datum: 30-6-2021

Boring: 13
0

50

13-1

13-2MM2

klinker0

Volledig verhardingsmateriaal,
lichtgrijs

- 8

Zand, matig fijn, licht geelgrijs, Schep

-20

Zand, matig fijn, zwak humeus,
weinig metaal, weinig puin, donker
zwartbruin, Schep

-50

Datum: 30-6-2021

Boring: 14
0

50

14-1

14-2MM2

klinker0

Volledig verhardingsmateriaal,
lichtgrijs

- 8

Zand, matig fijn, licht geelgrijs, Schep

-20

Zand, matig fijn, zwak humeus,
weinig metaal, weinig puin, donker
zwartbruin, Schep

-50

Datum: 30-6-2021

Boring: 15
0

50

15-1

erf0

Zand, matig fijn, zwak humeus, zwak
grindig, zwak puinhoudend, licht
roestbruin, Schep

-50

Datum: 30-6-2021

Boring: 16
0

50

16-1

erf0

Zand, matig fijn, zwak humeus, zwak
grindig, zwak puinhoudend, licht
roestbruin, Schep

-50



Pagina 5 - 10

Projectcode: 2021-106

Datum: 30-6-2021

Boring: 17
0

50

17-1

erf0

Zand, matig fijn, zwak humeus, zwak
grindig, zwak puinhoudend, licht
roestbruin, Schep

-50

Datum: 30-6-2021

Boring: 18

Opmerking: Gasleiding

0

50

18-1

18-2MM2

tegel0

Volledig verhardingsmateriaal,
lichtgrijs, Edelmanboor

- 5

Zand, matig fijn, Edelmanboor

-15

Zand, matig fijn, licht roestbruin,
Edelmanboor

-50

Datum: 30-6-2021

Boring: 19
0

50

19-1

gras0

Zand, matig fijn, zwak humeus, licht
zwartbruin, Edelmanboor

-50

Datum: 30-6-2021

Boring: 20
0

50

100

150

200

20-1

20-2

20-3

20-4

gras0

Zand, matig fijn, zwak humeus, licht
roestbruin, Edelmanboor

-50

Zand, matig fijn, neutraal geelbruin,
Edelmanboor

-100

Zand, matig fijn, lichtgeel,
Edelmanboor

-150

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht
geelgrijs, Edelmanboor

-200



Pagina 6 - 10

Projectcode: 2021-106

Datum: 30-6-2021

Boring: 21
0

50

100

150

200

21-1MM4

21-2

21-3

21-4

gras0

Zand, matig fijn, zwak humeus, licht
roestbruin, Edelmanboor

-50

Zand, matig fijn, neutraal geelbruin,
Edelmanboor

-100

Zand, matig fijn, lichtgeel,
Edelmanboor

-150

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht
geelgrijs, Edelmanboor

-200

Datum: 30-6-2021

Boring: 22
0

50

100

150

200

22-1MM3

22-2

22-3

22-4

gras0

Zand, matig fijn, zwak humeus, licht
roestbruin, Edelmanboor

-50

Zand, matig fijn, neutraal geelbruin,
Edelmanboor

-100

Zand, matig fijn, lichtgeel,
Edelmanboor

-150

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht
geelgrijs, Edelmanboor

-200

Datum: 30-6-2021

Boring: 23
0

50

23-1

erf0

Zand, matig fijn, zwak humeus, zwak
grindig, zwak puinhoudend, licht
roestbruin, Schep

-50

Datum: 30-6-2021

Boring: 24
0

50

100

150

200

24-1

24-22

24-33

24-3

gras0

Zand, matig fijn, zwak humeus, licht
roestbruin, Edelmanboor

-50

Zand, matig fijn, neutraal geelbruin,
Edelmanboor

-100

Zand, matig fijn, lichtgeel,
Edelmanboor

-150

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht
geelgrijs, Edelmanboor

-200



Pagina 7 - 10

Projectcode: 2021-106

Datum: 30-6-2021

Boring: 25
0

50

25-1

erf0

Zand, matig fijn, zwak humeus, zwak
grindig, zwak puinhoudend, licht
roestbruin, Schep

-50

Datum: 30-6-2021

Boring: 26
0

50

26-1

26-2

klinker0

Volledig verhardingsmateriaal,
lichtgrijs

- 8

Zand, matig fijn, licht geelgrijs, Schep

-20

Zand, matig fijn, zwak humeus,
weinig metaal, weinig puin, donker
zwartbruin, Schep

-50

Datum: 30-6-2021

Boring: 27

GWS: 160

0

50

100

150

200

250

300

350

27-1

27-2

27-3

27-4

klinker0

Volledig verhardingsmateriaal, geen
olie-water reactie, lichtgrijs,
Edelmanboor

- 8

Zand, matig grof, sporen roest,
donker zwartbruin, Edelmanboor,
niet te bemonsteren dunne
bovenlaag zand

-50

Zand, matig fijn, geen olie-water
reactie, licht roestbruin,
Edelmanboor

-100

Zand, matig fijn, zwak grindig, geen
olie-water reactie, licht grijsgeel,
Edelmanboor

-150

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

-200

Zand, zeer fijn, zwak grindig, zwak
siltig

-350

Datum: 30-6-2021

Boring: 28
0

50

28-1

28-2MM5

klinker0

Volledig verhardingsmateriaal,
lichtgrijs

- 8

Zand, matig fijn, licht geelgrijs, Schep

-20

Zand, matig fijn, zwak humeus,
weinig metaal, weinig puin, donker
zwartbruin, Schep

-50
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Projectcode: 2021-106

Datum: 30-6-2021

Boring: 29
0

50

29-1

29-2MM5

erf0

Zand, matig fijn, zwak humeus, zwak
grindig, zwak puinhoudend, licht
roestbruin, Schep

-20

Zand, matig fijn, licht geelbruin,
Edelmanboor

-50

Datum: 30-6-2021

Boring: 30
0

50
30-1MM1

gravel0

Volledig verhardingsmateriaal,
donker, Edelmanboor, Asfalt
granulaat

-30

Zand, matig fijn, zwak puinhoudend,
donkerbruin, Edelmanboor-60

Datum: 30-6-2021

Boring: 31
0

50

31-1MM1

erf0

Zand, matig fijn, zwak humeus, zwak
grindig, zwak puinhoudend, licht
roestbruin, Schep

-50

Datum: 30-6-2021

Boring: 32
0

50

32-1MM1

erf0

Zand, matig fijn, zwak humeus, zwak
grindig, zwak puinhoudend, licht
roestbruin, Schep

-50



Pagina 9 - 10

Projectcode: 2021-106

Datum: 30-6-2021

Boring: 33
0

50

33-1MM1

erf0

Zand, matig fijn, zwak humeus, zwak
grindig, zwak puinhoudend, licht
roestbruin, Schep

-50

Datum: 30-6-2021

Boring: 34
0

50

34-1MM1

erf0

Zand, matig fijn, zwak humeus, zwak
grindig, zwak puinhoudend, licht
roestbruin, Schep

-50

Datum: 30-6-2021

Boring: 35
0

50

100

150

200

35-1

35-2

35-3

35-4

gras0

Zand, matig fijn, zwak humeus, licht
roestbruin, Edelmanboor

-50

Zand, matig fijn, neutraal geelbruin,
Edelmanboor

-100

Zand, matig fijn, lichtgeel,
Edelmanboor

-150

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht
geelgrijs, Edelmanboor

-200

Datum: 30-6-2021

Boring: 36
0

50

36-1

erf0

Zand, matig fijn, zwak humeus, zwak
grindig, zwak puinhoudend, licht
roestbruin, Schep

-50
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Projectcode: 2021-106

Datum: 7-7-2021

Boring: 37
0

50

DZ 1

bosschage0

Zand, matig fijn, matig humeus,
matig wortelhoudend, donker
zwartbruin, Schep

-10

Zand, matig fijn, matig humeus,
donker zwartbruin, Schep

-50

Datum: 7-7-2021

Boring: 38
0

50

DZ 1

bosschage0

Zand, matig fijn, matig humeus,
matig wortelhoudend, donker
zwartbruin, Schep

-10

Zand, matig fijn, matig humeus,
donker zwartbruin, Schep

-50



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water
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ANALYSERAPPORT

07.07.2021Datum
35008640Relatienr
1059835Opdrachtnr.

Opdracht   1059835   Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35008640  Terra Agribusiness BV
Uw referentie 2021-106 Engberts
Opdrachtacceptatie 01.07.21

Terra Agribusiness BV
Postbus 105
7630 AC Ootmarsum

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. 

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.

Geachte heer, mevrouw,

AL-West B.V. Jørgen Smit, Tel. +31/570788120

Met vriendelijke groet,
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AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
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Algemene monstervoorbehandeling

Fracties (sedigraaf)

Klassiek Chemische Analyses

Voorbehandeling metalen analyse

Metalen (AS3000)

PAK (AS3000)

Minerale olie (AS3000/AS3200)

%
% Ds

% Ds

% Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds

573188 573189 573190 573191 573192

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Eenheid
BG 1 BG 2 BG 3 BG 4 BG 5

Opdracht   1059835   Bodem / Eluaat

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof
IJzer (Fe2O3)

Fractie < 2 µm

Organische stof

Koningswater ontsluiting

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (AS3000)
Zink (Zn)

Anthraceen
Benzo(a)anthraceen
Benzo-(a)-Pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen
Chryseen
Fenanthreen
Fluorantheen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
Naftaleen
Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

S
S
S

S

S

S

S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S

   x)    x)    x)    x)

   #)    #)    #)

*) *) *) *) *)

++ ++ ++ ++ ++
88,3 90,3 88,7 89,1 95,0
<5,0 <5,0 <5,0 <5,0

1,3 1,7 1,6 2,3

2,9   2,9   2,9   1,8   

++ ++ ++ ++

<20 <20 30 <20
<0,20 <0,20 0,24 <0,20

<3,0 <3,0 <3,0 <3,0
5,1 6,1 11 <5,0

<0,05 <0,05 0,36 <0,05
11 13 26 21

<1,5 <1,5 <1,5 <1,5
<4,0 <4,0 <4,0 <4,0

22 33 61 28

<0,050 <0,050 3,8 <0,050
<0,050 0,14 4,4 0,16
<0,050 0,18 5,4 0,18

0,087 0,13 3,7 0,18
<0,050 0,091 2,1 0,092

0,062 0,13 3,6 0,13
0,22 <0,050 9,0 <0,050
0,11 0,22 12 0,21

0,071 0,17 3,5 0,17
<0,050 <0,050 0,25 <0,050
0,73   1,2   48 1,2   

<35 <35 74 <35 <35
<3 <3 <3 <3 <3

573188
573189
573190
573191
573192

30.06.2021
30.06.2021
30.06.2021
30.06.2021
30.06.2021

BG 1
BG 2
BG 3
BG 4
BG 5

Monstername Monster beschrijvingMonsternr.
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Algemene monstervoorbehandeling

Fracties (sedigraaf)

Klassiek Chemische Analyses

Voorbehandeling metalen analyse

Metalen (AS3000)

PAK (AS3000)

Minerale olie (AS3000/AS3200)

%
% Ds

% Ds

% Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds

573193 573194 573195

-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --
-- -- --

Eenheid
BG 6 OG 1 OG 2

Opdracht   1059835   Bodem / Eluaat

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof
IJzer (Fe2O3)

Fractie < 2 µm

Organische stof

Koningswater ontsluiting

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (AS3000)
Zink (Zn)

Anthraceen
Benzo(a)anthraceen
Benzo-(a)-Pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen
Chryseen
Fenanthreen
Fluorantheen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
Naftaleen
Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

S
S
S

S

S

S

S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S

   x)    x)    x)

   #)    #)    #)

*) *) *)

++ ++ ++
92,0 87,8 90,1
<5,0 <5,0 <5,0

1,1 1,0 1,4

2,9   0,9   0,9   

++ ++ ++

<20 <20 <20
<0,20 <0,20 <0,20

<3,0 <3,0 <3,0
<5,0 <5,0 <5,0

<0,05 <0,05 <0,05
11 <10 <10

<1,5 <1,5 <1,5
<4,0 <4,0 <4,0

23 <20 <20

<0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050

0,067 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050

0,068 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 0,11

0,085 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050
0,47   0,35   0,43   

<35 <35 <35
<3 <3 <3

573193
573194
573195

30.06.2021
30.06.2021
30.06.2021

BG 6
OG 1
OG 2

Monstername Monster beschrijvingMonsternr.
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Minerale olie (AS3000/AS3200)

Polychloorbifenylen (AS3000)

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

573188 573189 573190 573191 573192

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Eenheid
BG 1 BG 2 BG 3 BG 4 BG 5

Opdracht   1059835   Bodem / Eluaat

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

S
S
S
S
S
S
S
S

*) *) *) *) *)

*) *) *) *) *)

*) *) *) *) *)

*) *) *) *) *)

*) *) *) *) *)

*) *) *) *) *)

*) *) *) *) *)

   #)    #)    #)    #)

<3 <3 5 <3 <3
<4 <4 26 <4 <4
<5 <5 15 <5 <5
<5 <5 14 <5 <5
<5 <5 10 <5 <5
<5 <5 <5 <5 <5
<5 <5 <5 <5 <5

<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
0,0049   0,0049   0,0049   0,0049   
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Minerale olie (AS3000/AS3200)

Polychloorbifenylen (AS3000)

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

573193 573194 573195

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

Eenheid

x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.
#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Begin van de analyses: 01.07.2021
Einde van de analyses:  07.07.2021

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was 
voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen. .

BG 6 OG 1 OG 2

Opdracht   1059835   Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
De parameter-specifieke analytische meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de 
gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen.

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

S
S
S
S
S
S
S
S

*) *) *)

*) *) *)

*) *) *)

*) *) *)

*) *) *)

*) *) *)

*) *) *)

   #)    #)    #)

<3 <3 <3
<4 <4 <4
<5 <5 <5
<5 <5 <5
<5 <5 <5
<5 <5 <5
<5 <5 <5

<0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010
0,0049   0,0049   0,0049   

Het analyseresultaat van PCB 138 is mogelijk overschat vanwege co-elutie met PCB 163

Het organische stof gehalte wordt gecorrigeerd voor het lutum gehalte, als geen lutum bepaald is wordt gecorrigeerd als ware het lutum gehalte
5,4%

Opmerking monster(s) 

Opmerking monster(s) 

573188 : BG 1
573189 : BG 2
573190 : BG 3
573191 : BG 4
573193 : BG 6
573194 : OG 1
573195 : OG 2

573188 : BG 1
573189 : BG 2
573190 : BG 3
573191 : BG 4
573193 : BG 6
573194 : OG 1
573195 : OG 2
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AL-West B.V. Jørgen Smit, Tel. +31/570788120

Toegepaste methoden

conform Protocollen AS 3000

conformNEN-EN12880;  AS3000,  AS3200; NEN-EN15934
eigen methode

Gelijkwaardig aan NEN 5739
Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200

Organische stof Voorbehandeling conform AS3000 Barium (Ba) Cadmium (Cd) Kobalt (Co)
Koper (Cu) Kwik (Hg) Lood (Pb) Molybdeen (Mo) Nikkel (AS3000) Zink (Zn)
Koolwaterstoffractie C10-C40 Anthraceen Benzo(a)anthraceen Benzo-(a)-Pyreen Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen Chryseen Fenanthreen Fluorantheen Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen Naftaleen
Som PAK (VROM) (Factor 0,7) PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

Droge stof
Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

IJzer (Fe2O3)
Koningswater ontsluiting Fractie < 2 µm

Opdracht   1059835   Bodem / Eluaat

*)

: 

: 
: 

: 
: 
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CHROMATOGRAM for Order No. 1059835, Analysis No. 573188, created at 05.07.2021 10:12:00

Monster beschrijving: BG 1

[@ANALYNR_START=573188]
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CHROMATOGRAM for Order No. 1059835, Analysis No. 573189, created at 05.07.2021 09:26:40

Monster beschrijving: BG 2

[@ANALYNR_START=573189]
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CHROMATOGRAM for Order No. 1059835, Analysis No. 573190, created at 07.07.2021 05:58:52

Monster beschrijving: BG 3

[@ANALYNR_START=573190]
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CHROMATOGRAM for Order No. 1059835, Analysis No. 573191, created at 05.07.2021 09:43:08

Monster beschrijving: BG 4

[@ANALYNR_START=573191]
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CHROMATOGRAM for Order No. 1059835, Analysis No. 573192, created at 05.07.2021 09:43:08

Monster beschrijving: BG 5

[@ANALYNR_START=573192]
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CHROMATOGRAM for Order No. 1059835, Analysis No. 573193, created at 05.07.2021 07:49:39

Monster beschrijving: BG 6

[@ANALYNR_START=573193]
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CHROMATOGRAM for Order No. 1059835, Analysis No. 573194, created at 05.07.2021 09:26:40

Monster beschrijving: OG 1

[@ANALYNR_START=573194]
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CHROMATOGRAM for Order No. 1059835, Analysis No. 573195, created at 05.07.2021 10:12:00

Monster beschrijving: OG 2

[@ANALYNR_START=573195]
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ANALYSERAPPORT

14.07.2021Datum
35008640Relatienr
1061785Opdrachtnr.

Opdracht   1061785   Water

Opdrachtgever 35008640  Terra Agribusiness BV
Uw referentie 2021-106 Engberts
Opdrachtacceptatie 07.07.21

Terra Agribusiness BV
Postbus 105
7630 AC Ootmarsum

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. 

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.

Geachte heer, mevrouw,

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

Met vriendelijke groet,
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Metalen (AS3000)

Aromaten (AS3000)

Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l

584352 584353 584354

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --
-- -- --
-- -- --

Eenheid
1(1-PB1) 4(4-PB 2) 27(27-PB3)

Opdracht   1061785   Water

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen
m,p-Xyleen
ortho-Xyleen
Som Xylenen (Factor 0,7)

Naftaleen
Styreen

Dichloormethaan
Trichloormethaan (Chloroform)

Tetrachloormethaan (Tetra)
1,1-Dichloorethaan
1,2-Dichloorethaan
1,1,1-Trichloorethaan
1,1,2-Trichloorethaan
Vinylchloride
1,1-Dichlooretheen
Cis-1,2-Dichlooretheen
trans-1,2-Dichlooretheen
Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen 
(Factor 0,7)
Som Dichlooretheen (Factor 0,7)

Trichlooretheen (Tri)
Tetrachlooretheen (Per)

S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S

   #)    #)    #)

   #)    #)    #)

   #)    #)    #)

150 100 74
<0,20 0,26 <0,20

2,3 8,0 3,9
7,1 24 <2,0

<0,05 <0,05 <0,05
<2,0 <2,0 <2,0

2,2 2,2 <2,0
3,0 42 28
12 15 <10

<0,20 <0,20 <0,20
<0,20 <0,20 <0,20
<0,20 <0,20 <0,20
<0,20 <0,20 <0,20
<0,10 <0,10 <0,10
0,21   0,21   0,21   

<0,020 <0,020 <0,020
<0,20 <0,20 <0,20

<0,20 <0,20 <0,20
<0,20 <0,20 <0,20
<0,10 <0,10 <0,10
<0,20 <0,20 <0,20
<0,20 <0,20 <0,20
<0,10 <0,10 <0,10
<0,10 <0,10 <0,10
<0,20 <0,20 <0,20
<0,10 <0,10 <0,10
<0,10 <0,10 <0,10
<0,10 <0,10 <0,10
0,14   0,14   0,14   

0,21   0,21   0,21   
<0,20 0,35 <0,20
<0,10 <0,10 <0,10

584352
584353
584354

1(1-PB1)
4(4-PB 2)
27(27-PB3)

07.07.2021
07.07.2021
07.07.2021

Monster beschrijving Monstername MonsternamepuntMonsternr.
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Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

Broomhoudende koolwaterstoffen

Minerale olie (AS3000)

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

584352 584353 584354

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

Eenheid

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Begin van de analyses: 07.07.2021
Einde van de analyses:  14.07.2021

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was 
voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen. .

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

1(1-PB1) 4(4-PB 2) 27(27-PB3)

Opdracht   1061785   Water

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
De parameter-specifieke analytische meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de 
gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen.

1,1-Dichloorpropaan
1,2-Dichloorpropaan
1,3-Dichloorpropaan
Som Dichloorpropanen (Factor 0,7)

Tribroommethaan (bromoform)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

S
S
S
S

S

S

   #)    #)    #)

*) *) *)

*) *) *)

*) *) *)

*) *) *)

*) *) *)

*) *) *)

*) *) *)

*) *) *)

<0,20 <0,20 <0,20
<0,20 <0,20 <0,20
<0,20 <0,20 <0,20
0,42   0,42   0,42   

<0,20 <0,20 <0,20

<50 <50 <50
<10 <10 <10
<10 <10 <10

<5,0 <5,0 <5,0
<5,0 <5,0 <5,0
<5,0 <5,0 <5,0
<5,0 <5,0 <5,0
<5,0 <5,0 <5,0
<5,0 <5,0 <5,0
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Toegepaste methoden
eigen methode

Protocollen AS 3100

Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

Barium (Ba) Cadmium (Cd) Kobalt (Co) Koper (Cu) Kwik (Hg) Lood (Pb) Molybdeen (Mo) Nikkel (Ni)
Zink (Zn) Dichloormethaan Tribroommethaan (bromoform) Benzeen Trichloormethaan (Chloroform)
Tetrachloormethaan (Tetra) Tolueen Ethylbenzeen 1,1-Dichloorethaan m,p-Xyleen ortho-Xyleen
1,2-Dichloorethaan Som Xylenen (Factor 0,7) Naftaleen Styreen 1,1,1-Trichloorethaan 1,1,2-Trichloorethaan
Vinylchloride 1,1-Dichlooretheen Cis-1,2-Dichlooretheen trans-1,2-Dichlooretheen
Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen (Factor 0,7) Som Dichlooretheen (Factor 0,7) Trichlooretheen (Tri)
Tetrachlooretheen (Per) 1,1-Dichloorpropaan 1,2-Dichloorpropaan 1,3-Dichloorpropaan
Som Dichloorpropanen (Factor 0,7) Koolwaterstoffractie C10-C40

Opdracht   1061785   Water

*): 

: 
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CHROMATOGRAM for Order No. 1061785, Analysis No. 584352, created at 13.07.2021 10:27:06

Monster beschrijving: 1(1-PB1)

[@ANALYNR_START=584352]
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CHROMATOGRAM for Order No. 1061785, Analysis No. 584353, created at 12.07.2021 12:08:39

Monster beschrijving: 4(4-PB 2)

[@ANALYNR_START=584353]
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CHROMATOGRAM for Order No. 1061785, Analysis No. 584354, created at 12.07.2021 12:08:39

Monster beschrijving: 27(27-PB3)

[@ANALYNR_START=584354]
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Projectcode: 2021-106 

 

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   BG tank BG 1 BG 2 

Certificaatcode      

Boring(en)   1, 2, 3 21, 5, 6, 7 10, 11, 19, 20, 22, 23, 8, 9 

Traject (m -mv)   0,08 - 0,50 0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 

Humus % ds 10,00 2,90 2,90 

Lutum % ds 25,0 1,30 1,70 

Datum van toetsing  13-7-2021 13-7-2021 13-7-2021 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

     

     

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

    

Benzeen mg/kg  <0,05 <0,04 -0,18   

Ethylbenzeen mg/kg  <0,05 <0,04 -0   

Tolueen mg/kg  <0,05 <0,04 -0,01   

Xylenen (som) mg/kg  0,11000 <0,10500 -0,02   

meta-/para-Xyleen (som) mg/kg  <0,1 <0,1   

ortho-Xyleen mg/kg  <0,05 <0,04   

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

mg/kg   <0,21 (2)   

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB (som 7) mg/kg   0,00490 <0,01690 -0  0,00490 <0,01690 -0 

PCB 28 mg/kg   <0,001 <0,002  <0,001 <0,002 

PCB 52 mg/kg   <0,001 <0,002  <0,001 <0,002 

PCB 101 mg/kg   <0,001 <0,002  <0,001 <0,002 

PCB 118 mg/kg   <0,001 <0,002  <0,001 <0,002 

PCB 138 mg/kg   <0,001 <0,002  <0,001 <0,002 

PCB 153 mg/kg   <0,001 <0,002  <0,001 <0,002 

PCB 180 mg/kg   <0,001 <0,002  <0,001 <0,002 

     

METALEN     

IJzer  %   <5 4 (6)  <5 4 (6) 

Kobalt  mg/kg   <3 <7 -0,04  <3 <7 -0,04 

Nikkel  mg/kg   <4 <8 -0,41  <4 <8 -0,41 

Koper  mg/kg   5,10000 10,23410 -0,2  6,10000 12,24080 -0,19 

Zink  mg/kg   22,00000 51,03560 -0,15  33,00000 76,55340 -0,11 

Molybdeen  mg/kg   <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 

Cadmium  mg/kg   <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03 

Barium  mg/kg   <20 <54 (6)  <20 <54 (6) 

Kwik  mg/kg   <0,05 <0,05 -0  <0,05 <0,05 -0 

Lood  mg/kg   11,00000 17,03100 -0,07  13,00000 20,12750 -0,06 

     

OVERIG     

Droge stof %  83,300000 83,300000 (6)  88,300000 88,300000 (6)  90,300000 90,300000 (6) 

Lutum %   1,3   1,7  

Organische stof (humus) %   2,9   2,9  

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg  <3 2 (6)  <3 7 (6)  <3 7 (6) 

Minerale olie C12 - C16 mg/kg  <3 2 (6)  <3 7 (6)  <3 7 (6) 

Minerale olie C16 - C20 mg/kg  <4 3 (6)  <4 10 (6)  <4 10 (6) 

Minerale olie C20 - C24 mg/kg  <5 4 (6)  <5 12 (6)  <5 12 (6) 

Minerale olie C24 - C28 mg/kg  <5 4 (6)  <5 12 (6)  <5 12 (6) 

Minerale olie C28 - C32 mg/kg  <5 4 (6)  <5 12 (6)  <5 12 (6) 

Minerale olie C32 - C36 mg/kg  <5 4 (6)  <5 12 (6)  <5 12 (6) 

Minerale olie (totaal) mg/kg  <35 <25 -0,03  <35 <84 -0,02  <35 <84 -0,02 

Minerale olie C36 - C40 mg/kg  <5 4 (6)  <5 12 (6)  <5 12 (6) 

     

PAK     



 
 

Projectcode: 2021-106 

Grondmonster   BG tank BG 1 BG 2 

Certificaatcode      

Boring(en)   1, 2, 3 21, 5, 6, 7 10, 11, 19, 20, 22, 23, 8, 9 

Traject (m -mv)   0,08 - 0,50 0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 

Humus % ds 10,00 2,90 2,90 

Lutum % ds 25,0 1,30 1,70 

Datum van toetsing  13-7-2021 13-7-2021 13-7-2021 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

Naftaleen mg/kg  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Anthraceen mg/kg   <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Fenanthreen mg/kg   0,22000 0,22000  <0,05 <0,04 

Fluorantheen mg/kg   0,11000 0,11000  0,22000 0,22000 

Chryseen mg/kg   0,06200 0,06200  0,13000 0,13000 

Benzo(a)anthraceen mg/kg   <0,05 <0,04  0,14000 0,14000 

Benzo(a)pyreen mg/kg   <0,05 <0,04  0,18000 0,18000 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg   <0,05 <0,04  0,09100 0,09100 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg   0,07100 0,07100  0,17000 0,17000 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg   0,08700 0,08700  0,13000 0,13000 

PAK 10 VROM mg/kg   <0,035 (2) -0,04  0,73000 0,72500 -0,02  1,20000 1,16600 -0,01 

 
 
Tabel 2: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   BG 3 BG 4 BG 5 

Certificaatcode      

Boring(en)   15, 16, 17, 24 13, 14, 18 27, 28, 29 

Traject (m -mv)   0,00 - 0,50 0,15 - 0,50 0,00 - 0,50 

Humus % ds 2,90 1,80 10,00 

Lutum % ds 1,60 2,30 25,0 

Datum van toetsing  13-7-2021 13-7-2021 13-7-2021 

Monsterconclusie  Overschrijding Interventiewaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

     

     

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

    

Benzeen mg/kg    

Ethylbenzeen mg/kg    

Tolueen mg/kg    

Xylenen (som) mg/kg    

meta-/para-Xyleen (som) mg/kg    

ortho-Xyleen mg/kg    

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

mg/kg    

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB (som 7) mg/kg  0,00490 <0,01690 -0  0,00490 <0,02450 0  

PCB 28 mg/kg  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004  

PCB 52 mg/kg  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004  

PCB 101 mg/kg  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004  

PCB 118 mg/kg  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004  

PCB 138 mg/kg  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004  

PCB 153 mg/kg  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004  

PCB 180 mg/kg  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004  

     

METALEN     

IJzer  %  <5 4 (6)  <5 4 (6)  

Kobalt  mg/kg  <3 <7 -0,04  <3 <7 -0,04  

Nikkel  mg/kg  <4 <8 -0,41  <4 <8 -0,42  

Koper  mg/kg  11,00000 22,07360 -0,12  <5 <7 -0,22  

Zink  mg/kg  61,00000 141,50800 0  28,00000 65,44240 -0,13  

Molybdeen  mg/kg  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  

Cadmium  mg/kg  0,24000 0,39672 -0,02  <0,2 <0,2 -0,03  

Barium  mg/kg  30,00000 116,25000 (6)  <20 <52 (6)  

Kwik  mg/kg  0,36000 0,51348 0,01  <0,05 <0,05 -0  



 
 

Projectcode: 2021-106 

Grondmonster   BG 3 BG 4 BG 5 

Certificaatcode      

Boring(en)   15, 16, 17, 24 13, 14, 18 27, 28, 29 

Traject (m -mv)   0,00 - 0,50 0,15 - 0,50 0,00 - 0,50 

Humus % ds 2,90 1,80 10,00 

Lutum % ds 1,60 2,30 25,0 

Datum van toetsing  13-7-2021 13-7-2021 13-7-2021 

Monsterconclusie  Overschrijding Interventiewaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

Lood  mg/kg  26,00000 40,25500 -0,02  21,00000 32,87290 -0,04  

     

Droge stof %  88,700000 88,700000 (6)  89,100000 89,100000 (6)  95,00000 95,00000 (6) 

Lutum %  1,6   2,3   

Organische stof (humus) %  2,9   1,8   

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg  <3 7 (6)  <3 11 (6)  <3 2 (6) 

Minerale olie C12 - C16 mg/kg  5,0000 17,2414 (6)  <3 11 (6)  <3 2 (6) 

Minerale olie C16 - C20 mg/kg  26,00000 89,65520 (6)  <4 14 (6)  <4 3 (6) 

Minerale olie C20 - C24 mg/kg  15,00000 51,72410 (6)  <5 18 (6)  <5 4 (6) 

Minerale olie C24 - C28 mg/kg  14,00000 48,27590 (6)  <5 18 (6)  <5 4 (6) 

Minerale olie C28 - C32 mg/kg  10,00000 34,48280 (6)  <5 18 (6)  <5 4 (6) 

Minerale olie C32 - C36 mg/kg  <5 12 (6)  <5 18 (6)  <5 4 (6) 

Minerale olie (totaal) mg/kg  74,00000 255,17200 0,01  <35 <123 -0,01  <35 <25 -0,03 

Minerale olie C36 - C40 mg/kg  <5 12 (6)  <5 18 (6)  <5 4 (6) 

     

PAK     

Naftaleen mg/kg  0,25000 0,25000  <0,05 <0,04  

Anthraceen mg/kg  3,80000 3,80000  <0,05 <0,04  

Fenanthreen mg/kg  9,0000 9,0000  <0,05 <0,04  

Fluorantheen mg/kg  12,00000 12,00000  0,21000 0,21000  

Chryseen mg/kg  3,60000 3,60000  0,13000 0,13000  

Benzo(a)anthraceen mg/kg  4,40000 4,40000  0,16000 0,16000  

Benzo(a)pyreen mg/kg  5,40000 5,40000  0,18000 0,18000  

Benzo(k)fluorantheen mg/kg  2,10000 2,10000  0,09200 0,09200  

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg  3,50000 3,50000  0,17000 0,17000  

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg  3,70000 3,70000  0,18000 0,18000  

PAK 10 VROM mg/kg  48,00000 47,75000 1,2  1,20000 1,22700 -0,01  

 
 
Tabel 3: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   BG 6 OG 1 OG 2 

Certificaatcode      

Boring(en)   30, 31, 32, 33, 34 22, 22, 22, 24, 24, 24, 4, 4, 4 27, 27, 27, 35, 35, 35 

Traject (m -mv)   0,00 - 0,60 0,50 - 2,00 0,50 - 2,00 

Humus % ds 2,90 0,93 0,90 

Lutum % ds 1,10 1,00 1,40 

Datum van toetsing  13-7-2021 13-7-2021 13-7-2021 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

     

     

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

    

Benzeen mg/kg    

Ethylbenzeen mg/kg    

Tolueen mg/kg    

Xylenen (som) mg/kg    

meta-/para-Xyleen (som) mg/kg    

ortho-Xyleen mg/kg    

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

mg/kg    

     

GECHLOREERDE     



 
 

Projectcode: 2021-106 

Grondmonster   BG 6 OG 1 OG 2 

Certificaatcode      

Boring(en)   30, 31, 32, 33, 34 22, 22, 22, 24, 24, 24, 4, 4, 4 27, 27, 27, 35, 35, 35 

Traject (m -mv)   0,00 - 0,60 0,50 - 2,00 0,50 - 2,00 

Humus % ds 2,90 0,93 0,90 

Lutum % ds 1,10 1,00 1,40 

Datum van toetsing  13-7-2021 13-7-2021 13-7-2021 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

KOOLWATERSTOFFEN 

PCB (som 7) mg/kg  0,00490 <0,01690 -0  0,00490 <0,02450 0  0,00490 <0,02450 0 

PCB 28 mg/kg  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

PCB 52 mg/kg  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

PCB 101 mg/kg  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

PCB 118 mg/kg  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

PCB 138 mg/kg  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

PCB 153 mg/kg  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

PCB 180 mg/kg  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

     

METALEN     

IJzer  %  <5 4 (6)  <5 4 (6)  <5 4 (6) 

Kobalt  mg/kg  <3 <7 -0,04  <3 <7 -0,04  <3 <7 -0,04 

Nikkel  mg/kg  <4 <8 -0,41  <4 <8 -0,41  <4 <8 -0,41 

Koper  mg/kg  <5 <7 -0,22  <5 <7 -0,22  <5 <7 -0,22 

Zink  mg/kg  23,00000 53,35540 -0,15  <20 <33 -0,18  <20 <33 -0,18 

Molybdeen  mg/kg  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 

Cadmium  mg/kg  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03 

Barium  mg/kg  <20 <54 (6)  <20 <54 (6)  <20 <54 (6) 

Kwik  mg/kg  <0,05 <0,05 -0  <0,05 <0,05 -0  <0,05 <0,05 -0 

Lood  mg/kg  11,00000 17,03100 -0,07  <10 <11 -0,08  <10 <11 -0,08 

     

Droge stof %  92,00000 92,00000 (6)  87,800000 87,800000 (6)  90,100000 90,100000 (6) 

Lutum %  1,1   1   1,4  

Organische stof (humus) %  2,9   0,93   0,9  

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg  <3 7 (6)  <3 11 (6)  <3 11 (6) 

Minerale olie C12 - C16 mg/kg  <3 7 (6)  <3 11 (6)  <3 11 (6) 

Minerale olie C16 - C20 mg/kg  <4 10 (6)  <4 14 (6)  <4 14 (6) 

Minerale olie C20 - C24 mg/kg  <5 12 (6)  <5 18 (6)  <5 18 (6) 

Minerale olie C24 - C28 mg/kg  <5 12 (6)  <5 18 (6)  <5 18 (6) 

Minerale olie C28 - C32 mg/kg  <5 12 (6)  <5 18 (6)  <5 18 (6) 

Minerale olie C32 - C36 mg/kg  <5 12 (6)  <5 18 (6)  <5 18 (6) 

Minerale olie (totaal) mg/kg  <35 <84 -0,02  <35 <123 -0,01  <35 <123 -0,01 

Minerale olie C36 - C40 mg/kg  <5 12 (6)  <5 18 (6)  <5 18 (6) 

     

PAK     

Naftaleen mg/kg  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Anthraceen mg/kg  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Fenanthreen mg/kg  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  0,11000 0,11000 

Fluorantheen mg/kg  0,08500 0,08500  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Chryseen mg/kg  0,06800 0,06800  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Benzo(a)anthraceen mg/kg  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Benzo(a)pyreen mg/kg  0,06700 0,06700  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

PAK 10 VROM mg/kg  0,47000 0,46500 -0,03  0,35000 <0,35000 -0,03  0,43000 0,42500 -0,03 
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Toetsingsinstellingen  
Versie 2.1.0
Toetsingsmethode Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb [T.13]

 

De toetsing is uitgevoerd volgens de vigerende wetgeving waarbij gebruik gemaakt is van de BOTOVA webservice (zie https://www.BOTOVA-service.nl/)

Opdracht  
Opdrachtnummer 1061785
Laboratorium AL-West B.V.
Matrix Water
Project 2021-106 Engberts
Datum binnenkomst 07.07.2021
Rapportagedatum  
CRM Dhr. Jan Godlieb
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Monster  
Analysenummer 584352
Monsteromschrijving 1(1-PB1)
Datum monstername 07.07.2021
Monstersoort Water
Versie 1

 

Gehanteerde waarden voor dit monster  
Water diep/ondiep Ondiep

 

Resultaat voor dit monster  
Toetsingsresultaat Overschrijding Streefwaarde

 

Parameter Resultaat Eenheid Resultaat
(G_standaard)

BOTOVA-
eenheid

Toetsing IRW SW IW T-index Toets oordeel

Koper (Cu) 7,1 µg/l 7,1 ug/l <= Streefwaarde N 15 75 -1 <= SW
Nikkel (Ni) 3 µg/l 3 ug/l <= Streefwaarde N 15 75 -1 <= SW
Molybdeen (Mo) 2,2 µg/l 2,2 ug/l <= Streefwaarde N 5 300 -1 <= SW
Zink (Zn) 12 µg/l 12 ug/l <= Streefwaarde N 65 800 -1 <= SW
Lood (Pb) < 2 µg/l 1,4 ug/l <= Streefwaarde N 15 75 -1 <= SW
Kwik (Hg) < 0,05 µg/l 0,035 ug/l <= Streefwaarde N 0,05 0,3 -1 <= SW
Cadmium (Cd) < 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 0,4 6 -1 <= SW
Barium (Ba) 150 µg/l 150 ug/l > Streefwaarde N 50 625 0,17 > SW en <= T
Kobalt (Co) 2,3 µg/l 2,3 ug/l <= Streefwaarde N 20 100 -1 <= SW
Benzeen < 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 0,2 30 -1 <= SW
Tolueen < 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 7 1000 -1 <= SW
Ethylbenzeen < 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 4 150 -1 <= SW
m,p-Xyleen < 0,2 µg/l 0,14 ug/l  N     
ortho-Xyleen < 0,1 µg/l 0,07 ug/l  N     
Naftaleen < 0,02 µg/l 0,014 ug/l <= Streefwaarde N 0,01 70 -1 <= SW
Styreen < 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 6 300 -1 <= SW
Dichloormethaan < 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 0,01 1000 -1 <= SW
Trichloormethaan
(Chloroform)

< 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 6 400 -1 <= SW

Tetrachloormethaan
(Tetra)

< 0,1 µg/l 0,07 ug/l <= Streefwaarde N 0,01 10 -1 <= SW

1,1-
Dichloorethaan

< 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 7 900 -1 <= SW

1,2-
Dichloorethaan

< 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 7 400 -1 <= SW

1,1,1-
Trichloorethaan

< 0,1 µg/l 0,07 ug/l <= Streefwaarde N 0,01 300 -1 <= SW

1,1,2-
Trichloorethaan

< 0,1 µg/l 0,07 ug/l <= Streefwaarde N 0,01 130 -1 <= SW

Vinylchloride < 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 0,01 5 -1 <= SW
1,1-
Dichlooretheen

< 0,1 µg/l 0,07 ug/l <= Streefwaarde N 0,01 10 -1 <= SW

Cis-1,2-
Dichlooretheen

< 0,1 µg/l 0,07 ug/l  N     

trans-1,2-
Dichlooretheen

< 0,1 µg/l 0,07 ug/l  N     

Trichlooretheen
(Tri)

< 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 24 500 -1 <= SW

Tetrachlooretheen
(Per)

< 0,1 µg/l 0,07 ug/l <= Streefwaarde N 0,01 40 -1 <= SW

1,1-
Dichloorpropaan

< 0,2 µg/l 0,14 ug/l  N     

1,2-
Dichloorpropaan

< 0,2 µg/l 0,14 ug/l  N     

1,3-
Dichloorpropaan

< 0,2 µg/l 0,14 ug/l  N     

Tribroommethaan
(bromoform)

< 0,2 µg/l 0,14 ug/l  N  630   

Koolwaterstoffractie
C10-C40

< 50 µg/l 35 ug/l <= Streefwaarde N 50 600 -1 <= SW

Koolwaterstoffractie
C10-C12

< 10 µg/l 7 ug/l  N     

Koolwaterstoffractie
C12-C16

< 10 µg/l 7 ug/l  N     

Koolwaterstoffractie
C16-C20

< 5 µg/l 3,5 ug/l  N     

Koolwaterstoffractie
C20-C24

< 5 µg/l 3,5 ug/l  N     

Koolwaterstoffractie
C24-C28

< 5 µg/l 3,5 ug/l  N     
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Koolwaterstoffractie
C28-C32

< 5 µg/l 3,5 ug/l  N     

Koolwaterstoffractie
C32-C36

< 5 µg/l 3,5 ug/l  N     

Koolwaterstoffractie
C36-C40

< 5 µg/l 3,5 ug/l  N     

som xyleen-
isomeren

  0,21 ug/l <= Streefwaarde N 0,2 70 -1 <= SW

som 3
dichloorpropanen
(som 1,1- en 1,2-
en 1,3-)

  0,42 ug/l <= Streefwaarde N 0,8 80 -1 <= SW

som 16
aromatische
oplosmiddelen
(Bbk, 1-1-2008)

  0,77 ug/l  J  150   

som
dichlooretheen-
isomeren

  0,14 ug/l <= Streefwaarde N 0,01 20 -1 <= SW

 

Enkele parameters ontbreken in de volgende somparameters:: som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008)
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Monster  
Analysenummer 584353
Monsteromschrijving 4(4-PB 2)
Datum monstername 07.07.2021
Monstersoort Water
Versie 1

 

Gehanteerde waarden voor dit monster  
Water diep/ondiep Ondiep

 

Resultaat voor dit monster  
Toetsingsresultaat Overschrijding Streefwaarde

 

Parameter Resultaat Eenheid Resultaat
(G_standaard)

BOTOVA-
eenheid

Toetsing IRW SW IW T-index Toets oordeel

Koper (Cu) 24 µg/l 24 ug/l > Streefwaarde N 15 75 0,15 > SW en <= T
Nikkel (Ni) 42 µg/l 42 ug/l > Streefwaarde N 15 75 0,45 > SW en <= T
Molybdeen (Mo) 2,2 µg/l 2,2 ug/l <= Streefwaarde N 5 300 -1 <= SW
Zink (Zn) 15 µg/l 15 ug/l <= Streefwaarde N 65 800 -1 <= SW
Lood (Pb) < 2 µg/l 1,4 ug/l <= Streefwaarde N 15 75 -1 <= SW
Kwik (Hg) < 0,05 µg/l 0,035 ug/l <= Streefwaarde N 0,05 0,3 -1 <= SW
Cadmium (Cd) 0,26 µg/l 0,26 ug/l <= Streefwaarde N 0,4 6 -1 <= SW
Barium (Ba) 100 µg/l 100 ug/l > Streefwaarde N 50 625 0,087 > SW en <= T
Kobalt (Co) 8 µg/l 8 ug/l <= Streefwaarde N 20 100 -1 <= SW
Benzeen < 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 0,2 30 -1 <= SW
Tolueen < 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 7 1000 -1 <= SW
Ethylbenzeen < 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 4 150 -1 <= SW
m,p-Xyleen < 0,2 µg/l 0,14 ug/l  N     
ortho-Xyleen < 0,1 µg/l 0,07 ug/l  N     
Naftaleen < 0,02 µg/l 0,014 ug/l <= Streefwaarde N 0,01 70 -1 <= SW
Styreen < 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 6 300 -1 <= SW
Dichloormethaan < 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 0,01 1000 -1 <= SW
Trichloormethaan
(Chloroform)

< 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 6 400 -1 <= SW

Tetrachloormethaan
(Tetra)

< 0,1 µg/l 0,07 ug/l <= Streefwaarde N 0,01 10 -1 <= SW

1,1-
Dichloorethaan

< 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 7 900 -1 <= SW

1,2-
Dichloorethaan

< 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 7 400 -1 <= SW

1,1,1-
Trichloorethaan

< 0,1 µg/l 0,07 ug/l <= Streefwaarde N 0,01 300 -1 <= SW

1,1,2-
Trichloorethaan

< 0,1 µg/l 0,07 ug/l <= Streefwaarde N 0,01 130 -1 <= SW

Vinylchloride < 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 0,01 5 -1 <= SW
1,1-
Dichlooretheen

< 0,1 µg/l 0,07 ug/l <= Streefwaarde N 0,01 10 -1 <= SW

Cis-1,2-
Dichlooretheen

< 0,1 µg/l 0,07 ug/l  N     

trans-1,2-
Dichlooretheen

< 0,1 µg/l 0,07 ug/l  N     

Trichlooretheen
(Tri)

0,35 µg/l 0,35 ug/l <= Streefwaarde N 24 500 -1 <= SW

Tetrachlooretheen
(Per)

< 0,1 µg/l 0,07 ug/l <= Streefwaarde N 0,01 40 -1 <= SW

1,1-
Dichloorpropaan

< 0,2 µg/l 0,14 ug/l  N     

1,2-
Dichloorpropaan

< 0,2 µg/l 0,14 ug/l  N     

1,3-
Dichloorpropaan

< 0,2 µg/l 0,14 ug/l  N     

Tribroommethaan
(bromoform)

< 0,2 µg/l 0,14 ug/l  N  630   

Koolwaterstoffractie
C10-C40

< 50 µg/l 35 ug/l <= Streefwaarde N 50 600 -1 <= SW

Koolwaterstoffractie
C10-C12

< 10 µg/l 7 ug/l  N     

Koolwaterstoffractie
C12-C16

< 10 µg/l 7 ug/l  N     

Koolwaterstoffractie
C16-C20

< 5 µg/l 3,5 ug/l  N     

Koolwaterstoffractie
C20-C24

< 5 µg/l 3,5 ug/l  N     

Koolwaterstoffractie
C24-C28

< 5 µg/l 3,5 ug/l  N     
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Koolwaterstoffractie
C28-C32

< 5 µg/l 3,5 ug/l  N     

Koolwaterstoffractie
C32-C36

< 5 µg/l 3,5 ug/l  N     

Koolwaterstoffractie
C36-C40

< 5 µg/l 3,5 ug/l  N     

som 3
dichloorpropanen
(som 1,1- en 1,2-
en 1,3-)

  0,42 ug/l <= Streefwaarde N 0,8 80 -1 <= SW

som
dichlooretheen-
isomeren

  0,14 ug/l <= Streefwaarde N 0,01 20 -1 <= SW

som xyleen-
isomeren

  0,21 ug/l <= Streefwaarde N 0,2 70 -1 <= SW

som 16
aromatische
oplosmiddelen
(Bbk, 1-1-2008)

  0,77 ug/l  J  150   

 

Enkele parameters ontbreken in de volgende somparameters:: som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008)
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Monster  
Analysenummer 584354
Monsteromschrijving 27(27-PB3)
Datum monstername 07.07.2021
Monstersoort Water
Versie 1

 

Gehanteerde waarden voor dit monster  
Water diep/ondiep Ondiep

 

Resultaat voor dit monster  
Toetsingsresultaat Overschrijding Streefwaarde

 

Parameter Resultaat Eenheid Resultaat
(G_standaard)

BOTOVA-
eenheid

Toetsing IRW SW IW T-index Toets oordeel

Koper (Cu) < 2 µg/l 1,4 ug/l <= Streefwaarde N 15 75 -1 <= SW
Nikkel (Ni) 28 µg/l 28 ug/l > Streefwaarde N 15 75 0,22 > SW en <= T
Molybdeen (Mo) < 2 µg/l 1,4 ug/l <= Streefwaarde N 5 300 -1 <= SW
Zink (Zn) < 10 µg/l 7 ug/l <= Streefwaarde N 65 800 -1 <= SW
Lood (Pb) < 2 µg/l 1,4 ug/l <= Streefwaarde N 15 75 -1 <= SW
Kwik (Hg) < 0,05 µg/l 0,035 ug/l <= Streefwaarde N 0,05 0,3 -1 <= SW
Cadmium (Cd) < 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 0,4 6 -1 <= SW
Barium (Ba) 74 µg/l 74 ug/l > Streefwaarde N 50 625 0,042 > SW en <= T
Kobalt (Co) 3,9 µg/l 3,9 ug/l <= Streefwaarde N 20 100 -1 <= SW
Benzeen < 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 0,2 30 -1 <= SW
Tolueen < 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 7 1000 -1 <= SW
Ethylbenzeen < 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 4 150 -1 <= SW
m,p-Xyleen < 0,2 µg/l 0,14 ug/l  N     
ortho-Xyleen < 0,1 µg/l 0,07 ug/l  N     
Naftaleen < 0,02 µg/l 0,014 ug/l <= Streefwaarde N 0,01 70 -1 <= SW
Styreen < 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 6 300 -1 <= SW
Dichloormethaan < 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 0,01 1000 -1 <= SW
Trichloormethaan
(Chloroform)

< 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 6 400 -1 <= SW

Tetrachloormethaan
(Tetra)

< 0,1 µg/l 0,07 ug/l <= Streefwaarde N 0,01 10 -1 <= SW

1,1-
Dichloorethaan

< 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 7 900 -1 <= SW

1,2-
Dichloorethaan

< 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 7 400 -1 <= SW

1,1,1-
Trichloorethaan

< 0,1 µg/l 0,07 ug/l <= Streefwaarde N 0,01 300 -1 <= SW

1,1,2-
Trichloorethaan

< 0,1 µg/l 0,07 ug/l <= Streefwaarde N 0,01 130 -1 <= SW

Vinylchloride < 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 0,01 5 -1 <= SW
1,1-
Dichlooretheen

< 0,1 µg/l 0,07 ug/l <= Streefwaarde N 0,01 10 -1 <= SW

Cis-1,2-
Dichlooretheen

< 0,1 µg/l 0,07 ug/l  N     

trans-1,2-
Dichlooretheen

< 0,1 µg/l 0,07 ug/l  N     

Trichlooretheen
(Tri)

< 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 24 500 -1 <= SW

Tetrachlooretheen
(Per)

< 0,1 µg/l 0,07 ug/l <= Streefwaarde N 0,01 40 -1 <= SW

1,1-
Dichloorpropaan

< 0,2 µg/l 0,14 ug/l  N     

1,2-
Dichloorpropaan

< 0,2 µg/l 0,14 ug/l  N     

1,3-
Dichloorpropaan

< 0,2 µg/l 0,14 ug/l  N     

Tribroommethaan
(bromoform)

< 0,2 µg/l 0,14 ug/l  N  630   

Koolwaterstoffractie
C10-C40

< 50 µg/l 35 ug/l <= Streefwaarde N 50 600 -1 <= SW

Koolwaterstoffractie
C10-C12

< 10 µg/l 7 ug/l  N     

Koolwaterstoffractie
C12-C16

< 10 µg/l 7 ug/l  N     

Koolwaterstoffractie
C16-C20

< 5 µg/l 3,5 ug/l  N     

Koolwaterstoffractie
C20-C24

< 5 µg/l 3,5 ug/l  N     

Koolwaterstoffractie
C24-C28

< 5 µg/l 3,5 ug/l  N     
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Koolwaterstoffractie
C28-C32

< 5 µg/l 3,5 ug/l  N     

Koolwaterstoffractie
C32-C36

< 5 µg/l 3,5 ug/l  N     

Koolwaterstoffractie
C36-C40

< 5 µg/l 3,5 ug/l  N     

som 16
aromatische
oplosmiddelen
(Bbk, 1-1-2008)

  0,77 ug/l  J  150   

som xyleen-
isomeren

  0,21 ug/l <= Streefwaarde N 0,2 70 -1 <= SW

som 3
dichloorpropanen
(som 1,1- en 1,2-
en 1,3-)

  0,42 ug/l <= Streefwaarde N 0,8 80 -1 <= SW

som
dichlooretheen-
isomeren

  0,14 ug/l <= Streefwaarde N 0,01 20 -1 <= SW

 

Enkele parameters ontbreken in de volgende somparameters:: som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008)

Tabelinformatie  
Toetsing BOTOVA Toetsresultaat uit BOTOVA
IRW Indicatieve Referentie Waarden (Bijlage 1, Tabel 2, Staatscourant 2013 nr 16675)
SW Streefwaarde
IW Interventiewaarde
T-index Index voor de afwijking van Gstandaard tov gemiddelde van Streefwaarde en Interventiewaarde
Toets oordeel Parameteroordeel op basis van de waarde bij 'T Index'

 

Tabelinformatie  
Index < 0 GStandaard < AW
0 < Index < 0,5 GStandaard ligt tussen de AW en de oude T
0,5 < Index < 1 GStandaard ligt tussen de oude T en I
Index > 1 I overschreden

 

 



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever Terra Agribusiness Rapportnummer U210700055 versie 1
Contactpersoon Dhr. R. Woertman Datum opdracht 01-07-2021
Adres Eerste Stegge 54 Datum ontvangst 01-07-2021
Postcode en plaats 7631 AE Ootmarsum Datum rapportage 08-07-2021
Projectcode 2021-106 Pagina 1 van 1
Project omschrijving Engberts

Monstersoort Grond Datum monstername 01-07-2021
Monstername door Opdrachtgever Datum analyse

Monsters
Labcode Naam Nummer Boornaam Begin diepte Eind diepte Barcode
V210700249 MM1-1 1 30-MM1 30 60 AM14346090

2 31-MM1 0 50 AM14346090
3 32-MM1 0 50 AM14346090
4 33-MM1 0 50 AM14346090
5 34-MM1 0 50 AM14346090

Resultaten

De analyse is uitbesteed. Het analysecertificaat is als bijlage toegevoegd.

Hoofdanalist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
Eurofins ACMAA Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen
resultaten.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.



Eurofins ACMAA Testing
T.a.v. ACMAA Lab
t Haarboer 6
7561BL DEURNINGEN

Uw kenmerk : U210700055
Ons kenmerk : Project 1215009
Validatieref. : 1215009_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : RXFY-NWFV-AMGF-VQZQ
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 1 bijlage(n)

Amsterdam, 7 juli 2021

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

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

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

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

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

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

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckebachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Monstercode : 6795906
Uw referentie : V210700249
Opgegeven bemonsteringsdatum : 01/07/2021

Asbestonderzoek
Initialen analist : M.M.
Datum geanalyseerd : 07-07-2021

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 14960 g
Droge massa aangeleverde monster : 13973 g
Percentage droogrest : 93,4 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 13373,4 97,7 19,3 0,14 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 130,5 1,0 12,5 9,58 0 0,0
1-2 mm 113,5 0,8 28,0 24,67 0 0,0
2-4 mm 34,0 0,2 34,0 100,00 0 0,0
4-8 mm 20,0 0,1 20,0 100,00 0 0,0
8-20 mm 21,0 0,2 21,0 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 13692,4 100,0 134,8 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3
1-2 mm 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,4
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,7 0,0 1,4 <0,7 0,0 0,7 0,0 0,0 0,7

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,7 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 1 van 2

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

Projectcode : 1215009
Uw project omschrijving : U210700055
Opdrachtgever : Eurofins ACMAA Testing

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: RXFY-NWFV-AMGF-VQZQ Ref.: 1215009_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Tabel 2 van 2

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

Projectcode : 1215009
Uw project omschrijving : U210700055
Opdrachtgever : Eurofins ACMAA Testing

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

Opdrachtverificatiecode: RXFY-NWFV-AMGF-VQZQ Ref.: 1215009_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

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

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Bijlage 1 van 1

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

Projectcode : 1215009
Uw project omschrijving : U210700055
Opdrachtgever : Eurofins ACMAA Testing

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

Opdrachtverificatiecode: RXFY-NWFV-AMGF-VQZQ Ref.: 1215009_certificaat_v1



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever Terra Agribusiness Rapportnummer U210700056 versie 1
Contactpersoon Dhr. R. Woertman Datum opdracht 01-07-2021
Adres Eerste Stegge 54 Datum ontvangst 01-07-2021
Postcode en plaats 7631 AE Ootmarsum Datum rapportage 08-07-2021
Projectcode 2021-106 Pagina 1 van 1
Project omschrijving Engberts

Monstersoort Grond Datum monstername 01-07-2021
Monstername door Opdrachtgever Datum analyse

Monsters
Labcode Naam Nummer Boornaam Begin diepte Eind diepte Barcode
V210700250 MM2-2 1 13-MM2 20 50 AM14346091

2 14-MM2 20 50 AM14346091
3 18-MM2 15 50 AM14346091

Resultaten

De analyse is uitbesteed. Het analysecertificaat is als bijlage toegevoegd.

Hoofdanalist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
Eurofins ACMAA Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen
resultaten.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.



Eurofins ACMAA Testing
T.a.v. ACMAA Lab
t Haarboer 6
7561BL DEURNINGEN

Uw kenmerk : U210700056
Ons kenmerk : Project 1215014
Validatieref. : 1215014_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : MXTL-TNWH-HDLS-TXUP
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 1 bijlage(n)

Amsterdam, 7 juli 2021

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

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

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

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

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

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

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckebachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Monstercode : 6795914
Uw referentie : V210700250
Opgegeven bemonsteringsdatum : 01/07/2021

Asbestonderzoek
Initialen analist : M.M.
Datum geanalyseerd : 07-07-2021

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 15540 g
Droge massa aangeleverde monster : 13753 g
Percentage droogrest : 88,5 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 12808,0 94,6 12,7 0,10 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 156,2 1,2 30,0 19,21 0 0,0
1-2 mm 379,6 2,8 113,9 30,01 0 0,0
2-4 mm 106,3 0,8 106,3 100,00 0 0,0
4-8 mm 42,3 0,3 42,3 100,00 0 0,0
8-20 mm 48,0 0,4 48,0 100,00 0 0,0
>20 mm 0,1 0,0 0,1 100,00 0 0,0
Totaal 13540,5 100,0 353,3 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1
1-2 mm 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,5 0,0 0,9 <0,5 0,0 0,4 0,0 0,0 0,4

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,5 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 1 van 2

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

Projectcode : 1215014
Uw project omschrijving : U210700056
Opdrachtgever : Eurofins ACMAA Testing

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: MXTL-TNWH-HDLS-TXUP Ref.: 1215014_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Tabel 2 van 2

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

Projectcode : 1215014
Uw project omschrijving : U210700056
Opdrachtgever : Eurofins ACMAA Testing

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

Opdrachtverificatiecode: MXTL-TNWH-HDLS-TXUP Ref.: 1215014_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

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

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Bijlage 1 van 1

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

Projectcode : 1215014
Uw project omschrijving : U210700056
Opdrachtgever : Eurofins ACMAA Testing

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

Opdrachtverificatiecode: MXTL-TNWH-HDLS-TXUP Ref.: 1215014_certificaat_v1



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever Terra Agribusiness Rapportnummer U210700057 versie 1
Contactpersoon Dhr. R. Woertman Datum opdracht 01-07-2021
Adres Eerste Stegge 54 Datum ontvangst 01-07-2021
Postcode en plaats 7631 AE Ootmarsum Datum rapportage 08-07-2021
Projectcode 2021-106 Pagina 1 van 1
Project omschrijving Engberts

Monstersoort Grond Datum monstername 01-07-2021
Monstername door Opdrachtgever Datum analyse

Monsters
Labcode Naam Nummer Boornaam Begin diepte Eind diepte Barcode
V210700251 MM3-3 1 10-MM3 0 50 AM14346092

2 22-MM3 0 50 AM14346092
3 9-MM3 0 50 AM14346090

Resultaten

De analyse is uitbesteed. Het analysecertificaat is als bijlage toegevoegd.

Hoofdanalist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
Eurofins ACMAA Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen
resultaten.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.



Eurofins ACMAA Testing
T.a.v. ACMAA Lab
t Haarboer 6
7561BL DEURNINGEN

Uw kenmerk : U210700057
Ons kenmerk : Project 1215012
Validatieref. : 1215012_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : JRJG-QBTJ-TTKH-OZIO
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 1 bijlage(n)

Amsterdam, 7 juli 2021

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

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

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

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

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

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

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckebachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Monstercode : 6795912
Uw referentie : V210700251
Opgegeven bemonsteringsdatum : 01/07/2021

Asbestonderzoek
Initialen analist : M.S.
Datum geanalyseerd : 07-07-2021

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 14370 g
Droge massa aangeleverde monster : 13091 g
Percentage droogrest : 91,1 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 12756,4 99,2 7,2 0,06 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 21,1 0,2 4,5 21,33 0 0,0
1-2 mm 28,7 0,2 11,4 39,72 0 0,0
2-4 mm 10,3 0,1 10,3 100,00 0 0,0
4-8 mm 9,6 0,1 9,6 100,00 0 0,0
8-20 mm 28,0 0,2 28,0 100,00 0 0,0
>20 mm 0,1 0,0 0,1 100,00 0 0,0
Totaal 12854,2 100,0 71,1 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1
1-2 mm 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,4 0,0 0,7 <0,4 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,4 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 1 van 2

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

Projectcode : 1215012
Uw project omschrijving : U210700057
Opdrachtgever : Eurofins ACMAA Testing

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: JRJG-QBTJ-TTKH-OZIO Ref.: 1215012_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Tabel 2 van 2

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

Projectcode : 1215012
Uw project omschrijving : U210700057
Opdrachtgever : Eurofins ACMAA Testing

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

Opdrachtverificatiecode: JRJG-QBTJ-TTKH-OZIO Ref.: 1215012_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

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

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Bijlage 1 van 1

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

Projectcode : 1215012
Uw project omschrijving : U210700057
Opdrachtgever : Eurofins ACMAA Testing

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

Opdrachtverificatiecode: JRJG-QBTJ-TTKH-OZIO Ref.: 1215012_certificaat_v1



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever Terra Agribusiness Rapportnummer U210700058 versie 1
Contactpersoon Dhr. R. Woertman Datum opdracht 01-07-2021
Adres Eerste Stegge 54 Datum ontvangst 01-07-2021
Postcode en plaats 7631 AE Ootmarsum Datum rapportage 08-07-2021
Projectcode 2021-106 Pagina 1 van 1
Project omschrijving Engberts

Monstersoort Grond Datum monstername 01-07-2021
Monstername door Opdrachtgever Datum analyse

Monsters
Labcode Naam Nummer Boornaam Begin diepte Eind diepte Barcode
V210700252 MM4-4 1 21-MM4 0 50 AM14346088

2 5-MM4 20 50 AM14346088
3 6-MM4 25 50 AM14346088

Resultaten

De analyse is uitbesteed. Het analysecertificaat is als bijlage toegevoegd.

Hoofdanalist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
Eurofins ACMAA Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen
resultaten.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.



Eurofins ACMAA Testing
T.a.v. ACMAA Lab
t Haarboer 6
7561BL DEURNINGEN

Uw kenmerk : U210700058
Ons kenmerk : Project 1215013
Validatieref. : 1215013_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : AAJZ-KPWH-MMSK-XUQB
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 1 bijlage(n)

Amsterdam, 7 juli 2021

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

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

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

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

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

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

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckebachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Monstercode : 6795913
Uw referentie : V210700252
Opgegeven bemonsteringsdatum : 01/07/2021

Asbestonderzoek
Initialen analist : M.M.
Datum geanalyseerd : 07-07-2021

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 16110 g
Droge massa aangeleverde monster : 14982 g
Percentage droogrest : 93,0 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 13621,2 92,3 19,3 0,14 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 149,0 1,0 41,2 27,65 0 0,0
1-2 mm 650,9 4,4 266,8 40,99 0 0,0
2-4 mm 253,6 1,7 253,6 100,00 0 0,0
4-8 mm 55,2 0,4 55,2 100,00 0 0,0
8-20 mm 29,1 0,2 29,1 100,00 0 0,0
>20 mm 0,1 0,0 0,1 100,00 0 0,0
Totaal 14759,1 100,0 665,3 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1
1-2 mm 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,3 0,0 0,5 <0,3 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,3 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 1 van 2

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

Projectcode : 1215013
Uw project omschrijving : U210700058
Opdrachtgever : Eurofins ACMAA Testing

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: AAJZ-KPWH-MMSK-XUQB Ref.: 1215013_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Tabel 2 van 2

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

Projectcode : 1215013
Uw project omschrijving : U210700058
Opdrachtgever : Eurofins ACMAA Testing

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

Opdrachtverificatiecode: AAJZ-KPWH-MMSK-XUQB Ref.: 1215013_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

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

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Bijlage 1 van 1

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

Projectcode : 1215013
Uw project omschrijving : U210700058
Opdrachtgever : Eurofins ACMAA Testing

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

Opdrachtverificatiecode: AAJZ-KPWH-MMSK-XUQB Ref.: 1215013_certificaat_v1



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever Terra Agribusiness Rapportnummer U210700059 versie 1
Contactpersoon Dhr. R. Woertman Datum opdracht 01-07-2021
Adres Eerste Stegge 54 Datum ontvangst 01-07-2021
Postcode en plaats 7631 AE Ootmarsum Datum rapportage 08-07-2021
Projectcode 2021-106 Pagina 1 van 1
Project omschrijving Engberts

Monstersoort Grond Datum monstername 01-07-2021
Monstername door Opdrachtgever Datum analyse

Monsters
Labcode Naam Nummer Boornaam Begin diepte Eind diepte Barcode
V210700253 MM5-5 1 28-MM5 20 50 AM14346089

2 29-MM5 20 50 AM14346089

Resultaten

De analyse is uitbesteed. Het analysecertificaat is als bijlage toegevoegd.

Hoofdanalist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
Eurofins ACMAA Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen
resultaten.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.



Eurofins ACMAA Testing
T.a.v. ACMAA Lab
t Haarboer 6
7561BL DEURNINGEN

Uw kenmerk : U210700059
Ons kenmerk : Project 1215016
Validatieref. : 1215016_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : RETI-NEVI-DVSD-NRXG
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 1 bijlage(n)

Amsterdam, 8 juli 2021

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

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

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

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

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

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

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckebachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Monstercode : 6795917
Uw referentie : V210700253
Opgegeven bemonsteringsdatum : 01/07/2021

Asbestonderzoek
Initialen analist : M.S.
Datum geanalyseerd : 07-07-2021

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 15000 g
Droge massa aangeleverde monster : 13710 g
Percentage droogrest : 91,4 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 13373,7 99,5 7,2 0,05 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 28,6 0,2 6,9 24,13 0 0,0
1-2 mm 18,7 0,1 7,6 40,64 0 0,0
2-4 mm 2,8 0,0 2,8 100,00 0 0,0
4-8 mm 7,6 0,1 7,6 100,00 0 0,0
8-20 mm 13,5 0,1 13,5 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 13444,9 100,0 45,6 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1
1-2 mm 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,3 0,0 0,6 <0,3 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,3 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 1 van 2

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

Projectcode : 1215016
Uw project omschrijving : U210700059
Opdrachtgever : Eurofins ACMAA Testing

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: RETI-NEVI-DVSD-NRXG Ref.: 1215016_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Tabel 2 van 2

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

Projectcode : 1215016
Uw project omschrijving : U210700059
Opdrachtgever : Eurofins ACMAA Testing

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

Opdrachtverificatiecode: RETI-NEVI-DVSD-NRXG Ref.: 1215016_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

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

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Bijlage 1 van 1

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

Projectcode : 1215016
Uw project omschrijving : U210700059
Opdrachtgever : Eurofins ACMAA Testing

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

Opdrachtverificatiecode: RETI-NEVI-DVSD-NRXG Ref.: 1215016_certificaat_v1



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever Terra Agribusiness Rapportnummer V210700835 versie 1
Contactpersoon Dhr. R. Woertman Datum opdracht 07-07-2021
Adres Eerste Stegge 54 Datum ontvangst 07-07-2021
Postcode en plaats 7631 AE Ootmarsum Datum rapportage 12-07-2021
Projectcode 2021-106 Pagina 1 van 1
Project omschrijving Engberts

Naam DZ1 Datum monstername 07-07-2021
Monstersoort Grond Datum analyse 12-07-2021
Monstername door Opdrachtgever Barcode
Analyse methode Asbest in bodem m.b.v. microscopie - conform AS 3000, AP04 SG6 en NEN 5898 (Q)

Q = door RvA geaccrediteerd

Deelmonsters
Nummer Boornaam Begin diepte Eind diepte Barcode
1 37-DZ 1 0 10 AM14346075
2 38-DZ 1 0 10 AM14346075

Resultaten
Parameter Concentratie 95% betrouwbaarheidsinterval Eenheid

Ondergrens Bovengrens
Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen

Droge stof 81,1 %
Massa monster (veldnat) 12,5 kg
Massa monster (droog) 10,1 kg
C h r y s o t i e l (serpentijn) n.a. n.a. - - 1,7 1,7 mg/kg ds
A m o s i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
C r o c i d o l i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Per mineralogische groep
Niet hechtgeb. serpentijn n.a. n.a. - - 1,7 1,7 mg/kg ds
Hechtgebonden serpentijn n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal serpentijn n.a. n.a. - - 1,7 1,7 mg/kg ds
Niet hechtgeb. amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Hechtgebonden amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal
Niet hechtgeb. asbest <2 n.a. - - 1,7 1,7 mg/kg ds
Hechtgebonden asbest <2 n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal asbest <2 n.a. - - 1,7 1,7 mg/kg ds

n.a. = niet aantoonbaar
Gewogen concentratie asbest : totaal asbest  serpentijn + 10*totaal asbest amfibool (mg/kg.ds). 
Dit monster is droog gezeefd. 
Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder.

Analyse Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie
> 20 mm 8 - 20 mm 4 - 8 mm 2 - 4 mm 1 - 2 mm 0,5 - 1 mm < 0,5 mm Totaal

Zeven (g) 0 17 78 152 428 993 8465 10133
Afgezochte deel fractie (%) 100 100 100 100 20 5

NHG = Niet hechtgebonden.
HG = Hechtgebonden.

Conclusie en/of opmerkingen: 
Het aangeboden monster bevat geen asbest.

Hoofdanalist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
Eurofins ACMAA Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen
resultaten.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.



 
 

 

BIJLAGE VI 
Foto's 

 

 









 

Terra Agribusiness BV | Postbus 105 | 7630 AC Ootmarsum | T 0541-200140 | F 0541-200110 |          
E info@terra-agribusiness.nl | www.terra-agribusiness.nl | KVK06077856 | BTW.NL 104208259B01| 

Bodem & Milieutechniek 
 
 

Grond & Gewas Onderzoek 
    

 

U
it

sp
lit

si
n

g 
P

A
K

 b
ri

ef
ra

p
p

o
rt

ag
e 

2
0

2
1

-1
0

6 

 
 
 
        
       Engberts Melkvee  
       Stoevelaarsweg 13 
       7475 TP Markelo 
 
Betreft: uitsplitsingsonderzoek PAK verhoging BG3  project 2021-106  
 
Ootmarsum, 29 juli 2021 
 
Geachte heer Engberts, 
 
Hierbij ontvangt u onze briefrapportage betreffende het uitgevoerde uitsplitsingsonderzoek 
n.a.v. de eerder aangetroffen PAK verhoging in het mengmonster BG3 samengesteld uit de 4 
deelmonsters van de boringen 15,16,17 en 24 in de laag 0-50 cm. Het omvat het gebied 
rondom de oude boerderij en tuin/erf waarbij zintuigenlijk in de boringen geen afwijkingen 
zijn waargenomen. 
 
Uit de separate analyseresultaten is geen significante normoverschrijding meer aangetroffen 
betreffende PAK-10 VROM.  
Er is slechts in monster 15-U en 24-U een overschrijding van de achtergrondwaarde 
aangetroffen. In monster 16-U is een gehalte gelijk aan de achtergrondwaarde aangetroffen. 
In monster 17-U is geheel geen overschrijding aangetroffen. De eerder aangetroffen hoge 
waarde in het mengmonster is een uitbijter die niet het beeld vertegenwoordigd van de 
kwaliteit van de bodem van het betreffende gebied. 
 
Conclusie luidt daarom: Er is geen sprake van een significante verontreiniging. Het betreft 
heterogeen verspreidde PAK rondom tuin en erf van de oude boerderij. Dit is een beeld dat 
vaker voorkomt bij oudere lang belastte bodems door menselijke activiteiten. Specifiek is bij 
PAK analyses soms sprake van extreme uitbijters. 
 
Door de aangetoonde waarden in het separate onderzoek is een ernstige verontreiniging met 
PAK vrijwel uitgesloten en zijn er geen juridische gevolgen te verwachten bij toekomstige 
ontwikkelingen.  
 
De analyserapporten en toetsingen zijn bijgevoegd in de bijlage. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Remco Woertman | Terra Agribusiness BV 
0541-200102 
 
 

Bijlagen: 

• Analyserapporten 

• Toetsing PAK waarden uitsplitsingsonderzoek 



ANALYSERAPPORT

29.07.2021Datum
35008640Relatienr
1067504Opdrachtnr.

Opdracht   1067504   Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35008640  Terra Agribusiness BV
Uw referentie 2021-106 Engberts
Opdrachtacceptatie 27.07.21

Terra Agribusiness BV
Postbus 105
7630 AC Ootmarsum

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. 

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.

Geachte heer, mevrouw,

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

Met vriendelijke groet,
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Algemene monstervoorbehandeling

PAK (AS3000)
%

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

614967 614968 614969 614970

-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

Eenheid

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Begin van de analyses: 27.07.2021
Einde van de analyses:  29.07.2021

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was 
voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen. .

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

15(15-1) 16(16-1) 17(17-1) 24(24-1) 

Opdracht   1067504   Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
De parameter-specifieke analytische meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de 
gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen.

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof

Anthraceen
Benzo(a)anthraceen
Benzo-(a)-Pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen
Chryseen
Fenanthreen
Fluorantheen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
Naftaleen
Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S    #)    #)    #)    #)

++ ++ ++ ++
86,4 87,1 86,7 92,1

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050
0,23 0,13 0,12 0,27
0,37 0,23 0,13 0,33
0,30 0,25 0,23 0,26
0,19 0,13 0,099 0,16
0,25 0,16 0,14 0,25
0,13 <0,050 <0,050 <0,050
0,35 0,18 0,17 0,40
0,49 0,28 0,24 0,29

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050
2,4   1,5   1,2   2,1   

614967
614968
614969
614970

30.06.2021
30.06.2021
30.06.2021
30.06.2021

15(15-1)
16(16-1)
17(17-1)
24(24-1)

Monstername Monster beschrijvingMonsternr.
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Toegepaste methoden

conform Protocollen AS 3000

conformNEN-EN12880;  AS3000,  AS3200; NEN-EN15934

Voorbehandeling conform AS3000 Anthraceen Benzo(a)anthraceen Benzo-(a)-Pyreen
Benzo(ghi)peryleen Benzo(k)fluorantheen Chryseen Fenanthreen Fluorantheen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen Naftaleen Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

Droge stof

Opdracht   1067504   Bodem / Eluaat
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Bijlage bij Opdrachtnr. 1067504 
CONSERVERING, CONSERVERINGSTERMIJN EN VERPAKKING

Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die mogelijk de betrouwbaarheid van de  analyseresultaten beïnvloeden. De 
conserveringstermijn is voor volgende analyse overschreden:
Fenanthreen
Benzo(k)fluorantheen
Som PAK (VROM) 
(Factor 0,7)
Benzo(a)anthraceen
Indeno-(1,2,3-
c,d)pyreen
Droge stof
Fluorantheen
Anthraceen
Chryseen
Benzo(ghi)peryleen
Benzo-(a)-Pyreen
Naftaleen

614967, 614968, 614969, 614970
614967, 614968, 614969, 614970
614967, 614968, 614969, 614970

614967, 614968, 614969, 614970
614967, 614968, 614969, 614970

614967, 614968, 614969, 614970
614967, 614968, 614969, 614970
614967, 614968, 614969, 614970
614967, 614968, 614969, 614970
614967, 614968, 614969, 614970
614967, 614968, 614969, 614970
614967, 614968, 614969, 614970
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Projectcode: 2021-106 

 

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   15-U 16-U 17-U 

Certificaatcode      

Boring(en)   15 16 17 

Traject (m -mv)   0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 

Humus % ds 2,90 2,90 2,90 

Lutum % ds 1,60 1,60 1,60 

Datum van toetsing  29-7-2021 29-7-2021 29-7-2021 

Monsterconclusie  Overschrijding Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

     

OVERIG     

Droge stof %  86,4 86,4 (6)  87,1 87,1 (6)  86,7 86,7 (6) 

     

PAK     

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Fenanthreen mg/kg ds  0,13 0,13  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Fluorantheen mg/kg ds  0,35 0,35  0,18 0,18  0,17 0,17 

Chryseen mg/kg ds  0,25 0,25  0,16 0,16  0,14 0,14 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,23 0,23  0,13 0,13  0,12 0,12 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,37 0,37  0,23 0,23  0,13 0,13 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,19 0,19  0,13 0,13  0,099 0,099 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,49 0,49  0,28 0,28  0,24 0,24 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,3 0,3  0,25 0,25  0,23 0,23 

PAK 10 VROM mg/kg ds  2,4 2,4 0,02  1,5 1,5 -0  1,2 1,2 -0,01 

 
 
Tabel 2: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   24-U 

Certificaatcode    

Boring(en)   24 

Traject (m -mv)   0,00 - 0,50 

Humus % ds 2,90 

Lutum % ds 1,60 

Datum van toetsing  29-7-2021 

Monsterconclusie  Overschrijding Achtergrondwaarde 

Monstermelding 1   

Monstermelding 2   

Monstermelding 3   

  Meetw GSSD Index 

   

OVERIG   

Droge stof %  92,1 92,1 (6) 

   

PAK   

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04 

Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04 

Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04 

Fluorantheen mg/kg ds  0,4 0,4 

Chryseen mg/kg ds  0,25 0,25 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,27 0,27 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,33 0,33 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,16 0,16 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,29 0,29 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,26 0,26 

PAK 10 VROM mg/kg ds  2,1 2,1 0,01 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Projectcode: 2021-106 

  
---------- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
<=T : Kleiner of gelijk aan Tussenwaarde 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
1 : Gemeten gehalte is <= 0 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.1.0 - 

 
 
 

Tabel 3: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

   AW WO IND I 

   

PAK   

PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 
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SAMENVATTING 
Er zijn plannen voor de bouw van een extra woning aan de Enkelaarsweg 13 te Markelo. Deze woning mag 
gebouwd worden in het kader van het Rood-voor-rood-beleid van de gemeente Hof van Twente. Ter 
compensatie voor de bouw van de extra woning, wordt overtollige bebouwing op het erf gesloopt en 
erfverharding verwijderd. Als gevolg van deze voorgenomen activiteiten kan overtreding van de Wet 
natuurbescherming op voorhand niet uitgesloten worden. Daarom is Natuurbank Overijssel gevraagd om de 
wettelijke consequenties van de voorgenomen activiteiten in het kader van de Wet natuurbescherming in 
beeld te brengen. In voorliggend rapport worden de bevindingen van het uitgevoerde onderzoek 
gepresenteerd. Naast een beschrijving van het onderzoeksgebied, de onderzoeksopzet en de resultaten van 
het onderzoek, worden de wettelijke consequenties van de voorgenomen activiteiten weergegeven.   
 
Het plangebied is op 27 oktober 2021 onderzocht op de (potentiële) aanwezigheid van beschermde planten, 
dieren en beschermde nesten, holen, vaste rust- en voortplantingslocaties. Ook is onderzocht of de 
voorgenomen activiteiten een negatief effect hebben op beschermd (natuur)gebied, zoals Natura 2000 en 
het Natuurnetwerk Nederland.  
 
Wettelijke consequenties m.b.t. gebiedsbescherming:  
Het plangebied behoort niet tot het Natuurnetwerk Nederland of Natura 2000-gebied. Vanwege de ligging 
buiten het Natuurnetwerk Nederland, leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke consequenties, 
omdat de bescherming van het Natuurnetwerk Nederland geen externe werking kent in Overijssel. Een 
negatief effect op Natura 2000-gebied, als gevolg van de bewoning van de extra woning, kan op basis van 
voorliggende studie uitgesloten worden. Nader onderzoek, zoals een stikstofberekening, wordt net 
noodzakelijk geacht.  
 
Wettelijke consequenties m.b.t. soortbescherming:  
De inrichting en het gevoerde beheer maken het plangebied niet tot een geschikte groeiplaats voor 
beschermde plantensoorten, maar wel tot geschikt functioneel leefgebied voor verschillende beschermde 
dieren. Beschermde diersoorten benutten het plangebied hoofdzakelijk als foerageergebied, maar mogelijk  
nestelen er vogels, bezetten grondgebonden zoogdieren er een vaste rust- of voortplantingsplaats en 
bezetten amfibieën er een (winter)rustplaats. Vleermuizen bezetten geen vaste rust- of voortplantingsplaats 
in het plangebied maar gebruiken het wel als foerageergebied.   
 
Van de in het plangebied nestelende vogelsoorten, is uitsluitend het bezette nest beschermd, niet het oude 
nest of de nestplaats. Bezette vogelnesten zijn beschermd en mogen niet verstoord, beschadigd of vernield 
worden. Gelet op de aard van de werkzaamheden kan geen ontheffing verkregen worden voor het 
beschadigen of vernielen van bezette vogelnesten.  
 
Voor de beschermde grondgebonden zoogdieren en amfibieën die een (winter)rust- en/of 
voortplantingslocatie in het plangebied bezetten, geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘vangen’ en 
het ‘beschadigen en vernielen van rust- en voortplantingslocatie. Deze vrijstelling is van toepassing omdat er 
sprake is van een ruimtelijke ontwikkeling. Beschermde grondgebonden zoogdieren en amfibieën mogen niet 
gedood worden als gevolg van het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten.  
 
Er hoeft geen nader onderzoek in het kader van soortbescherming uitgevoerd te worden.     
 
Wettelijke consequenties samengevat:  

• Bebouwing slopen en beplanting rooien buiten de voortplantingsperiode; 

• Geen beschermde dieren doden; 
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HOOFDSTUK 1   INLEIDING  
Er zijn plannen voor de bouw van een extra woning aan de Enkelaarsweg 13 te Markelo. Deze woning mag 
gebouwd worden in het kader van het Rood-voor-rood-beleid van de gemeente Hof van Twente. Ter 
compensatie voor de bouw van de extra woning, wordt overtollige bebouwing op het erf gesloopt en 
erfverharding verwijderd. Als gevolg van deze voorgenomen activiteiten kan overtreding van de Wet 
natuurbescherming op voorhand niet uitgesloten worden. Daarom is Natuurbank Overijssel gevraagd om de 
wettelijke consequenties van de voorgenomen activiteiten in het kader van de Wet natuurbescherming in 
beeld te brengen. In voorliggend rapport worden de bevindingen van het uitgevoerde onderzoek 
gepresenteerd. Naast een beschrijving van het onderzoeksgebied, de onderzoeksopzet en de resultaten van 
het onderzoek, worden de wettelijke consequenties van de voorgenomen activiteiten weergegeven.   
 
Er is in het onderzoeksgebied gekeken naar de (potentiële) aanwezigheid van beschermde planten en dieren 
en beschermde nesten, holen, vaste rust- en voortplantingsplaatsen en andere beschermde functies. Ook is 
onderzocht of de voorgenomen activiteiten een negatief effect hebben op beschermd (natuur)gebied.  
 
Op basis van de onderzoeksresultaten worden de wettelijke consequenties bepaald van de voorgenomen 
activiteiten in het kader van de Wet natuurbescherming (soorten en Natura 2000-gebied) en de 
Omgevingsverordening Overijssel (Natuurnetwerk Nederland). 
 
 
Doel van deze rapportage: 
De Quickscan natuurwaardenonderzoek is uitgevoerd als één van de verschillende (milieu)onderzoeken in het 
kader van besluitvorming binnen de Ruimtelijke Ordening (doorgaans het wijzigen van het bestemmingsplan) 
of het aanvragen van een Omgevingsvergunning. Het onderzoek is uitgevoerd om antwoord te kunnen geven 
op de vraag: is er sprake van een goede ruimtelijke ordening (is de voorgenomen activiteit uitvoerbaar?). Het 
is nadrukkelijk geen ecologisch werkprotocol dat opgesteld wordt om te voorkomen dat de Wet 
natuurbescherming overtreden wordt als gevolg van de voorgenomen activiteiten. De Wet 
natuurbescherming is tijdens de uitvoering van voorgenomen activiteiten altijd van toepassing en het is aan 
de uitvoerende partijen om de noodzakelijke zorgvuldigheid te betrachten tijdens de uitvoering.  
Om een goed ecologisch werkprotocol op te kunnen stellen is meer detailinformatie vereist, zoals de planning 
in uitvoering, in te zetten materieel en informatie over type bebouwing, bouwwijze, materiaalgebruik etc.  
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HOOFDSTUK 2   HET PLANGEBIED 
 

2.1 Situering  
Het plangebied is is gesitueerd aan de Enkelaaresweg 13 te Markelo. Het ligt in het buitengebied, circa 2,8 
kilometer ten zuidwesten van de woonkern Markelo. Op onderstaande afbeelding wordt de globale ligging 
van het plangebied weergegeven op een topografische kaart. 
 

 
Globale ligging van het plangebied. De ligging van het plangebied wordt met de rode marker aangeduid (bron: 
ruimtelijkeplannen.nl). 

 

2.2 Beschrijving van het plangebied  
Het plangebied vormt een deel van een agrarische bedrijfslocatie waar tot voor kort een melkveehouderij 
was gevestigd. De agrarische bedrifjsactiviteiten waren reeds gestopt ten tijden van het onderzoek en de 
gebouwen stonden leeg. Het plangebied bestaat uit bebouwing, erfverharding, gazon en opgaande 
beplanting in de vormt van een laurierhaag en solitaire zomereiken. In het plangebied staan twee 
werktuigenbergingen, waaronder een kapschuur, een mestsilo en twee ligboxenstallen. Aan de zuidzijde van 
het erf staat een bedrijfswoning. Op onderstaande luchtfoto is de begrenzing van het plangebied 
aangegeven. Voor een impressie van het plangebied wordt verwezen naar de fotobijlage.   
 

 
Begrenzing van het plangebied; deze wordt met de gele lijn aangeduid (bron luchtfoto: ruimtelijkeplannen.nl). 
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HOOFDSTUK 3   VOORGENOMEN ACTIVITEITEN  
 

3.1 Algemeen  
Het voornemen bestaat alle aanwezige bebouwing te slopen, en de aanwezige erfverharding en beplanting 
te verwijderen, om vervolgens een nieuwe woning met bijgebouw en een schuur te bouwen. De nieuwe 
woning wordt landschappelijk ingepast middels de aanleg van erfbeplanting. Het deel van het plangebied dat 
niet ingericht wordt als erf, wordt ingericht als agrarisch cultuurland. Op onderstaande afbeelding wordt een 
plattegrond van het wenselijke eindbeeld weergegeven.  
   

 
Gewenste situatie projectgebied (Bron: De Erfontwikkelaar).  

 
De volgende activiteiten worden getoetst op relevantie t.a.v. de Wet natuurbescherming: 

• Slopen bebouwing; 

• Verwijderen beplanting; 

• Verwijderen erfverharding; 

• Bouwrijp maken bouwplaats; 

• Bouwen woning; 

• Aanplant beplanting; 
 

3.2 Mogelijk effect van de voorgenomen activiteiten op beschermde soorten en/of –gebieden 
De voorgenomen activiteiten hebben mogelijk een negatieve invloed op beschermde soorten en beschermd 
(natuur)gebied. We onderscheiden de volgende negatieve invloeden: 
 
Mogelijke tijdelijke invloeden: 

• Verstoren rust- en voortplantingsplaatsen als gevolg van geluid, stof en trillingen tijdens de 
werkzaamheden; 

 
Mogelijke permanente invloeden: 

• Mogelijk afname/verdwijnen van beschermde vaste rust- of voortplantingsplaatsen en/of jaar rond 
beschermde nesten; 

• Vernielen/verdwijnen van beschermde soorten; 

• Aantasting van de kwaliteit van het leefgebied van beschermde soorten; 
 

3.3 Vaststellen van de invloedsfeer 
Naast een tijdelijk effect in het onderzoeksgebied, kan het voorkomen dat een voorgenomen activiteit een 
negatief effect heeft op beschermde soorten of beschermd natuurgebied buiten het onderzoeksgebied. Dit 
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noemen we de invloedsfeer. De omvang van de invloedsfeer wordt bepaald door de duur, aard en omvang 
van de tijdelijke en/of permanente nieuwe situatie. Het effect van de voorgenomen activiteit op een 
beschermde soort verschilt per soort en/of soortgroep.  
 
In deze studie wordt alleen gekeken naar de uitvoering van de fysieke werkzaamheden, zoals sloop- en 
bouwwerkzaamheden en het aanplanten van bomen. 
 
Beoordeling van de invloedsfeer van de voorgenomen activiteit: 
Om de effecten van een voorgenomen activiteiten goed in beeld te kunnen brengen, is het soms van belang 
ook buiten het plangebied te kijken. In voorliggend geval grenst het plangebied aan erf, openbare weg en 
intensief beheerd agrarisch cultuurland. Er is geen aanleiding te veronderstellen dat beschermde soorten 
en/of -waarden buiten het plangebied op een dusdanige wijze aangetast worden, dat dit leidt tot wettelijke 
consequenties. 
 
3.4 Vaststellen van het onderzoeksgebied 
Het onderzoeksgebied wordt gelijk gesteld aan het plangebied.  
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HOOFDSTUK 4   TOETSINGSKADERS  
 

4.1 Algemeen  
In dit Hoofdstuk worden de diverse toetsingskaders toegelicht waaraan het initiatief getoetst wordt.  
 
4.2 Wet natuurbescherming; Natura 2000  
Het gebiedsbeschermingsdeel van de Wet natuurbescherming heeft als doel het beschermen van Natura 
2000-gebieden (Vogelrichtlijn- en/of Habitatrichtlijngebieden) in Nederland. Projecten die significante 
gevolgen voor deze gebieden kunnen hebben, zijn in beginsel – zonder vergunning – niet toegestaan. Ook 
het vaststellen van plannen zoals een bestemmingsplan of een inpassingsplan is niet toegestaan, indien het 
betreffende plan significante gevolgen kan hebben voor Natura 2000-gebieden. Naast directe effecten (bijv. 
ruimtebeslag), dient ook gekeken te worden naar indirecte effecten als gevolg van externe werking (bijv. door 
geluid, licht en stikstofdepositie). De eerste stap in de toetsing is vaak een voortoets. Als significante gevolgen 
in de voortoets niet op voorhand met zekerheid kunnen worden uitgesloten, dan is een passende beoordeling 
noodzakelijk. In dat geval is voor een project een vergunning noodzakelijk op grond van artikel 2.7 Wet 
natuurbescherming. 
 

4.3 Wet natuurbescherming; Soortenbescherming  
In de Wet natuurbescherming is de soortenbescherming in Nederland geregeld. In de wet zijn lijsten 
opgenomen met beschermde soorten. In de Wet natuurbescherming worden drie verschillende 
beschermingsregimes gehanteerd waaraan verschillende verbodsbepalingen zijn gekoppeld: 
 
Soorten Vogelrichtlijn (artikel 3.1 e.v.): 

• lid 1) Het is verboden opzettelijk van nature in Nederland in het wild levende vogels van soorten als 
bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn te doden of te vangen;  

• lid 2) Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te 
vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen;  

• lid 3) Het is verboden eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te rapen en deze onder zich te hebben;  

• lid 4) Het is verboden vogels als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te storen;  

• lid 5) Het verbod, bedoeld in het vierde lid, is niet van toepassing indien de storing niet van wezenlijke 
invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort.  

 
Soorten Habitatrichtlijn (artikel 3.5 e.v.); 

• lid 1) Het is verboden in het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de 
Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn, in hun natuurlijk 
verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen;  

• lid 2) Het is verboden dieren als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te verstoren;  

• lid 3) Het is verboden eieren van dieren als bedoeld in het eerste lid in de natuur opzettelijk te vernielen 
of te rapen;  

• lid 4) Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in het eerste lid 
te beschadigen of te vernielen;  

• lid 5) Het is verboden planten van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel b, bij de Habitatrichtlijn of 
bijlage I bij het Verdrag van Bern, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te 
verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.  

 
Andere Soorten (artikel 3.10 e.v.) 
lid 1) Onverminderd artikel 3.5, eerste, vierde en vijfde lid, is het verboden:  

• onderdeel a. in het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen en kevers 
van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel A, bij deze wet, opzettelijk te doden of te vangen;  

• onderdeel b. de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in onderdeel a 
opzettelijk te beschadigen of te vernielen, of  
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• onderdeel c. vaatplanten van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel B, bij deze wet, in hun 
natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of 
te vernielen. 

 
Ten aanzien van de andere beschermde soorten geldt dat het bevoegd gezag (provincies c.q. ministerie van 
LNV) de vrijheid hebben om soorten binnen deze categorie vrij te stellen van de verbodsbepalingen uit 
ontheffingsplicht artikel 3.10 uit de Wet natuurbescherming. Voor beschermde soorten die niet zijn 
vrijgesteld dient bij overtreding van de verbodsbepalingen uit de Wn een ontheffing te worden aangevraagd. 
Voor vogels geldt in afwijking hierop dat voor verstoring geen ontheffing nodig is, indien de gunstige staat 
van instandhouding niet in het geding is. Het is ook mogelijk om voor beide categorie soorten te werken 
volgens een goedgekeurde gedragscode die is afgestemd op de Wet natuurbescherming. Er is dan geen 
ontheffing nodig. 
 

4.4 Beleid ten aanzien van het Natuurnetwerk Nederland  
In de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is het ruimtelijk beleid op rijks-, provinciaal, en gemeentelijk niveau 
vastgesteld, waarin onder andere de bescherming van het Natuurnetwerk Nederland (NNN)/Ecologische 
Hoofdstructuur (EHS) is verankerd. De EHS werd officieel geïntroduceerd in het Natuurbeleidsplan en is 
daarna opgenomen in de Nota Ruimte, welke inmiddels vervangen is door de Structuurvisie infrastructuur en 
ruimte (SVIR). Kaderstellende regels ten aanzien van o.a. NNN/EHS zijn opgenomen in het Besluit algemene 
regels ruimtelijke ordening (Barro). Bij geplande ingrepen die binnen het NNN/EHS vallen moet het belang 
van de natuurbescherming worden afgewogen tegen andere belangen, indien de voorgenomen ingreep 
negatief uitwerkt op de aanwezige natuurwaarden. De kern van de afweging vormt het 'nee, tenzij'-principe. 
Dit wil zeggen dat schadelijke ingrepen niet zijn toegestaan, tenzij er andere belangen zijn die de ingreep 
rechtvaardigen. In dat geval zijn compenserende maatregelen voorgeschreven.  
 
Concrete beleidsregels ten aanzien van de NNN in Overijssel zijn opgenomen in de vigerende provinciale 
ruimtelijke verordening van de provincie Overijssel 
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HOOFDSTUK 5   GEBIEDSBESCHERMING  
 

5.1 Algemeen  
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het mogelijke effect van de voorgenomen activiteiten op Natura 2000-
gebied en het Natuurnetwerk Nederland. 
 

5.2 Natuurnetwerk Nederland  
Provincies zijn verantwoordelijk voor de veiligstelling en ontwikkeling van het Natuurnetwerk Nederland 
(verder NNN genoemd). De beoordeling of de voorgenomen activiteit past in het NNN, dient met name 
uitgevoerd te worden in de afweging van een ‘goede ruimtelijke ordening’ als onderdeel van de ruimtelijke 
onderbouwing. De aanwezigheid van beschermde planten en dieren is daarbij niet direct van belang.  
 
Vanwege het grote belang voor de biodiversiteit en de betekenis voor de kwaliteit van de leefomgeving en 
regionale economie geldt een beschermingsregime voor het gehele NNN. Voor het NNN geldt de verplichting 
tot instandhouding van de wezenlijke kenmerken en waarden van het gebied. In de verordening is het "nee, 
tenzij"-regime vast gelegd. Dit betekent dat (nieuwe) plannen, projecten of handelingen niet zijn toegestaan 
indien zij de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied significant aantasten. Er kan echter aanleiding 
zijn om toch ontwikkelingen toe te staan. De mogelijkheid om een uitzondering te maken op de algemene 
lijn van behoud en duurzame ontwikkeling van wezenlijke kenmerken en waarden, is aan strikte voorwaarden 
gebonden. Uiteraard geldt ook hier dat de generieke regeling van toepassing blijft (zoals de toepassing van 
de principes van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik, ontwikkelingsperspectieven en gebiedskenmerken) Het 
ruimtelijk beleid voor het NNN is gericht op ‘behoud, herstel en ontwikkeling van de wezenlijke kenmerken 
en waarden van het NNN’ waarbij tevens zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de andere belangen 
die in het gebied aanwezig zijn.  
 
De kernkwaliteiten binnen het NNN zijn natuurkwaliteit, landschappelijke kwaliteiten en beleving van rust. 
Voor grootschalige ontwikkelingen die niet passen binnen de doelstelling van het NNN is geen ruimte, tenzij 
er sprake is van een zwaarwegend maatschappelijk belang waar niet op een andere manier aan kan worden 
voldaan. Daarbij worden de zogenaamde NNN-spelregels gehanteerd: her-begrenzing van het NNN, saldering 
van negatieve effecten en toepassing van het compensatiebeginsel. Het ‘nee, tenzij’-principe en de overige 
spelregels hebben is opgenomen in de provinciale Omgevingsverordening van Overijssel. Er is door 
toepassing van de spelregels ruimte voor het aanpassen van de begrenzing als daarmee de doelen op een 
betere manier kunnen worden bereikt. 
 
Ligging t.o.v. het Natuurnetwerk Nederland  
Het plangebied ligt op minimaal 3,54 kilometer afstand van gronden die tot het Natuurnetwerk Nederland 
behoren.  Op onderstaande afbeelding wordt de ligging van het Natuurnetwerk Nederland in de omgeving 
van het plangebied weergegeven.  
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Ligging van het Natuurnetwerk Nederland in de omgeving van het plangebied. Het plangebied wordt met de rode marker 
aangeduid. Gronden die tot het Natuurnetwerk Nederland  behoren worden aangeduid met de donkergroene kleur (bron: 
ruimtelijkeplannen.nl). 

 
 
Beschermingsregime   
De bescherming van het Natuurnetwerk Nederland kent geen externe werking.   
  
Toetsing aan provinciaal beleid  
Omdat het plangebied buiten  het Natuurnetwerk Nederland ligt, hoeft voorgenomen initiatief niet getoetst 
te worden aan provinciaal beleid t.a.v. Natuurnetwerk Nederland.  
  
 

5.3 Natura 2000 
De biodiversiteit (soortenrijkdom) in Europa gaat al jaren achteruit. Duurzame bescherming van flora en 
fauna is hard nodig. Planten en dieren trekken zich weinig aan van landsgrenzen en het is daarom belangrijk 
om natuurbescherming in Europees verband aan te pakken. Zo voorkomen we dat de natuur in Europa en in 
Nederland steeds eenvormiger wordt. Daartoe is in 1979 de Vogelrichtlijn opgesteld en in 1992 de 
Habitatrichtlijn. Deze richtlijnen hebben twee componenten: soortenbescherming en gebiedsbescherming. 
Alle EU-lidstaten wijzen beschermde gebieden aan voor specifieke (leefgebieden van) (vogel-)soorten. De 
onder beide richtlijnen aangewezen beschermde gebieden vormen het Natura 2000-netwerk. De 
Nederlandse bijdrage aan dit Europese netwerk van beschermde natuurgebieden bestaat uit ruim 160 
gebieden. 
 
Ligging van het plangebied t.o.v. Natura-2000 
Het plangebied ligt op minimaal 5,41 kilometer afstand van Natura 2000-gebied. Het meest nabij gelegen 
Natura 2000-gebied, is Borkeld. Op onderstaande afbeelding wordt de ligging van Natura 2000-gebied in de 
omgeving van het plangebied weergegeven. 
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Ligging van Natura 2000-gebied in de omgeving van het plangebied. De ligging van het plangebied wordt met de rode marker 
aangeduid. Gronden die tot Natura 2000 behoren worden met de okergele kleur aangeduid (bron: geo.overijssel.nl). 

 
 
Effectbeoordeling 
 
Beoordeling uitvoering fysieke activiteiten 
Het plangebied is niet zichtbaar vanuit het plangebied. Er is daarom geen sprake van optische verstoring of 
verstoring door licht. Gelet op de aard en omvang van de voorgenomen activiteiten en de afstand tussen 
plangebied en Natura 2000-gebied, is ook geen sprake van andere verstorende effecten, zoals geluid of 
trillingen. In voorliggend geval wordt een negatief effect op instandhoudingsdoelen van Natura 2000-gebied 
uitgesloten.  
 
Beoordeling Stikstof  
 

• Ontwikkelfase 
Per 1 juli 2021 is de Wet stikstofreductie en natuurverbetering van kracht. Dat houdt in dat stikstofemissie 
welke ontstaat tijdens de ontwikkelfase, niet beoordeeld hoeft te worden op mogelijk negatieve effecten op 
Natura 2000-gebied. Wel dient de gebruiksfase beoordeeld te worden.  
 

• Gebruiksfase 
Er is sprake van functieverandering. Afhankelijk hoe om wordt gegaan met stikstofrechten, is er sprake van 
afname van stikstofemissie op de locatie. Gelet op de afstand tussen plangebied en Natura 2000-gebied, is 
het niet aannemelijk dat de toename van verkeer (de nieuwe woning krijgt geen gasaansluiting), zal leiden 
tot toename van stikstofdepositie in Natura 2000-gebied. Nader onderzoek is niet noodzakelijk, maar indien 
een stikstofberekening wordt uitgevoerd, kan deze aanname geverifieerd worden.  
 
Wettelijke consequenties  
Voorgenomen initiatief leidt niet tot wettelijke consequenties.  
 

5.4 Slotconclusie 
Het plangebied behoort niet tot het Natuurnetwerk Nederland of Natura 2000-gebied. Vanwege de ligging 
buiten het Natuurnetwerk Nederland, leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke consequenties, 
omdat de bescherming van het Natuurnetwerk Nederland geen externe werking kent in Overijssel. Een 
negatief effect op Natura 2000-gebied, als gevolg van de bewoning van de extra woning, kan op basis van 
voorliggende studie uitgesloten worden. Nader onderzoek, zoals een stikstofberekening, wordt net 
noodzakelijk geacht.  
 

5,41 kilometer afstand tussen het 
plangebied en de gronden die tot 
Natura 2000 behoren 
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HOOFDSTUK 6   SOORTENBESCHERMING 
 

6.1 Verwachting en bureauonderzoek 
Uit de bureaustudie (bronnenonderzoek en NDFF) zijn geen veldbiologische gegevens naar voren gekomen 
die bruikbaar zijn voor deze studie.  
 
Het plangebied vormt een agrarisch erf waar tot voor kort een melkveehouderij gevestigd was. De inrichting 
en het gevoerde beheer maken het plangebied niet tot een geschikte groeiplaats voor beschermde planten, 
maar wel tot een potentieel geschikt functioneel leefgebied voor verschillende beschermde diersoorten. 
Gelet op de inrichting en het gevoerde beheer, behoort het plangebied mogelijk tot functioneel leefgebied 
van sommige algemene en weinig kritische diersoorten uit onderstaande soortgroepen:  

• vogels;  

• vleermuizen; 

• grondgebonden zoogdieren;  

• amfibieën; 
 
Overige soorten 
Het onderzoeksgebied is niet onderzocht op het voorkomen van beschermde faunasoorten als reptielen, 
libellen, vissen, dag- en nachtvlinders, bladmossen, sporenplanten, haften en kreeftachtigen omdat het 
onderzoeksgebied geen geschikte habitat vormt voor deze soorten of omdat het plangebied buiten het 
normale verspreidingsgebied van deze soortgroepen ligt. Het is niet aannemelijk dat soorten, of 
soortgroepen, die (soms) moeilijk nieuwe leefgebieden koloniseren, zich spontaan buiten het normale 
verspreidingsgebied vestigen. Dit geldt bijvoorbeeld voor sommige kleine grondgebonden zoogdieren, 
reptielen en voor planten.  
 

6.2 Methode 
In het kader van het natuurwaardenonderzoek is het plangebied op 27 oktober 2021 tijdens de 
daglichtperiode (ochtend) bezocht. Het onderzoeksgebied is te voet onderzocht op de aanwezigheid en 
potentiële aanwezigheid van beschermde flora- en faunawaarden. Het gebied is visueel en auditief 
onderzocht. Tijdens het veldbezoek is gebruik gemaakt van een verrekijker (Swarovski 12x50) en zijn de in dit 
rapport opgenomen afbeeldingen gemaakt.  
 
Bij het bepalen van de mogelijke aantasting van beschermde soorten is gebruik gemaakt van de volgende 
bronnen: 

• veldbezoek door ervaren ecoloog; 

• aanvullend bronnenonderzoek (o.a. internet); 

• NDFF; 
 
Specifieke relevante literatuurbronnen zijn o.a. 

• Atlas van de amfibieën en reptielen van Nederland; 

• Atlas van de zoogdieren van Nederland; 

• Nieuwe atlas van de Nederlandse flora;  
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Vogels 
Het gebied is visueel en auditief onderzocht op het voorkomen van (broed)vogels. De onderzoeksperiode is 
matig geschikt voor onderzoek naar (broed)vogels. Vogels vertonen doorgaans geen territorium-indicerend 
gedrag en vogels hebben doorgaans geen bezet nest in deze tijd van het jaar. De meeste trekvogels hebben 
het broedgebied verlaten en zijn op weg naar de overwinteringsgebieden. 
  
In het plangebied is gekeken en geluisterd naar vogels, (oude) nesten en sporen die op de aanwezigheid van 
nesten in het plangebied duiden, zoals prooiresten (roofvogels), schijtsporen, braakballen, ruiveren 
(roofvogels), eierdoppen en zichtbaar nestmateriaal. Op basis van een beoordeling van de landschappelijke 
kenmerken kan een goede inschatting gemaakt worden van de functie van het onderzoeksgebied voor vogels 
en of de uitgevoerde inventarisatie voldoet aan de gestelde eisen voor onderzoek naar vogels.   
  
Grondgebonden zoogdieren  
Het plangebied is visueel onderzocht op het voorkomen van beschermde grondgebonden zoogdieren. De 
onderzoeksperiode is geschikt voor verspreidingsonderzoek, maar ongeschikt voor onderzoek naar 
voortplantingslocaties omdat grondgebonden zoogdieren doorgaans geen zogende jongen hebben in deze 
tijd van het jaar.   
  
Er is in het plangebied gezocht naar grondgebonden zoogdieren, verblijfplaatsen en sporen die op de 
aanwezigheid van grondgebonden zoogdieren in het plangebied duiden zoals holen, nesten, graaf-, krab- en 
bijtsporen, haren, prooiresten, pootafdrukken en uitwerpselen. 
  
Vleermuizen 
De onderzoeksperiode is matig geschikt voor onderzoek naar verblijfplaatsen van vleermuizen. Slechts weinig 
vleermuizen bezetten nog de zomerverblijfplaatsen in deze tijd van het jaar. Het merendeel van de 
vleermuizen is vertrokken naar de winterrustplaats, of zit diep weggekropen in gebouwen en holle bomen.  
 
Er is in het plangebied niet naar vleermuizen of naar potentiële rust- of verblijfplaatsen omdat aangenomen 
wordt dat voorgenomen initiatief geen effect heeft op het functionele leefgebied van vleermuizen. Er worden 
geen verblijfplaatsen in bomen verstoord of vernield en vanwege het nachtelijke actieve leven van 
vleermuizen, worden ze niet verstoord door gebruikers van de paden. Vleermuizen worden verder niet 
onderzocht in deze studie. 
  
Amfibieën  
De onderzoeksperiode is ongeschikt voor verspreidingsonderzoek naar amfibieën en onderzoek naar 
voortplantingswateren van amfibieën omdat amfibieën de winterverblijfplaats bezetten in deze tijd van het 
jaar. Amfibieën zitten in de sliblaag van wateren of zitten weggekropen in holen en gaten in de grond,  of 
onder strooisel, bladeren, takken, rommel of opgeslagen goederen.  
  
Op basis van een beoordeling van landschappelijke kenmerken kan een goede inschatting gemaakt worden 
van de functie van het plangebied voor amfibieën en of de uitgevoerde inventarisatie voldoet aan de gestelde 
eisen voor onderzoek naar deze soorten. Daarbij is tevens rekening gehouden met de ligging van het 
plangebied ten opzichte van het (normale) verspreidingsgebied van verschillende amfibieënsoorten. 
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6.3 Resultaten  
In deze paragraaf worden de resultaten van het veldbezoek gepresenteerd. Alleen soorten die in het 
onderzoeksgebied vastgesteld zijn, zeer waarschijnlijk in het onderzoeksgebied voorkomen of soorten 
waarvan het onderzoeksgebied een (essentieel) onderdeel van het functionele leefgebied vormt, worden in 
deze paragraaf besproken.   
 
Vogels 
Het plangebied behoort tot functioneel leefgebied van verschillende vogelsoorten. Vogels benutten het 
plangebied als foerageergebied en vermoedelijk nestelen er jaarlijks vogels in het plangebied. Vogels kunnen 
een nestlocatie bezetten in de bebouwing en beplanting. De meest noordelijke stal is middels fijnmazig gaas 
volledig afgesloten voor vogels. Vogelsoorten die mogelijk in het plangebied nestelen zijn merel, 
winterkoning, heggenmus, houtduif, vink, tjiftjaf, zwartkop, koolmees, pimpelmees en boomkruiper. Er zijn 
op het erf geen huismussen waargenomen en er zijn in de gebouwen geen oude nesten van huiszwaluwen 
of boerenzwaluwen waargenomen. Ook zijn geen sporen gevonden die op de aanwezigheid van een rust- of 
nestplaats van steen- of kerkuil duiden. Een rust- of nestplaats van steen- of kerkuil in gebouwen is doorgaans 
eenvoudig vast te stellen aan de hand van uitwerpselen, ruiveren of braakballen op de grond. Er zijn ook geen 
aanwijzingen dat roofvogels of uilen een nestplaats in de beplanting bezetten. 
 
Door het slopen van bebouwing en het verwijderen van beplanting tijdens de voortplantingsperiode, wordt 
mogelijk een bezet vogelnest beschadigd en/of vernield. Als gevolg van het vernielen van een bezet vogelnest 
worden mogelijk eieren beschadigd of vernield of worden (jonge) vogels gedood. Als gevolg van de 
voorgenomen activiteiten neemt de betekenis van het plangebied als foerageergebied voor vogels niet af. 
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Slopen bebouwing tijdens de voortplantingsperiode; 
- Verwijderen beplanting tijdens de voortplantingsperiode; 

 
Grondgebonden zoogdieren 
Er zijn in het plangebied geen beschermde grondgebonden zoogdieren waargenomen, maar het plangebied 
behoort vermoedelijk tot functioneel leefgebied van verschillende beschermde grondgebonden 
zoogdiersoorten als haas, ree, bosmuis, huisspitsmuis, egel, steenmarter en vos. Voorgenoemde soorten 
benutten het plangebied hoofdzakelijk als foerageergebied, maar mogelijk bezetten gewone bosspitsmuizen, 
huisspitsmuizen en bosmuizen er een vaste rust- en voortplantingsplaats.  Deze soorten kunnen een rust- en 
voortplantingsplaats bezetten in holen en gaten in de grond en onder rommel en opgeslagen 
(bouw)materialen. Een geschikte plek voor egels of steenmarters om een vaste rust- of voortplantingsplaats 
te bezetten, ontbreekt in het plangebied. Ook wordt het plangebied niet als functioneel leefgebied van kleine 
marterachtigen als wezel en hermelijn beschouwd.  
 
Door het verwijderen van opgeslagen spullen en (bouw)materialen en het uitvoeren van grondverzet, wordt 
mogelijk een grondgebonden zoogdier gedood en wordt mogelijk een vaste rust- en/of voortplantingsplaats 
beschadigd en vernield. Als gevolg van het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten neemt de betekenis 
van het plangebied als foerageergebied voor grondgebonden zoogdieren niet af.    
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Verwijderen spullen en opgeslagen (bouw)materialen; 
- Uitvoeren grondverzet; 

 
Vleermuizen 
 

• Verblijfplaatsen  
Er zijn tijdens het veldbezoek geen vleermuizen waargenomen en er zijn geen aanwijzingen gevonden dat 
vleermuizen een rust- of voortplantingsplaats in het plangebied bezetten. De beide ligboxenstallen 
beschikken over gemetselde buitengevels met luchtspouw, maar er zijn in de buitengevels geen 
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invliegopeningen zoals open stootvoegen of ventilatieopeningen aangetroffen die vleermuizen de kans 
bieden een verblijfplaats te bezetten in de luchtspouw. Verder zijn in het plangebied geen potentiële 
verblijfplaatsen van vleermuizen waargenomen, zoals een holle ruimte achter een boeiboord, windveer, 
loodslab, vensterluik, zonnewering of gevelbetimmering. Wel bezetten vleermuizen mogelijk een 
verblijfplaats in de bedrijfswoning, maar omdat deze woning niet beïnvloed wordt door de uitvoering van 
voorgenomen activiteiten, wordt die niet meegenomen in dit onderzoek. De oudste ligboxenstal is 
toegankelijk voor vleermuizen, maar omdat deze stal ’s nachts (deels) verlicht is, vormt deze geen geschikte 
rustplaats voor vleermuizen als gewone grootoorvleermuis.  
 
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten wordt geen vleermuis verstoord of gedood en wordt 
geen vaste rust- of voortplantingsplaats verstoord, beschadigd of vernield.  
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Geen; 
 

• Foerageergebied  
Het veldbezoek is uitgevoerd buiten de periode van de dag waarop vleermuizen foerageren, maar op basis 
van een beoordeling van de inrichting en het gevoerde beheer, wordt het plangebied als geschikt 
foerageergebied voor vleermuizen beschouwd. Vermoedelijk foerageren verschillende vleermuissoorten 
rond de bebouwing en beplanting. Gelet op de inrichting, het gevoerde beheer en de kleine oppervlakte, 
wordt het plangebied niet als essentieel foerageergebied voor vleermuizen beschouwd.   
  
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten neemt de betekenis van het plangebied als 
foerageergebied voor vleermuizen mogelijk tijdelijk af. Dit heeft geen negatief effect op de functionaliteit 
van bestaande verblijfplaatsen.  
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Geen; 
 

• Vliegroute 
Sommige vleermuissoorten benutten lijnvormige elementen ter geleiding tijdens het foerageren en om van 
verblijfplaats naar foerageergebied te vliegen (en van foerageergebied naar verblijfplaats). Lijnvormige 
elementen die benut worden als vliegroute kunnen bestaan uit houtopstanden en wateren, maar ook een rij 
gevels van woningen.  
 
Het plangebied vormt geen verbindende schakel in een lijnvormig landschapselement en maakt daarom geen 
onderdeel uit van een vliegroute van vleermuizen. Uitvoering van de voorgenomen activiteiten heeft geen 
negatief effect op vliegroutes van vleermuizen. 
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Geen;  
 
Amfibieën  
Tijdens het veldbezoek zijn geen amfibieën waargenomen, maar gelet op de inrichting en het gevoerde 
beheer, wordt het plangebied als functioneel leefgebied voor sommige algemene en weinig kritische 
amfibieënsoorten beschouwd. Amfibieën als bruine kikker en gewone pad benutten het plangebied mogelijk 
als foerageergebied en mogelijk bezetten ze er een (winter)rustplaats. Deze soorten kunnen een 
(winter)rustplaats bezetten onder rommel, opgeslagen (bouw)materialen en in holen en gaten in de grond. 
Het plangebied wordt niet als functioneel leefgebied van zeldzame amfibieënsoorten als kamsalamander, 
rugstreeppad of poelkikker beschouwd. Geschikt voortplantingsbiotoop ontbreekt in het onderzoeksgebied. 
 
Door het verwijderen van opgeslagen spullen en (bouw)materialen en het uitvoeren van grondverzet, wordt 
mogelijk een amfibie gedood en wordt mogelijk een (winter)rustplaats beschadigd en vernield. Als gevolg 
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van het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten neemt de betekenis van het plangebied als 
foerageergebied voor amfibieën niet af.    
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Verwijderen spullen en opgeslagen (bouw)materialen; 
- Uitvoeren grondverzet; 

 
Overige soorten 
Er zijn geen andere beschermde soorten aangetroffen. Het gevoerde beheer en de inrichting maken het 
plangebied tot een ongeschikt functioneel leefgebied voor deze soorten.  

 
 
6.4 Wettelijke consequenties van de beoogde ingreep 
 
Vogels  
Als gevolg van het verwijderen van de beplanting en het slopen van bebouwing tijdens de 
voortplantingsperiode, wordt mogelijk een bezet vogelnest beschadigd en vernield. Van de in het 
plangebied nestelende soorten is uitsluitend het bezette nest beschermd, niet het oude nest of de 
nestplaats.  Voor het beschadigen/vernielen van een bezet nest (eieren) of het doden van een vogel kan geen 
ontheffing van de verbodsbepalingen verkregen worden omdat de voorgenomen activiteit niet als een in de 
wet genoemd belang wordt beschouwd.  
 

Werkzaamheden die kunnen leiden tot het verstoren/vernielen van vogelnesten dienen daarom buiten de 
voortplantingsperiode van vogels uitgevoerd te worden. De meest geschikte periode om de voorgenomen 
activiteiten uit te voeren is augustus-februari. Voorgenomen werkzaamheden mogen juridische beschouwd 
wel plaats vinden tijdens het broedseizoen van vogels, mits geen bezette vogelnesten beschadigd/vernield 
worden. Indien de voorgenomen activiteiten uitgevoerd worden tijdens de voortplantingsperiode, dient een 
broedvogelscan uitgevoerd te worden om de aanwezigheid van een bezet vogelnest uit te sluiten.  
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Verwijderen beplanting buiten de voortplantingsperiode (of broedvogelscan uitvoeren); 
- Bebouwing slopen buiten de voortplantingsperiode (of broedvogelscan uitvoeren); 

 
Vleermuizen  
 

• Verblijfplaatsen  
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten wordt geen vleermuis verstoord of gedood en wordt 
geen vaste rust- of verblijfplaats beschadigd of vernield.  
 
Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen nader 
onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te 
worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.  
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb:  

- Geen; 

 
• Essentieel foerageergebied  

Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten wordt geen essentieel foerageergebied van vleermuizen 
aangetast.  
 
Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties in het kader van dit aspect 
van het functionele leefgebied van vleermuizen. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er 
hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te worden om de voorgenomen activiteiten 
uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.  
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Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen; 
 

• Essentiële Vliegroute 
Het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten heeft geen negatief effect op (essentiële) vliegroutes1 van 
vleermuizen.  
 
Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen nader 
onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te 
worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.  
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen; 
 
Grondgebonden zoogdieren 
Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten wordt mogelijk een beschermd grondgebonden zoogdier 
gedood en wordt mogelijk een vaste rust- en voortplantingsplaats beschadigd en vernield. De in het 
plangebied voorkomende grondgebonden zoogdieren mogen niet gedood worden. Voor het 
beschadigen/vernielen van de rust- en voortplantingsplaats geldt een vrijstelling van de verbodsbepaling.  
Om te voorkomen dat er beschermde grondgebonden zoogdieren (opzettelijk) gedood worden, dienen ze 
verjaagd of weggevangen te worden (en elders weer losgelaten te worden).  
  
Mits er geen grondgebonden zoogdieren (opzettelijk) gedood worden, leiden de voorgenomen activiteiten 
niet tot wettelijke consequenties. Indien niet voorkomen kan worden dat beschermde dieren gedood 
worden, dient een ontheffing van de verbodsbepalingen (doden) aangevraagd te worden of dient gewerkt te 
worden volgens een goedgekeurde gedragscode. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden.  
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen, mits er geen beschermde dieren gedood worden; 
 
Amfibieën 
Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten wordt mogelijk een amfibie gedood en wordt mogelijk een 
(winter)rustplaats beschadigd of vernield. De in het plangebied voorkomende amfibieën mogen niet gedood 
worden. Voor het beschadigen/vernielen van de (winter)rust- en voortplantingsplaats geldt een vrijstelling 
van de verbodsbepalingen. Om te voorkomen dat deze dieren (opzettelijk) gedood worden, dienen ze 
verjaagd of weggevangen te worden (en elders weer losgelaten te worden).  
     
Mits er geen amfibieën (opzettelijk) gedood worden, leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke 
consequenties. Indien niet voorkomen kan worden dat beschermde dieren gedood worden, dient een 
ontheffing van de verbodsbepalingen (doden) aangevraagd te worden. Er hoeft geen nader onderzoek 
uitgevoerd te worden. 
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen, mits er geen beschermde dieren gedood worden;  
 
Overige soorten 
Het onderzoeksgebied behoort niet tot functioneel leefgebied van andere beschermde flora- of 
faunasoorten. Vanwege de lokale invloedsfeer heeft de voorgenomen activiteit geen negatief effect op 
andere beschermde soorten. Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing is niet noodzakelijk. 
 
 

 
1 Vliegroutes van vleermuizen zijn beschermd wanneer deze essentieel zijn voor het kunnen functioneren van de verblijfplaats van een 

vleermuis. Niet ieder lijnvormig element waar langs vleermuizen vliegen is een essentiële vliegroute.  
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In onderstaande tabel worden de wettelijke consequenties samengevat weergegeven.  
 
 

Soortgroep Functie  Beschermde 
soorten 
planlocatie 

Verbodsbepalingen  
(Wet natuurbescherming) 
 

Aandachtspunt 

Grondgebonden 
zoogdieren  

Foerageergebied Diverse soorten   Niet van toepassing; functie 
wordt niet aangetast 

Geen  

Grondgebonden 
zoogdieren  

Vaste rust- en 
voortplantingsplaats  

Diverse soorten  Niet van toepassing; vrijstelling 
i.v.m. ruimtelijke ontwikkeling  

Geen  

Grondgebonden 
zoogdieren 

Doden van dieren  Diverse soorten Art. 3.10 lid 1a Geen dieren doden, of 
ontheffing aanvragen 

Vogels  Foerageergebied Diverse soorten   Niet van toepassing; functie 
wordt niet aangetast 

Geen  

Vogels  Bezette nesten (niet 
jaarrond beschermd) 

Diverse soorten Art. 3.1 lid 2  Geen bezette nesten 
negatief beïnvloeden of 
ontheffing aanvragen  

Vogels  Jaarrond beschermde 
nest- en rustplaats  

Niet aanwezig   Niet van toepassing Geen  

Vogels Doden van dieren  Diverse soorten Art. 3.1 lid 1  Geen bezette nesten 
negatief beïnvloeden of 
ontheffing aanvragen  

Vleermuizen   Rust- of 
voortplantingsplaats  

Niet aanwezig Niet van toepassing Geen 

Vleermuizen  Foerageergebied  Diverse soorten Niet van toepassing; functie 
wordt niet aangetast. 

Geen  

Vleermuizen  Vliegroute Niet aanwezig   Niet van toepassing Geen  

Vleermuizen  Doden van dieren  Niet van 
toepassing 

Niet van toepassing Geen 

Amfibieën  Foerageergebied Diverse soorten   Niet van toepassing; functie 
wordt niet aangetast 

Geen  

Amfibieën  Vaste rustplaats  Diverse soorten  Niet van toepassing; vrijstelling 
i.v.m. ruimtelijke ontwikkeling 

Geen  

Amfibieën  Voortplantingsplaats  Niet aanwezig   Niet van toepassing Geen 

Amfibieën  Doden van dieren  Diverse soorten Art. 3.10 lid 1a Geen dieren doden, of 
ontheffing aanvragen 

Overige soorten 
 

Dieren en overige 
functies 

Niet aanwezig Niet van toepassing Geen 

Samenvatting van de wettelijke consequenties. 

 
 
Soortgroep  Vaste rust- 

plaats  
Voortplan-
tingsplaats   

Vliegroute 
(vleermuizen)  

Essentieel   
foerageer-  
gebied   

Wettelijke  
consequenties  

Nader 
onderzoek 
vereist  

Ontheffing 
vereist 

Grondgebonden 
zoogdieren   

Ja Ja n.v.t.  Nee  Ja Nee Nee, tenzij dieren 
gedood worden 

Vogels   Nee Ja n.v.t.  Nee Ja Nee Nee, tenzij vogels 
gedood, bezette 

nesten verstoord, 
beschadigd of 

vernield worden  

Vleermuizen    Nee Nee Nee  Nee  Nee Nee Nee 

Amfibieën  Ja Nee n.v.t.  Nee  Ja Nee Nee, tenzij dieren 
gedood worden 

Vereenvoudigde samenvatting van de wettelijke consequenties per diergroep.  

 

6.5 Historische gegevens en overige bronnen 
Er zijn geen historische gegevens van het plangebied bekend. 

 
6.6 Volledigheid van het onderzoek 
Het onderzoek is volledig uitgevoerd met geschikte weersomstandigheden.  
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HOOFDSTUK 7   CONCLUSIES  
De voorgenomen activiteiten worden gezien als ‘ruimtelijke ontwikkeling’. Voor een aantal algemeen 
voorkomende en talrijke faunasoorten geldt in Overijssel een vrijstelling van de verbodsbepalingen 
‘verstoren, beschadigen en vernielen van rust- en voortplantingsplaats’, als gevolg van werkzaamheden die 
in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd. Voor beschermde soorten die niet op deze 
vrijstellingslijst staan, is een ontheffing vereist om ze te mogen verstoren of te doden en om opzettelijk de 
vaste rust- en voortplantingsplaats te mogen beschadigen en te vernielen. Afhankelijk van de status van de 
beschermde soorten, kan soms ook gewerkt worden conform een door de Minister goedgekeurde, en op de 
situatie toepasbare, gedragscode. In het kader van de zorgplicht moet rekening worden gehouden met alle 
in het plangebied aanwezige planten en dieren en moet er gekozen worden voor een werkmethode en/of 
planning in de tijd, waardoor planten en dieren zo min mogelijk schade ondervinden als gevolg van de 
voorgenomen activiteiten.  
 
Het plangebied behoort niet tot het Natuurnetwerk Nederland of Natura 2000-gebied. Vanwege de ligging 
buiten het Natuurnetwerk Nederland, leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke consequenties, 
omdat de bescherming van het Natuurnetwerk Nederland geen externe werking kent in Overijssel. Een 
negatief effect op Natura 2000-gebied, als gevolg van de bewoning van de extra woning, kan op basis van 
voorliggende studie uitgesloten worden. Nader onderzoek, zoals een stikstofberekening, wordt net 
noodzakelijk geacht.  
 
De inrichting en het gevoerde beheer maken het plangebied niet tot een geschikte groeiplaats voor 
beschermde plantensoorten, maar wel tot geschikt functioneel leefgebied voor verschillende beschermde 
dieren. Beschermde diersoorten benutten het plangebied hoofdzakelijk als foerageergebied, maar mogelijk  
nestelen er vogels, bezetten grondgebonden zoogdieren er een vaste rust- of voortplantingsplaats en 
bezetten amfibieën er een (winter)rustplaats. Vleermuizen bezetten geen vaste rust- of voortplantingsplaats 
in het plangebied maar gebruiken het wel als foerageergebied.   
 
Van de in het plangebied nestelende vogelsoorten, is uitsluitend het bezette nest beschermd, niet het oude 
nest of de nestplaats. Bezette vogelnesten zijn beschermd en mogen niet verstoord, beschadigd of vernield 
worden. Gelet op de aard van de werkzaamheden kan geen ontheffing verkregen worden voor het 
beschadigen of vernielen van bezette vogelnesten.  
 
Voor de beschermde grondgebonden zoogdieren en amfibieën die een (winter)rust- en/of 
voortplantingslocatie in het plangebied bezetten, geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘vangen’ en 
het ‘beschadigen en vernielen van rust- en voortplantingslocatie. Deze vrijstelling is van toepassing omdat er 
sprake is van een ruimtelijke ontwikkeling. Beschermde grondgebonden zoogdieren en amfibieën mogen niet 
gedood worden als gevolg van het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten.  
 
Er hoeft geen nader onderzoek in het kader van soortbescherming uitgevoerd te worden.      



21 

 

Bijlagen 
Bijlage 1. De natuurkalender (indicatie voor het uitvoeren van werkzaamheden het kader van de zorgplicht) 
Bijlage 2. Toelichting Wet natuurbescherming  
Bijlage 3. Fotobijlage 
Bijlage 4. Geraadpleegde bronnen: 
 

 
 
 
 
 



22 

 

Bijlage 2 
Toelichting Wet Natuurbescherming  
 
Drie beschermingsregimes  
De Wet natuurbescherming kent een apart beschermingsregime voor soorten van de Vogelrichtlijn, een apart 
beschermingsregime voor soorten van de Habitatrichtlijn (het Verdrag van Bern en het Verdrag van Bonn) en 
een apart beschermingsregime voor andere soorten, die vanuit nationaal oogpunt beschermd worden. Elk 
van deze beschermingsregimes kent zijn eigen verbodsbepalingen en vereisten voor vrijstelling of ontheffing 
van de verboden. Alle vogels (ruim 700 soorten), zijn beschermd. Daarnaast worden ongeveer 230 overige 
Europese en nationale soorten beschermd. 
 
Om af te mogen wijken van de verbodsbepalingen via een ontheffing of vrijstelling moet aan drie criteria zijn 
voldaan: 
 

- Ten eerste mag alleen van de verbodsbepaling afgeweken worden als er geen andere bevredigende 
oplossing voor de handeling mogelijk is.  

- Ten tweede moet tegenover de afwijking van het verbod een in de wet genoemd belang staan. De 
wet geeft voor de verschillende beschermingsregimes aan wat die belangen zijn zoals 
volksgezondheid of openbare veiligheid. 

- Tenslotte mag de ingreep geen afbreuk doen aan de staat van instandhouding van de soort.  
 

Als aan deze drie vereisten voldaan is, kan een ontheffing worden verleend. Voor een aantal handelingen zijn 
bovendien vrijstellingen mogelijk, bijvoorbeeld in de vorm van een provinciale verordening of een 
gedragscode. 
 
Soortenbescherming en het ‘nee, tenzij principe’ 
De verbodsbepalingen voor vogels en Habitatrichtlijnsoorten in de Wet natuurbescherming sluiten vrijwel 
één op één aan bij de bepalingen uit de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. De verbodsbepalingen zijn gericht 
op de bescherming van individuen van soorten. 
 
Ook voor de andere soorten, die niet op grond van de Vogel- of Habitatrichtlijn maar vanuit nationaal oogpunt 
beschermd worden, geldt dat de verbodsbepalingen zien op het individu, maar of ontheffing verleend kan 
worden, wordt afgewogen tegen het effect van de ingreep op het populatieniveau van de soort. 
 
Zorgplicht voor dieren en planten  
Of dier- en plantensoorten nu wettelijk beschermd zijn of niet, iedereen moet voldoende rekening houden 
met in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving. De wet erkent daarmee de intrinsieke 
waarde van in het wild levende soorten. De Memorie van Toelichting zegt het zo: “De zorgplicht houdt in dat 
eenieder voldoende zorg in acht moet nemen voor de in het wild levende dieren en planten, alsmede voor 
hun directe leefomgeving. Overtreding van de zorgplicht is niet strafbaar gesteld; de zorgplicht kan wel door 
toepassing van bestuursdwang worden gehandhaafd”. 
 
Vrijstelling regelgeving  
Onder de Wet natuurbescherming is niet altijd een ontheffing nodig bij handelingen met gevolgen voor 
beschermde plant- en diersoorten. In (veel) gevallen kunt u gebruik maken van een vrijstelling. Een vrijstelling 
is een uitzondering op een wettelijk verbod, die wordt vastgesteld voor een van te voren bepaalde categorie 
van gevallen. Er zijn verschillende vrijstellingen van de verboden voor beschermde soorten mogelijk. Een 
bekende en reeds in de praktijk toegepaste vorm van vrijstelling is die van de gedragscode. In de Wet 
natuurbescherming zijn voor beschermde soorten ook andere vormen van vrijstelling geïntroduceerd, zoals 
door middel van een Programmatische Aanpak of via een provinciale verordening. Overigens is ook een 
vrijstelling in de vorm van een ministeriële regeling mogelijk. 
 
Provinciale staten kunnen vrijstelling van de verbodsbepalingen verlenen. Dit moet worden geregeld in een 
provinciale verordening.  
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Gedragscodes die zijn opgesteld onder de Flora- en faunawet kunnen worden uitgebreid ten aanzien van 
soorten die op grond van de Wet natuurbescherming beschermd worden maar dat op grond van de Flora- en 
faunawet nog niet waren. Goedkeuring van een gedragscode op grond van de Flora- en faunawet blijft ook 
onder de Wet natuurbescherming geldig, voor de duur van de goedkeuring. Daarna dient de gedragscode 
voor goedkeuring getoetst te worden aan de Wet natuurbescherming. 
 
Welke soorten zijn beschermd? 
De Wet natuurbescherming kent drie categorieën beschermde soorten:  
 
1. Ten eerste worden alle van nature in Nederland in het wild levende vogels beschermd volgens het 
beschermingsregime van de Vogelrichtlijn.  
2. Ten tweede worden soorten beschermd op grond van de Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en het 
Verdrag van Bonn.  
3. Tenslotte is er een beschermingsregime voor ‘andere soorten’ waaronder soorten vallen die vanuit 
nationaal oogpunt bescherming behoeven.  
 

 
Verbodsbepalingen Wet natuurbescherming  
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Vrijgestelde soorten 
In afwijking van de verboden in artikel 3.10, eerste lid, van de Wet is het toegestaan de vaste 
voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van deze soorten opzettelijk te beschadigen of te vernielen wanneer 
er geen andere bevredigende oplossing bestaat. De vrijstelling is van kracht wanneer de handeling verband 
houdt met de volgende activiteiten: 
 

- de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen het daarop volgende 
gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied; 

- het bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, 
waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van 
natuurbeheer. 

 

 

# 

# 

# 

# 
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Lijst met soorten waarvoor een vrijstelling van de verbodsbepalingen geldt als gevolg van handelingen die in het kader van 
een ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd.  

 
Deze soorten zijn per 1-12-2019 van de vrijstellingslijst gehaald.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

# 
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Bijlage 3. Fotobijlage 
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Bijlage 4. Geraadpleegde bronnen: 
 
Internet: 
 
https://www.verspreidingsatlas.nl 
 
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/ 
 
https://www.regelink.net/kenniscentrum/beschermde-soorten-wet-natuurbescherming/  
 
http://www.netwerkgroenebureaus.nl/werken-aan-kwaliteit/vleermuisprotocol (vleermuisprotocol)  
 
https://calculator.aerius.nl 
 
http://www.ruimtelijkeplannen.nl 
 
https://pdokviewer.pdok.nl/ 
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In opdracht van Dhr. J. Eissink heeft Dumea Milieu een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd 
op de locatie Eschweg 2 te Bentelo. De regionale ligging van de locatie is weergegeven in bijlage I. 
In onderhavig onderzoek is het verkennend bodemonderzoek uitgebreid met een asbest in 
grondonderzoek. 
 

Aanleiding van het onderzoek is in het kader van voorgenomen bestemmingswijziging, sloop en 
nieuwbouwactiviteiten. 
 

Doel van het onderzoek is het door middel van een steekproef conform het soort 
bodemonderzoek, nagaan van de huidige kwaliteit van de grond op de locatie. Het onderzoek is 
niet bedoeld om de exacte aard en omvang van een eventuele verontreiniging aan te geven. 
 

Het verkennend onderzoek is uitgevoerd conform de richtlijnen: 

- NEN 5725 Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij 
verkennend en nader onderzoek (NEN5725:2017); 

- NEN 5740 Bodem - Landbodem - strategie voor het uitvoeren van verkennend 
bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond 
(NEN5740:2009+A1:2016); 

- 

 

NEN 5707 Bodem – Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem. (NEN 
5707+C2:2017) 

- VKB Protocol 2001 “Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, 
nemen van grondmonsters en waterpassen” 

- VKB Protocol 2002 “Het nemen van grondwatermonsters” 

- VKB Protocol 2018 “Locatie inspectie en monsterneming van asbest in bodem" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dumea Milieu is een handelsnaam van Terra Agribusiness. Het procescertificaat van Terra 
Agribusiness en het hierbij behorende keurmerk (BRL SIKB 2000) zijn van toepassing op de 
activiteiten inzake het milieukundig veldwerk, inclusief de daarbij behorende veldwerkregistratie, 
en de overdracht van de monsters aan een erkend laboratorium. 
 

Om de onafhankelijkheid van het onderzoek te waarborgen, verklaart Terra Agribusiness op geen 
enkele wijze gelieerd te zijn aan de te onderzoeken projectlocatie, zowel in juridische, financiële of 
personele sfeer. 
 

De opbouw van dit rapport wordt als volgt weergegeven: 

- vooronderzoek naar historie en bodemgesteldheid; 

- opstellen van een hypothese; 

- opstellen van een onderzoeksstrategie; 

- resultaten van het veld- en laboratoriumonderzoek; 

- conclusies, aanbevelingen en samenvatting. 
 

In geval van klachten kan de opdrachtgever zich wenden tot Dumea Milieu en zo nodig tot de 
certificerende-instelling (Normec). 
 

Opgemerkt dient te worden dat onderhavige rapportage versie 2.0 van het onderzoek betreft. In 
eerste instantie is de ondergrond niet onderzocht. Uit de beoordeling van de gemeente Hof van 
Twente blijkt dat de gehele te wijzigen bestemming onderzocht dient te worden. 
De resultaten van het (aanvullende) onderzoek zijn in onderhavig rapport beschreven. Versie 1.0 
van de rapportage (d.d. 05-01-2022) komt hiermee te vervallen. 

1 Inleiding 
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Conform het onderzoeksprotocol NEN 5725 is ten behoeve van de onderzoeksstrategie op de 
locatie een vooronderzoek uitgevoerd. De onderstaande informatie is afkomstig uit: 
 

Tabel 1 Bronnen vooronderzoek 

Bron Omschrijving 

www.ahn.nl AHN (Algemeen Hoogtebestand Nederland) 

www.bodemloket.nl Bodemloket van Nederland 

www.topotijdreis.nl Historische kaarten 

www.dinoloket.nl Ondergrond gegeven van Nederland 

BAG viewer Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) 

Gemeente Hof van Twente Historische informatie van de Gemeente 

Informatie Opdrachtgever Dhr. J. Eissink 

Inspectie onderzoekslocatie Visueel inspectie van de locatie 

 

2.1 Locatie gegevens 
Gegevens over de locatie zijn weergegeven in onderstaande tabel 
 

Tabel 2 Locatiegegevens 

Adres onderzoekslocatie Eschweg 2 te Bentelo 

Kadastrale gemeente Ambt-Delden 

Sectie L 

Percelen 511 

Oppervlakte van de onderzoekslocatie <1000 m2 

Eigenaar/ gebruiker - 

Korte beschrijving van de onderzoekslocatie De onderzoekslocatie bestaat uit een gedeelte grasland en een 
gedeelte varkensschuur 

Bebouwing Ter plaatse staat een woning met opstallen 
 

Verharding De onderzoekslocatie is deels verhard met klinkers en beton 

 

2.2 Algemene informatie locatie 
De locatie bevindt zich aan de Eschweg 2 te Bentelo. De locatie betreft een voormalig agrarisch 
varkensbedrijf. Op de locatie zijn opstallen aanwezig welke in gebruik zijn geweest als 
varkensschuren. Initiatiefnemer is voornemens om twee van de drie schuren te slopen, de 
bestemming te wijzigen en een nieuwe woning met bijgebouw te realiseren.  
 

In eerste instantie is in overleg met de opdrachtgever de onderzoekslocatie beperkt tot de nieuw te 
bouwen woning. In het aanvullend onderzoek is het gehele erf onderzocht.  
 

Op historische kaarten is vanaf 1927 bebouwing op de locatie te zien. Echter volgens het BAG-
register is de huidige woning gebouwd in 1970. De te slopen schuren zijn van 1971 en 1997. De 
schuur die blijft behouden is volgens het register gebouwd in 1978. 
 

Uit historische informatie blijkt dat er een bovengrondse dieseltank met een inhoud van 2000 liter 
aanwezig is (geweest).  
 

Uit het vooronderzoek blijkt dat er een vergunning is aangevraagd voor de bouw van een stal met een 
zwavelzuur opslag (1000 liter). Deze is volgens de eigenaar echter niet gerealiseerd. 
 

De twee schuren ten westen van de locatie bevatten asbesthoudende dakbedekking. De oostelijke 
schuur bevat asbestvrije dakbedekking. Er vallen drie druppelzones te definiëren op de locatie, 
waarvan twee van de te slopen schuren.  
 

Er is verder geen bodemrelevante informatie van de onderzoekslocatie bekend bij de 
geraadpleegde bronnen. 

2 Vooronderzoek 
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2.3 Eerder uitgevoerd bodemonderzoek 
In juli 2005 heeft Tebodin en BAM Infra een technisch onderzoek asbestwegen uitgevoerd op 
onderhavige locatie. Het betreft het oprit van de boerderij. Documentnummer: 3315001 d.d. 20-
07-2005. Aanleiding voor dit onderzoek was de aanmelding voor de saneringsregeling 
asbestwegen tweede fase van het ministerie van VROM, door de eigenaar. In de oprit naar de 
woning toe is in de berm geen asbest aangetroffen. Dit gedeelte komt niet in aanmerking voor de 
betreffende saneringsregeling. 
 

Twinnova heeft in 1995 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op de locatie (95.09.629, 
d.d. 03-10-1995). Aanleiding van dit onderzoek was een bouwvergunning. In dit onderzoek zijn 
geen verhogingen aangetroffen. 
 

Twinnova heeft in 1997 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op de locatie (9706149, 
d.d. 16-07-1997). Aanleiding van dit onderzoek was een bouwvergunning. In dit onderzoek zijn 
geen verhogingen aangetroffen, met uitzondering van een sterke verhoging zink in het 
grondwater, welke wordt gezien als natuurlijke oorsprong.  
 

Twinnova heeft in 2006 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op de locatie (61117-02, 
d.d. 27-11-2006). Aanleiding van dit onderzoek was een bouwvergunning. In dit onderzoek zijn 
geen verhogingen aangetroffen. 
 

2.4 Directe omgeving locatie 
De onderzoekslocatie bevindt zich aan de Eschweg in het buitengebied van Bentelo. In de directe 
omgeving bevinden zich enkele woonhuizen, agrarische bedrijven en landbouwpercelen. Ten 
westen ligt de rijksweg N740. De directe omgeving wordt op historische kaarten aangeduid als 
“Broekkamp”. 
 

Er is verder geen bodemrelevante informatie van de directe omgeving van de onderzoekslocatie 
bekend welke mogelijk invloed heeft gehad op de bodemkwaliteit ter plaatse van de 
onderzoekslocatie.  
 

2.5 Regionale bodemopbouw en geohydrologie 
De regionale geohydrologische bodemopbouw is weergegeven in onderstaande figuur. 
 

Figuur 1 Geologisch opbouw landelijk model DGM v2.2 

 
 

  
De boorlocatie bevindt zich circa 17,5 meter boven NAP.  
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2.6 Vooronderzoek PFAS 
PFAS komt op verschillende manieren in het grond- en grondwatersysteem in Nederland terecht. 
Bij lokaal gebruik en calamiteiten leidt dit tot het 'klassieke' bron-grondwaterpluim beeld.  
 
Het meest verdacht voor PFAS in het milieu zijn die locaties waar PFAS worden geproduceerd. 
Ook de brandweeroefenplaatsen waar met grote regelmaat brandblusschuim is toegepast, zijn 
verdacht. Er zijn echter ook vele andere toepassingen van PFAS die kunnen leiden tot een grond- 
of grondwaterverontreiniging.  
 
In het handelingskader van Expertisecentrum PFAS zijn alle bedrijfsactiviteiten en toepassingen 
beschreven waar PFAS wordt gebruikt en de kans dat daarbij PFAS in het milieu vrijkomt. 
 
Uit historisch onderzoek van onderhavig onderzoekslocatie blijkt dat geen van de beschreven 
toepassingen uit het handelingskader plaats heeft gevonden op of nabij de onderzoekslocatie. 
 
Op basis van de verkregen informatie kan gesteld worden dat de onderzoekslocatie als 
onverdacht gedefinieerd kan worden met betrekking tot PFAS in de bodem. 
 
2.7 Vooronderzoek 5707 Asbest 
Uit de verkregen historische informatie blijkt dat vanaf circa 1927 bebouwing op de locatie 
aanwezig is. Het is mogelijk dat tijdens (ver)bouwwerkzaamheden asbest in de gebouwen 
verwerkt is.  
 
De daken van de schuren bevatten asbesthoudende dakbedekking. Er zijn drie druppelzones op de 
locatie waar het lekwater van de asbesthoudende dakbedekking rechtstreeks in de onbeschermde 
bodem terechtkomt. Twee van de drie druppelzones bevinden zich aan de te slopen schuren. 
  
Door het (jarenlange) gebruik als agrarisch erf wordt de locatie als verdacht beschouwd met 
betrekking tot de aanwezigheid van asbest in de bodem. 
 
2.8 Visuele inspectie bodemoppervlak op asbest 
Op 15-12-2021 en 12-4-2022 is de locatie visueel geïnspecteerd op de aanwezigheid van asbest. 
De maaiveldinspectie is uitgevoerd conform de NEN 5707. Het maaiveld van de 
onderzoekslocatie is verdeeld in stroken van ongeveer 1m breed en is strook voor strook in 2 
richtingen haaks op elkaar geïnspecteerd. In onderstaande tabel zijn de resultaten van de 
maaiveldinspectie beknopt weergegeven. 
 
Tabel 3 Maaiveldinspectie NEN 5707  

Aandachtsgebied Opmerking 

Oppervlakte geïnspecteerde locatie <1000 m2 & <4000 m2 

Conditie toplaag Droog 

Beperkingen van de inspectie Neerslag: geen, >25% verharding en vegetatie 

Weersomstandigheden Zicht: > 50m 

Asbestverdacht materiaal op maaiveld aangetroffen? 
 
Opmerking 

Ja 
 
De maaiveldinspectie werd beperkt door de verharding 
en vegetatie 

 
Resultaat maaiveld inspectie 
Ter plaatse van de onderzoekslocatie is asbestverdacht materiaal op het maaiveld aangetroffen, 
ter plaatse van de betonverharding. 
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3.1 Hypothesestelling 
 
Verkennend bodemonderzoek NEN 5740 
Op basis van de resultaten van het vooronderzoek zijn voor de locatie één of meer hypotheses 
geformuleerd ten aanzien van grond en grondwaterverontreiniging.  
 
Op basis van het historisch vooronderzoek blijkt dat de locatie een (voormalige) agrarisch 
bedrijfslocatie betreft. Naar aanleiding van de bevindingen van het historisch vooronderzoek 
wordt de locatie als verdacht beschouwd en wordt als best passende strategie VED-HE 
gehanteerd. 
 
De bovengrond van de onderzoekslocatie kan als verdacht worden beschouwd met betrekking tot 
de chemische parameters alsmede asbest. In het kader van de NEN5740 en NEN5707 dient de 
bovengrond onderzocht te worden conform onderzoeksstrategie VED-HE. 
De ondergrond kan als onverdacht beschouwd worden.  
 
De opslag van zwavelzuur is nooit gerealiseerd.  
 
In overleg met de gemeente Hof van Twente (Dhr. S. Put) is vooraf aan het aanvullend onderzoek 
bepaald dat onderzoek naar de huidige woning en camperplaats niet benodigd is. 
Nadat in de eerste fase 2 druppelzones zijn onderzocht zijn in het aanvullend onderzoek een 
voormalige dieseltank en een druppelzone als verdachte deellocaties naar voren gekomen. De 
voormalige dieseltank wordt onderzocht conform de strategie VEP. De druppelzone wordt 
onderzocht conform de strategie VED-HE. 
 
De volgende deellocaties en hypotheses worden aangehouden: 
 
Tabel 4 Deellocaties en hypothese NEN5740 

Locatie Hypothese Verdachte stoffen Opmerking 

Fase 1 Verdacht (VED-HE) Zware metalen, PAK - 

Fase 2 Verdacht (VED-HE) Zware metalen, PAK - 

Vml dieseltank Verdacht (VEP) Minerale olie - 

 
Verkennend bodemonderzoek NEN 5707 
Het asbest in grondonderzoek heeft tot doel het globaal vaststellen van het gemiddelde 
asbestgehalte van de deellocatie (ruimtelijke eenheid) en het vaststellen van de globale omvang 
van een eventueel aanwezige asbestverontreiniging. 
 
Tabel 5 Deellocaties en hypothese NEN5707  

Locatie Hypothese Verdachte stoffen Opmerking 

Fase 1 Verdacht (VED-HE) Asbest in grond - 

Fase 2 Verdacht (VED-HE) Asbest in grond - 

Druppelzone 1 Verdacht (VED-HE) Asbest in grond - 

Druppelzone 2 Verdacht (VED-HE) Asbest in grond - 

Druppelzone 3 Verdacht (VED-HE) Asbest in grond - 

    

3.2 Onderzoeksopzet 
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd op 15 december 2021 en 12 april 2022 (plaatsing 
peilbuizen en monstername grond), 22 december 2021 en 22 april 2022 (monstername 
grondwater). De positie van de boorlocaties zijn weergegeven in bijlage III. 
 

3 Onderzoeksprogramma 
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Tabel 6 Onderzoeksopzet NEN 5740 
Locatie Ondiepe 

boringen1 

Diepe 
boringen2 

Peilbuizen Analyses grond Analyses water 

Fase 1 5 1 1 3x st. grond AS3000 1x st. grondwater AS3000 

Fase 2 12 2 1* 3x st. grond AS3000 1x st. grondwater AS3000* 

Vml dieseltank 2 - 1* 1x Minerale olie 1x st. grondwater AS3000* 
1 Ondiepe boringen standaard tot 0,5 m-mv. 
2 Diepe boringen tot de grondwaterstand met een minimum van1,0 m-mv en een maximum van 2,0 m-mv. 
* Plaatsing peilbuis en bijbehorende watermonster gecombineerd voor beide deellocaties 

 
Tabel 7 Onderzoeksopzet NEN 5707  
Locatie Proefgaten ondiep1 Proefgaten met diepe boring2 Analyses asbest in grond3 

Fase 1 5 1 1 

Fase 2 12 2 3 

Druppelzone 1 2* - 1 

Druppelzone 2 2* - 1 

Druppelzone 3 2* - 1 
1 Ondiep proefgat standaard 0,3m x 0,3m x 0,5m (lxbxh). 
2 Standaard proefgat van 0,3m x 0,3m x 0,5m (lxbxh) diep doorgeboord met edelmanboor Ø 12cm. 
3 Analyse conform NEN5898; aantal analyses asbest in materiaal op basis van zintuiglijke waarnemingen in het veld. 
* Druppelzones standaard 2,0m x 0,30m x 0,10 (lxbxh). 

 
3.3 Analysestrategie 
Ten behoeve van het analytisch onderzoek zijn op het laboratorium mengmonsters samengesteld. 
In de onderstaande tabel is de samenstelling van de monsters verwerkt. 
 
Tabel 8 Analyse onderzochte monsters 

Analyse 
monster 

Traject 
(m-mv) 

Deelmonsters Analyse  

BM1 0,08 - 0,50 1 (0,08 - 0,50) 
3 (0,08 - 0,50) 
4 (0,08 - 0,50) 

AS3000 NEN 5740 Standaard incl struct excl voorb 

BM2 0,00 - 0,50 2 (0,00 - 0,50) 
5 (0,00 - 0,50) 
6 (0,00 - 0,50) 
7 (0,00 - 0,50) 

AS3000 NEN 5740 Standaard incl struct excl voorb 

BM3 0,08 - 0,50 15 (0,08 - 0,50) 
16 (0,10 - 0,50) 
17 (0,10 - 0,50) 

AS3000 NEN 5740 Standaard incl struct excl voorb 

BM4 0,00 - 0,50 18 (0,00 - 0,50) 
19 (0,00 - 0,50) 
26 (0,00 - 0,50) 
27 (0,00 - 0,50) 

AS3000 NEN 5740 Standaard incl struct excl voorb 

BM5 0,08 - 0,50 20 (0,08 - 0,50) 
21 (0,08 - 0,50) 
24 (0,08 - 0,50) 
25 (0,08 - 0,50) 

AS3000 NEN 5740 Standaard incl struct excl voorb 

BM6 0,10 - 0,50 12 (0,10 - 0,50) 
13 (0,10 - 0,50) 
14 (0,10 - 0,50) 

Minerale Olie GC (AS3000) 

OM1 0,50 - 2,00 1 (0,50 - 1,00) 
1 (1,00 - 1,50) 
1 (1,50 - 2,00) 
2 (0,50 - 1,00) 
2 (1,00 - 1,50) 
2 (1,50 - 2,00) 

AS3000 NEN 5740 Standaard incl struct excl voorb 

OM2 0,50 - 2,00 17 (0,50 - 1,00) 
17 (1,00 - 1,50) 
17 (1,50 - 2,00) 
19 (0,50 - 1,00) 
19 (1,00 - 1,50) 
19 (1,50 - 2,00) 

AS3000 NEN 5740 Standaard incl struct excl voorb 

 
Analyse 
monster 

Traject 
(m-mv) 

Analyse  

Pb1wm1 1,80 - 2,80 NEN 5740gw standaardpakket (AS3000) 
Pb12wm1 2,00 - 3,00 NEN 5740gw standaardpakket (AS3000) 

Alle monsters ten behoeve van de NEN 5740 zijn geanalyseerd door AL-West Agrolab. Alle analyses zijn AS3000 erkende verrichtingen. 
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Motivatie analysestrategie fase 1 
Conform de NEN5740 strategie VED-HE-NL, dienen er 3 grondmonsters in de verdachte laag 
geanalyseerd te worden. Op basis van het historische gebruik van de locatie is de bovengrond de 
meest verdachte laag. 
Op basis van zintuiglijke waarnemingen en het beoogde gebruik van de onderzoekslocatie is 
besloten om 2 mengmonsters van de bovengrond (BM1 en BM2) en 1 mengmonster van de 
ondergrond (OM1) te analyseren. 
 
Motivatie analysestrategie fase 2 
Conform de NEN5740 strategie VED-HE-NL, dienen er 3 grondmonsters in de verdachte laag 
geanalyseerd te worden. Op basis van het historische gebruik van de locatie is de bovengrond de 
meest verdachte laag. 
Op basis van zintuiglijke waarnemingen en het beoogde gebruik van de onderzoekslocatie is 
besloten om 3 mengmonsters van de bovengrond (BM3, BM4 en BM5) en tevens 1 mengmonster 
van de ondergrond (OM2) te analyseren. 
 
Tabel 9 Analyse onderzochte monsters NEN 5707  

Analyse 
monster 

Traject 
(m-mv) 

Deelmonster Analyse  

MM1 0,00 - 0,50 2 (0,00 - 0,50) 
3 (0,08 - 0,50) 
4 (0,08 - 0,50) 
5 (0,00 - 0,50) 
6 (0,00 - 0,50) 
7 (0,00 - 0,50) 

Asbest NEN5898 (10 kg) 

MM2 0,08 - 0,50 15 (0,08 - 0,50) 
16 (0,10 - 0,50) 
17 (0,10 - 0,50) 

Asbest NEN5898 (10 kg) 

MM3 0,00 - 0,50 18 (0,00 - 0,50) 
19 (0,00 - 0,50) 
26 (0,00 - 0,50) 
27 (0,00 - 0,50) 

Asbest NEN5898 (10 kg) 

MM4 0,08 - 0,50 20 (0,08 - 0,50) 
21 (0,08 - 0,50) 
24 (0,08 - 0,50) 
25 (0,08 - 0,50) 

Asbest NEN5898 (10 kg) 

DZ1 0,00 - 0,10 8 (0,00 - 0,10) 
9 (0,00 - 0,10) 

Asbest NEN5898 (10 kg) 

DZ2 0,00 - 0,10 10 (0,00 - 0,10) 
11 (0,00 - 0,10) 

Asbest NEN5898 (10 kg) 

DZ3 0,00 - 0,10 29 (0,00 - 0,10) 
30 (0,00 - 0,10) 

Asbest NEN5898 (10 kg) 

Alle monsters ten behoeve van de NEN 5707 zijn geanalyseerd door ACMAA Laboratorium te Deurningen. 

 
Gezien de zintuiglijke waarnemingen kan gesteld worden dat de homogeniteit van de 
verschillende inspectiegaten voldoende aanwezig is.  
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4.1 Bodemopbouw en zintuiglijke waarnemingen 
In bijlage V zijn de visuele waarnemingen in de vorm van boorprofielen weergegeven. 
 
Veldwaarnemingen 
De bovengrond bestaat uit matig fijn zand, plaatselijk zwak humeus. De ondergrond bestaat 
eveneens uit matig fijn zand. De diepere ondergrond bestaat uit zeer fijn zand. 
 
In de onderstaande tabel zijn de zintuiglijk waargenomen bijzonderheden weergegeven: 
 
Tabel 10 Zintuiglijk waargenomen bijzonderheden 
Boring Diepte boring 

(m -mv) 
Traject 
(m -mv) 

Grondsoort Waargenomen bijzonderheden 

1 2,80 0,08 - 0,50 Zand sporen puin 
2 2,00 0,00 - 0,50 Zand sporen puin 
3 0,50 0,08 - 0,50 Zand sporen puin 
4 0,50 0,08 - 0,50 Zand sporen puin 
5 0,50 0,00 - 0,50 Zand sporen puin 
6 0,50 0,00 - 0,50 Zand sporen puin 
7 0,50 0,00 - 0,50 Zand sporen puin 
8 0,10 0,00 - 0,10 Zand zwak puinhoudend 
9 0,10 0,00 - 0,10 Zand zwak puinhoudend 
10 0,10 0,00 - 0,10 Zand zwak puinhoudend 
11 0,10 0,00 - 0,10 Zand zwak puinhoudend 
15 0,50 0,08 - 0,50 Zand matig puinhoudend 
16 0,50 0,10 - 0,50 Zand matig puinhoudend 
17 2,00 0,10 - 0,50 Zand matig puinhoudend 
28 0,50 0,08 - 0,50  volledig puin, menggranulaat  

 
Er is asbestverdacht materiaal aan het oppervlak aangetroffen op de betonverharding tussen de 
twee westelijke schuren. Het gaat hier waarschijnlijk om enkele stukken afkomstig van de 
asbesthoudende daken. In de inspectiegaten en boringen is geen asbestverdacht materiaal 
aangetroffen. 
 
Aan de achterzijde van de middelste schuur staan 3 pallets met (asbestvrije) golfplaten (zie bijlage 
III).  
 
Ter plaatse van inspectiegat 28 is een puinlaag aangetroffen tot 0,50 m-mv. De puinlaag valt niet 
onder de Wet bodembescherming. De puinlaag bestaat uit (gecertificeerd) menggranulaat. In de 
puinlaag is zintuiglijk geen asbestverdacht materiaal aangetroffen. De funderingslaag valt buiten 
de scope van het onderzoek. 
 
Plaatselijk zijn in enkele inspectiegaten laagjes straatzand aangetroffen. Deze laagjes zijn 
dusdanig gering van omvang en in zwakke mate aanwezig dat hier geen separate laag van 
onderscheiden kan worden. 
 
Het mengmonster BM1 is samengesteld uit de individuele grondmonsters met sporen puin van de 
bovengrond ter plaatse van de verharding ten oosten van de schuur. 
Het mengmonster BM2 is samengesteld uit de individuele grondmonsters met sporen puin van de 
bovengrond ten oosten van de onderzoekslocatie. 
Het mengmonster MM1 is samengesteld uit de individuele grondmonsters met sporen puin van 
alle inspectiegaten. 
 
De mengmonsters BM3 en MM3 zijn samengesteld uit de individuele matig puinhoudende 
grondmonsters van de bovengrond tussen de twee westelijke schuren. 
De mengmonsters BM4 en MM4 zijn samengesteld uit de individuele grondmonsters van de 
bovengrond zuidelijk en oostelijk van de onderzoekslocatie. 
De mengmonsters BM5 en MM5 zijn samengesteld uit de individuele grondmonsters van de 
bovengrond tussen de twee oostelijke schuren. 
Het mengmonster BM6 is samengesteld uit de individuele grondmonsters van de bovengrond ter 
plaatse van de voormalige dieseltank.  

4 Onderzoeksresultaten 
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DZ1 betreft de druppelzone van de te slopen schuur, ten noordwesten van de centraal gelegen 
schuur. 
DZ2 betreft de druppelzone van de te slopen schuur, ten zuiden van de centraal gelegen schuur. 
DZ3 betreft de druppelzone van de te behouden schuur, westzijde. 
 
De mengmonsters ten behoeve van de NEN5740 zijn samengevoegd door AL-West Agrolab. De 
mengmonsters ten behoeve van de NEN5707 zijn tijdens het veldwerk samengevoegd. 
Grondwater 
De filterbuis wordt minimaal een halve meter beneden de grondwaterspiegel geplaatst, waarna de 
dichte buis tot iets boven maaiveld wordt gemonteerd en afgedicht met bentoniet om instroom 
van oppervlaktewater te voorkomen. 
In onderstaande tabel zijn de gegevens betreffende de grondwaterbemonstering opgenomen: 
 
Tabel 11 Metingen grondwater 

Peilbuis Filterdiepte 
(m -mv) 

Grondwaterstand 
(m -mv) 

pH 
(-) 

EC 
(µS/cm) 

Troebelheid 
(NTU) 

1 1,80 - 2,80 1,08 6,1 590 0,1 
12 2,00 - 3,00 1,20 5,8 277 0,1 

Geen van de gemeten waarden wijkt duidelijk af van de waarde, welke gezien de natuurlijke omstandigheden verwacht kan worden. 

 
4.2 Analyseresultaten 
De resultaten van de chemische analyses zijn weergegeven in bijlage V. Alle monsters ten behoeve 
van de NEN 5740 zijn geanalyseerd door AL-West Agrolab. Deze analyses zijn allen AS3000 
erkende verrichtingen. 
Alle monsters ten behoeve van de NEN 5707 zijn geanalyseerd door ACMAA Laboratorium te 
Deurningen. 
 
Tabel 12 Toetsingskader Wbb 

Concentratie Betekenis Opmerking Code 

≤ AW-waarde (of < detectielimiet) *  Niet verontreinigd Geen aanvullend onderzoek nodig - 
> AW-waarde ≤ T-waarde  Licht verontreinigd Geen aanvullend onderzoek nodig * 
> T-waarde ≤ I-waarde  Matig verontreinigd Mogelijk nader bodemonderzoek 

noodzakelijk 
** 

> I-waarde  Sterk verontreinigd Nader bodemonderzoek noodzakelijk; 
mogelijk sprake van ernstige 
bodemverontreiniging 

*** 

* Voor grondwater geldt de streefwaarde 
Toelichting: De AW-waarden zijn achtergrondwaarden en zijn referentiewaarden voor een multifunctionele bodem. 

De halve som van de AW- en I-waarden ((AW+I)/2 = T-waarde) is een toetsingswaarde waarboven er een vermoeden 
is van ernstige bodemverontreiniging. Door middel van aanvullend onderzoek moet dit vermoeden worden getoetst. 
De I-waarden zijn de ‘interventiewaarden’. Als de I-waarde voor een stof wordt overschreden in meer dan 25 m3 
grond of in meer dan 100 m3 grondwater (bodemvolume), dan wordt gesproken van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging. 
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Tabel 13 Analyseresultaten NEN 5740  
Monster Traject (m-mv) Samenstelling Verhogingen 

BM1 0,08 - 0,50 1 (0,08 - 0,50) 
3 (0,08 - 0,50) 
4 (0,08 - 0,50) 

- 

BM2 0,00 - 0,50 2 (0,00 - 0,50) 
5 (0,00 - 0,50) 
6 (0,00 - 0,50) 
7 (0,00 - 0,50) 

- 

BM3 0,08 - 0,50 15 (0,08 - 0,50) 
16 (0,10 - 0,50) 
17 (0,10 - 0,50) 

- 

BM4 0,00 - 0,50 18 (0,00 - 0,50) 
19 (0,00 - 0,50) 
26 (0,00 - 0,50) 
27 (0,00 - 0,50) 

- 

BM5 0,08 - 0,50 20 (0,08 - 0,50) 
21 (0,08 - 0,50) 
24 (0,08 - 0,50) 
25 (0,08 - 0,50) 

- 

BM6 0,10 - 0,50 12 (0,10 - 0,50) 
13 (0,10 - 0,50) 
14 (0,10 - 0,50) 

Minerale Olie* 

OM1 0,50 - 2,00 1 (0,50 - 1,00) 
1 (1,00 - 1,50) 
1 (1,50 - 2,00) 
2 (0,50 - 1,00) 
2 (1,00 - 1,50) 
2 (1,50 - 2,00) 

- 

OM2 0,50 - 2,00 17 (0,50 - 1,00) 
17 (1,00 - 1,50) 
17 (1,50 - 2,00) 
19 (0,50 - 1,00) 
19 (1,00 - 1,50) 
19 (1,50 - 2,00) 

- 

Pb1wm1 1,80 – 2,80 Pb1 Zn*, Cd*, Ba* 

Pb12wm1 2,00 – 3,00 Pb12 Ba* 

* verhoging groter dan streefwaarde 
** verhoging groter dan tussenwaarde 
*** verhoging groter dan interventiewaarde 

 
Tabel 14 Analyseresultaten NEN 5707  

Monster Traject (m-mv) Samenstelling Matrix Resultaat 

MM1 0,00 - 0,50 2 (0,00 - 0,50) 
3 (0,08 - 0,50) 
4 (0,08 - 0,50) 
5 (0,00 - 0,50) 
6 (0,00 - 0,50) 
7 (0,00 - 0,50) 

Asbest in grond Bevat geen asbest 

MM2 0,08 - 0,50 15 (0,08 - 0,50) 
16 (0,10 - 0,50) 
17 (0,10 - 0,50) 

Asbest in grond 6,9 mg/kg ds* 

MM3 0,00 - 0,50 18 (0,00 - 0,50) 
19 (0,00 - 0,50) 
26 (0,00 - 0,50) 
27 (0,00 - 0,50) 

Asbest in grond Bevat geen asbest 

MM4 0,08 - 0,50 20 (0,08 - 0,50) 
21 (0,08 - 0,50) 
24 (0,08 - 0,50) 
25 (0,08 - 0,50) 

Asbest in grond Bevat geen asbest 

DZ1 0,00 - 0,10 8 (0,00 - 0,10) 
9 (0,00 - 0,10) 

Asbest in grond Bevat geen asbest 

DZ2 0,00 - 0,10 10 (0,00 - 0,10) 
11 (0,00 - 0,10) 

Asbest in grond Bevat geen asbest 

DZ3 0,00 - 0,10 29 (0,00 - 0,10) 
30 (0,00 - 0,10) 

Asbest in grond Bevat geen asbest 

Het resultaat in bovenstaand tabel is het gewogen asbestgehalte berekend door het gehalte aan serpentijn asbest te vermeerderen met 10 
maal het gehalte aan amfibool asbest. 
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4.3 Toetsing van de hypothese 
Onderdeel Deellocatie Gestelde hypothese Hypothese verworpen of aangenomen 

NEN 5740 Fase 1 Verdacht Grotendeels verworpen 

NEN 5740 Fase 2 Verdacht Grotendeels verworpen 

NEN 5740 Vml Dieseltank Verdacht Verworpen 

NEN 5707  Fase 1 Verdacht Verworpen 

NEN 5707  Fase 2 Verdacht Verworpen 

NEN 5707  Druppelzone 1 Verdacht Verworpen 

NEN 5707  Druppelzone 2 Verdacht Verworpen 

NEN 5707  Druppelzone 3 Verdacht Verworpen 

 
4.4 Toetsing aan de noodzaak tot vervolgonderzoek 
 
Verkennend bodemonderzoek NEN 5740 
 
Fase 1 
Er zijn geen concentraties in de grond en het grondwater boven de tussenwaarde aangetroffen, dit 
houdt in dat er geen aanleiding bestaat voor het laten uitvoeren van een nader onderzoek. 
 
Fase 2 
Er zijn geen concentraties in de grond en het grondwater boven de tussenwaarde aangetroffen, dit 
houdt in dat er geen aanleiding bestaat voor het laten uitvoeren van een nader onderzoek. 
 
Vml dieseltank 
Er zijn geen concentraties in de grond en het grondwater boven de tussenwaarde aangetroffen, dit 
houdt in dat er geen aanleiding bestaat voor het laten uitvoeren van een nader onderzoek. 
 
Verkennend bodemonderzoek NEN5707 
 

Fase 1 
Ter plaatse van de onderzoekslocatie zijn meerdere inspectiegaten gegraven, bemonsterd en 
geanalyseerd op de aanwezigheid van asbest. In het mengmonster MM1 is analytisch geen asbest 
aangetoond. Nader onderzoek wordt niet noodzakelijk geacht. 
 
Fase 2 
Ter plaatse van de onderzoekslocatie zijn meerdere inspectiegaten gegraven, bemonsterd en 
geanalyseerd op de aanwezigheid van asbest. In de mengmonsters is analytisch geen asbest 
aangetoond of het gewogen asbestgehalte is ruim lager dan de toetsingswaarde voor nader 
asbestonderzoek. Nader onderzoek wordt niet noodzakelijk geacht.  
 
Druppelzones 
Ter plaatse van de iedere druppelzone zijn twee inspectiesleuven gegraven, bemonsterd en 
geanalyseerd op de aanwezigheid van asbest. In de mengmonsters is analytisch geen asbest 
aangetoond. 
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Op een locatie gelegen aan de Eschweg 2 te Bentelo, kadastraal bekend gemeente: Ambt-Delden, 
Sectie: L, nummer(s): 511 is op 15 december 2021 en 12 april 2022 een verkennend 
bodemonderzoek conform NEN5740 en NEN5707 uitgevoerd. 
 
De locatie bevindt zich aan de Eschweg 2 te Bentelo. De locatie betreft een voormalig agrarisch 
varkensbedrijf. Op de locatie zijn opstallen aanwezig welke in gebruik zijn geweest als 
varkensschuren. Initiatiefnemer is voornemens om twee van de drie schuren te slopen, de 
bestemming te wijzigen en een nieuwe woning met bijgebouw te realiseren.  
 
Verkennend bodemonderzoek NEN5740 
Ter plaatse van de onderzoekslocatie zijn boringen en inspectiegaten uitgevoerd ten behoeve van 
een bodemonderzoek conform de NEN5740 en NEN5707. 
 
Fase 1 
In de bovengrondmengmonsters BM1 en BM2 zijn geen verhogingen aangetroffen. In het 
ondergrondmengmonster OM1 zijn eveneens geen verhogingen aangetroffen. 
 
In het grondwatermonster Pb1wm1 zijn lichte verhogingen zink, cadmium en barium 
aangetroffen.  
 
Fase 2 
In de bovengrondmengmonsters BM3, BM4 en BM5 zijn geen verhogingen aangetroffen. In het 
ondergrondmengmonster OM1 zijn eveneens geen verhogingen aangetroffen. 
 
In het grondwatermonster Pb12wm1 is een lichte verhoging barium aangetroffen. 
 
Vml dieseltank 
In het bovengrondmengmonster BM6 is een lichte verhoging minerale olie aangetroffen. In het 
grondwatermonster Pb12wm1 zijn geen olie gerelateerde verhogingen aangetroffen. 
 
Verkennend bodemonderzoek NEN5707 "asbest in bodem"  
Tijdens de maaiveld- inspectie zijn ter plaatse van de onderzoekslocatie asbestverdachte 
materialen op het maaiveld aangetroffen, ter plaatse van de betonverharding (zie bijlage III).   
 
Fase 1 
Ter plaatse van de locatie zijn meerdere inspectiegaten gegraven, bemonsterd en geanalyseerd op 
de aanwezigheid van asbest.  
 
In het mengmonster MM1 is analytisch geen asbest aangetoond. 
 
Fase 2 
Ter plaatse van de locatie zijn meerdere inspectiegaten gegraven, bemonsterd en geanalyseerd op 
de aanwezigheid van asbest.  
 
In de mengmonsters MM3 en MM4 is analytisch geen asbest aangetoond. 
 
Het mengmonster MM2 is licht asbesthoudend; het gewogen asbestgehalte is ruim lager dan de 
toetsingswaarde voor nader asbestonderzoek. Tevens zijn in de fractie <0,5mm asbestverdachte 
vezels aangetroffen. Dit geeft aanleiding tot een SEM-analyse. Er wordt niet verwacht dat middels 
een SEM-analyse de interventiewaarde wordt overschreden. 
 
Druppelzones 
Ter plaatse van elke druppelzone zijn twee inspectiesleuven gegraven en is er een mengmonster 
samengesteld. Op het maaiveld is geen asbestverdacht materiaal aangetroffen. 
 
In de mengmonsters DZ1, DZ2 en DZ3 is analytisch geen asbest aangetroffen.  
 
 

5 Samenvatting en conclusie 
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Algemeen 
Opgemerkt dient te worden dat onderhavige rapportage een herziene versie van het onderzoek 
betreft. 
 
Na afronding van het onderzoek is bij het beoordelen van de rapportage door de gemeente Hof 
van Twente aangegeven dat niet de gehele te wijzigen bestemming is onderzocht. In dit 
aanvullend onderzoek is dit deel onderzocht. 
 
Hiermee komt de eerste versie van het rapport (d.d. 05-01-2022) te vervallen. 
 
Op basis van onderhavig onderzoek wordt een nader bodemonderzoek voor deze locatie niet 
noodzakelijk geacht. 
De onderzoekslocatie wordt vanuit milieuhygiënisch oogpunt geschikt geacht voor het beoogde 
gebruik. 
 
Als grond van de locatie vrijkomt, moet er rekening mee worden gehouden dat deze niet zonder 
meer elders toepasbaar is. Op hergebruik van grond is het “Besluit bodemkwaliteit” van 
toepassing. De toepassing van grond elders moet worden gemeld via het ‘meldpunt 
bodemkwaliteit’.  
Naast het “Besluit bodemkwaliteit” dient opgemerkt te worden dat in het kader van de “Tijdelijk 
handelingskader voor hergebruik van PFAS houdende grond en baggerspecie” ook onderzoek 
naar PFAS noodzakelijk is. 
 
Hoewel het verrichte veld- en laboratoriumonderzoek volgens de geldende normen zijn 
uitgevoerd, dienen de onderzoeksresultaten met enige voorzichtigheid te worden gehanteerd. 
Door de bodem steekproefsgewijs te onderzoeken is ernaar gestreefd om een representatief 
beeld te krijgen van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem en het grondwater. Het is echter 
nooit uit te sluiten dat er lokaal afwijkingen in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem in het 
grondwater voorkomen. Het uitgevoerde onderzoek is verkennend en betreft een 
momentopname. 



 
 

 

BIJLAGE I 
Situering van de locatie 

 



Omgevingskaart

Deze kaart is noordgericht.

 Hier bevindt zich de onderzoekslocatie

Joost
Stempel



 
 

 

BIJLAGE II 
Situering van de locatie 

 



Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 9 november 2021
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

12345
25

Schaal 1: 2000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Ambt-Delden
L
511

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

Uw referentie: 313
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Projectcode: 2021-313

Datum: 15-12-2021

Boring: 1

GWS: 96
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100
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1-1

1-2

1-3

1-4

klinker0

Edelmanboor
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Zand, matig fijn, sporen puin, donker
beigebruin, Edelmanboor
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Zand, matig fijn, bruinbeige,
Edelmanboor

-100

Zand, matig fijn, zwak siltig,
geelbeige, Edelmanboor

-150

Zand, matig fijn, zwak siltig,
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Zand, zeer fijn, grijscreme,
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Zand, matig fijn, neutraal beigebruin,
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-100
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geelbeige, Edelmanboor

-150
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Projectcode: 2021-313

Datum: 15-12-2021
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Datum: 12-4-2022
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Projectcode: 2021-313

Datum: 12-4-2022
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Zand, matig fijn, licht beigebruin,
Schep
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Zand, matig fijn, licht beigebruin,
Schep
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Datum: 12-4-2022
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Projectcode: 2021-313

Datum: 12-4-2022

Boring: 29
0

29-1

braak0

Zand, matig fijn, matig humeus,
neutraal beigebruin, Schep

-10

Datum: 12-4-2022

Boring: 30
0

30-1

braak0

Zand, matig fijn, matig humeus,
neutraal beigebruin, Schep
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Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water
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ANALYSERAPPORT

22.12.2021Datum
35008640Relatienr
1110645Opdrachtnr.

Opdracht   1110645   Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35008640  Dumea AM
Uw referentie 2021-313 Eeckhof Eschweg 2 Bentelo
Opdrachtacceptatie 16.12.21

Dumea AM
Bornsestraat 24
7597 NE SAASVELD

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. 

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.

Geachte heer, mevrouw,

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

Met vriendelijke groet,
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Algemene monstervoorbehandeling

Fracties (sedigraaf)

Klassiek Chemische Analyses

Voorbehandeling metalen analyse

Metalen (AS3000)

PAK (AS3000)

Minerale olie (AS3000/AS3200)

%
% Ds

% Ds

% Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds

860385 860386 860387

-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --
-- -- --

Eenheid
BM1 BM2 OM1

Opdracht   1110645   Bodem / Eluaat

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof
IJzer (Fe2O3)

Fractie < 2 µm

Organische stof

Koningswater ontsluiting

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (AS3000)
Zink (Zn)

Anthraceen
Benzo(a)anthraceen
Benzo-(a)-Pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen
Chryseen
Fenanthreen
Fluorantheen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
Naftaleen
Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

S
S
S

S

S

S

S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S

   x)    x)    x)

   #)    #)    #)

*) *) *)

++ ++ ++
88,7 87,0 82,4
<5,0 <5,0 <5,0

<1,0 3,1 <1,0

1,0   2,8   1,0   

++ ++ ++

<20 <20 <20
<0,20 <0,20 <0,20

<3,0 <3,0 <3,0
<5,0 16 <5,0
0,08 0,07 <0,05
<10 18 <10

<1,5 <1,5 <1,5
<4,0 <4,0 <4,0
<20 37 <20

<0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050
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<0,050 <0,050 <0,050
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<0,050 <0,050 <0,050
0,35   0,35   0,35   

<35 <35 <35
<3 <3 <3

860385
860386
860387

15.12.2021
15.12.2021
15.12.2021

BM1
BM2
OM1
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Minerale olie (AS3000/AS3200)

Polychloorbifenylen (AS3000)

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

860385 860386 860387

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

Eenheid

x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.
#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Begin van de analyses: 16.12.2021
Einde van de analyses:  22.12.2021

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was 
voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen. .

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

BM1 BM2 OM1

Opdracht   1110645   Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
De parameter-specifieke analytische meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de 
gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden 
met betrekking tot de meetonzekerheid zijn in het algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie.

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

S
S
S
S
S
S
S
S

*) *) *)

*) *) *)

*) *) *)

*) *) *)

*) *) *)

*) *) *)

*) *) *)

   #)    #)    #)

<3 <3 <3
<4 <4 <4
<5 <5 <5
<5 <5 <5
<5 <5 <5
<5 <5 <5
<5 <5 <5

<0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010
0,0049   0,0049   0,0049   

Het analyseresultaat van PCB 138 is mogelijk overschat vanwege co-elutie met PCB 163
Het organische stof gehalte wordt gecorrigeerd voor het lutum gehalte, als geen lutum bepaald is wordt gecorrigeerd als ware het lutum gehalte 
5,4%
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Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
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Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

P
ar

am
et

er
s 

ui
tg

ev
oe

rd
 d

oo
r 

A
L-

W
es

t B
V

 z
ijn

 g
ea

cc
re

di
te

er
d 

vo
lg

en
s 

E
N

 IS
O

/IE
C

 1
70

25
:2

01
7.

 A
lle

en
 n

ie
t-

ge
ac

cr
ed

ite
er

de
 e

n/
of

 u
itb

es
te

de
 p

ar
am

et
er

s 
zi

jn
 g

em
ar

ke
er

d 
m

et
 h

et
 s

ym
bo

ol
 "

 *
) 

".



Toegepaste methoden

conform Protocollen AS 3000

conformNEN-EN12880;  AS3000,  AS3200; NEN-EN15934
eigen methode

Gelijkwaardig aan NEN 5739
Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200

Organische stof Voorbehandeling conform AS3000 Barium (Ba) Cadmium (Cd) Kobalt (Co)
Koper (Cu) Kwik (Hg) Lood (Pb) Molybdeen (Mo) Nikkel (AS3000) Zink (Zn)
Koolwaterstoffractie C10-C40 Anthraceen Benzo(a)anthraceen Benzo-(a)-Pyreen Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen Chryseen Fenanthreen Fluorantheen Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen Naftaleen
Som PAK (VROM) (Factor 0,7) PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

Droge stof
Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

IJzer (Fe2O3)
Koningswater ontsluiting Fractie < 2 µm

Opdracht   1110645   Bodem / Eluaat

*)

: 

: 
: 

: 
: 
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CHROMATOGRAM for Order No. 1110645, Analysis No. 860385, created at 20.12.2021 10:29:44

Monster beschrijving: BM1

[@ANALYNR_START=860385]
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CHROMATOGRAM for Order No. 1110645, Analysis No. 860386, created at 20.12.2021 10:29:44

Monster beschrijving: BM2

[@ANALYNR_START=860386]
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CHROMATOGRAM for Order No. 1110645, Analysis No. 860387, created at 20.12.2021 10:29:44

Monster beschrijving: OM1

[@ANALYNR_START=860387]
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ANALYSERAPPORT

27.12.2021Datum
35008640Relatienr
1113339Opdrachtnr.

Opdracht   1113339   Water

Opdrachtgever 35008640  Dumea AM
Uw referentie 2021-313 Eeckhof Eschweg 2 Bentelo
Opdrachtacceptatie 22.12.21

Dumea AM
Bornsestraat 24
7597 NE SAASVELD

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. 

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.

Geachte heer, mevrouw,

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

Met vriendelijke groet,
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Metalen (AS3000)

Aromaten (AS3000)

Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l

875032

--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--

Eenheid
Pb1wm1

Opdracht   1113339   Water

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen
m,p-Xyleen
ortho-Xyleen
Som Xylenen (Factor 0,7)

Naftaleen
Styreen

Dichloormethaan
Trichloormethaan (Chloroform)

Tetrachloormethaan (Tetra)
1,1-Dichloorethaan
1,2-Dichloorethaan
1,1,1-Trichloorethaan
1,1,2-Trichloorethaan
Vinylchloride
1,1-Dichlooretheen
Cis-1,2-Dichlooretheen
trans-1,2-Dichlooretheen
Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen 
(Factor 0,7)
Som Dichlooretheen (Factor 0,7)

Trichlooretheen (Tri)
Tetrachlooretheen (Per)

S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S

   #)

   #)

   #)

150
0,88
<2,0

8,2
<0,05

<2,0
<2,0

3,3
210

<0,20
<0,20
<0,20
<0,20
<0,10
0,21   

<0,020
<0,20

<0,20
<0,20
<0,10
<0,20
<0,20
<0,10
<0,10
<0,20
<0,10
<0,10
<0,10
0,14   

0,21   
<0,20
<0,10

875032 Pb1wm1 22.12.2021

Monster beschrijving Monstername MonsternamepuntMonsternr.
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Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

Broomhoudende koolwaterstoffen

Minerale olie (AS3000)

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

875032

--
--
--
--

--

--
--
--
--
--
--
--
--
--

Eenheid

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Begin van de analyses: 22.12.2021
Einde van de analyses:  27.12.2021

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was 
voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen. .

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

Pb1wm1

Opdracht   1113339   Water

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
De parameter-specifieke analytische meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de 
gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden 
met betrekking tot de meetonzekerheid zijn in het algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie.

1,1-Dichloorpropaan
1,2-Dichloorpropaan
1,3-Dichloorpropaan
Som Dichloorpropanen (Factor 0,7)

Tribroommethaan (bromoform)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

S
S
S
S

S

S

   #)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

<0,20
<0,20
<0,20
0,42   

<0,20

<50
<10
<10

<5,0
<5,0
<5,0
<5,0
<5,0
<5,0
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Toegepaste methoden
eigen methode

Protocollen AS 3100

Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

Barium (Ba) Cadmium (Cd) Kobalt (Co) Koper (Cu) Kwik (Hg) Lood (Pb) Molybdeen (Mo) Nikkel (Ni)
Zink (Zn) Dichloormethaan Tribroommethaan (bromoform) Benzeen Trichloormethaan (Chloroform)
Tetrachloormethaan (Tetra) Tolueen Ethylbenzeen 1,1-Dichloorethaan m,p-Xyleen ortho-Xyleen
1,2-Dichloorethaan Som Xylenen (Factor 0,7) Naftaleen Styreen 1,1,1-Trichloorethaan 1,1,2-Trichloorethaan
Vinylchloride 1,1-Dichlooretheen Cis-1,2-Dichlooretheen trans-1,2-Dichlooretheen
Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen (Factor 0,7) Som Dichlooretheen (Factor 0,7) Trichlooretheen (Tri)
Tetrachlooretheen (Per) 1,1-Dichloorpropaan 1,2-Dichloorpropaan 1,3-Dichloorpropaan
Som Dichloorpropanen (Factor 0,7) Koolwaterstoffractie C10-C40

Opdracht   1113339   Water

*): 

: 
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CHROMATOGRAM for Order No. 1113339, Analysis No. 875032, created at 27.12.2021 07:35:13

Monster beschrijving: Pb1wm1

[@ANALYNR_START=875032]
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ANALYSERAPPORT

19.04.2022Datum
35008640Relatienr
1146586Opdrachtnr.

Opdracht   1146586 Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35008640  Dumea AM
Uw referentie 2021-313 Eeckhof Eschweg 2 Bentelo
Opdrachtacceptatie 12.04.22

Dumea AM
Joost Stevelink
Bornsestraat 24
7597 NE SAASVELD

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. 

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

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

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

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Geachte heer, mevrouw,

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

Met vriendelijke groet,
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Algemene monstervoorbehandeling

Fracties (sedigraaf)

Klassiek Chemische Analyses

Voorbehandeling metalen analyse

Metalen (AS3000)

PAK (AS3000)

Minerale olie (AS3000/AS3200)

%

% Ds

% Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

259985 259986 259987 259988 259989

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Eenheid
BM3 BM4 BM5 BM6 OM2

Opdracht   1146586 Bodem / Eluaat

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof

Fractie < 2 µm

Organische stof

Koningswater ontsluiting

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (AS3000)
Zink (Zn)

Anthraceen
Benzo(a)anthraceen
Benzo-(a)-Pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen
Chryseen
Fenanthreen
Fluorantheen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
Naftaleen
Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

S
S

S

S

S

S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S

   x)

   #)    #)    #)    #)

*) *) *) *) *)

*) *) *) *) *)

++ ++ ++ ++ ++
90,7 87,0 92,0 80,3 85,2

2,5 1,2 1,1 <1,0

1,8 2,9 0,9 <0,2   

++ ++ ++ ++

<20 <20 <20 <20
<0,20 <0,20 <0,20 <0,20

<3,0 <3,0 <3,0 <3,0
5,8 16 <5,0 <5,0

<0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<10 14 <10 <10

<1,5 <1,5 <1,5 <1,5
<4,0 <4,0 <4,0 <4,0
<20 25 <20 <20

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050
0,35   0,35   0,35   0,35   

<35 <35 <35 45 <35
<3 <3 <3 <3 <3
<3 <3 <3 7 <3

259985
259986
259987
259988
259989

12.04.2022
12.04.2022
12.04.2022
12.04.2022
12.04.2022

BM3
BM4
BM5
BM6
OM2

Monstername Monster beschrijvingMonsternr.
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Minerale olie (AS3000/AS3200)

Polychloorbifenylen (AS3000)

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

259985 259986 259987 259988 259989

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Eenheid

x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.
#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Begin van de analyses: 12.04.2022
Einde van de analyses:  19.04.2022

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was 
voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen. .

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

BM3 BM4 BM5 BM6 OM2

Opdracht   1146586 Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
De parameter-specifieke analytische meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de 
gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden 
met betrekking tot de meetonzekerheid zijn in het algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie.

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

S
S
S
S
S
S
S
S

*) *) *) *) *)

*) *) *) *) *)

*) *) *) *) *)

*) *) *) *) *)

*) *) *) *) *)

*) *) *) *) *)

   #)    #)    #)    #)

<4 <4 <4 20 <4
<5 <5 <5 12 <5
<5 <5 <5 <5 <5
<5 <5 <5 <5 <5
<5 <5 <5 <5 <5
<5 <5 <5 <5 <5

<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
0,0049   0,0049   0,0049   0,0049   

Het analyseresultaat van PCB 138 is mogelijk overschat vanwege co-elutie met PCB 163
Het organische stof gehalte is gecorrigeerd met het lutum gehalte, indien geen lutum is bepaald dan is gecorrigeerd met een lutum gehalte van 
5,4%.
Het organische stof gehalte is niet gecorrigeerd voor het vrij ijzer gehalte, tenzij dit bepaald is.
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Toegepaste methoden

conform Protocollen AS 3000

conformNEN-EN12880;  AS3000,  AS3200; NEN-EN15934
eigen methode

Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200

Organische stof Voorbehandeling conform AS3000 Barium (Ba) Cadmium (Cd) Kobalt (Co)
Koper (Cu) Kwik (Hg) Lood (Pb) Molybdeen (Mo) Nikkel (AS3000) Zink (Zn)
Koolwaterstoffractie C10-C40 Anthraceen Benzo(a)anthraceen Benzo-(a)-Pyreen Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen Chryseen Fenanthreen Fluorantheen Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen Naftaleen
Som PAK (VROM) (Factor 0,7) PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

Droge stof
Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

Koningswater ontsluiting Fractie < 2 µm

Opdracht   1146586 Bodem / Eluaat

*)

: 

: 
: 

: 
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CHROMATOGRAM for Order No. 1146586, Analysis No. 259985, created at 19.04.2022 10:42:24

Monster beschrijving: BM3

[@ANALYNR_START=259985]
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CHROMATOGRAM for Order No. 1146586, Analysis No. 259986, created at 15.04.2022 09:22:03

Monster beschrijving: BM4

[@ANALYNR_START=259986]
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CHROMATOGRAM for Order No. 1146586, Analysis No. 259987, created at 15.04.2022 09:39:59

Monster beschrijving: BM5

[@ANALYNR_START=259987]
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CHROMATOGRAM for Order No. 1146586, Analysis No. 259988, created at 19.04.2022 10:42:24

Monster beschrijving: BM6

[@ANALYNR_START=259988]
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CHROMATOGRAM for Order No. 1146586, Analysis No. 259989, created at 15.04.2022 09:22:03

Monster beschrijving: OM2

[@ANALYNR_START=259989]
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ANALYSERAPPORT

28.04.2022Datum
35008640Relatienr
1149831Opdrachtnr.

Opdracht   1149831 Water

Opdrachtgever 35008640  Dumea AM
Uw referentie 2021-313 Eeckhof Eschweg 2 Bentelo
Opdrachtacceptatie 22.04.22

Dumea AM
Joost Stevelink
Bornsestraat 24
7597 NE SAASVELD

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. 

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

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

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

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Geachte heer, mevrouw,

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

Met vriendelijke groet,
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Metalen (AS3000)

Aromaten (AS3000)

Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l

278623

--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--

Eenheid
Pb12wm1

Opdracht   1149831 Water

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen
m,p-Xyleen
ortho-Xyleen
Som Xylenen (Factor 0,7)

Naftaleen
Styreen

Dichloormethaan
Trichloormethaan (Chloroform)

Tetrachloormethaan (Tetra)
1,1-Dichloorethaan
1,2-Dichloorethaan
1,1,1-Trichloorethaan
1,1,2-Trichloorethaan
Vinylchloride
1,1-Dichlooretheen
Cis-1,2-Dichlooretheen
trans-1,2-Dichlooretheen
Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen 
(Factor 0,7)
Som Dichlooretheen (Factor 0,7)

Trichlooretheen (Tri)
Tetrachlooretheen (Per)

S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S

   #)

   #)

   #)

pe)

110
<0,20

<2,0
<4,0   

<0,050
<2,0
<2,0
<3,0
<10

<0,20
<0,20
<0,20
<0,20
<0,10
0,21   

<0,020
<0,20

<0,20
<0,20
<0,10
<0,20
<0,20
<0,10
<0,10
<0,20
<0,10
<0,10
<0,10
0,14   

0,21   
<0,20
<0,10

278623 Pb12wm1 22.04.2022

Monster beschrijving Monstername MonsternamepuntMonsternr.
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Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

Broomhoudende koolwaterstoffen

Minerale olie (AS3000)

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

278623

--
--
--
--

--

--
--
--
--
--
--
--
--
--

Eenheid

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
pe) Vanwege de storende invloed van de monstermatrix is de rapportagegrens verhoogd.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Begin van de analyses: 22.04.2022
Einde van de analyses:  28.04.2022

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was 
voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen. .

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

Pb12wm1

Opdracht   1149831 Water

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
De parameter-specifieke analytische meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de 
gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden 
met betrekking tot de meetonzekerheid zijn in het algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie.

1,1-Dichloorpropaan
1,2-Dichloorpropaan
1,3-Dichloorpropaan
Som Dichloorpropanen (Factor 0,7)

Tribroommethaan (bromoform)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

S
S
S
S

S

S

   #)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

<0,20
<0,20
<0,20
0,42   

<0,20

<50
<10
<10

<5,0
<5,0
<5,0
<5,0
<5,0
<5,0
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Toegepaste methoden
eigen methode

Protocollen AS 3100

Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

Barium (Ba) Cadmium (Cd) Kobalt (Co) Koper (Cu) Kwik (Hg) Lood (Pb) Molybdeen (Mo) Nikkel (Ni)
Zink (Zn) Dichloormethaan Tribroommethaan (bromoform) Benzeen Trichloormethaan (Chloroform)
Tetrachloormethaan (Tetra) Tolueen Ethylbenzeen 1,1-Dichloorethaan m,p-Xyleen ortho-Xyleen
1,2-Dichloorethaan Som Xylenen (Factor 0,7) Naftaleen Styreen 1,1,1-Trichloorethaan 1,1,2-Trichloorethaan
Vinylchloride 1,1-Dichlooretheen Cis-1,2-Dichlooretheen trans-1,2-Dichlooretheen
Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen (Factor 0,7) Som Dichlooretheen (Factor 0,7) Trichlooretheen (Tri)
Tetrachlooretheen (Per) 1,1-Dichloorpropaan 1,2-Dichloorpropaan 1,3-Dichloorpropaan
Som Dichloorpropanen (Factor 0,7) Koolwaterstoffractie C10-C40

Opdracht   1149831 Water
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CHROMATOGRAM for Order No. 1149831, Analysis No. 278623, created at 26.04.2022 07:07:25

Monster beschrijving: Pb12wm1

[@ANALYNR_START=278623]
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Projectcode: 2021-313 

 

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster  BM1 BM2 BM3 

Certificaatcode     

Boring(en)  1, 3, 4 2, 5, 6, 7 15, 16, 17 

Traject (m -mv)  0,08 - 0,50 0,00 - 0,50 0,08 - 0,50 

Humus % ds 1,00 2,80 1,80 

Lutum % ds 1,00 3,10 2,50 

Datum van toetsing  23-12-2021 23-12-2021 28-4-2022 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB (som 7) mg/kg ds  0,0049 <0,0245 0  0,0049 <0,0175 -0  0,0049 <0,0245 0 

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,003  <0,001 <0,004 

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,003  <0,001 <0,004 

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,003  <0,001 <0,004 

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,003  <0,001 <0,004 

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,003  <0,001 <0,004 

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,003  <0,001 <0,004 

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,003  <0,001 <0,004 

     

METALEN     

IJzer  % ds  <5 4 (6)  <5 4 (6)  

Kobalt  mg/kg ds  <3 <7 -0,04  <3 <7 -0,05  <3 <7 -0,05 

Nikkel  mg/kg ds  <4 <8 -0,41  <4 <7 -0,42  <4 <8 -0,42 

Koper  mg/kg ds  <5 <7 -0,22  16 31 -0,06  5,8 11,8 -0,19 

Zink  mg/kg ds  <20 <33 -0,18  37 82 -0,1  <20 <32 -0,19 

Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 

Cadmium  mg/kg ds  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03 

Barium  mg/kg ds  <20 <54 (6)  <20 <48 (6)  <20 <51 (6) 

Kwik  mg/kg ds  0,08 0,11 -0  0,07 0,10 -0  <0,05 <0,05 -0 

Lood  mg/kg ds  <10 <11 -0,08  18 27 -0,05  <10 <11 -0,08 

     

OVERIG     

Droge stof %  88,7 88,7 (6)  87 87 (6)  90,7 90,7 (6) 

Lutum %  <1   3,1   2,5  

Organische stof (humus) % ds  1   2,8   1,8  

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 11 (6)  <3 8 (6)  <3 11 (6) 

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <123 -0,01  <35 <88 -0,02  <35 <123 -0,01 

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <3 11 (6)  <3 8 (6)  <3 11 (6) 

Minerale olie C16 - C20 mg/kg ds  <4 14 (6)  <4 10 (6)  <4 14 (6) 

Minerale olie C20 - C24 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 13 (6)  <5 18 (6) 

Minerale olie C24 - C28 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 13 (6)  <5 18 (6) 

Minerale olie C28 - C32 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 13 (6)  <5 18 (6) 

Minerale olie C32 - C36 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 13 (6)  <5 18 (6) 

Minerale olie C36 - C40 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 13 (6)  <5 18 (6) 

     

PAK     

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Chryseen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

PAK 10 VROM mg/kg ds  0,35 <0,35 -0,03  0,35 <0,35 -0,03  0,35 <0,35 -0,03 

 



 
 

Projectcode: 2021-313 

 
Tabel 2: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster  BM4 BM5 BM6 

Certificaatcode     

Boring(en)  18, 19, 26, 27 20, 21, 24, 25 12, 13, 14 

Traject (m -mv)  0,00 - 0,50 0,08 - 0,50 0,10 - 0,50 

Humus % ds 2,90 0,90 0,90 

Lutum % ds 1,20 1,10 1,10 

Datum van toetsing  28-4-2022 28-4-2022 28-4-2022 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde 

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB (som 7) mg/kg ds  0,0049 <0,0169 -0  0,0049 <0,0245 0  

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004  

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004  

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004  

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004  

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004  

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004  

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004  

     

METALEN     

IJzer  % ds    

Kobalt  mg/kg ds  <3 <7 -0,04  <3 <7 -0,04  

Nikkel  mg/kg ds  <4 <8 -0,41  <4 <8 -0,41  

Koper  mg/kg ds  16 32 -0,05  <5 <7 -0,22  

Zink  mg/kg ds  25 58 -0,14  <20 <33 -0,18  

Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  

Cadmium  mg/kg ds  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03  

Barium  mg/kg ds  <20 <54 (6)  <20 <54 (6)  

Kwik  mg/kg ds  <0,05 <0,05 -0  <0,05 <0,05 -0  

Lood  mg/kg ds  14 22 -0,06  <10 <11 -0,08  

     

OVERIG     

Droge stof %  87 87 (6)  92 92 (6)  80,3 80,3 (6) 

Lutum %  1,2   1,1   

Organische stof (humus) % ds  2,9   0,9   

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 7 (6)  <3 11 (6)  <3 11 (6) 

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <84 -0,02  <35 <123 -0,01  45 225 0,01 

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <3 7 (6)  <3 11 (6)  7 35 (6) 

Minerale olie C16 - C20 mg/kg ds  <4 10 (6)  <4 14 (6)  20 100 (6) 

Minerale olie C20 - C24 mg/kg ds  <5 12 (6)  <5 18 (6)  12 60 (6) 

Minerale olie C24 - C28 mg/kg ds  <5 12 (6)  <5 18 (6)  <5 18 (6) 

Minerale olie C28 - C32 mg/kg ds  <5 12 (6)  <5 18 (6)  <5 18 (6) 

Minerale olie C32 - C36 mg/kg ds  <5 12 (6)  <5 18 (6)  <5 18 (6) 

Minerale olie C36 - C40 mg/kg ds  <5 12 (6)  <5 18 (6)  <5 18 (6) 

     

PAK     

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Chryseen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  

PAK 10 VROM mg/kg ds  0,35 <0,35 -0,03  0,35 <0,35 -0,03  
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Tabel 3: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster  OM1 OM2 

Certificaatcode    

Boring(en)  1, 1, 1, 2, 2, 2 17, 17, 17, 19, 19, 19 

Traject (m -mv)  0,50 - 2,00 0,50 - 2,00 

Humus % ds 1,00 0,20 

Lutum % ds 1,00 1,00 

Datum van toetsing  23-12-2021 28-4-2022 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

Monstermelding 1    

Monstermelding 2    

Monstermelding 3    

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

    

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

   

PCB (som 7) mg/kg ds  0,0049 <0,0245 0  0,0049 <0,0245 0 

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

    

METALEN    

IJzer  % ds  <5 4 (6)  

Kobalt  mg/kg ds  <3 <7 -0,04  <3 <7 -0,04 

Nikkel  mg/kg ds  <4 <8 -0,41  <4 <8 -0,41 

Koper  mg/kg ds  <5 <7 -0,22  <5 <7 -0,22 

Zink  mg/kg ds  <20 <33 -0,18  <20 <33 -0,18 

Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 

Cadmium  mg/kg ds  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03 

Barium  mg/kg ds  <20 <54 (6)  <20 <54 (6) 

Kwik  mg/kg ds  <0,05 <0,05 -0  <0,05 <0,05 -0 

Lood  mg/kg ds  <10 <11 -0,08  <10 <11 -0,08 

    

OVERIG    

Droge stof %  82,4 82,4 (6)  85,2 85,2 (6) 

Lutum %  <1   <1  

Organische stof (humus) % ds  1   <0,2  

    

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

   

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 11 (6)  <3 11 (6) 

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <123 -0,01  <35 <123 -0,01 

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <3 11 (6)  <3 11 (6) 

Minerale olie C16 - C20 mg/kg ds  <4 14 (6)  <4 14 (6) 

Minerale olie C20 - C24 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6) 

Minerale olie C24 - C28 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6) 

Minerale olie C28 - C32 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6) 

Minerale olie C32 - C36 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6) 

Minerale olie C36 - C40 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6) 

    

PAK    

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Chryseen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 



 
 

Projectcode: 2021-313 

Grondmonster  OM1 OM2 

Certificaatcode    

Boring(en)  1, 1, 1, 2, 2, 2 17, 17, 17, 19, 19, 19 

Traject (m -mv)  0,50 - 2,00 0,50 - 2,00 

Humus % ds 1,00 0,20 

Lutum % ds 1,00 1,00 

Datum van toetsing  23-12-2021 28-4-2022 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

PAK 10 VROM mg/kg ds  0,35 <0,35 -0,03  0,35 <0,35 -0,03 

 
 
 

  
---------- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
<=T : Kleiner of gelijk aan Tussenwaarde 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.1.0 - 

 
 
 

Tabel 4: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

   AW WO IND I 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 

   

METALEN   

Kobalt  mg/kg ds  15 35 190 190 

Nikkel  mg/kg ds  35 39 100 100 

Koper  mg/kg ds  40 54 190 190 

Zink  mg/kg ds  140 200 720 720 

Molybdeen  mg/kg ds  1,5 88 190 190 

Cadmium  mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 

Kwik  mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 

Lood  mg/kg ds  50 210 530 530 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 190 500 5000 

   

PAK   

PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 
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Tabel 5: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Watermonster  Pb1wm1 Pb12wm1 

Datum  22-12-2021 22-4-2022 

Filterdiepte (m -mv)  1,80 - 2,80 2,00 - 3,00 

Datum van toetsing  19-4-2022 28-4-2022 

Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde 

Monstermelding 1    

Monstermelding 2    

Monstermelding 3    

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

    

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

   

Benzeen µg/l  <0,2 <0,1  -0  <0,2 <0,1  -0 

Ethylbenzeen µg/l  <0,2 <0,1  -0,03  <0,2 <0,1  -0,03 

Tolueen µg/l  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01 

Xylenen (som) µg/l  0,21 <0,21  0  0,21 <0,21  0 

meta-/para-Xyleen (som) µg/l  <0,2 <0,1   <0,2 <0,1  

ortho-Xyleen µg/l  <0,1 <0,1   <0,1 <0,1  

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  <0,2 <0,1  -0,02  <0,2 <0,1  -0,02 

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

µg/l   <0,77 (2,14)   <0,77 (2,14) 

    

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

   

1,3-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1   <0,2 <0,1  

1,1-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1   <0,2 <0,1  

Dichloorpropaan µg/l   <0,42  -0   <0,42  -0 

cis + trans-1,2-
Dichlooretheen 

µg/l  0,21 <0,14  0,01  0,21 <0,14  0,01 

1,1-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1  0,01  <0,1 <0,1  0,01 

cis-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1   <0,1 <0,1  

trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1   <0,1 <0,1  

Dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1  0  <0,2 <0,1  0 

Trichloormethaan 
(Chloroform) 

µg/l  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01 

Tribroommethaan 
(bromoform) 

µg/l  <0,2 <0,1 (14)  <0,2 <0,1 (14) 

Tetrachloormethaan 
(Tetra) 

µg/l  <0,1 <0,1  0,01  <0,1 <0,1  0,01 

1,1-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01 

1,2-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1  -0,02  <0,2 <0,1  -0,02 

1,2-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1   <0,2 <0,1  

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0 

1,1,2-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0 

Trichlooretheen (Tri) µg/l  <0,2 <0,1  -0,05  <0,2 <0,1  -0,05 

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0 

Vinylchloride µg/l  <0,2 <0,1  0,03  <0,2 <0,1  0,03 

    

METALEN    

Kobalt  µg/l  <2 <1  -0,23  <2 <1  -0,23 

Nikkel  µg/l  3,3 3,3  -0,19  <3 <2  -0,22 

Koper  µg/l  8,2 8,2  -0,11  <4 3 (41) -0,2 

Zink  µg/l  210 210  0,2  <10 <7  -0,08 

Molybdeen  µg/l  <2 <1  -0,01  <2 <1  -0,01 

Cadmium  µg/l  0,88 0,88  0,09  <0,2 <0,1  -0,05 

Barium  µg/l  150 150  0,17  110 110  0,1 

Kwik  µg/l  <0,05 <0,04  -0,06  <0,05 <0,04  -0,06 

Lood  µg/l  <2 <1  -0,23  <2 <1  -0,23 

    

OVERIG    

som dichloorpropaan-
isomeren 

µg/l  0,42    0,42   

    

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

   

Minerale olie C10 - C12 µg/l  <10 7 (6)  <10 7 (6) 



 
 

Projectcode: 2021-313 

Watermonster  Pb1wm1 Pb12wm1 

Datum  22-12-2021 22-4-2022 

Filterdiepte (m -mv)  1,80 - 2,80 2,00 - 3,00 

Datum van toetsing  19-4-2022 28-4-2022 

Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde 

Minerale olie C10 - C40 µg/l  <50 <35  -0,03  <50 <35  -0,03 

Minerale olie C12 - C16 µg/l  <10 7 (6)  <10 7 (6) 

Minerale olie C16 - C20 µg/l  <5 4 (6)  <5 4 (6) 

Minerale olie C20 - C24 µg/l  <5 4 (6)  <5 4 (6) 

Minerale olie C24 - C28 µg/l  <5 4 (6)  <5 4 (6) 

Minerale olie C28 - C32 µg/l  <5 4 (6)  <5 4 (6) 

Minerale olie C32 - C36 µg/l  <5 4 (6)  <5 4 (6) 

Minerale olie C36 - C40 µg/l  <5 4 (6)  <5 4 (6) 

    

PAK    

Naftaleen µg/l  <0,02 <0,01  0  <0,02 <0,01  0 

PAK 10 VROM -   <0,00020 (11)   <0,00020 (11) 

 
 
 

  
---------- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Streefwaarde 
8,88 : > Streefwaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
>T : Groter dan Tussenwaarde 
11 : Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie 
14 : Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
41 : Verhoogde rapportagegrens geconstateerd door BoToVa service 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - S) / (I - S) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.1.0 - 

 
 
 

Tabel 6: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

   S S Diep Indicatief I 

   

AROMATISCHE VERBINDINGEN   

Benzeen µg/l  0,2   30 

Ethylbenzeen µg/l  4   150 

Tolueen µg/l  7   1000 

Xylenen (som) µg/l  0,2   70 

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  6   300 

Som 16 Aromatische oplosmiddelen µg/l    150 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

Dichloorpropaan µg/l  0,8   80 

cis + trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  0,01   20 

1,1-Dichlooretheen µg/l  0,01   10 

Dichloormethaan µg/l  0,01   1000 

Trichloormethaan (Chloroform) µg/l  6   400 

Tribroommethaan (bromoform) µg/l     630 

Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  0,01   10 

1,1-Dichloorethaan µg/l  7   900 

1,2-Dichloorethaan µg/l  7   400 

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  0,01   300 

1,1,2-Trichloorethaan µg/l  0,01   130 

Trichlooretheen (Tri) µg/l  24   500 

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  0,01   40 

Vinylchloride µg/l  0,01   5 

   

METALEN   



 
 

Projectcode: 2021-313 

   S S Diep Indicatief I 

Kobalt  µg/l  20 0,7  100 

Nikkel  µg/l  15 2,1  75 

Koper  µg/l  15 1,3  75 

Zink  µg/l  65 24  800 

Molybdeen  µg/l  5 3,6  300 

Cadmium  µg/l  0,4 0,06  6 

Barium  µg/l  50 200  625 

Kwik  µg/l  0,05 0,01  0,3 

Lood  µg/l  15 1,7  75 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 µg/l  50   600 

   

PAK   

Naftaleen µg/l  0,01   70 

 



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever Dumea AM Rapportnummer U211200210 versie 1
Contactpersoon Dhr. J. Stevelink Datum opdracht 15-12-2021
Adres Bornsestraat 24 Datum ontvangst 15-12-2021
Postcode en plaats 7597 NE Saasveld Datum rapportage 22-12-2021
Projectcode 2021-313 Pagina 1 van 1
Project omschrijving Eeckhof Eschweg 2 Bentelo

Monstersoort Grond Datum monstername 15-12-2021
Monstername door Opdrachtgever Datum analyse

Monsters
Labcode Naam Nummer Boornaam Begin diepte Eind diepte Barcode
V211202168 MM1 1 2-2a-1 0 50 AM14381736

2 3-3a-1 8 50 AM14381736
3 4-4a-1 8 50 AM14381736
4 5-5a-1 0 50 AM14381736
5 6-6a-1 0 50 AM14381736
6 7-7a-1 0 50 AM14381736

Resultaten

De analyse is uitbesteed. Het analysecertificaat is als bijlage toegevoegd.

Hoofdanalist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
Eurofins ACMAA Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen
resultaten.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.



Eurofins ACMAA Testing
T.a.v. ACMAA Lab
t Haarboer 6
7561BL DEURNINGEN

Uw kenmerk : U211200210
Ons kenmerk : Project 1289389
Validatieref. : 1289389_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : BUJJ-APZQ-AYYO-KRVN
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 1 bijlage(n)

Amsterdam, 22 december 2021

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

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

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

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

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

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

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckebachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Monstercode : 6997066
Uw referentie : V211202168
Opgegeven bemonsteringsdatum : 15/12/2021

Asbestonderzoek
Initialen analist : A.S.
Datum geanalyseerd : 22-12-2021

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 17300 g
Droge massa aangeleverde monster : 15933 g
Percentage droogrest : 92,1 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 15365,9 98,1 13,2 0,09 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 100,0 0,6 19,3 19,30 0 0,0
1-2 mm 147,0 0,9 44,8 30,48 0 0,0
2-4 mm 19,1 0,1 19,1 100,00 0 0,0
4-8 mm 17,8 0,1 17,8 100,00 0 0,0
8-20 mm 16,4 0,1 16,4 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 15666,2 100,0 130,6 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1
1-2 mm 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,4 0,0 0,7 <0,4 0,0 0,4 0,0 0,0 0,4

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,4 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 1 van 2

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

Projectcode : 1289389
Uw project omschrijving : U211200210
Opdrachtgever : Eurofins ACMAA Testing

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: BUJJ-APZQ-AYYO-KRVN Ref.: 1289389_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Tabel 2 van 2

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

Projectcode : 1289389
Uw project omschrijving : U211200210
Opdrachtgever : Eurofins ACMAA Testing

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

Opdrachtverificatiecode: BUJJ-APZQ-AYYO-KRVN Ref.: 1289389_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

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

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Bijlage 1 van 1

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

Projectcode : 1289389
Uw project omschrijving : U211200210
Opdrachtgever : Eurofins ACMAA Testing

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

Opdrachtverificatiecode: BUJJ-APZQ-AYYO-KRVN Ref.: 1289389_certificaat_v1



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever Dumea AM Rapportnummer V220401428 versie 1
Contactpersoon Dhr. J. Stevelink Datum opdracht 12-04-2022
Adres Bornsestraat 24 Datum ontvangst 12-04-2022
Postcode en plaats 7597 NE Saasveld Datum rapportage 20-04-2022
Projectcode 2021-313 Pagina 1 van 2
Project omschrijving Eeckhof Eschweg 2 Bentelo

Naam MM2 Datum monstername 12-04-2022
Monstersoort Grond Datum analyse 15-04-2022
Monstername door Opdrachtgever Barcode
Analyse methode Asbest in bodem m.b.v. microscopie - conform AS 3000, AP04 SG6 en NEN 5898 (Q)

Q = door RvA geaccrediteerd

Deelmonsters
Nummer Boornaam Begin diepte Eind diepte Barcode
1 15-15a-1 8 50 AM14401404
2 16-16a-1 10 50 AM14401404
3 17-17a-1 10 50 AM14401404

Resultaten
Parameter Concentratie 95% betrouwbaarheidsinterval Eenheid

Ondergrens Bovengrens
Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen

Droge stof 89,6 %
Massa monster (veldnat) 14,9 kg
Massa monster (droog) 13,4 kg
C h r y s o t i e l (serpentijn) 6,9 6,9 3,1 3,1 15 15 mg/kg ds
A m o s i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
C r o c i d o l i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Per mineralogische groep
Niet hechtgeb. serpentijn 6,9 6,9 3,1 3,1 15 15 mg/kg ds
Hechtgebonden serpentijn n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal serpentijn 6,9 6,9 3,1 3,1 15 15 mg/kg ds
Niet hechtgeb. amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Hechtgebonden amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal
Niet hechtgeb. asbest 6,9 6,9 3,1 3,1 15 15 mg/kg ds
Hechtgebonden asbest <2 n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal asbest 6,9 6,9 3,1 3,1 15 15 mg/kg ds

n.a. = niet aantoonbaar
Gewogen concentratie asbest : totaal asbest  serpentijn + 10*totaal asbest amfibool (mg/kg.ds). 
Dit monster is droog gezeefd. 
Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder.

Conclusie en/of opmerkingen: 
Het aangeboden monster bevat asbest.

Hoofdanalist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
Eurofins ACMAA Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen
resultaten.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever Dumea AM Rapportnummer V220401428 versie 1
Contactpersoon Dhr. J. Stevelink Datum opdracht 12-04-2022
Adres Bornsestraat 24 Datum ontvangst 12-04-2022
Postcode en plaats 7597 NE Saasveld Datum rapportage 20-04-2022
Projectcode 2021-313 Pagina 2 van 2
Project omschrijving Eeckhof Eschweg 2 Bentelo

Analyse Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie
> 20 mm 8 - 20 mm 4 - 8 mm 2 - 4 mm 1 - 2 mm 0,5 - 1 mm < 0,5 mm Totaal

Zeven (g) 0 63 49 48 111 469 12651 13391
Afgezochte deel fractie (%) 100 100 100 100 20 5 *

Vezelbundels
Asbesth.materiaal (g) 0,0252 0,0370 0,0460 0,1082
Hechtgebonden nee nee nee
Aantal deeltjes 1 4 6 11
Percentage chrysotiel (%) 70 90 90
Gewicht chrysotiel (mg) 17,6 33,3 41,4 92,3

totaal per mineralogische groep
Gehalte NHG serpentijn (mg/kg ds) 1,31 2,49 3,09 6,89
Gehalte serpentijn (mg/kg ds) 1,31 2,49 3,09 6,89

Totaal
Aantal deeltjes totaal (stuk) 1 4 6 11
Gehalte NHG t.o.v. totaal (mg/kg ds) 1,31 2,49 3,09 6,89
Gehalte t.o.v. totaal (mg/kg ds) 1,31 2,49 3,09 6,89

* = Van de zeeffractie <0,5 mm is maximaal 10 gram kwalitatief beoordeeld en deze bevat asbestverdachte vezels.
NHG = Niet hechtgebonden.
HG = Hechtgebonden.



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever Dumea AM Rapportnummer V220401429 versie 1
Contactpersoon Dhr. J. Stevelink Datum opdracht 12-04-2022
Adres Bornsestraat 24 Datum ontvangst 12-04-2022
Postcode en plaats 7597 NE Saasveld Datum rapportage 20-04-2022
Projectcode 2021-313 Pagina 1 van 2
Project omschrijving Eeckhof Eschweg 2 Bentelo

Naam MM3 Datum monstername 12-04-2022
Monstersoort Grond Datum analyse 20-04-2022
Monstername door Opdrachtgever Barcode
Analyse methode Asbest in bodem m.b.v. microscopie - conform AS 3000, AP04 SG6 en NEN 5898 (Q)

Q = door RvA geaccrediteerd

Deelmonsters
Nummer Boornaam Begin diepte Eind diepte Barcode
1 18-18a-1 0 50 AM14401405
2 19-19a-1 0 50 AM14401405
3 26-26a-1 0 50 AM14401405
4 27-27a-1 0 50 AM14401405

Resultaten
Parameter Concentratie 95% betrouwbaarheidsinterval Eenheid

Ondergrens Bovengrens
Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen

Droge stof 86,5 %
Massa monster (veldnat) 15,8 kg
Massa monster (droog) 13,7 kg
C h r y s o t i e l (serpentijn) n.a. n.a. - - 1,3 1,3 mg/kg ds
A m o s i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
C r o c i d o l i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Per mineralogische groep
Niet hechtgeb. serpentijn n.a. n.a. - - 1,3 1,3 mg/kg ds
Hechtgebonden serpentijn n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal serpentijn n.a. n.a. - - 1,3 1,3 mg/kg ds
Niet hechtgeb. amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Hechtgebonden amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal
Niet hechtgeb. asbest <2 n.a. - - 1,3 1,3 mg/kg ds
Hechtgebonden asbest <2 n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal asbest <2 n.a. - - 1,3 1,3 mg/kg ds

n.a. = niet aantoonbaar
Gewogen concentratie asbest : totaal asbest  serpentijn + 10*totaal asbest amfibool (mg/kg.ds). 
Dit monster is droog gezeefd. 
Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder.

Conclusie en/of opmerkingen: 
Het aangeboden monster bevat geen asbest.

Hoofdanalist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
Eurofins ACMAA Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen
resultaten.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever Dumea AM Rapportnummer V220401429 versie 1
Contactpersoon Dhr. J. Stevelink Datum opdracht 12-04-2022
Adres Bornsestraat 24 Datum ontvangst 12-04-2022
Postcode en plaats 7597 NE Saasveld Datum rapportage 20-04-2022
Projectcode 2021-313 Pagina 2 van 2
Project omschrijving Eeckhof Eschweg 2 Bentelo

Analyse Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie
> 20 mm 8 - 20 mm 4 - 8 mm 2 - 4 mm 1 - 2 mm 0,5 - 1 mm < 0,5 mm Totaal

Zeven (g) 0 20 33 42 138 677 12789 13699
Afgezochte deel fractie (%) 100 100 100 100 20 5

NHG = Niet hechtgebonden.
HG = Hechtgebonden.



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever Dumea AM Rapportnummer V220401430 versie 1
Contactpersoon Dhr. J. Stevelink Datum opdracht 12-04-2022
Adres Bornsestraat 24 Datum ontvangst 12-04-2022
Postcode en plaats 7597 NE Saasveld Datum rapportage 20-04-2022
Projectcode 2021-313 Pagina 1 van 2
Project omschrijving Eeckhof Eschweg 2 Bentelo

Naam MM4 Datum monstername 12-04-2022
Monstersoort Grond Datum analyse 20-04-2022
Monstername door Opdrachtgever Barcode
Analyse methode Asbest in bodem m.b.v. microscopie - conform AS 3000, AP04 SG6 en NEN 5898 (Q)

Q = door RvA geaccrediteerd

Deelmonsters
Nummer Boornaam Begin diepte Eind diepte Barcode
1 20-20a-1 8 50 AM14401395
2 21-21a-1 8 50 AM14401395
3 24-24a-1 8 50 AM14401395
4 25-25a-1 8 50 AM14401395

Resultaten
Parameter Concentratie 95% betrouwbaarheidsinterval Eenheid

Ondergrens Bovengrens
Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen

Droge stof 89,0 %
Massa monster (veldnat) 15,3 kg
Massa monster (droog) 13,6 kg
C h r y s o t i e l (serpentijn) n.a. n.a. - - 1,3 1,3 mg/kg ds
A m o s i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
C r o c i d o l i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Per mineralogische groep
Niet hechtgeb. serpentijn n.a. n.a. - - 1,3 1,3 mg/kg ds
Hechtgebonden serpentijn n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal serpentijn n.a. n.a. - - 1,3 1,3 mg/kg ds
Niet hechtgeb. amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Hechtgebonden amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal
Niet hechtgeb. asbest <2 n.a. - - 1,3 1,3 mg/kg ds
Hechtgebonden asbest <2 n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal asbest <2 n.a. - - 1,3 1,3 mg/kg ds

n.a. = niet aantoonbaar
Gewogen concentratie asbest : totaal asbest  serpentijn + 10*totaal asbest amfibool (mg/kg.ds). 
Dit monster is droog gezeefd. 
Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder.

Conclusie en/of opmerkingen: 
Het aangeboden monster bevat geen asbest.

Hoofdanalist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
Eurofins ACMAA Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen
resultaten.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever Dumea AM Rapportnummer V220401430 versie 1
Contactpersoon Dhr. J. Stevelink Datum opdracht 12-04-2022
Adres Bornsestraat 24 Datum ontvangst 12-04-2022
Postcode en plaats 7597 NE Saasveld Datum rapportage 20-04-2022
Projectcode 2021-313 Pagina 2 van 2
Project omschrijving Eeckhof Eschweg 2 Bentelo

Analyse Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie
> 20 mm 8 - 20 mm 4 - 8 mm 2 - 4 mm 1 - 2 mm 0,5 - 1 mm < 0,5 mm Totaal

Zeven (g) 0 12 25 32 84 432 13059 13644
Afgezochte deel fractie (%) 100 100 100 100 20 5

NHG = Niet hechtgebonden.
HG = Hechtgebonden.



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever Dumea AM Rapportnummer U211200208 versie 1
Contactpersoon Dhr. J. Stevelink Datum opdracht 15-12-2021
Adres Bornsestraat 24 Datum ontvangst 15-12-2021
Postcode en plaats 7597 NE Saasveld Datum rapportage 22-12-2021
Projectcode 2021-313 Pagina 1 van 1
Project omschrijving Eeckhof Eschweg 2 Bentelo

Monstersoort Grond Datum monstername 15-12-2021
Monstername door Opdrachtgever Datum analyse

Monsters
Labcode Naam Nummer Boornaam Begin diepte Eind diepte Barcode
V211202166 DZ1 1 8-8-1 0 10 AM14381737

2 9-9-1 0 10 AM14381737

Resultaten

De analyse is uitbesteed. Het analysecertificaat is als bijlage toegevoegd.

Hoofdanalist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
Eurofins ACMAA Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen
resultaten.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.



Eurofins ACMAA Testing
T.a.v. ACMAA Lab
t Haarboer 6
7561BL DEURNINGEN

Uw kenmerk : U211200208
Ons kenmerk : Project 1289387
Validatieref. : 1289387_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : DLGH-AGPO-YARG-SKLR
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 1 bijlage(n)

Amsterdam, 22 december 2021

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

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

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

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

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

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

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckebachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Monstercode : 6997059
Uw referentie : V211202166
Opgegeven bemonsteringsdatum : 15/12/2021

Asbestonderzoek
Initialen analist : A.S.
Datum geanalyseerd : 22-12-2021

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 16440 g
Droge massa aangeleverde monster : 14155 g
Percentage droogrest : 86,1 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 13151,6 94,3 13,2 0,10 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 228,5 1,6 20,0 8,75 0 0,0
1-2 mm 152,5 1,1 38,5 25,25 0 0,0
2-4 mm 98,5 0,7 98,5 100,00 0 0,0
4-8 mm 144,5 1,0 144,5 100,00 0 0,0
8-20 mm 164,0 1,2 164,0 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 13939,6 100,0 478,8 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3
1-2 mm 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,4
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,7 0,0 1,4 <0,7 0,0 0,7 0,0 0,0 0,7

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,7 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 1 van 2

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

Projectcode : 1289387
Uw project omschrijving : U211200208
Opdrachtgever : Eurofins ACMAA Testing

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: DLGH-AGPO-YARG-SKLR Ref.: 1289387_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Tabel 2 van 2

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

Projectcode : 1289387
Uw project omschrijving : U211200208
Opdrachtgever : Eurofins ACMAA Testing

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

Opdrachtverificatiecode: DLGH-AGPO-YARG-SKLR Ref.: 1289387_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

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

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Bijlage 1 van 1

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

Projectcode : 1289387
Uw project omschrijving : U211200208
Opdrachtgever : Eurofins ACMAA Testing

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

Opdrachtverificatiecode: DLGH-AGPO-YARG-SKLR Ref.: 1289387_certificaat_v1



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever Dumea AM Rapportnummer U211200209 versie 1
Contactpersoon Dhr. J. Stevelink Datum opdracht 15-12-2021
Adres Bornsestraat 24 Datum ontvangst 15-12-2021
Postcode en plaats 7597 NE Saasveld Datum rapportage 22-12-2021
Projectcode 2021-313 Pagina 1 van 1
Project omschrijving Eeckhof Eschweg 2 Bentelo

Monstersoort Grond Datum monstername 15-12-2021
Monstername door Opdrachtgever Datum analyse

Monsters
Labcode Naam Nummer Boornaam Begin diepte Eind diepte Barcode
V211202167 DZ2 1 10-10-1 0 10 AM14381738

2 11-11-1 0 10 AM14381738

Resultaten

De analyse is uitbesteed. Het analysecertificaat is als bijlage toegevoegd.

Hoofdanalist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
Eurofins ACMAA Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen
resultaten.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.



Eurofins ACMAA Testing
T.a.v. ACMAA Lab
t Haarboer 6
7561BL DEURNINGEN

Uw kenmerk : U211200209
Ons kenmerk : Project 1289386
Validatieref. : 1289386_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : SZHS-WAGD-VXHO-TRAN
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 1 bijlage(n)

Amsterdam, 22 december 2021

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

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

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

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

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

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

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckebachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Monstercode : 6997058
Uw referentie : V211202167
Opgegeven bemonsteringsdatum : 15/12/2021

Asbestonderzoek
Initialen analist : A.S.
Datum geanalyseerd : 22-12-2021

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 15280 g
Droge massa aangeleverde monster : 13126 g
Percentage droogrest : 85,9 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 12520,5 96,8 13,2 0,11 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 204,5 1,6 11,0 5,38 0 0,0
1-2 mm 111,5 0,9 33,5 30,04 0 0,0
2-4 mm 47,5 0,4 47,5 100,00 0 0,0
4-8 mm 27,0 0,2 27,0 100,00 0 0,0
8-20 mm 25,5 0,2 25,5 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 12936,5 100,0 157,8 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5
1-2 mm 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,9 0,0 1,7 <0,9 0,0 0,8 0,0 0,0 0,8

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,9 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 1 van 2

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

Projectcode : 1289386
Uw project omschrijving : U211200209
Opdrachtgever : Eurofins ACMAA Testing

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: SZHS-WAGD-VXHO-TRAN Ref.: 1289386_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Tabel 2 van 2

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

Projectcode : 1289386
Uw project omschrijving : U211200209
Opdrachtgever : Eurofins ACMAA Testing

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

Opdrachtverificatiecode: SZHS-WAGD-VXHO-TRAN Ref.: 1289386_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

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

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Bijlage 1 van 1

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

Projectcode : 1289386
Uw project omschrijving : U211200209
Opdrachtgever : Eurofins ACMAA Testing

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

Opdrachtverificatiecode: SZHS-WAGD-VXHO-TRAN Ref.: 1289386_certificaat_v1



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever Dumea AM Rapportnummer V220401427 versie 1
Contactpersoon Dhr. J. Stevelink Datum opdracht 12-04-2022
Adres Bornsestraat 24 Datum ontvangst 12-04-2022
Postcode en plaats 7597 NE Saasveld Datum rapportage 20-04-2022
Projectcode 2021-313 Pagina 1 van 1
Project omschrijving Eeckhof Eschweg 2 Bentelo

Naam DZ3 Datum monstername 12-04-2022
Monstersoort Grond Datum analyse 20-04-2022
Monstername door Opdrachtgever Barcode
Analyse methode Asbest in bodem m.b.v. microscopie - conform AS 3000, AP04 SG6 en NEN 5898 (Q)

Q = door RvA geaccrediteerd

Deelmonsters
Nummer Boornaam Begin diepte Eind diepte Barcode
1 29-29-1 0 10 AM14401419
2 30-30-1 0 10 AM14401419

Resultaten
Parameter Concentratie 95% betrouwbaarheidsinterval Eenheid

Ondergrens Bovengrens
Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen

Droge stof 86,4 %
Massa monster (veldnat) 15,5 kg
Massa monster (droog) 13,4 kg
C h r y s o t i e l (serpentijn) n.a. n.a. - - 1,3 1,3 mg/kg ds
A m o s i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
C r o c i d o l i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Per mineralogische groep
Niet hechtgeb. serpentijn n.a. n.a. - - 1,3 1,3 mg/kg ds
Hechtgebonden serpentijn n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal serpentijn n.a. n.a. - - 1,3 1,3 mg/kg ds
Niet hechtgeb. amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Hechtgebonden amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal
Niet hechtgeb. asbest <2 n.a. - - 1,3 1,3 mg/kg ds
Hechtgebonden asbest <2 n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal asbest <2 n.a. - - 1,3 1,3 mg/kg ds

n.a. = niet aantoonbaar
Gewogen concentratie asbest : totaal asbest  serpentijn + 10*totaal asbest amfibool (mg/kg.ds). 
Dit monster is droog gezeefd. 
Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder.

Analyse Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie
> 20 mm 8 - 20 mm 4 - 8 mm 2 - 4 mm 1 - 2 mm 0,5 - 1 mm < 0,5 mm Totaal

Zeven (g) 0 34 43 67 174 837 12248 13403
Afgezochte deel fractie (%) 100 100 100 100 20 5

NHG = Niet hechtgebonden.
HG = Hechtgebonden.

Conclusie en/of opmerkingen: 
Het aangeboden monster bevat geen asbest.

Hoofdanalist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
Eurofins ACMAA Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen
resultaten.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.
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SAMENVATTING 
In het kader van een Rood-voor-rood-project, wordt vrijgekomen agrarische bebouwing op een erf aan de 
Eschweg 2 te Bentelo gesloopt om vervolgens een extra (bedrijfs)woning op dit erf terug te bouwen. Als 
gevolg van deze voorgenomen activiteiten kan overtreding van de Wet natuurbescherming op voorhand niet 
uitgesloten worden. Daarom is Natuurbank Overijssel gevraagd om de wettelijke consequenties van de 
voorgenomen activiteiten in het kader van de Wet natuurbescherming in beeld te brengen. In voorliggend 
rapport worden de bevindingen van het uitgevoerde onderzoek gepresenteerd. Naast een beschrijving van 
het onderzoeksgebied, de onderzoeksopzet en de resultaten van het onderzoek, worden de wettelijke 
consequenties van de voorgenomen activiteiten weergegeven. 
 
Het plangebied is op 11 januari 2022 onderzocht op de (potentiële) aanwezigheid van beschermde planten, 
dieren en beschermde nesten, holen, vaste rust- en voortplantingslocaties. Ook is onderzocht of de 
voorgenomen activiteiten een negatief effect hebben op beschermd (natuur)gebied, zoals Natura 2000 en 
het Natuurnetwerk Nederland.  
 
Wettelijke consequenties m.b.t. gebiedsbescherming:  
Het plangebied behoort niet tot het Natuurnetwerk Nederland of Natura 2000-gebied. Vanwege de ligging 
buiten het Natuurnetwerk Nederland, hoeft voorgenomen initiatief niet getoetst te worden aan provinciale 
beleidsregels ten aanzien van de bescherming van het NNN (geen externe werking). Er wordt bestaande 
agrarische bebouwing gesloopt en een woning teruggebouwd. Als gevolg van het slopen van agrarische 
bebouwing neemt de emissie van stikstof (ammoniak en stikstofoxiden) sterk af. De emissie van stikstof 
tijdens de gebruiksfase is lager dan de huidige en leidt daarom niet tot een toename van stikstofdepositie in 
Natura 2000-gebied. Het uitvoeren van een stikstofberekening is niet nodig. 
 
Wettelijke consequenties m.b.t. soortbescherming:  
De inrichting en het gevoerde beheer maken het plangebied niet tot een geschikte groeiplaats voor 
beschermde plantensoorten, maar wel tot geschikt functioneel leefgebied voor verschillende beschermde 
dieren. Beschermde diersoorten benutten het plangebied hoofdzakelijk als foerageergebied, maar mogelijk 
nestelen er vogels, bezetten amfibieën er een (winter)rustplaats en bezetten beschermde grondgebonden 
zoogdieren er een vaste rust- of voortplantingsplaats. Vleermuizen bezetten geen vaste rust- of 
voortplantingsplaats in het plangebied en gebruiken het ook niet als foerageergebied. 
 
Van de in het plangebied nestelende vogelsoorten, is uitsluitend het bezette nest beschermd, niet het oude 
nest of de nestplaats. Bezette vogelnesten zijn beschermd en mogen niet beschadigd of vernield worden. 
Gelet op de aard van de werkzaamheden kan geen ontheffing verkregen worden voor het beschadigen of 
vernielen van bezette vogelnesten. Indien de kapschuur gesloopt wordt tijdens de voortplantingsperiode, 
wordt geadviseerd vooraf een broedvogelscan uit te voeren om de aanwezigheid van een bezet vogelnest uit 
te kunnen sluiten. 
 
Als gevolg van de voorgenomen activiteiten worden mogelijk beschermde grondgebonden zoogdieren en 
amfibieën gedood en wordt mogelijk een vaste (winter)rust- en/of voortplantingsplaats van een beschermd 
grondgebonden zoogdier of amfibie beschadigd of vernield. Voor de beschermde grondgebonden zoogdieren 
amfibieënsoorten, die een vaste (winter)rust- en voortplantingsplaats in het plangebied bezetten, geldt een 
vrijstelling van de verbodsbepaling ‘beschadigen/vernielen van vaste rust- en voortplantingsplaatsen’. Er 
geldt geen vrijstelling voor het doden van beschermde grondgebonden zoogdieren en amfibieën. Om te 
voorkomen dat beschermde dieren gedood worden dienen ze weggejaagd te worden of weggevangen te 
worden (en elders losgelaten). Indien niet voorkomen kan worden dat een beschermd dier gedood wordt, 
dient een ontheffing aangevraagd te worden of dient gewerkt te worden volgens een goedgekeurde en 
toepasbare gedragscode. 

Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten neemt de betekenis van het plangebied als foerageergebied 
voor de foeragerende diersoorten niet af.       
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Wettelijke consequenties samengevat:  

• Werkzaamheden afstemmen op de voortplantingsperiode van vogels; 
• Geen beschermde amfibieën of zoogdieren doden; 
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HOOFDSTUK 1   INLEIDING  
In het kader van een Rood-voor-rood-project, wordt vrijgekomen agrarische bebouwing op een erf aan de 
Eschweg 2 te Bentelo gesloopt om vervolgens een extra (bedrijfs)woning op dit erf terug te bouwen. Als 
gevolg van deze voorgenomen activiteiten kan overtreding van de Wet natuurbescherming op voorhand niet 
uitgesloten worden. Daarom is Natuurbank Overijssel gevraagd om de wettelijke consequenties van de 
voorgenomen activiteiten in het kader van de Wet natuurbescherming in beeld te brengen. In voorliggend 
rapport worden de bevindingen van het uitgevoerde onderzoek gepresenteerd. Naast een beschrijving van 
het onderzoeksgebied, de onderzoeksopzet en de resultaten van het onderzoek, worden de wettelijke 
consequenties van de voorgenomen activiteiten weergegeven. 
 
Er is in het onderzoeksgebied gekeken naar de (potentiële) aanwezigheid van beschermde planten en dieren 
en beschermde nesten, holen, vaste rust- en voortplantingsplaatsen en andere beschermde functies. Ook is 
onderzocht of de voorgenomen activiteiten een negatief effect hebben op beschermd (natuur)gebied.  
 
Op basis van de onderzoeksresultaten worden de wettelijke consequenties bepaald van de voorgenomen 
activiteiten in het kader van de Wet natuurbescherming (soorten en Natura 2000-gebied) en de 
Omgevingsverordening Overijssel (Natuurnetwerk Nederland). 
 
 
Doel van deze rapportage: 
De Quickscan natuurwaardenonderzoek is uitgevoerd als één van de verschillende (milieu)onderzoeken in het 
kader van besluitvorming binnen de Ruimtelijke Ordening (doorgaans het wijzigen van het bestemmingsplan) 
of het aanvragen van een Omgevingsvergunning. Het onderzoek is uitgevoerd om antwoord te kunnen geven 
op de vraag: is er sprake van een goede ruimtelijke ordening (is de voorgenomen activiteit uitvoerbaar?). Het 
is nadrukkelijk geen ecologisch werkprotocol dat opgesteld wordt om te voorkomen dat de Wet 
natuurbescherming overtreden wordt als gevolg van de voorgenomen activiteiten. De Wet 
natuurbescherming is tijdens de uitvoering van voorgenomen activiteiten altijd van toepassing en het is aan 
de uitvoerende partijen om de noodzakelijke zorgvuldigheid te betrachten tijdens de uitvoering.  
Om een goed ecologisch werkprotocol op te kunnen stellen is meer detailinformatie vereist, zoals de planning 
in uitvoering, in te zetten materieel en informatie over type bebouwing, bouwwijze, materiaalgebruik etc.  
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HOOFDSTUK 2   HET PLANGEBIED 
 

2.1 Situering  
Het plangebied is gesitueerd aan de Eschweg 2 te Bentelo, gemeente Hof van Twente. Het ligt circa 1,5 
kilometer ten zuiden van de woonkern Bentelo en wordt omgeven door landelijk gebeid. Op onderstaande 
afbeelding wordt de globale ligging van het plangebied weergegeven op een topografische kaart. 
 

  
Globale ligging van het plangebied. De ligging van het plangebied wordt met de rode cirkel aangeduid (bron: 
ruimtelijkeplannen.nl). 

 

2.2 Beschrijving van het plangebied  
Het plangebied vormt een deel van een varkensbedrijf en bestaat uit bebouwing, gazon en erfverharding. De 
bebouwing bestaat uit een varkensstal en een kapschuur. De varkensstal beschikt over gemetselde 
buitengevels met luchtspouw en is gedekt met golfplaten. De kapschuur beschikt over damwanden 
buitenwanden en is ook gedekt met golfplaten. Onder de kapschuur staan voertuigen (tractor, 
paardentrailer, campers en caravans) geparkeerd en liggen spullen/materialen verspreid (o.a. oud ijzer, 
pallets, plastic en houtopslag). Het plangebied grenst met de noordzijde aan gazon en erfverharding, met de 
westzijde aan erfverharding, met de oostzijde aan agrarisch cultuurgrond en met de zuidzijde aan 
erfverharding en gazon. Op onderstaande afbeelding wordt de begrenzing van het plangebied weergegeven. 
Voor een verbeelding van de huidige situatie wordt verwezen naar de fotobijlage. 
 

 
Begrenzing van het plangebied wordt met de gele lijn aangeduid (bron luchtfoto: ruimtelijkeplannen.nl). 
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HOOFDSTUK 3   VOORGENOMEN ACTIVITEITEN  
 

3.1 Algemeen  
Het voornemen bestaat om een extra (bedrijfs)woning op het bestaande erf te realiseren. Om deze nieuwe 
woning te realiseren dient de aanwezige bebouwing in het plangebied gesloopt te worden. Aangenomen 
wordt dat een deel van de bestaande erfverharding verwijderd en vervangen wordt en dat er nieuwe 
erfverharding wordt aangelegd. Tijdens het schrijven van deze rapportage is er geen verbeelding van het 
wenselijk eindbeeld beschikbaar.     
 
De volgende activiteiten worden getoetst op relevantie t.a.v. de Wet natuurbescherming: 

• Slopen bebouwing; 

• Bouwrijp maken bouwplaats; 

• Bouwen extra (bedrijfs) woning; 

• Aanleggen erfverharding; 
 

3.2 Mogelijk effect van de voorgenomen activiteiten op beschermde soorten en/of –gebieden 
De voorgenomen activiteiten hebben mogelijk een negatieve invloed op beschermde soorten en beschermd 
(natuur)gebied. We onderscheiden de volgende negatieve invloeden: 
 
Mogelijke tijdelijke invloeden: 

• Verstoren rust- en voortplantingsplaatsen als gevolg van geluid, stof en trillingen tijdens de 
werkzaamheden; 

 
Mogelijke permanente invloeden: 

• Mogelijk afname/verdwijnen van beschermde vaste rust- of voortplantingsplaatsen en/of jaar rond 
beschermde nesten; 

• Vernielen/verdwijnen van beschermde soorten; 

• Aantasting van de kwaliteit van het leefgebied van beschermde soorten; 
 
3.3 Vaststellen van de invloedsfeer 
Naast een tijdelijk effect in het onderzoeksgebied, kan het voorkomen dat een voorgenomen activiteit een 
negatief effect heeft op beschermde soorten of beschermd natuurgebied buiten het onderzoeksgebied. Dit 
noemen we de invloedsfeer. De omvang van de invloedsfeer wordt bepaald door de duur, aard en omvang 
van de tijdelijke en/of permanente nieuwe situatie. Het effect van de voorgenomen activiteit op een 
beschermde soort verschilt per soort en/of soortgroep.  
 
In deze studie wordt alleen gekeken naar de uitvoering van de fysieke werkzaamheden, zoals sloop- en 
bouwwerkzaamheden.   
 
Beoordeling van de invloedsfeer van de voorgenomen activiteit: 
Om de effecten van een voorgenomen activiteiten goed in beeld te kunnen brengen, is het soms van belang 
ook buiten het plangebied te kijken. In voorliggend geval grenst het plangebied aan erfverharding, gazon en 
agrarisch cultuurgrond. Het is niet aannemelijk dat beschermde waarden buiten het plangebied negatief 
beïnvloed worden door uitvoering van de voorgenomen activiteiten. Er is geen aanleiding te veronderstellen 
dat beschermde soorten en/of -waarden buiten het plangebied op een dusdanige wijze aangetast worden, 
dat dit leidt tot wettelijke consequenties. De invloedsfeer is lokaal.  
 
3.4 Vaststellen van het onderzoeksgebied 
Het onderzoeksgebied wordt gelijk gesteld aan het plangebied.  
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HOOFDSTUK 4   TOETSINGSKADERS  

 

4.1 Algemeen  
In dit Hoofdstuk worden de diverse toetsingskaders toegelicht waaraan het initiatief getoetst wordt.  
 
4.2 Wet natuurbescherming; Natura 2000  
Het gebiedsbeschermingsdeel van de Wet natuurbescherming heeft als doel het beschermen van Natura 
2000-gebieden (Vogelrichtlijn- en/of Habitatrichtlijngebieden) in Nederland. Projecten die significante 
gevolgen voor deze gebieden kunnen hebben, zijn in beginsel – zonder vergunning – niet toegestaan. Ook 
het vaststellen van plannen zoals een bestemmingsplan of een inpassingsplan is niet toegestaan, indien het 
betreffende plan significante gevolgen kan hebben voor Natura 2000-gebieden. Naast directe effecten (bijv. 
ruimtebeslag), dient ook gekeken te worden naar indirecte effecten als gevolg van externe werking (bijv. door 
geluid, licht en stikstofdepositie). De eerste stap in de toetsing is vaak een voortoets. Als significante gevolgen 
in de voortoets niet op voorhand met zekerheid kunnen worden uitgesloten, dan is een passende beoordeling 
noodzakelijk. In dat geval is voor een project een vergunning noodzakelijk op grond van artikel 2.7 Wet 
natuurbescherming. 
 

4.3 Wet natuurbescherming; Soortenbescherming  
In de Wet natuurbescherming is de soortenbescherming in Nederland geregeld. In de wet zijn lijsten 
opgenomen met beschermde soorten. In de Wet natuurbescherming worden drie verschillende 
beschermingsregimes gehanteerd waaraan verschillende verbodsbepalingen zijn gekoppeld: 
 
Soorten Vogelrichtlijn (artikel 3.1 e.v.): 

• lid 1) Het is verboden opzettelijk van nature in Nederland in het wild levende vogels van soorten als 
bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn te doden of te vangen;  

• lid 2) Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te 
vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen;  

• lid 3) Het is verboden eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te rapen en deze onder zich te hebben;  

• lid 4) Het is verboden vogels als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te storen;  

• lid 5) Het verbod, bedoeld in het vierde lid, is niet van toepassing indien de storing niet van wezenlijke 
invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort.  

 
Soorten Habitatrichtlijn (artikel 3.5 e.v.); 

• lid 1) Het is verboden in het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de 
Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn, in hun natuurlijk 
verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen;  

• lid 2) Het is verboden dieren als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te verstoren;  

• lid 3) Het is verboden eieren van dieren als bedoeld in het eerste lid in de natuur opzettelijk te vernielen 
of te rapen;  

• lid 4) Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in het eerste lid 
te beschadigen of te vernielen;  

• lid 5) Het is verboden planten van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel b, bij de Habitatrichtlijn of 
bijlage I bij het Verdrag van Bern, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te 
verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.  

 
Andere Soorten (artikel 3.10 e.v.) 
lid 1) Onverminderd artikel 3.5, eerste, vierde en vijfde lid, is het verboden:  

• onderdeel a. in het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen en kevers 
van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel A, bij deze wet, opzettelijk te doden of te vangen;  

• onderdeel b. de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in onderdeel a 
opzettelijk te beschadigen of te vernielen, of  
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• onderdeel c. vaatplanten van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel B, bij deze wet, in hun 
natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of 
te vernielen. 

 
Ten aanzien van de andere beschermde soorten geldt dat het bevoegd gezag (provincies c.q. ministerie van 
LNV) de vrijheid hebben om soorten binnen deze categorie vrij te stellen van de verbodsbepalingen uit 
ontheffingsplicht artikel 3.10 uit de Wet natuurbescherming. Voor beschermde soorten die niet zijn 
vrijgesteld dient bij overtreding van de verbodsbepalingen uit de Wn een ontheffing te worden aangevraagd. 
Voor vogels geldt in afwijking hierop dat voor verstoring geen ontheffing nodig is, indien de gunstige staat 
van instandhouding niet in het geding is. Het is ook mogelijk om voor beide categorie soorten te werken 
volgens een goedgekeurde gedragscode die is afgestemd op de Wet natuurbescherming. Er is dan geen 
ontheffing nodig. 
 

4.4 Beleid ten aanzien van het Natuurnetwerk Nederland  
In de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is het ruimtelijk beleid op rijks-, provinciaal, en gemeentelijk niveau 
vastgesteld, waarin onder andere de bescherming van het Natuurnetwerk Nederland (NNN)/Ecologische 
Hoofdstructuur (EHS) is verankerd. De EHS werd officieel geïntroduceerd in het Natuurbeleidsplan en is 
daarna opgenomen in de Nota Ruimte, welke inmiddels vervangen is door de Nationale omgevingsvisie 
(NOVI). Kaderstellende regels ten aanzien van o.a. NNN/EHS zijn opgenomen in het Besluit algemene regels 
ruimtelijke ordening (Barro). Bij geplande ingrepen die binnen het NNN/EHS vallen moet het belang van de 
natuurbescherming worden afgewogen tegen andere belangen, indien de voorgenomen ingreep negatief 
uitwerkt op de aanwezige natuurwaarden. De kern van de afweging vormt het 'nee, tenzij'-principe. Dit wil 
zeggen dat schadelijke ingrepen niet zijn toegestaan, tenzij er andere belangen zijn die de ingreep 
rechtvaardigen. In dat geval zijn compenserende maatregelen voorgeschreven.  
 
Concrete beleidsregels ten aanzien van de NNN in Overijssel zijn opgenomen in de vigerende provinciale 
ruimtelijke verordening van de provincie Overijssel 
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HOOFDSTUK 5   GEBIEDSBESCHERMING  
 

5.1 Algemeen  
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het mogelijke effect van de voorgenomen activiteiten op Natura 2000-
gebied en het Natuurnetwerk Nederland. 
 

5.2 Natuurnetwerk Nederland  
Provincies zijn verantwoordelijk voor de veiligstelling en ontwikkeling van het Natuurnetwerk Nederland 
(verder NNN genoemd). De beoordeling of de voorgenomen activiteit past in het NNN, dient met name 
uitgevoerd te worden in de afweging van een ‘goede ruimtelijke ordening’ als onderdeel van de ruimtelijke 
onderbouwing. De aanwezigheid van beschermde planten en dieren is daarbij niet direct van belang.  
 
Vanwege het grote belang voor de biodiversiteit en de betekenis voor de kwaliteit van de leefomgeving en 
regionale economie geldt een beschermingsregime voor het gehele NNN. Voor het NNN geldt de verplichting 
tot instandhouding van de wezenlijke kenmerken en waarden van het gebied. In de verordening is het "nee, 
tenzij"-regime vast gelegd. Dit betekent dat (nieuwe) plannen, projecten of handelingen niet zijn toegestaan 
indien zij de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied significant aantasten. Er kan echter aanleiding 
zijn om toch ontwikkelingen toe te staan. De mogelijkheid om een uitzondering te maken op de algemene 
lijn van behoud en duurzame ontwikkeling van wezenlijke kenmerken en waarden, is aan strikte voorwaarden 
gebonden. Uiteraard geldt ook hier dat de generieke regeling van toepassing blijft (zoals de toepassing van 
de principes van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik, ontwikkelingsperspectieven en gebiedskenmerken) Het 
ruimtelijk beleid voor het NNN is gericht op ‘behoud, herstel en ontwikkeling van de wezenlijke kenmerken 
en waarden van het NNN’ waarbij tevens zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de andere belangen 
die in het gebied aanwezig zijn.  
 
De kernkwaliteiten binnen het NNN zijn natuurkwaliteit, landschappelijke kwaliteiten en beleving van rust. 
Voor grootschalige ontwikkelingen die niet passen binnen de doelstelling van het NNN is geen ruimte, tenzij 
er sprake is van een zwaarwegend maatschappelijk belang waar niet op een andere manier aan kan worden 
voldaan. Daarbij worden de zogenaamde NNN-spelregels gehanteerd: her-begrenzing van het NNN, saldering 
van negatieve effecten en toepassing van het compensatiebeginsel. Het ‘nee, tenzij’-principe en de overige 
spelregels hebben is opgenomen in de provinciale Omgevingsverordening van Overijssel. Er is door 
toepassing van de spelregels ruimte voor het aanpassen van de begrenzing als daarmee de doelen op een 
betere manier kunnen worden bereikt. 
 
Ligging t.o.v. het Natuurnetwerk Nederland  
Het plangebied ligt op minimaal 1,04 kilometer afstand van gronden die tot het Natuurnetwerk Nederland 
behoren. Op onderstaande afbeelding wordt de ligging van het Natuurnetwerk Nederland in de omgeving 
van het plangebied weergegeven. 
 

 
Ligging van Natuurnetwerk Nederland in de omgeving van het plangebied. De ligging van het plangebied wordt met de rode 
marker aangeduid. Gronden die tot Natuurnetwerk Nederland behoren worden met de lichtgroene kleur op de kaart aangeduid 
(bron: ruimtelijkeplannen.nl). 

1,04 kilometer afstand tussen 
het plangebied en de gronden 
die tot NNN behoren 
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Beschermingsregime  
De bescherming van het Natuurnetwerk Nederland kent geen externe werking.  
 
Toetsing aan provinciaal beleid 
Omdat het plangebied buiten  het Natuurnetwerk Nederland ligt, hoeft voorgenomen initiatief niet getoetst 
te worden aan provinciaal beleid t.a.v. Natuurnetwerk Nederland. 
 
5.3 Natura 2000 
De biodiversiteit (soortenrijkdom) in Europa gaat al jaren achteruit. Duurzame bescherming van flora en 
fauna is hard nodig. Planten en dieren trekken zich weinig aan van landsgrenzen en het is daarom belangrijk 
om natuurbescherming in Europees verband aan te pakken. Zo voorkomen we dat de natuur in Europa en in 
Nederland steeds eenvormiger wordt. Daartoe is in 1979 de Vogelrichtlijn opgesteld en in 1992 de 
Habitatrichtlijn. Deze richtlijnen hebben twee componenten: soortenbescherming en gebiedsbescherming. 
Alle EU-lidstaten wijzen beschermde gebieden aan voor specifieke (leefgebieden van) (vogel-)soorten. De 
onder beide richtlijnen aangewezen beschermde gebieden vormen het Natura 2000-netwerk. De 
Nederlandse bijdrage aan dit Europese netwerk van beschermde natuurgebieden bestaat uit ruim 160 
gebieden. 
 
Beschermingsregime 
De Wet natuurbescherming regelt in hoofdstuk 2 de bescherming van Natura 2000-gebieden. Dit zijn speciale 
beschermingszones op grond van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. De minister wijst deze 
gebieden aan. 
Voor de Natura 2000-gebieden stelt de minister instandhoudingsdoelstellingen op voor: 

• de leefgebieden van vogels;  

• de natuurlijke habitats of habitats van soorten (art. 2.1 Wet natuurbescherming);  
De provincies stellen voor de Natura 2000-gebieden een beheerplan op (art. 2.3 Wet natuurbescherming). In 
het beheerplan staan maatregelen die ervoor moeten zorgen dat de instandhoudingsdoelstellingen worden 
bereikt. 
 
Nederland past een vergunningenstelsel toe. Hierdoor is in ons land een zorgvuldige afweging gewaarborgd 
rond projecten die gevolgen kunnen hebben voor Natura 2000-gebieden. Vergunningen worden verleend 
door provincies of door het ministerie van LNV. Natura 2000-gebieden mogen geen significante schade 
ondervinden. Dit houdt in dat bepaalde plannen en projecten, op zichzelf óf in combinatie met andere 
plannen en projecten, de natuurwaarden waarvoor de gebieden zijn aangewezen niet significant negatief 
mogen beïnvloeden. Elke ontwikkeling in of nabij een Natura 2000-gebied dient te worden onderworpen aan 
een ‘voortoets’. Uit de voortoets moet blijken of kan worden uitgesloten dat de gewenste 
werkzaamheden/ontwikkelingen een (significant) negatief effect hebben (op zichzelf of in combinatie met 
andere plannen of projecten). Voor alle Natura 2000-gebieden dient een beheerplan te zijn opgesteld waaruit 
duidelijk wordt welke activiteiten wel en niet zonder vergunning mogelijk zijn in en nabij die gebieden. 
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Ligging van het plangebied t.o.v. Natura-2000  
Het plangebied ligt op minimaal 8,87 kilometer afstand van Natura 2000-gebied. Het meest nabij gelegen 
Natura 2000-gebied, is Buurserzand & Haaksbergerveen. Op onderstaande afbeelding wordt de ligging van 
het Natura 2000-gebied in de omgeving van het plangebied weergegeven. 
 

          
Ligging van Natura 2000-gebied in de omgeving van het plangebied. De ligging van het plangebied wordt met de blauwe marker 
aangeduid. Gronden die tot Natura 2000 behoren worden met de okergele kleur aangeduid (bron: pdok.nl). 

 
Effectbeoordeling 
 
Beoordeling uitvoering fysieke activiteiten 
Het plangebied is niet zichtbaar vanuit Natura 2000-gebied. Negatieve effecten, zoals geluid, licht en optische 
verstoring zijn daarom niet aan de orde. Ook zijn in het Natura 2000-gebied geen negatieve effecten, zoals 
trillingen waarneembaar. Met uitzondering van het aspect stikstof, kunnen negatieve effecten op Natura 
2000-gebied uitgesloten worden. 
 
Beoordeling stikstof (ontwikkelfase) 
Per 1 juli 2021 is de Wet stikstofreductie en natuurverbetering van kracht. Dat houdt in dat stikstofemissie 
welke ontstaat tijdens de ontwikkelfase, niet beoordeeld hoeft te worden op mogelijk negatieve effecten 
op Natura 2000-gebied. Wel dient de gebruiksfase beoordeeld te worden. 
 
Beoordeling stikstof (gebruiksfase)  
Er wordt bestaande agrarische bebouwing gesloopt en een woning teruggebouwd. Als gevolg van het slopen 
van agrarische bebouwing neemt de emissie van stikstof (ammoniak en stikstofoxiden) sterk af. De emissie 
van stikstof tijdens de gebruiksfase is lager dan de huidige en leidt daarom niet tot een toename van 
stikstofdepositie in Natura 2000-gebied. 

 
5.5 Slotconclusie 
Het plangebied behoort niet tot het Natuurnetwerk Nederland of Natura 2000-gebied. Vanwege de ligging 
buiten het Natuurnetwerk Nederland, hoeft voorgenomen initiatief niet getoetst te worden aan provinciale 
beleidsregels ten aanzien van de bescherming van het NNN (geen externe werking). Er wordt bestaande 
agrarische bebouwing gesloopt en een woning teruggebouwd. Als gevolg van het slopen van agrarische 
bebouwing neemt de emissie van stikstof (ammoniak en stikstofoxiden) sterk af. De emissie van stikstof 
tijdens de gebruiksfase is lager dan de huidige en leidt daarom niet tot een toename van stikstofdepositie in 
Natura 2000-gebied. Het uitvoeren van een stikstofberekening is niet nodig. 

  

8,87 kilometer afstand tussen het 
plangebied en de gronden die tot 
Natura 2000 behoren 
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HOOFDSTUK 6   SOORTENBESCHERMING 
 

6.1 Verwachting en bureauonderzoek 
Uit de bureaustudie (bronnenonderzoek & NDFF) zijn geen veldbiologische gegevens naar voren gekomen 
die bruikbaar zijn voor deze studie. 
 
Het plangebied vormt een deel van een varkensbedrijf en bestaat uit bebouwing, gazon en erfverharding. De 
inrichting en het gevoerde beheer maken het plangebied niet tot een geschikte groeiplaats voor beschermde 
planten, maar wel tot een potentieel geschikt functioneel leefgebied voor verschillende beschermde 
diersoorten. Gelet op de inrichting en het gevoerde beheer, behoort het plangebied mogelijk tot functioneel 
leefgebied van sommige algemene en weinig kritische diersoorten uit onderstaande soortgroepen:  

• vogels;  

• vleermuizen; 

• grondgebonden zoogdieren;  

• amfibieën; 
 
Overige soorten 
Het onderzoeksgebied is niet onderzocht op het voorkomen van beschermde faunasoorten als reptielen, 
libellen, vissen, dag- en nachtvlinders, bladmossen, sporenplanten, haften en kreeftachtigen omdat het 
onderzoeksgebied geen geschikte habitat vormt voor deze soorten of omdat het plangebied buiten het 
normale verspreidingsgebied van deze soortgroepen ligt. Het is niet aannemelijk dat soorten, of 
soortgroepen, die (soms) moeilijk nieuwe leefgebieden koloniseren, zich spontaan buiten het normale 
verspreidingsgebied vestigen. Dit geldt bijvoorbeeld voor sommige kleine grondgebonden zoogdieren, 
reptielen en voor planten.  
 

6.2 Methode 
In het kader van het natuurwaardenonderzoek is het plangebied op 11 januari 2022 tijdens de 
daglichtperiode (ochtend) bezocht. Het onderzoeksgebied is te voet onderzocht op de aanwezigheid en 
potentiële aanwezigheid van beschermde flora- en faunawaarden. Het gebied is visueel en auditief 
onderzocht. Tijdens het veldbezoek is gebruik gemaakt van een verrekijker (Swarovski 12x50) en zijn de in dit 
rapport opgenomen afbeeldingen gemaakt. De onderzoeker beschikte tevens over een warmtebeeldcamera 
(Helion Pulsar xq28). 
 
Bij het bepalen van de mogelijke aantasting van beschermde soorten is gebruik gemaakt van de volgende 
bronnen: 

• veldbezoek door ervaren ecoloog; 

• aanvullend bronnenonderzoek (o.a. internet); 

• NDFF; 
 
Specifieke relevante literatuurbronnen zijn o.a. 

• Atlas van de amfibieën en reptielen van Nederland; 

• Atlas van de zoogdieren van Nederland; 

• Nieuwe atlas van de Nederlandse flora;  
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Vogels 
Het gebied is visueel en auditief onderzocht op het voorkomen van (broed)vogels. De onderzoeksperiode is 
matig geschikt voor onderzoek naar (broed)vogels. Sommige vogels vertonen in deze tijd van het jaar 
territorium-indicerend gedrag (zingen/balts), maar slechts enkele vogelsoorten kunnen een bezet nest 
hebben in deze tijd van het jaar (o.a. nijlgans, kerkuil, Turkse tortel). Zomergasten houden zich in deze tijd 
van het jaar nog op in de overwinteringsgebieden. Standvogels, zoals steenuil en huismus bevinden zich 
meestal nog wel in de directe omgeving van de nestplaats. 

 
In het plangebied is gekeken naar vogels, oude nesten en sporen die op de aanwezigheid van nesten in het 
plangebied duiden, zoals prooiresten (roofvogels), schijtsporen, braakballen, ruiveren (roofvogels), 
eierdoppen en zichtbaar nestmateriaal. Op basis van een beoordeling van de landschappelijke kenmerken 
kan een goede inschatting gemaakt worden van de functie van het onderzoeksgebied voor vogels en of de 
uitgevoerde inventarisatie voldoet aan de gestelde eisen voor onderzoek naar vogels. 
 

Grondgebonden zoogdieren  
Het plangebied is visueel onderzocht op het voorkomen van beschermde grondgebonden zoogdieren. De 
onderzoeksperiode is geschikt voor verspreidingsonderzoek, maar matig geschikt voor onderzoek naar 
voortplantingslocaties. Grondgebonden diersoorten hebben geen zogende jongen in deze tijd van het jaar. 
Wel benutten veel grondgebonden zoogdieren de voortplantingsplaats als vaste rustplaats buiten de 
voortplantingsperiode. 
 
Er is in het plangebied gezocht naar grondgebonden zoogdieren, verblijfplaatsen en sporen die op de 
aanwezigheid van grondgebonden zoogdieren in het plangebied duiden zoals holen, nesten, graaf-, krab- en 
bijtsporen, haren, prooiresten, pootafdrukken en uitwerpselen. De beplanting is specifiek beoordeeld als 
potentiële verblijfplaats voor egel en steenmarter.  
  
Vleermuizen 
De onderzoeksperiode is beperkt geschikt voor onderzoek naar verblijfplaatsen van vleermuizen omdat 
vleermuizen in deze tijd van het jaar de winterverblijfplaats bezetten. Sommige vleermuissoorten bezetten 
de winterverblijfplaats op enige afstand (>100km) van de zomerverblijfplaats, terwijl de gewone 
dwergvleermuis soms de zomerverblijfplaats blijft bezetten in de wintermaanden, totdat de koude intreed 
en dan soms alsnog een winterverblijfplaats in de regio gaat opzoeken. Sommige vleermuizen in winterrust 
zitten diep weggekropen in gebouwen of bomen, maar er zijn ook vleermuizen die open en bloot aan de 
binnenzijde van gebouwen hangen, zoals op tochtvrije zolders. 
 
Er is in het plangebied gezocht naar vleermuizen en naar potentiële rust- verblijfplaatsen van vleermuizen. 
Het plangebied is bezocht op een moment op de dag dat vleermuizen niet foerageren en geen lijnvormige 
landschapselementen benutten als vliegroute. De mogelijke betekenis van het plangebied als 
foerageergebied en vliegroute voor vleermuizen is bepaald op basis van een visuele beoordeling van de 
landschappelijke karakteristieken van het plangebied.   
 
Amfibieën 
De onderzoeksperiode is ongeschikt voor verspreidingsonderzoek naar amfibieën en ongeschikt voor 
onderzoek naar voortplantingswateren. Amfibieën bezetten de winterrustplaats in deze tijd van het jaar en 
zitten dan weggekropen in de sliblaag van open water of diep weggekropen in holen en gaten in de grond, of 
onder strooisel, bladeren, takken, rommel of opgeslagen goederen. 
 
Op basis van een beoordeling van landschappelijke kenmerken kan een goede inschatting gemaakt worden 
van de functie van het plangebied voor amfibieën en of de uitgevoerde inventarisatie voldoet aan de gestelde 
eisen voor onderzoek naar deze soorten. Daarbij is tevens rekening gehouden met de ligging van het 
plangebied ten opzichte van het (normale) verspreidingsgebied van verschillende amfibieënsoorten. 
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6.3 Resultaten  
In deze paragraaf worden de resultaten van het veldbezoek gepresenteerd. Alleen soorten die in het 
onderzoeksgebied vastgesteld zijn, zeer waarschijnlijk in het onderzoeksgebied voorkomen of soorten 
waarvan het onderzoeksgebied een (essentieel) onderdeel van het functionele leefgebied vormt, worden in 
deze paragraaf besproken.   
 
Vogels  
Het plangebied behoort tot functioneel leefgebied van verschillende vogelsoorten. Vogels benutten het 
plangebied als foerageergebied en vermoedelijk nestelen er jaarlijks vogels in het plangebied. Vogels kunnen 
een nestlocatie bezetten in de kapschuur. De varkensstal is voor vogels niet toegankelijk en daardoor niet 
geschikt om een nestplaats in te bezetten. Vogelsoorten die mogelijk in het plangebied nestelen zijn merel, 
winterkoning, holenduif en houtduif. Er zijn geen nestlocaties voor huismussen in het plangebied aanwezig. 
Verder zijn in het plangebied geen aanwijzingen gevonden dat steen- of kerkuilen er een vaste rust- of 
nestplaats bezetten. Aanwezigheid van deze soorten in gebouwen is doorgaans gemakkelijk vast te stellen 
aan de hand van braakballen, schijtsporen en ruiveren. Tevens zijn er geen aanwijzingen gevonden dat 
roofvogels een nestplaats in het plangebied bezetten. 
 
Door het slopen van de kapschuur tijdens de voortplantingsperiode, wordt mogelijk een vogel gedood en een 
bezet vogelnest beschadigd of vernield. Als gevolg van het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten neemt 
de betekenis van het plangebied als foerageergebied voor vogels niet af.  
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Slopen kapschuur tijdens de voortplantingsperiode; 
 
Grondgebonden zoogdieren 
Er zijn in het plangebied geen beschermde grondgebonden zoogdieren waargenomen, maar het plangebied 
behoort vermoedelijk tot functioneel leefgebied van verschillende algemene- en weinig kritische 
grondgebonden zoogdiersoorten als huisspitsmuis, bosmuis, egel en steenmarter. Voorgenoemde soorten 
benutten het plangebied hoofdzakelijk als foerageergebied, maar mogelijk bezetten bosmuizen en 
huisspitsmuizen er ook een vaste rust- en voortplantingsplaats. Deze soorten kunnen een rust- en 
voortplantingsplaats bezetten onder voertuigen/spullen/materialen welke geparkeerd/verspreid onder de 
kapschuur staan. De varkensstal is voor grondgebonden zoogdieren niet toegankelijk en daardoor niet 
geschikt om een vaste rust- en voortplantingsplaats in te bezetten. Een geschikte plek voor egel en 
steenmarter om een vaste rust- of voortplantingsplaats te bezetten, ontbreekt in het plangebied.  
 
Door het verwijderen van voertuigen/spullen/materialen onder de kapschuur wordt mogelijk een 
grondgebonden zoogdier gedood en wordt mogelijk een vaste rust- en/of voortplantingsplaats beschadigd 
en vernield. Als gevolg van het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten neemt de betekenis van het 
plangebied als foerageergebied voor grondgebonden zoogdieren niet af.  
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Verwijderen voertuigen/spullen/materialen onder kapschuur; 
 
Vleermuizen 
 

• Verblijfplaatsen  
Er zijn tijdens het veldbezoek geen vleermuizen waargenomen en er zijn geen aanwijzingen gevonden dat 
vleermuizen een rust- of voortplantingsplaats in het plangebied bezetten. De varkensstal beschikt weliswaar 
over luchtspouw maar er zijn geen invliegopeningen zoals open stootvoegen of ventilatieopeningen 
aangetroffen die vleermuizen de kans bieden een verblijfplaats te bezetten. De kapschuur is open en 
toegankelijk voor vleermuizen, maar er zijn geen aanwijzingen gevonden dat vleermuizen er een rustplaats 
bezetten. Rustplaatsen van vleermuizen in gebouwen zijn doorgaans eenvoudig vast te stellen aan de hand 
van uitwerpselen onder de hangplek.  Verder zijn in het plangebied geen potentiële verblijfplaatsen van 
vleermuizen waargenomen, zoals een holle ruimte achter een boeiboord, windveer, loodslab, vensterluik, 
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zonnewering of gevelbetimmering aangetroffen. Ervaring met vleermuisonderzoek op dergelijke erven heeft 
aangetoond dat vleermuizen doorgaans geen verblijfplaats bezetten in de spouw van varkensstallen. Wel 
bezetten vleermuizen veelal een verblijfplaats in de (bedrijfs)woning. In voorliggend geval, staat de 
(bedrijfs)woning buiten het plangebied. 
 
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten wordt geen vleermuis verstoord of gedood en wordt 
geen vaste rust- of voortplantingsplaats verstoord, beschadigd of vernield.  
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Geen; 
 

• Foerageergebied  
Het veldbezoek is uitgevoerd buiten de periode van de dag waarop vleermuizen foerageren, maar op basis 
van een beoordeling van de inrichting en het gevoerde beheer, wordt het plangebied als ongeschikt 
foerageergebied voor vleermuizen beschouwd. Vermoedelijk vliegen vleermuizen wel over een deel van het 
plangebied tijdens het foerageren langs de westelijk gelegen beplanting op het erf. Gelet op de inrichting, 
het gevoerde beheer en de kleine oppervlakte, wordt het plangebied niet als essentieel foerageergebied voor 
vleermuizen beschouwd. 
 
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten wordt het foerageergebied van vleermuizen niet 
aangetast. 
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Geen; 
 

• Vliegroute 
Sommige vleermuissoorten benutten lijnvormige elementen ter geleiding tijdens het foerageren en om van 
verblijfplaats naar foerageergebied te vliegen (en van foerageergebied naar verblijfplaats). Lijnvormige 
elementen die benut worden als vliegroute kunnen bestaan uit houtopstanden en wateren, maar ook een rij 
gevels van woningen.  
 
Het plangebied vormt geen verbindende schakel in een lijnvormig landschapselement en maakt daarom geen 
onderdeel uit van een vliegroute van vleermuizen. Uitvoering van de voorgenomen activiteiten heeft geen 
negatief effect op vliegroutes van vleermuizen. 
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Geen;  
 
Amfibieën  
Tijdens het veldbezoek zijn geen amfibieën waargenomen, maar gelet op de inrichting en het gevoerde 
beheer, wordt het plangebied als functioneel leefgebied voor sommige algemene en weinig kritische 
amfibieënsoorten beschouwd. Amfibieën als bruine kikker en gewone pad benutten het plangebied als 
foerageergebied en mogelijk bezetten ze er een (winter)rustplaats. Deze soorten kunnen een 
(winter)rustplaats bezetten onder voertuigen/spullen/materialen welke geparkeerd/verspreid onder de 
kapschuur staan. De varkensstal is voor amfibieën niet toegankelijk en daardoor niet geschikt om een 
(winter)rustplaats in te bezetten. Het plangebied wordt niet als functioneel leefgebied van zeldzame 
amfibieënsoorten als kamsalamander, rugstreeppad of poelkikker beschouwd. Geschikt 
voortplantingsbiotoop ontbreekt in het plangebied.  
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Amfibieën kunnen een (winter)rustplaats bezetten onder voertuigen/spullen/materialen welke geparkeerd/verspreid onder de 
kapschuur staan. 

 
Door het verwijderen van voertuigen/spullen/materialen onder de kapschuur wordt mogelijk een amfibie 
gedood en wordt mogelijk een vaste (winter)rustplaats beschadigd en/of vernield. Als gevolg van de 
voorgenomen activiteiten neemt de geschiktheid van het plangebied als foerageergebied van amfibieën niet 
af.  

 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Verwijderen voertuigen/spullen/materialen onder kapschuur; 
 
Overige soorten 
Er zijn geen andere beschermde soorten aangetroffen. Het gevoerde beheer en de inrichting maken het 
plangebied tot een ongeschikt functioneel leefgebied voor deze soorten.  
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6.4 Wettelijke consequenties van de beoogde ingreep 
 
Vogels 
Als gevolg van het slopen van de kapschuur tijdens de voortplantingsperiode wordt mogelijk een 
bezet vogelnest beschadigd en vernield. Van de in het plangebied nestelende soorten is uitsluitend het 
bezette nest beschermd, niet het oude nest of de nestplaats.  Voor het beschadigen/vernielen van een bezet 
nest (eieren) of het doden van een vogel kan geen ontheffing van de verbodsbepalingen verkregen worden 
omdat de voorgenomen activiteit niet als een in de wet genoemd belang wordt beschouwd.  
 
Werkzaamheden die kunnen leiden tot het verstoren/vernielen van vogelnesten dienen daarom buiten de 
voortplantingsperiode van vogels uitgevoerd te worden. De meest geschikte periode om de voorgenomen 
activiteiten uit te voeren is augustus-februari. Voorgenomen werkzaamheden mogen juridische beschouwd 
wel plaats vinden tijdens het broedseizoen van vogels, mits geen bezette vogelnesten beschadigd/vernield 
worden. Indien de voorgenomen activiteiten uitgevoerd worden tijdens de voortplantingsperiode, dient een 
broedvogelscan uitgevoerd te worden om de aanwezigheid van een bezet vogelnest uit te sluiten.  
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Slopen kapschuur buiten de voortplantingsperiode (of broedvogelscan uitvoeren); 
 
Vleermuizen  
 

• Verblijfplaatsen  
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten wordt geen vleermuis verstoord of gedood en wordt 
geen vaste rust- of verblijfplaats beschadigd of vernield.  
 
Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen nader 
onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te 
worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.  
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb:  

- Geen; 
 

• Essentieel foerageergebied  
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten wordt geen essentieel foerageergebied van vleermuizen 
aangetast. 
 
Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen nader 
onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te 
worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.  
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen; 

• Essentiële Vliegroute 
Het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten heeft geen negatief effect op (essentiële) vliegroutes1 van 
vleermuizen.  
 
Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen nader 
onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te 
worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.  
 
 

 
1 Vliegroutes van vleermuizen zijn beschermd wanneer deze essentieel zijn voor het kunnen functioneren van de verblijfplaats van een 

vleermuis. Niet ieder lijnvormig element waar langs vleermuizen vliegen is een essentiële vliegroute.  
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Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 
- Geen; 

 
Grondgebonden zoogdieren 
Mogelijk wordt een beschermd grondgebonden zoogdier gedood en wordt een vaste rust- of 
voortplantingsplaats beschadigd of vernield, als gevolg van uitvoering van de voorgenomen activiteiten. Voor 
de beschermde grondgebonden zoogdieren die een vaste rust- en/of voortplantingsplaats in het plangebied 
bezetten, geldt een vrijstelling van de verbodsbepaling `beschadigen/vernielen van vaste rust- en 
voorplantingsplaatsen’. Voor het doden van beschermde grondgebonden zoogdieren geldt geen vrijstelling.  
 
Mits geen grondgebonden zoogdieren (opzettelijk) gedood worden, leiden de voorgenomen activiteiten niet 
tot wettelijke consequenties. Indien niet voorkomen kan worden dat beschermde dieren gedood worden, 
dient een ontheffing van de verbodsbepalingen (doden) aangevraagd te worden of dient gewerkt te worden 
volgens een toepasbare en goedgekeurde gedragscode. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden 
en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te worden om de voorgenomen 
activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb. 
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen, mits er geen beschermde gedood worden; 
 
Amfibieën 
Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten wordt mogelijk een beschermd amfibie gedood en wordt 
mogelijk een (winter)rustplaats beschadigd of vernield. Voor de beschermde amfibieën, die een 
(winter)rustplaats in het plangebied bezetten geldt een vrijstelling van de verbodsbepaling 
`beschadigen/vernielen van vaste rust- en voorplantingsplaats’. Voor het doden van beschermde 
amfibiesoorten geldt geen vrijstelling.  
 
Mits er geen amfibieën (opzettelijk) gedood worden, leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke 
consequenties. Indien niet voorkomen kan worden dat beschermde dieren gedood worden, dient een 
ontheffing van de verbodsbepalingen (doden) aangevraagd te worden of dient gewerkt te worden volgens 
een toepasbare en goedgekeurde gedragscode. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er 
hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te worden om de voorgenomen activiteiten 
uit te mogen voeren in het kader van de Wnb. 
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen, mits er geen beschermde dieren gedood worden;  
 
Overige soorten 
Het plangebied behoort niet tot functioneel leefgebied van andere beschermde flora- of faunasoorten. 
Vanwege de lokale invloedsfeer heeft de voorgenomen activiteit geen negatief effect op andere beschermde 
soorten. Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing is niet noodzakelijk. 
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In onderstaande tabel worden de wettelijke consequenties samengevat weergegeven.  
Soortgroep Functie  Beschermde 

soorten 
planlocatie 

Verbodsbepalingen  
(Wet natuurbescherming) 
 

Aandachtspunt 

Grondgebonden 
zoogdieren  

Foerageergebied Diverse soorten  Niet van toepassing; functie 
wordt niet aangetast 

Geen  

Grondgebonden 
zoogdieren  

Vaste rust- en 
voortplantingsplaats  

Diverse soorten Niet van toepassing; vrijstelling 
i.v.m. ruimtelijke ontwikkeling  

Geen  

Grondgebonden 
zoogdieren 

Doden van dieren  Diverse soorten Art. 3.10 lid 1a Geen dieren doden of 
ontheffing aanvragen 

Vogels  Foerageergebied Diverse soorten   Niet van toepassing; functie 
wordt niet aangetast 

Geen  

Vogels  Bezette nesten (niet 
jaarrond beschermd) 

Diverse soorten Art. 3.1 lid 2 Geen bezette nesten 
negatief beïnvloeden of 
ontheffing aanvragen 

Vogels  Jaarrond beschermde 
nest- en rustplaats  

Niet aanwezig   Niet van toepassing Geen 

Vogels Doden van dieren  Diverse soorten Art. 3.1 lid 1 Geen bezette nesten 
negatief beïnvloeden of 
ontheffing aanvragen 

Vleermuizen   Rust- of 
voortplantingsplaats  

Niet aanwezig Niet van toepassing Geen 

Vleermuizen  Foerageergebied  Niet aanwezig Niet van toepassing Geen  

Vleermuizen  Vliegroute Niet aanwezig   Niet van toepassing Geen  

Vleermuizen  Doden van dieren  Niet van 
toepassing 

Niet van toepassing Geen 

Amfibieën  Foerageergebied Diverse soorten   Niet van toepassing; functie 
wordt niet aangetast 

Geen  

Amfibieën  Vaste rustplaats  Diverse soorten  Niet van toepassing; vrijstelling 
i.v.m. ruimtelijke ontwikkeling 

Geen  

Amfibieën  Voortplantingsplaats  Niet aanwezig Niet van toepassing Geen 

Amfibieën  Doden van dieren  Diverse soorten Art. 3.10 lid 1a Geen dieren doden of 
ontheffing aanvragen 

Overige soorten 

 
Dieren en overige 
functies 

Niet aanwezig Niet van toepassing Geen 

Samenvatting van de wettelijke consequenties. 

 
Soortgroep  Vaste rust- 

plaats  
Voortplan-
tingsplaats   

Vliegroute 
(vleermuizen)  

Essentieel   
foerageer-  
gebied   

Wettelijke  
consequenties  

Nader 
onderzoek 
vereist  

Ontheffing 
vereist 

Grondgebonden 
zoogdieren  

Ja Ja n.v.t.  Nee  Ja Nee Nee, tenzij dieren 
gedood worden 

Vogels  Nee Ja n.v.t.  Nee Ja Nee Nee, tenzij vogels 
gedood, bezette 

nesten verstoord, 
beschadigd of 

vernield worden 

Vleermuizen   Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee 

Amfibieën  Ja Nee n.v.t.  Nee Ja Nee Nee, tenzij dieren 
gedood worden 

Vereenvoudigde samenvatting van de wettelijke consequenties per diergroep.  

 
6.5 Historische gegevens en overige bronnen 
Er zijn geen historische gegevens van het plangebied bekend. 
 
6.6 Volledigheid van het onderzoek 
Het onderzoek is volledig uitgevoerd met geschikte weersomstandigheden.  
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HOOFDSTUK 7   CONCLUSIES  
De voorgenomen activiteiten worden gezien als ‘ruimtelijke ontwikkeling’. Voor een aantal algemeen 
voorkomende en talrijke faunasoorten geldt in Overijssel een vrijstelling van de verbodsbepaling ‘het 
opzettelijk beschadigen en vernielen van rust- en voortplantingsplaats’, als gevolg van werkzaamheden die 
in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd2. Voor beschermde soorten die niet op deze 
vrijstellingslijst staan, is een ontheffing vereist of er dient gewerkt te worden volgens een goedgekeurde en 
toepasbare gedragscode om ze te mogen verstoren en om opzettelijk de vaste rust- en voortplantingsplaats 
te mogen beschadigen en te vernielen. Voor het doden van beschermde diersoorten geldt geen vrijstelling 
van de verbodsbepalingen. Afhankelijk van de status van de beschermde soorten, kan soms ook gewerkt 
worden conform een door de Minister goedgekeurde, en op de situatie toepasbare, gedragscode. In het 
kader van de zorgplicht moet rekening worden gehouden met alle in het plangebied aanwezige planten en 
dieren en moet er gekozen worden voor een werkmethode en/of planning in de tijd, waardoor planten en 
dieren zo min mogelijk schade ondervinden als gevolg van de voorgenomen activiteiten.  
 
Het plangebied behoort niet tot het Natuurnetwerk Nederland of Natura 2000-gebied. Vanwege de ligging 
buiten het Natuurnetwerk Nederland, hoeft voorgenomen initiatief niet getoetst te worden aan provinciale 
beleidsregels ten aanzien van de bescherming van het NNN (geen externe werking). Er wordt bestaande 
agrarische bebouwing gesloopt en een woning teruggebouwd. Als gevolg van het slopen van agrarische 
bebouwing neemt de emissie van stikstof (ammoniak en stikstofoxiden) sterk af. De emissie van stikstof 
tijdens de gebruiksfase is lager dan de huidige en leidt daarom niet tot een toename van stikstofdepositie in 
Natura 2000-gebied. Het uitvoeren van een stikstofberekening is niet nodig. 
 
De inrichting en het gevoerde beheer maken het plangebied niet tot een geschikte groeiplaats voor 
beschermde plantensoorten, maar wel tot geschikt functioneel leefgebied voor verschillende beschermde 
dieren. Beschermde diersoorten benutten het plangebied hoofdzakelijk als foerageergebied, maar mogelijk 
nestelen er vogels, bezetten amfibieën er een (winter)rustplaats en bezetten beschermde grondgebonden 
zoogdieren er een vaste rust- of voortplantingsplaats. Vleermuizen bezetten geen vaste rust- of 
voortplantingsplaats in het plangebied en gebruiken het ook niet als foerageergebied. 
 
Van de in het plangebied nestelende vogelsoorten, is uitsluitend het bezette nest beschermd, niet het oude 
nest of de nestplaats. Bezette vogelnesten zijn beschermd en mogen niet beschadigd of vernield worden. 
Gelet op de aard van de werkzaamheden kan geen ontheffing verkregen worden voor het beschadigen of 
vernielen van bezette vogelnesten. Indien de kapschuur gesloopt wordt tijdens de voortplantingsperiode, 
wordt geadviseerd vooraf een broedvogelscan uit te voeren om de aanwezigheid van een bezet vogelnest uit 
te kunnen sluiten. 
 
Als gevolg van de voorgenomen activiteiten worden mogelijk beschermde grondgebonden zoogdieren en 
amfibieën gedood en wordt mogelijk een vaste (winter)rust- en/of voortplantingsplaats van een beschermd 
grondgebonden zoogdier of amfibie beschadigd of vernield. Voor de beschermde grondgebonden zoogdieren 
amfibieënsoorten, die een vaste (winter)rust- en voortplantingsplaats in het plangebied bezetten, geldt een 
vrijstelling van de verbodsbepaling ‘beschadigen/vernielen van vaste rust- en voortplantingsplaatsen’. Er 
geldt geen vrijstelling voor het doden van beschermde grondgebonden zoogdieren en amfibieën. Om te 
voorkomen dat beschermde dieren gedood worden dienen ze weggejaagd te worden of weggevangen te 
worden (en elders losgelaten). Indien niet voorkomen kan worden dat een beschermd dier gedood wordt, 
dient een ontheffing aangevraagd te worden of dient gewerkt te worden volgens een goedgekeurde en 
toepasbare gedragscode. 

Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten neemt de betekenis van het plangebied als foerageergebied 
voor de foeragerende diersoorten niet af.       

 
2De lijst met soorten waarvoor een vrijstelling geldt in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling, is per 1-12-2019 aangepast. Egel en kleine 
marterachtigen vallen vanaf die datum niet meer onder de vrijstellingsregeling van de provincie Overijssel.  
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Bijlage 2 
Toelichting Wet Natuurbescherming  
 
Drie beschermingsregimes  
De Wet natuurbescherming kent een apart beschermingsregime voor soorten van de Vogelrichtlijn, een apart 
beschermingsregime voor soorten van de Habitatrichtlijn (het Verdrag van Bern en het Verdrag van Bonn) en 
een apart beschermingsregime voor andere soorten, die vanuit nationaal oogpunt beschermd worden. Elk 
van deze beschermingsregimes kent zijn eigen verbodsbepalingen en vereisten voor vrijstelling of ontheffing 
van de verboden. Alle vogels (ruim 700 soorten), zijn beschermd. Daarnaast worden ongeveer 230 overige 
Europese en nationale soorten beschermd. 
 
Om af te mogen wijken van de verbodsbepalingen via een ontheffing of vrijstelling moet aan drie criteria zijn 
voldaan: 
 

- Ten eerste mag alleen van de verbodsbepaling afgeweken worden als er geen andere bevredigende 
oplossing voor de handeling mogelijk is.  

- Ten tweede moet tegenover de afwijking van het verbod een in de wet genoemd belang staan. De 
wet geeft voor de verschillende beschermingsregimes aan wat die belangen zijn zoals 
volksgezondheid of openbare veiligheid. 

- Tenslotte mag de ingreep geen afbreuk doen aan de staat van instandhouding van de soort.  
 
Als aan deze drie vereisten voldaan is, kan een ontheffing worden verleend. Voor een aantal handelingen zijn 
bovendien vrijstellingen mogelijk, bijvoorbeeld in de vorm van een provinciale verordening of een 
gedragscode. 
 
Soortenbescherming en het ‘nee, tenzij principe’ 
De verbodsbepalingen voor vogels en Habitatrichtlijnsoorten in de Wet natuurbescherming sluiten vrijwel 
één op één aan bij de bepalingen uit de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. De verbodsbepalingen zijn gericht 
op de bescherming van individuen van soorten. 
 
Ook voor de andere soorten, die niet op grond van de Vogel- of Habitatrichtlijn maar vanuit nationaal oogpunt 
beschermd worden, geldt dat de verbodsbepalingen zien op het individu, maar of ontheffing verleend kan 
worden, wordt afgewogen tegen het effect van de ingreep op het populatieniveau van de soort. 
 
Zorgplicht voor dieren en planten  
Of dier- en plantensoorten nu wettelijk beschermd zijn of niet, iedereen moet voldoende rekening houden 
met in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving. De wet erkent daarmee de intrinsieke 
waarde van in het wild levende soorten. De Memorie van Toelichting zegt het zo: “De zorgplicht houdt in dat 
eenieder voldoende zorg in acht moet nemen voor de in het wild levende dieren en planten, alsmede voor 
hun directe leefomgeving. Overtreding van de zorgplicht is niet strafbaar gesteld; de zorgplicht kan wel door 
toepassing van bestuursdwang worden gehandhaafd”. 
 
Vrijstelling regelgeving  
Onder de Wet natuurbescherming is niet altijd een ontheffing nodig bij handelingen met gevolgen voor 
beschermde plant- en diersoorten. In (veel) gevallen kunt u gebruik maken van een vrijstelling. Een vrijstelling 
is een uitzondering op een wettelijk verbod, die wordt vastgesteld voor een van te voren bepaalde categorie 
van gevallen. Er zijn verschillende vrijstellingen van de verboden voor beschermde soorten mogelijk. Een 
bekende en reeds in de praktijk toegepaste vorm van vrijstelling is die van de gedragscode. In de Wet 
natuurbescherming zijn voor beschermde soorten ook andere vormen van vrijstelling geïntroduceerd, zoals 
door middel van een Programmatische Aanpak of via een provinciale verordening. Overigens is ook een 
vrijstelling in de vorm van een ministeriële regeling mogelijk. 
 
Provinciale staten kunnen vrijstelling van de verbodsbepalingen verlenen. Dit moet worden geregeld in een 
provinciale verordening.  
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Gedragscodes die zijn opgesteld onder de Flora- en faunawet kunnen worden uitgebreid ten aanzien van 
soorten die op grond van de Wet natuurbescherming beschermd worden maar dat op grond van de Flora- en 
faunawet nog niet waren. Goedkeuring van een gedragscode op grond van de Flora- en faunawet blijft ook 
onder de Wet natuurbescherming geldig, voor de duur van de goedkeuring. Daarna dient de gedragscode 
voor goedkeuring getoetst te worden aan de Wet natuurbescherming. 
 
 
Welke soorten zijn beschermd? 
De Wet natuurbescherming kent drie categorieën beschermde soorten:  
 
1. Ten eerste worden alle van nature in Nederland in het wild levende vogels beschermd volgens het 
beschermingsregime van de Vogelrichtlijn.  
2. Ten tweede worden soorten beschermd op grond van de Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en het 
Verdrag van Bonn.  
3. Tenslotte is er een beschermingsregime voor ‘andere soorten’ waaronder soorten vallen die vanuit 
nationaal oogpunt bescherming behoeven.  
 

 
Verbodsbepalingen Wet natuurbescherming  
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Vrijgestelde soorten 
In afwijking van de verboden in artikel 3.10, eerste lid, van de Wet is het toegestaan om van de onderstaande 
soorten de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen opzettelijk te beschadigen of te vernielen wanneer 
er geen andere bevredigende oplossing bestaat. Het opzettelijk ‘doden’ van onderstaande soorten is niet 
toegestaan. De vrijstelling is van kracht wanneer de handeling verband houdt met de volgende activiteiten: 
 

- de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen het daarop volgende 
gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied; 

- het bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, 
waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van 
natuurbeheer. 

 

 

# 

# 

# 

# 
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Lijst met soorten waarvoor een vrijstelling van de verbodsbepalingen geldt als gevolg van handelingen die in het kader van 
een ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd.  

 
Deze soorten zijn per 1-12-2019 van de vrijstellingslijst gehaald.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

# 
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Bijlage 3. Fotobijlage 
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Bijlage 4. Geraadpleegde bronnen: 

 
Internet: 
 
https://www.verspreidingsatlas.nl 
 
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/ 
 
https://www.regelink.net/kenniscentrum/beschermde-soorten-wet-natuurbescherming/  
 
https://calculator.aerius.nl 
 
http://www.ruimtelijkeplannen.nl 
 
https://pdokviewer.pdok.nl/ 
 
https://www.ndff.nl/  
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Bijlage 5. Lijst met jaarrond beschermde vogelnesten in Overijssel 
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1. Inleiding 
In opdracht van de heer Lex Bechtel van BJZ.nu heeft Dumea Milieu op de locatie 
Groenlandsdijk 4 te Markelo; kadastraal bekend: Markelo, Sectie P, perceel 884 een historisch 
vooronderzoek uitgevoerd. 
 
De aanleiding tot het historisch onderzoek wordt gevormd door de voorgenomen 
herbestemming van een dwarsritschuur tot woning. 
 
Doel van het historisch onderzoek is het beoordelen of op de onderzoekslocatie verdachte 
deellocaties ten aanzien van het voorkomen van bodemverontreiniging aanwezig zijn. Het 
historisch onderzoek dient als basis voor het opstellen van het onderzoeksprogramma voor het 
eventueel uit te voeren verkennend bodemonderzoek. 
 
Het historisch vooronderzoek is uitgevoerd conform de richtlijnen: 

- NEN 5725 Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij 
verkennend en nader onderzoek (NEN5725:2009);  

  

Dumea Milieu is een handelsnaam van Terra Agribusiness. Het procescertificaat van Terra 
Agribusiness en het hierbij behorende keurmerk (BRL SIKB 2000) zijn van toepassing op de 
activiteiten inzake het milieukundig veldwerk, inclusief de daarbij behorende 
veldwerkregistratie, en de overdracht van de monsters aan een erkend laboratorium. 
 
Om de onafhankelijkheid van het onderzoek te waarborgen, verklaart Terra Agribusiness op 
geen enkele wijze gelieerd te zijn aan de te onderzoeken projectlocatie, zowel in juridische, 
financiële of personele sfeer. 
 
In geval van klachten kan de opdrachtgever zich wenden tot Terra-Agribusiness BV en zo nodig 
tot de certificerende-instelling (Normec). 
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2. Vooronderzoek 
Conform het onderzoeksprotocol NEN 5725 is ten behoeve van de bepaling van de 
onderzoeksstrategie op onderhavige locatie een vooronderzoek uitgevoerd. In de paragrafen 
2.1 t/m 2.7 wordt het vooronderzoek uitgebreid beschreven. 
 
2.1 Topografische beschrijving 
De locatie is kadastraal bekend als Markelo, Sectie P, perceel 884. Zie bijlage I voor een 
topografische kaart met ligging onderzoekslocatie.  
Binnen de door opdrachtgever aangegeven plannen valt enkel de dwarsritschuur. Als 
onderzoekslocatie wordt in dit onderzoek dan ook enkel de dwarsritschuur aangehouden. 
In het kader van de NEN5725 wordt echter de gehele locatie beschreven. 
 
Op de onderstaande afbeelding is de globale onderzoekslocatie weergegeven. 
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2.2 Historische informatie onderzoekslocatie 
Voor het verkrijgen van historische informatie van de locatie is een aanvraag ingediend bij de 
Gemeente Hof van Twente en de Provincie Overijssel. In bijlage VII is de verkregen informatie van 
de Provincie en de gemeente bijgevoegd. 
 
De locatie aan de Groenlandsdijk 4 te Markelo bestaat uit een voormalige agrarisch bedrijf. Op de 
locatie is tevens een aannemersbedrijf gevestigd (geweest). 
Er is een woning met tuinhuis, twee opstallen en een kas aanwezig. Op de locatie worden geen 
bedrijfsmatige agrarische activiteiten uitgevoerd.  
De bestemming van de locatie is “wonen”. Initiatiefnemer is voornemens om de dwarsritschuur te 
herbestemmen tot een woning. 
 
Op historische kaarten is vanaf 1889 bebouwing op de locatie te zien. Volgens het BAG-register is 
de woning gebouwd in 1922. De centraal gelegen schuur is gebouwd in 1961 en de meest westelijk 
gelegen schuur is gebouwd in 1978. Het tuinhuis is gebouwd volgens het register in 1969. Tevens 
blijkt er aan de noordzijde van de onderzoekslocatie in het verleden nog een schuur te hebben 
gestaan welke inmiddels is gesloopt. 
 
De onderzoekslocatie beperkt zich enkel tot de schuur centraal gelegen op het erf 
(dwarsritschuur). Deze schuur bevat een half rieten, half dakpannen dakbedekking.  
 
Voor zover bekend heeft er op de locatie niet eerder een bodemonderzoek plaats gevonden. 
 
Op basis van de Bodemkwaliteitskaart kan de grond als kwaliteit "AW2000" worden aangemerkt. 
 
Op 16 december 2021 is er bij de gemeente Hof van Twente historische informatie opgevraagd. Op 
20 december 2021 heeft de heer S. Put van de gemeente Hof van Twente gereageerd op dit 
verzoek. Door een technische storing bij de gemeente kon het digitale archief niet worden 
geraadpleegd door de gemeente. Hierdoor zijn er geen gegevens bekend  die betrekking hebben 
op milieuvergunningen (tanks/plattegrond etc.). 
 
Er is verder geen noemenswaardige informatie van de onderzoekslocatie bekend bij de openbare 
bronnen. 
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Kaart 1889          Kaart 1926 
 

     
Kaart 1954               Kaart 1988 
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Kaart 2000               Kaart 2020 
 
2.3 Inspectie locatie 
Op 17 december 2021 is de locatie geïnspecteerd. Zie bijlage VI voor alle foto's van de locatie.  
 
De locatie bestaat uit een woning met tuinhuis, een twee tal schuren en een kas. De dakbedekking 
bestaat uit riet en dakpannen. Het is niet bekend of er asbest in de schuren aanwezig is (geweest). 
Aan de buitenzijde is visueel geen asbest waargenomen. Rondom deze schuur ligt opslag van 
dakpannen, hout en overig niet-asbestverdacht (bouw)materiaal. 
 
De woning bevindt zich oostelijk op de locatie. De woning bevat een rieten dakbedekking. Het 
tuinhuis bevat aan één zijde asbest verdachte dak beplating. Aan de andere zijde, wat een 
overkapping betreft, dakpannen.  
Aan de westelijke kant van de locatie bevindt zich nog een schuur. Deze bevat asbestverdachte 
dakbedekking. In de schuur is deels een betonvloer gestort. Er bevindt zich een autobrug en opslag 
van hout en overige (bouw)materialen. Aan de westzijde van de locatie bevinden zich in de 
bossage meerdere pakken met ingesealde dakpannen. Tevens staat er een pak met meerdere 
asbest(vrije) dakplaten rechtop tegen een vervallen overkapping. 
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2.4 Historische informatie omtrent asbest in bodem 
Conform de NEN 5707 (Bodem - Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem en 
partijen grond) is er sprake van een asbestverdachte locatie indien er sprake is van één of meer 
van de hieronder beschreven activiteiten of gebeurtenissen: 

▪ de eventuele aanwezigheid in het verleden van bedrijven, die asbesthoudende producten, 
apparaten of voorwerpen vervaardigen en/of verwerken; 

▪ de eventuele aanwezigheid in het verleden en/of heden van bedrijfsgebouwen (o.a. 
schuren), waarin (veel) asbesthoudende bouwstoffen zijn verwerkt, en of de aanwezigheid 
van asbestresten in de bodem en/of onder verhardingen (o.a. erven van boerderijen); 

▪ de aanwezigheid van woongebouwen, gebouwd van asbestcementplaten, dan wel in het 
verleden gerenoveerd met toepassing van asbestcementproducten, met een gerede kans 
dat asbestresten in tuinen en/of plantsoenen zijn achtergebleven; 

▪ de kans op aanwezigheid van asbesthoudende buizen of ophooglagen in de ondergrond; 
▪ de toepassing van asbesthoudende beschoeiingen langs watergangen of in (volks)tuinen; 
▪ de (vroegere) aanwezigheid van glastuinbouw, dan wel afval van kassen op of in de bodem; 
▪ er hebben in het verleden calamiteiten met asbest plaatsgevonden (asbestbrand), zonder 

dat de verspreid geraakte asbestresten (meteen) zijn opgeruimd. 
 
Het dak van twee schuren op de locatie bevatten asbestverdachte dakbedekking. Er zijn op de 
locatie drie druppelzones waar het lekwater van de dakbedekking rechtstreeks in de 
onbeschermde bodem terechtkomt (zie bijlage II). Echter vallen de druppelzones buiten 
onderhavige onderzoekslocatie (dwarsritschuur). 
 
2.5 Directe omgeving van de onderzoekslocatie 
De omgeving van het perceel bestaat voornamelijk uit agrarische percelen (voornamelijk grasland) 
en een zandwinningsgebied. Aan de noord, oost- en zuidzijde van de locatie is een 
zandwinningsgebied gelegen. In het verleden bestond dit uit landbouwgrond en nu uit water. Aan 
de westzijde liggen voornamelijk agrarische percelen en bedrijven. 
 
Er is verder geen bodemrelevante informatie van de directe omgeving van de onderzoekslocatie 
bekend welke mogelijk invloed heeft gehad op de bodemkwaliteit ter plaatse van de 
onderzoekslocatie.  
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2.6 Regionale bodemopbouw en geohydrologie 
Bodemgesteldheid (oorspronkelijke) bovenlaag: 

 

  
De grondwaterstromingsrichting in het freatisch pakket wordt bepaald door de plaatselijke 
bodemopbouw en is voornamelijk noordwestelijk gericht. Het maaiveld bevindt zich op ca. 12,0 m. 
boven NAP. 
 
2.7 Toekomstig gebruik 
De bestaande dwarsritschuur wordt herbestemd tot woning. 
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2.8 Onderzoekshypothese 
Uit historische informatie blijkt dat het een voormalig agrarisch bedrijf betreft. Vanwege een 
storing bij de gemeente Hof van Twente is het niet duidelijk geworden of er een dieseltank 
aanwezig is (geweest). Uit een interview met de huidige bewoner is dit ook niet duidelijk 
geworden. De bewoner woont er circa 15 jaar en is niet op de hoogte van de historie van de 
locatie.  
 
Gegeven het historische gebruik van de locatie (voormalig agrarisch bedrijf), de resultaten van 
onderhavig historisch onderzoek en het beleid van de Omgevingsdienst Twente, moet de locatie 
als verdacht beschouwd worden in het kader van de NEN5740 en NEN5707. 
Tevens zijn er op de locatie 3 druppelzones aanwezig. 
 
De dwarsritschuur als onderzoekslocatie kan onverdacht beschouwd worden. Op basis van de 
beschikbare historische informatie, het bodemloket, topotijdreis.nl en luchtfoto's zijn er geen 
verdachte locaties binnen de onderzoekslocatie (dwarsristschuur) aan te wijzen.  
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3. Conclusies en Aanbevelingen 
In opdracht van BJZ.nu heeft Dumea Milieu op de locatie Groenlandseijk 4 te Markelo, 
kadastraal bekend: Markelo, Sectie P, nr. 884 een historisch vooronderzoek uitgevoerd. 
 
De locatie aan de Groenlandsdijk 4 te Markelo bestaat uit een voormalige agrarisch bedrijf. Op de 
locatie is tevens een aannemersbedrijf gevestigd (geweest). 
Er is een woning met tuinhuis, twee opstallen en een kas aanwezig. Het bedrijf is niet meer in 
gebruik als agrarisch bedrijf. De bestemming van de locatie is “wonen”.  
 
Initiatiefnemer is voornemens om de dwarsritschuur te herbestemmen tot een woning. Enkel de 
dwarsritschuur wordt in onderhavig onderzoek als onderzoekslocatie beschouwd. Conform de 
NEN5725 wordt echter (historische) informatie over de gehele locatie beschreven. 
 
Er zijn geen bodemrelevante gegevens bekend van de locatie bij zowel de bodematlas als het 
provinciale geoportaal.  
 
Rondom de onderzoekslocatie en over het gehele erf liggen opslag van dakpannen en overig 
(bouw)materiaal. In de bossage aan de westzijde van de locatie staat een stapel met asbest(vrije) 
dakbedekking. Op de locatie zijn drie druppelzones aanwezig, deze vallen buiten onderhavige 
onderzoekslocatie. 
 
Verdachte locaties 
Binnen onderhavige onderzoekslocatie zijn geen verdachte deellocaties aan te wijzen. Op de 
locatie zijn echter wel drie druppelzones te definiëren.  
 
Conclusie 
Gegeven het historische gebruik van de locatie (voormalig agrarisch bedrijf), de resultaten van 
onderhavig historisch onderzoek en het beleid van de Omgevingsdienst Twente, moet de locatie 
als verdacht beschouwd worden in het kader van de NEN5740 en NEN5707. 
 
Indien er ruimtelijke ontwikkelingen op de locatie gaan plaatsvinden kan een verkennend 
bodemonderzoek NEN5740/5707 noodzakelijk zijn. De locatie dient hierbij als verdacht beschouwd 
te worden. Daarnaast moeten de aangetroffen verdachte deellocaties (indien aanwezig binnen het 
plangebied) separaat onderzocht worden. 
 
De dwarsritschuur als onderzoekslocatie kan onverdacht beschouwd worden. Op basis van de 
beschikbare historische informatie, het bodemloket, topotijdreis.nl en luchtfoto's zijn er geen 
verdachte locaties binnen de onderzoekslocatie (dwarsristschuur) aan te wijzen.  
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BIJLAGEN 
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BIJLAGE I 
Topografische kaart met ligging onderzoekslocatie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Omgevingskaart

Deze kaart is noordgericht.

 Hier bevindt zich de onderzoekslocatie

Joost
Stempel
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BIJLAGE II 
Locatietekening 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 16 december 2021
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

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

Luchtfoto's 
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BIJLAGE IV 
Foto's Onderzoekslocatie 
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BIJLAGE V 
Bodeminformatie gemeente 

 
 
 
 
 

 
 
 



groenlandsdijk 4 markelo
Omgevingsrapportage
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Inleiding
Indien er stoffen in de bodem voorkomen die van nature niet in de bodem zitten is sprake van bodemverontreiniging. De provincie Overijssel speelt een rol bij het saneren of beheersen van een
bodemverontreiniging.

De provincie Overijssel en vijf grote gemeenten in Overijssel (Almelo, Deventer, Enschede, Hengelo en Zwolle) zijn in het kader van de Wet bodembescherming (Wbb) aangewezen als de instanties
die toezien op het saneren van verontreinigde bodem en het voorkomen van nieuwe bodemverontreiniging (bevoegd gezag Wetbodembescherming). Zij sturen de bodemsaneringsoperatie en voeren
zelf bodemsaneringen uit en beoordelen plannen en saneringen die door anderen (bedrijven, particulieren en gemeenten) worden uitgevoerd. Hierbij kan de provincie juridische en financiële
instrumenten inzetten. In dit kader worden bodemgegevens verzameld in het bodeminformatiesysteem (BIS) van de provincie.

In deze rapportage treft u gegevens aan die afkomstig zijn uit het BIS van de provincie Overijssel. Hiermee krijgt u een indruk van de aan- of afwezigheid van gegevens over mogelijke
bodemverontreiniging in het geselecteerde gebied.

De provincie is bevoegd gezag met betrekking tot ernstige bodemverontreiniging. Gemeenten zijn bevoegd voor wat betreft de niet ernstige bodemverontreiniging. Vaak werken gemeenten met
hetzelfde BIS en zijn de gegevens opgenomen in de rapportage. Welke gemeenten dat zijn kunt u vinden op: https://www.overijssel.nl/thema's/bodem/gemeenten/.

Indien er bij de in deze rapportage vermelde locaties ook documenten met links zijn vermeld kunnen deze documenten vanuit deze rapportage gedownload worden. Deze documenten zijn zo
zorgvuldig mogelijk geautomatiseerd geanonimiseerd. Desondanks kan het voorkomen dat deze documenten toch nog persoonsgegevens bevatten. Op verzoek zullen wij deze gegevens alsnog uit het
document verwijderen.

Als u vragen heeft over de in dit rapport vermelde gegevens of melding wilt maken van niet goed geanonimiseerde documenten dan kunt u contact opnemen met de provincie Overijssel via email
postbus@overijssel.nl of telefonisch 038 499 8899 menukeuze 2.

 

Locatie: C1735021179

Locatie
Adres

Locatiecode AA173504483

Locatienaam C1735021179

Plaats Hof van Twente

Locatiecode bevoegd gezag WBB OV173504483

Status
Vervolg WBB Uitvoeren historisch onderzoek Beoordeling Potentieel Ernstig

Status rapporten Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Activiteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende onderzocht

afgebroken gebouw (asbest verdacht) 1963 9999 Nee

ontgronding 1963 9999 Nee

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar

Show the Debugger Trace Report
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Disclaimer
De bodeminformatie die je in deze rapportage aantreft is met zorg door gemeenten of de provincie in het bodeminformatiesysteem ingevoerd. Toch kan het voorkomen dat informatie is verouderd,
onvolledig is of onjuistheden bevat. De provincie Overijssel is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van deze informatie.
Het ontbreken van gegevens in het BIS of deze rapportage wil niet zeggen dat er geen bodemverontreiniging op een perceel of in een gebied aanwezig is.

Indien er bij de in deze rapportage vermelde locaties ook documenten met links zijn vermeld kunnen deze documenten vanuit deze rapportage gedownload worden. Deze documenten zijn zo
zorgvuldig mogelijk geautomatiseerd geanonimiseerd. Desondanks kan het voorkomen dat deze documenten toch nog persoonsgegevens bevatten. Op verzoek zullen wij deze gegevens alsnog uit het
document verwijderen.

Indien je fouten of onvolkomenheden in de rapportage aantreft kun je ons helpen door deze te mailen naar postbus@overijssel.nl
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RapportToelichting

Toelichting
Samenstelling van bodeminformatie in het bodeminformatiesysteem (BIS)

Verontreinigende activiteiten (HBB) Dat verontreinigende stoffen toch in de bodem terecht komen is vaak het gevolg van bedrijfsactiviteiten. Maar er kan ook sprake zijn van bodemverontreiniging door
bijvoorbeeld het ophogen van terreinen voor het bouwrijp maken, het lekken van een brandstoftank of een ongeval. Op basis van (archief)onderzoek zijn potentiële verontreinigingen op basis van
(voormalige)bedrijfsactiviteiten (UBI’s) en de bekende bodemverontreinigingen in beeld gebracht, het zgn. landsdekkend beeld (LDB, 2004). De potentiële verontreinigingen vormen het zgn.
HistorischBodemBestand (HBB). Deze gegevens vormen de basis voor de werkvoorraad van de provincie. Afhankelijk van de score van de UBI behoort een locatie tot de werkvoorraad
(potentiële)bodemverontreiniging die voor 2030 gesaneerd danwel beheerst moet zijn of de spoedeisende werkvoorraad die voor 2015 gesaneerd danwel beheerst moet zijn. Ook voor het bewaken
van de voortgang van de bodemsaneringsoperatie van de locaties waar de provincie bevoegd gezag is en de eigen werkprocessen maakt de provincie gebruikt van het BIS.

Het Wbb-traject / vervolg Wbb
(potentiële)bodemverontreinigingslocaties doorlopen een zgn. Wbb-traject van onderzoek en sanering totdat de locatie niet meer tot de werkvoorraad van de provincie behoort. De locatie is dan
voldoende onderzocht of gesaneerd. Indien op de locatie na sanering nog een restverontreiniging achterblijft (bijv. indien een verontreiniging wordt afgedekt met een verharding of leeflaag) dan is
sprake van nazorg. Nazorgmaatregelen worden vastgelegd en gecontroleerd. In dit rapport wordt per locatie aangegeven in welke fase van het Wbb-traject een locatie zich bevindt (Vervolg
Wbb-traject):

Wbb traject starten (Wbb-vervolg=Uitvoeren historisch onderzoek)
De locatie behoort op basis van vooronderzoek of vanuit het HBB tot de werkvoorraad van de provincie maar er is nog geen (historisch)onderzoek uitgevoerd. Op enig moment zal onderzoek plaats
moeten vinden.

Bodemonderzoek uitvoeren (Wbb-vervolg=Uitvoeren (aanvullend) OO, NO)
Vooronderzoek of historisch onderzoek geeft aanleiding om bodemonderzoek te doen. Daarbij kan sprake zijn van verkennend of nader onderzoek.

Saneringsonderzoek uitvoeren (Wbb-vervolg=Uitvoeren (aanvullend) SO)
Op basis van nader onderzoek is bepaald dat gesaneerd moet worden. Het saneringsonderzoek is gericht op de inventarisatie van de mogelijke wijzen van sanering en zal uitmondend in een keuze
van de wijze van sanering Verontreinigende activiteiten (HBB) Dat verontreinigende stoffen toch in de bodem terecht komen is vaak het gevolg van bedrijfsactiviteiten. Maar er kan ook sprake zijn van
bodemverontreiniging door bijvoorbeeld het ophogen van terreinen voor het bouwrijp maken, het lekken van een brandstoftank of een ongeval. Op basis van (archief)onderzoek zijn potentiële
verontreinigingen op basis van (voormalige)bedrijfsactiviteiten (UBI’s) en de bekende bodemverontreinigingen in beeld gebracht, het zgn. landsdekkend beeld (LDB, 2004). De potentiële
verontreinigingen vormen het zgn. HistorischBodemBestand (HBB). Deze gegevens vormen de basis voor de werkvoorraad van de provincie. Afhankelijk van de score van de UBI behoort een locatie tot
de werkvoorraad (potentiële)bodemverontreiniging die voor 2030 gesaneerd danwel beheerst moet zijn of de spoedeisende werkvoorraad die voor 2015 gesaneerd danwel beheerst moet zijn. Ook voor
het bewaken van de voortgang van de bodemsaneringsoperatie van de locaties waar de provincie bevoegd gezag is en de eigen werkprocessen maakt de provincie gebruikt van het BIS.

Het Wbb-traject / vervolg Wbb
(potentiële)bodemverontreinigingslocaties doorlopen een zgn. Wbb-traject van onderzoek en sanering totdat de locatie niet meer tot de werkvoorraad van de provincie behoort. De locatie is dan
voldoende onderzocht of gesaneerd. Indien op de locatie na sanering nog een restverontreiniging achter blijft (bijv. indien een verontreiniging wordt afgedekt met een verharding of leeflaag) dan is
sprake van nazorg. Nazorgmaatregelen worden vastgelegd en gecontroleerd. In dit rapport wordt per locatie aangegeven in welke fase van het Wbb-traject een locatie zich bevindt (Vervolg
Wbb-traject):

Wbb traject starten (Wbb-vervolg=Uitvoeren historisch onderzoek)
De locatie behoort op basis van vooronderzoek of vanuit het HBB tot de werkvoorraad van de provincie maar er is nog geen (historisch)onderzoek uitgevoerd. Op enig moment zal onderzoek plaats
moeten vinden.

Bodemonderzoek uitvoeren (Wbb-vervolg=Uitvoeren (aanvullend) OO, NO)
Vooronderzoek of historisch onderzoek geeft aanleiding om bodemonderzoek te doen. Daarbij kan sprake zijn van verkennend of nader onderzoek.

Saneringsonderzoek uitvoeren (Wbb-vervolg=Uitvoeren (aanvullend) SO)
Op basis van nader onderzoek is bepaald dat gesaneerd moet worden. Het saneringsonderzoek is gericht op de inventarisatie van de mogelijke wijzen van sanering en zal uitmondend in een keuze
van de wijze van sanering

Saneringsplan opstellen (Wbb-vervolg= Opstellen/uitvoeren ( aanvullend) SP)
Als op is vastgesteld dan sanering moet worden uitgevoerd dient een saneringsplan opgesteld te worden. Het saneringsplan wordt door het bevoegd gezag beschikt. In de beschikking op het
saneringsplan kan het bevoegd gezag nadere eisen stellen aan de sanering. De saneerder voert de sanering uit overeenkomstig het door het bevoegd gezag goedgekeurde saneringsplan en de
voorschriften die zij aan de instemming hebben verbonden.

Sanering en/of evaluatie uitvoeren (Wbb-vervolg=start sanering of uitvoeren (aanvullende) evaluatie)
Als het bevoegd gezag heeft ingestemd met het saneringsplan kan de sanering worden uitgevoerd. Na afronding van de sanering stelt de saneerder een evaluatierapport op. Op basis van het
evaluatierapport zal het bevoegd gezag beoordelen of een sanering voldoende is uitgevoerd. Voldoende gesaneerde locatie behoren daarmee niet meer tot de werkvoorraad van de provincie.

Zorgmaatregelen uitvoeren (Wbb-vervolg=uitvoeren tijdelijke beveiliging, actieve nazorg, monitoring en registratie restverontreiniging)
Na sanering kan sprake zijn van restverontreiniging (bijv. indien sprake is van een afdeklaag als saneringsmaatregel). Deze maatregelen kunnen bestaan uit beperkingen in het gebruik van de locatie of
het voorkomen blootstelling aan of

verspreiding van de restverontreiniging. Gesaneerd (Wbb-vervolg=voldoende gesaneerd)
Indien een sanering is uitgevoerd wordt doo het bevoegd gezag het evaluatierapport beoordeeld. Indien met een beschikking wordt ingestemd met de uitgevoerde sanering (aan de
saneringsdoelstelling is voldaan) behoort de locatie niet meer tot de werkvoorraad van de provincie. Wel kan nog sprake zijn van nazorg zoals bijvoorbeeld het in stand houden van een afdeklaag of
het verplicht melden van gewijzigd gebruik.

Geen werkvoorraad (meer) (Wbb-vervolg=voldoende onderzocht of leeg)
De locatie behoort op basis van de UBI score niet tot de werkvoorraad of is voldoende onderzocht of er is geen aanleiding tot onderzoek maar wel bodeminformatie beschikbaar.

Toelichting op de gerapporteerde informatie
Locatie
Algemene gegevens waaronder de locatie in het BIS bekend is. Daarnaast wordt aangegeven of de locatie betrekking heeft op een verontreiniging die na 1 januari 1987 is ontstaan (een zorgplicht
geval dat onmiddellijk ongedaan gemaakt moet worden/zijn).

Status
In de wet bodembescherming wordt onderscheid gemaakt tussen ernstige en niet ernstige verontreinigingen. Op basis daarvan wordt bepaald of een locatie door het bevoegd gezag wordt opgepakt.
Voordat het bevoegd gezag hierover in een beschikking een uitspraak doet wordt de beoordeling op basis van historisch- en/of verkennend onderzoek vastgelegd (beoordeling). Indien er een uitspraak
is van het bevoegd gezag dan wordt dat vermeld bij het veld ‘Beschikking’.

Sanering
In een saneringsplan wordt aangegeven hoe de sanering wordt uitgevoerd. Dit kan in fasen gebeuren of in delen van de verontreiniging. Indien het bevoegd gezag een termijn heeft afgegeven voor
het starten van de sanering dan wordt dat hier vermeld. Door het beoordelen van een evaluatierapport van de sanering wordt tevens de einddatum van de sanering bepaald.

Uitgevoerde onderzoeken
Een lijst van rapporten die betrekking hebben op de locatie. Deze rapporten worden in het geval van ernstige verontreiniging beoordeeld door het bevoegd gezag Wbb (provincie). Door uitwisseling
van gegevens met gemeenten worden ook rapporten vermeld die in het bezit zijn van de betreffende gemeente maar die niet bij de provincie aanwezig zijn.

(mogelijk) Verontreinigende activiteiten
Dit is een overzicht van potentieel verontreinigende (bedrijfs)activiteiten die op de locatie (mogelijk) zijn uitgevoerd, worden vermoed (HBB) en/of zijn onderzocht. Met ‘vervallen’ wordt aangegeven of
een activiteit werkelijk op de locatie heeft plaatsgevonden. Met ‘Benoemd’ wordt aangegeven of deze activiteit ook in de bodemonderzoeken zijn benoemd. Vervolgens wordt aangegeven of er een
verontreiniging veroorzaakt door deze activiteit aanwezig is.

Geconstateerde Verontreinigingen
Indien verontreinigingen in de grond of het grondwater zijn aangetroffen wordt in deze tabel aangegeven in welke mate overschrijding van de normen heeft plaatsgevonden. Tevens wordt vermeld
welke omvang de verontreiniging heeft en op welke diepte deze zit.

Besluiten
Op basis van de aangeleverde rapporten doet het bevoegd gezag uitspraak over de mate van verontreiniging (ernst), de spoedeisendheid van saneren (spoed), te nemen maatregelen voor, na en
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tijdens sanering, saneringsplannen en de uitvoering van de sanering (evaluatie). In dit overzicht worden de door de provincie genomen besluiten vermeld.

Saneringscontouren
Indien sprake is van sanering in delen of fasen dan worden meerdere contouren vermeld. Per fase of deel wordt aangegeven welke saneringsvariant voor de boven- of ondergrond uiteindelijk is
uitgevoerd.

Zorgmaatregelen
Indien na sanering nog verontreiniging is achtergebleven zullen maatregelen worden genomen om blootstelling aan of verspreiding van de restverontreiniging te voorkomen. Deze maatregelen
worden in het BIS geregistreerd. Het bevoegd gezag houdt toezicht op het in stand houden van deze maatregelen.

Show the Debugger Trace Report
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Goor, 20 december 2021 

 

Aan: Terra Agribusiness BV 

 

Betreft aanvraag bodeminformatie Groenlandsdijk 4 te Markelo 

Ons kenmerk: 220431 

 

Beste heer Hesselink,  

 

Hierbij stuur ik u de bodeminformatie van bovengenoemde locatie.  

 

Tankregister: voor zover bekend zijn er geen ondergrondse/bovengrondse tanks aanwezig cq 

aanwezig geweest op het perceel;  

Bodeminformatie/Bodemonderzoeken: voor zover bekend zijn er geen bodemonderzoeken op de 

locatie uitgevoerd;  

Overige informatie: voor zover bekend zijn er in de omgeving (straal 50m') van het perceel  

bodemonderzoeken uitgevoerd.  

 

Voor deze informatieverstrekking bent u € 24,20 aan leges verschuldigd. Hiervoor ontvangt u 

separaat een nota.  

 

Voor de bodemsignaleringskaarten van de gemeente Hof van Twente verwijs ik u door naar 

onderstaande link.  

https://www.hofvantwente.nl/bouwen-en-verbouwen/bodem/bodem-en-asbestbeleid 

 

Op de bodematlas van de provincie Overijssel is (gratis) ook veel diverse informatie te vinden over 

de bodem https://overijssel.omgevingsrapportage.nl   
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HOOFDSTUK 1  INLEIDING 

1.1  Aanleiding 

Er zijn plannen voor de verbouwing van een dwarsritschuur aan de Groenlandsdijk 4 in Markelo, te 
Hof van Twente. Bestaande bebouwing wordt getransformeerd tot een woonruimte. Omdat 
overtreding van de wet- en regelgeving voor beschermde soorten en gebieden op voorhand niet 
uitgesloten kan worden, is BJZ.nu gevraagd om een natuurwaardenonderzoek uit te voeren. In 
voorliggend rapport worden de bevindingen van het uitgevoerde onderzoek gepresenteerd. Naast een 
beschrijving van het onderzoeksgebied, de onderzoeksopzet en de resultaten van het onderzoek, 
worden de wettelijke consequenties van de voorgenomen activiteiten weergegeven.  

1.2  Doelstelling  

In het voorliggende rapport worden mogelijke effecten van het project op de natuur in kaart gebracht 
en getoetst aan de kaders van de Wnb (Soortbescherming, Gebiedsbescherming en bescherming van 
Houtopstanden) en de provinciale verordening voor het onderdeel betreffende het NNN. Op basis van 
de onderzoeksresultaten worden de wettelijke consequenties in beeld gebracht. 
 
De onderzoeksvragen voor deze natuurtoets zijn: 

• Welke beschermde planten en dieren en beschermde nesten, holen, vaste rust- en 
voortplantingsplaatsen en andere beschermde functies kunnen voorkomen binnen (de 
invloedsfeer van) het plangebied? 

• Welke negatieve effecten kunnen vanuit het voornemen op deze gebieden, soorten en 
houtopstanden worden verwacht of niet worden uitgesloten? 

• Zijn er voorzorgsmaatregelen te treffen om deze effecten te voorkomen? 
• Is er nader onderzoek nodig om effecten op beschermde gebieden te bepalen en/of om de 

aanwezigheid van beschermde soorten vast te stellen of uit te sluiten? 
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HOOFDSTUK 2  PLANGEBIED  

2.1  Ligging  

Het plangebied (Figuur 2.1) ligt aan de Groenlandsdijk 4, Markelo, op een afstand van 2.9 km ten 
noordwesten van de woonkern van Markelo, gemeente Hof van Twente. Direct ten noorden en zuiden 
liggen twee waterlichamen die gebruikt worden voor zandwinning.  

 
Figuur 2.1: Ligging van het plangebied (bron: PDOK). Het plangebied wordt aangeduid met een rode ster.  

2.2  Impressie en begrenzing  

Het plangebied (Figuur 2.2) omvat een dwarsritschuur met gemetselde muren zonder stootvoegen 
(Figuur 2.3 en 2.4).  

 
Figuur 2.2: Impressie van het plangebied (bron: PDOK). 
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Figuur 2.3 (links): De zuidelijke muur; Figuur 2.4 (rechts): De westelijke muur.  

Het dak bestaat voor de onderste helft uit dakpannen en de bovenste helft uit stro (Figuur 2.5). De 
deuren aan de oostzijde lopen door in dakkapellen (Figuur 2.6). 

 
Figuur 2.5 (links): Een detail van het dak; Figuur 2.6 (rechts): De binnenkant van een dakkapel waarin de roldeur is opgenomen. 

Aan de noordzijde bevindt zich een overkapping. Hiervan is het dak niet geïsoleerd (Figuur 2.7 en 2.8). 
Het gebouw is in goede staat en wordt gebruikt als werkschuur en opslag.  

 
Figuur 2.7 (links): De onderkant van het dak van de overkapping; Figuur 2.8 (rechts): De onderkant van het dak aan de onderrand. 

2.3  Voorgenomen ingrepen 

De aanleiding van het natuurwaardenonderzoek wordt gevormd door de voorgenomen tranformatie 
van een dwarsritschuur tot woning. In de schuur zullen inpandige werkzaamheden gaan plaatsvinden.  
 
De volgende activiteiten worden getoetst op relevantie t.a.v. de Wet natuurbescherming: 

• Inpandig verbouwen van bestaande bebouwing. 
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Voorgenoemde ingrepen zijn onder te verdelen in tijdelijke en permanente effecten. Tijdelijke 
effecten treden alleen op tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. Permanente effecten kunnen 
een gevolg zijn van de activiteiten zelf alsmede de resultaten hiervan. 

2.3.1  Tijdelijke effecten 
• Verstoren rust- en voortplantingsplaatsen als gevolg van geluid, stof en trillingen tijdens de 

werkzaamheden. 

2.3.2  Permanente effecten 
• Mogelijk afname/verdwijnen van beschermde vaste rust- of voortplantingsplaatsen en/of jaar 

rond beschermde nesten; 
• Vernielen/verdwijnen van beschermde soorten; 

• Aantasting van de kwaliteit van het leefgebied van beschermde soorten. 

2.4  Vaststellen van het onderzoeksgebied 

Naast een tijdelijk effect in het plangebied, kan het voorkomen dat een voorgenomen activiteit een 
negatief effect heeft op beschermde soorten of beschermd natuurgebied buiten het plangebied. Dit 
noemen we de invloedsfeer. De omvang van de invloedsfeer wordt bepaald door de duur, aard en 
omvang van de tijdelijke en/of permanente nieuwe situatie. Bij het bepalen van de invloedsfeer wordt 
alleen gekeken naar de uitvoering van de fysieke werkzaamheden, zoals sloop- en 
bouwwerkzaamheden.  
 
Het plangebied ligt op een woonerf, omringt door erfverharding, woningen en een schuur aan de 
oostzijde. Het is niet aannemelijk dat beschermde waarden nabij het plangebied negatief beïnvloed 
worden door uitvoering van de voorgenomen activiteiten. Er is geen aanleiding te veronderstellen dat 
beschermde soorten en/of -waarden buiten het plangebied op een dusdanige wijze aangetast 
worden, dat dit leidt tot wettelijke consequenties. De fysieke werkzaamheden hebben een minimale 
invloedssfeer, daarom wordt het onderzoeksgebied gelijk gesteld aan het plangebied. 
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HOOFDSTUK 3  WETTELIJK KADER 
Het wettelijk kader weergeeft de diverse kaders waaraan het initiatief getoetst wordt.  

3.1  Wet natuurbescherming  

De biodiversiteit (soortenrijkdom) in Europa gaat al geruime tijd achteruit. In verband met het 
grensoverschrijdende karakter van de natuur is het van belang om de bescherming van deze 
soortenrijkdom op Europees niveau aan te pakken. Zo wordt voorkomen dat de natuur in nationaal 
en internationaal verband eenvormiger wordt. Daartoe is in 1979 de Vogelrichtlijn opgesteld en in 
1992 de Habitatrichtlijn, welke in 2017 zijn samengevoegd onder één wet, de Wet natuurbescherming 
(Wnb). Deze richtlijnen hebben twee componenten: soortenbescherming en gebiedsbescherming. 
Alle EU-lidstaten wijzen beschermde gebieden aan voor specifieke (leefgebieden van) (vogel-)soorten. 
De onder beide richtlijnen aangewezen beschermde gebieden vormen het Natura 2000-netwerk. De 
Nederlandse bijdrage aan dit Europese netwerk van beschermde natuurgebieden bestaat uit ruim 160 
gebieden. 

3.1.1  Natura 2000 
Het gebiedsbeschermingsdeel van de Wet natuurbescherming (Wnb) heeft als doel het beschermen 
van Natura 2000-gebieden (Vogelrichtlijn- en/of Habitatrichtlijngebieden) in Nederland. Projecten die 
significante gevolgen voor deze gebieden kunnen hebben, zijn in beginsel – zonder vergunning – niet 
toegestaan. Ook het vaststellen van plannen zoals een bestemmingsplan of een inpassingsplan is niet 
toegestaan, indien het betreffende plan significante gevolgen kan hebben voor Natura 2000-
gebieden. Naast directe effecten (bijv. ruimtebeslag), dient ook gekeken te worden naar indirecte 
effecten als gevolg van externe werking (bijv. door geluid, licht en stikstofdepositie). De eerste stap in 
de toetsing is vaak een voortoets. Als significante gevolgen in de voortoets niet op voorhand met 
zekerheid kunnen worden uitgesloten, dan is een passende beoordeling noodzakelijk. In dat geval is 
voor een project een vergunning noodzakelijk op grond van artikel 2.7 Wet natuurbescherming. 

3.1.2  Soortenbescherming 
In de Wnb is de soortenbescherming in Nederland geregeld. In de wet zijn lijsten opgenomen met 
beschermde soorten. In de Wnb worden drie verschillende beschermingsregimes gehanteerd 
waaraan verschillende verbodsbepalingen zijn gekoppeld: 
 
Soorten Vogelrichtlijn (artikel 3.1 e.v.): 

• lid 1) Het is verboden opzettelijk van nature in Nederland in het wild levende vogels van soorten 
als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn te doden of te vangen;  

• lid 2) Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels als bedoeld in het eerste 
lid te vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen;  

• lid 3) Het is verboden eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te rapen en deze onder zich te 
hebben;  

• lid 4) Het is verboden vogels als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te storen;  

• lid 5) Het verbod, bedoeld in het vierde lid, is niet van toepassing indien de storing niet van 
wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort.  

 
Soorten Habitatrichtlijn (artikel 3.5 e.v.); 

• lid 1) Het is verboden in het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, 
bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn, in 
hun natuurlijk verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen;  

• lid 2) Het is verboden dieren als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te verstoren;  

• lid 3) Het is verboden eieren van dieren als bedoeld in het eerste lid in de natuur opzettelijk te 
vernielen of te rapen;  

• lid 4) Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in het 
eerste lid te beschadigen of te vernielen;  
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• lid 5) Het is verboden planten van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel b, bij de 
Habitatrichtlijn of bijlage I bij het Verdrag van Bern, in hun natuurlijke verspreidingsgebied 
opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.  

 
Andere Soorten (artikel 3.10 e.v.) 
lid 1) Onverminderd artikel 3.5, eerste, vierde en vijfde lid, is het verboden:  

• onderdeel a. in het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen en 
kevers van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel A, bij deze wet, opzettelijk te doden of 
te vangen;  

• onderdeel b. de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in onderdeel 
a opzettelijk te beschadigen of te vernielen, of  

• onderdeel c. vaatplanten van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel B, bij deze wet, in hun 
natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te 
ontwortelen of te vernielen. 
Ten aanzien van de andere beschermde soorten geldt dat het bevoegd gezag (provincies c.q. 
ministerie van LNV) de vrijheid hebben om soorten binnen deze categorie vrij te stellen van de 
verbodsbepalingen uit ontheffingsplicht artikel 3.10 uit de Wnb. Voor beschermde soorten die 
niet zijn vrijgesteld dient bij overtreding van de verbodsbepalingen uit de Wnb een ontheffing te 
worden aangevraagd. Voor vogels geldt in afwijking hierop dat voor verstoring geen ontheffing 
nodig is, indien de gunstige staat van instandhouding niet in het geding is. Het is ook mogelijk om 
voor beide categorie soorten te werken volgens een goedgekeurde gedragscode die is afgestemd 
op de Wet natuurbescherming. Er is dan geen ontheffing nodig. 

3.2  Wet ruimtelijke ordening: Natuurnetwerk Nederland  

In de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is het ruimtelijk beleid op rijks-, provinciaal en gemeentelijk 
niveau vastgesteld, waarin onder andere de bescherming van het Natuurnetwerk Nederland 
(NNN)/Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is verankerd. De EHS werd officieel geïntroduceerd in het 
Natuurbeleidsplan en is daarna opgenomen in de Nota Ruimte, welke inmiddels vervangen is door de 
Nationale omgevingsvisie (NOVI). Kaderstellende regels ten aanzien van o.a. NNN/EHS zijn 
opgenomen in het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro). Bij geplande ingrepen die 
binnen het NNN/EHS vallen moet het belang van de natuurbescherming worden afgewogen tegen 
andere belangen, indien de voorgenomen ingreep negatief uitwerkt op de aanwezige natuurwaarden. 
De kern van de afweging vormt het 'nee, tenzij'-principe. Dit wil zeggen dat schadelijke ingrepen niet 
zijn toegestaan, tenzij er andere belangen zijn die de ingreep rechtvaardigen. In dat geval zijn 
compenserende maatregelen voorgeschreven.  
 
Concrete beleidsregels ten aanzien van de NNN in Overijssel zijn opgenomen in de vigerende 
provinciale ruimtelijke verordening van de provincie. 
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HOOFDSTUK 4  WERKWIJZE 
In dit hoofdstuk worden de wettelijk vastgelegde beoordelingskaders toegelicht waaraan het initiatief 
getoetst wordt. 

4.1  Wet Natuurbescherming 

4.1.1 Natura 2000 
Voor de oriëntatie in het kader van de Gebiedsbescherming is bekeken of nabij gelegen Natura 2000-
gebieden mogelijk significante directe en indirecte effecten ondervinden van de beoogde ingrepen. 
Het plangebied ligt op minimaal 2,1 km afstand van Natura 2000-gebied. 
 
Middels de zogenoemde Effectenindicator (Synbiosis Alterra, 2021), is een voortoets uitgevoerd om 
na te gaan of en in welke mate de voorgenomen ingrepen invloeden uitoefenen op de onder de Wet 
natuurbescherming (Wnb) geformuleerde instandhoudingsdoelen van de omliggende Natura 2000-
gebieden.  
 
Gezien de afstand tussen het plangebied en het meest nabij gelegen Natura 2000-gebied en de grootte 
van de ingreep is het uitvoeren van een voortoets niet noodzakelijk, aangezien significante effecten 
op voorhand uit te sluiten zijn. 

4.1.2 Soortenbescherming 
In de Wnb is de soortenbescherming in Nederland geregeld. Voor de totstandkoming van het advies 
betreffende dit onderzoek zijn de volgende stappen gezet:  

1. Bureaustudie 
2. Veldbezoek; 
3. Concluderende analyse.  

 
Bureaustudie 
De bureaustudie bestaat uit het bestuderen van (de geschiedenis van) het plangebied, 
bronnenonderzoek en een analyse van de flora- en faunagegevens van de Nationale Databank Flora 
en Fauna (NDFF).  
 
Het plangebied bestaat uit bebouwing. De inrichting en het gevoerde beheer maken het plangebied 
niet tot een geschikte groeiplaats voor beschermde planten. Gelet op de inrichting en het gevoerde 
beheer, behoort het plangebied mogelijk tot functioneel leefgebied van sommige algemene en weinig 
kritische diersoorten uit onderstaande soortgroepen:  

• vogels;  

• vleermuizen; 

• grondgebonden zoogdieren. 
 
Voor verdere verkenning in het kader van de Soortenbescherming is een analyse van de bestaande 
flora- en faunagegevens uitgevoerd. Hierbij zijn de gegevens van beschermde soorten in en rondom 
het plangebied van de laatste 10 jaar opgevraagd in de NDFF.  
 
Veldbezoek 
Het veldbezoek heeft een verkennend karakter en kan daarom niet worden gezien als uitputtende Het 
veldbezoek heeft een verkennend karakter en kan daarom niet worden gezien als uitputtende 
soorteninventarisatie. In het kader van het natuurwaardenonderzoek is het plangebied op 19 januari 
2022 bezocht door T.N. Dalderup en S. van Staa tijdens de daglichtperiode. Het plangebied is visueel 
en auditief onderzocht op de aanwezigheid van beschermde flora- en faunawaarden. Hierbij is gebruik 
gemaakt van een verrekijker (Vortex Crossfire HD 10x42). Tijdens het veldbezoek was het 6 °C, zwaar 
bewolkt en stond er nauwelijks tot geen wind. Het plangebied is te voet onderzocht. 
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Gedurende het veldbezoek is het volgende onderzocht:  

• Bestaande bebouwing en potentiele rust- en verblijfsplaatsen 

• Sporen in de vorm van holen en nesten 

• Sporen in de vorm van pootafdrukken, graaf-, krab- en bijtsporen 

• Sporen in de vorm van fecaliën, veren/haren en prooiresten 

• Overige indicaties die wijzen op de aanwezigheid van beschermde soorten. 

De tijd van het jaar is redelijk geschikt voor onderzoek naar vogels, grondgebonden zoogdieren en 
vleermuizen. Een aantal algemene vogels vertonen territoriumindicerend gedrag, maar hebben 
doorgaans geen bezet nest in deze tijd van het jaar. Zomergasten zijn inmiddels vertrokken naar de 
overwinteringsgebieden. Grondgebonden diersoorten hebben doorgaans geen zogende jongen in 
deze tijd van het jaar. Wel benutten veel grondgebonden zoogdieren de voortplantingsplaats als vaste 
rustplaats buiten de voortplantingsperiode. Vleermuizen bezetten de winterverblijfplaats in deze tijd 
van het jaar. Dat kan zijn in de buurt van de zomerverblijfplaats, maar ook op ruime afstand van het 
plangebied. 
 
Het onderzoeksgebied is niet onderzocht op het voorkomen van beschermde faunasoorten als 
reptielen, libellen, vissen, dag- en nachtvlinders, bladmossen, sporenplanten, haften en 
kreeftachtigen omdat het onderzoeksgebied geen geschikte habitat vormt voor deze soorten of omdat 
het plangebied buiten het normale verspreidingsgebied van deze soortgroepen ligt. Het is niet 
aannemelijk dat soorten, of soortgroepen, die (soms) moeilijk nieuwe leefgebieden koloniseren, zich 
spontaan buiten het normale verspreidingsgebied vestigen. Dit geldt bijvoorbeeld voor sommige 
kleine grondgebonden zoogdieren, reptielen en voor planten.  
 
Concluderende analyse 
Aan de hand van de verzamelde verspreidingsgegevens en de resultaten van het veldbezoek is 
beoordeeld voor welke beschermde soorten geschikt habitat aanwezig is in en/of rondom het 
plangebied. De beoogde ingrepen zijn beoordeeld in relatie tot de biotoopeisen van de beschermde 
soorten uit het plangebied. Bij voldoende zekerheid over het al dan niet voorkomen van beschermde 
soorten, zijn mogelijke (negatieve) effecten bepaald. Ten slotte is beoordeeld of wettelijke 
consequenties aan de orde zijn.  

4.2  Wet ruimtelijke ordening: Natuurnetwerk Nederland 

In de Wet ruimtelijke ordening is het ruimtelijk beleid op rijks-, provinciaal en gemeentelijk niveau 
vastgesteld, waarin onder andere de bescherming van Natuurnetwerk Nederland (NNN) is verankerd. 
Provincies zijn verantwoordelijk voor de veiligstelling en ontwikkeling van het NNN. Ter beoordeling 
van de voorgenomen activiteiten in relatie tot de NNN is gekeken naar de nabijheid van NNN en de 
eventuele (negatieve) effecten op de aanwezige natuurwaarden. 
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HOOFDSTUK 5  GEBIEDSBESCHERMING 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het mogelijke effect van de voorgenomen activiteiten op Natura 
2000-gebied en het Natuurnetwerk Nederland (NNN). 

5.1  Natura 2000 

5.1.1  Ligging t.o.v. het plangebied 
Het plangebied ligt op minimaal 2,1 kilometer afstand van Natura 2000-gebied (Afbeelding 5.2). Het 
meest nabij gelegen Natura 2000-gebied is Borkeld. 

 
Figuur 5.1: Ligging van Natuurnetwerk Nederland in de omgeving van het plangebied. De ligging van het plangebied wordt met het rode 
marker aangeduid. Gronden die tot Natura 2000 behoren worden met de blauwe kleur op de kaart aangeduid (Bron: PDOK.nl). 

5.1.2  Effectbeoordeling 
Beoordeling uitvoering fysieke activiteiten 
Het plangebied is niet zichtbaar vanuit Natura 2000-gebied. Van verstoringseffecten, zoals geluid, 
optische verstoring of licht is derhalve geen sprake. Gelet op de aard en omvang van de voorgenomen 
activiteiten en de afstand tussen plangebied en Natura 2000-gebied, wordt een negatief effect op 
instandhoudingsdoelen van Natura 2000-gebied uitgesloten.  
 
Beoordeling stikstof (ontwikkelfase) 
Per 1 juli 2021 is de Wet stikstofreductie en natuurverbetering van kracht. Dat houdt in dat 
stikstofemissie welke ontstaat tijdens de ontwikkelfase, niet beoordeeld hoeft te worden op mogelijk 
negatieve effecten op Natura 2000-gebied. Wel dient de gebruiksfase beoordeeld te worden. 
 
Beoordeling stikstof (gebruiksfase) 
Het is aannemelijk dat de inpandige verbouwing voor een toename van verkeersbewegingen zal 
zorgen ten opzichte van de huidige situatie. Echter, gezien de afstand van het plangebied naar het 
meest nabij gelegen Natura 2000-gebied en de schaal van de beoogde ingrepen, is het onwaarschijnlijk 
dat er een significant effect ten gevolge van de ingreep en de gebruiksfase plaats zal vinden.  
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5.2  Natuurnetwerk Nederland 

5.2.1  Ligging t.o.v. het plangebied 
Het plangebied ligt op minimaal 1 kilometer afstand van gronden die tot NNN behoren. Het plangebied 
ligt daarmee buiten de begrenzing van het NNN. In Figuur 5.2 wordt de ligging van het NNN in de 
omgeving van het plangebied weergegeven. 

 
Figuur 5.2: Ligging van Natuurnetwerk Nederland in de omgeving van het plangebied. De ligging van het plangebied wordt met de rode 
marker aangeduid. Gronden die tot NNN behoren worden met de groene kleur op de kaart aangeduid (Bron: PDOK.nl). 

5.2.3  Beschermingsregime 
De bescherming van het NNN kent geen externe werking. Omdat het plangebied buiten 
het Natuurnetwerk Nederland ligt, hoeft voorgenomen initiatief niet getoetst te worden aan 
provinciaal beleid t.a.v. Natuurnetwerk Nederland. 

5.3  Conclusie 

Het plangebied behoort niet tot het NNN of Natura 2000-gebied. Vanwege de ligging buiten het NNN, 
leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke consequenties, omdat de bescherming van het 
NNN geen externe werking kent in de provincie. 
 
Gezien de schaal van de ingrepen en de ruime afstand tussen het meest nabijgelegen Natura 2000-
gebied, kan een negatief effect op Natura 2000-gebied uitgesloten worden. Het is onwaarschijnlijk dat 
er sprake is van significante toename van stikstofdepositie in Natura 2000-gebied, een 
stikstofberekening hoeft niet uitgevoerd te worden. 
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HOOFDSTUK 6  SOORTBESCHERMING 

6.3  Vogels 

6.3.1  Resultaat 
Het is onwaarschijnlijk dat het plangebied als foerageergebied door vogels wordt gebruikt. Wel is het 
mogelijk dat er in de vegetatie rondom het plangebied genesteld wordt door algemene vogelsoorten 
zoals merel, houtduif, . Deze vegetatie blijft behouden. Onder de pannen van de overkapping aan de 
noordzijde van de dwarsritschuur zijn resten van vermoedelijk een vogelnest gevonden. In het 
plangebied en directe omgeving zijn geen huismussen vastgesteld, ook op NDFF zijn geen soorten 
gevonden met een jaarrond beschermd nest. 

6.3.2  Wettelijke consequenties 
Van de mogelijk in het plangebied nestelende soorten is uitsluitend het bezette nest beschermd, niet 
het oude nest of de nestplaats. Voor het beschadigen/vernielen van een bezet nest (eieren) of het 
doden van een vogel kan geen ontheffing van de verbodsbepalingen verkregen worden omdat de 
voorgenomen activiteit niet als een in de wet genoemd belang wordt beschouwd.  

 

Werkzaamheden die kunnen leiden tot het verstoren/vernielen van vogelnesten dienen daarom 
buiten de voortplantingsperiode van vogels uitgevoerd te worden. De meest geschikte periode om de 
voorgenomen activiteiten uit te voeren is augustus-februari. Voorgenomen werkzaamheden mogen 
juridisch beschouwd wel plaats vinden tijdens het broedseizoen van vogels, mits geen bezette 
vogelnesten beschadigd/vernield worden. Indien de voorgenomen activiteiten uitgevoerd worden 
tijdens de voortplantingsperiode, dient een broedvogelscan uitgevoerd te worden om de 
aanwezigheid van een bezet vogelnest uit te sluiten.  

6.4  Grondgebonden zoogdieren 

6.4.1  Resultaat 
Er zijn in het plangebied geen beschermde grondgebonden zoogdieren waargenomen. Het plangebied 
behoort vermoedelijk tot functioneel leefgebied van verschillende algemene- en weinig kritische 
grondgebonden zoogdiersoorten als huisspitsmuis, huismuis en egel. Voorgenoemde soorten 
benutten het plangebied mogelijk als rust- en voortplantingsplaats.  

6.4.2  Wettelijke consequenties 
Er wordt geen beschermd grondgebonden zoogdier gedood en wordt geen vaste rust- of 
voortplantingsplaats beschadigd of vernield, als gevolg van uitvoering van de voorgenomen 
activiteiten.  
 
Mits geen grondgebonden zoogdieren (opzettelijk) gedood worden, leiden de voorgenomen 
activiteiten niet tot wettelijke consequenties. Indien niet voorkomen kan worden dat beschermde 
dieren gedood worden, dient een ontheffing van de verbodsbepalingen (doden) aangevraagd te 
worden. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de 
verbodsbepalingen aangevraagd te worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in 
het kader van de Wnb. 

6.5  Vleermuizen 

6.5.1  Resultaat 
• Verblijfplaatsen 

Er zijn tijdens het veldbezoek geen vleermuizen waargenomen en er zijn geen aanwijzingen gevonden 
dat vleermuizen een rust- of voortplantingsplaats in het plangebied bezetten. De bebouwing beschikt 
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weliswaar over gemetselde buitengevels maar er zijn geen invliegopeningen zoals open stootvoegen 
of ventilatieopeningen aangetroffen die vleermuizen de kans bieden een verblijfplaats te bezetten.  
 

• Foerageergebied  

Het veldbezoek is uitgevoerd buiten de periode van de dag waarop vleermuizen foerageren, maar op 
basis van een beoordeling van de inrichting wordt het plangebied niet als geschikt foerageergebied 
voor vleermuizen beschouwd. Vermoedelijk foerageren verschillende vleermuissoorten rond de 
beplanting rondom het plangebied.  
  

• Vliegroute 

Sommige vleermuissoorten benutten lijnvormige elementen ter geleiding tijdens het foerageren en 
om van verblijfplaats naar foerageergebied te vliegen (en van foerageergebied naar verblijfplaats). 
Lijnvormige elementen die benut worden als vliegroute kunnen bestaan uit houtopstanden en 
wateren, maar ook een rij gevels van woningen.  
 
Het plangebied vormt geen verbindende schakel in een lijnvormig landschapselement en maakt 
daarom geen onderdeel uit van een vliegroute van vleermuizen. Uitvoering van de voorgenomen 
activiteiten heeft geen negatief effect op vliegroutes van vleermuizen. 

6.5.2  Wettelijke consequenties 
 

• Verblijfplaatsen  

Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten wordt geen vleermuis verstoord of gedood en 
wordt geen vaste rust- of verblijfplaats beschadigd of vernield.  
 
Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen 
nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen 
aangevraagd te worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de 
Wnb.  
 

• Essentieel foerageergebied  
Er wordt geen essentieel foerageergebied aangetast.  
 
Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen 
nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen 
aangevraagd te worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de 
Wnb.  
 

• Essentiële Vliegroute 
Het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten heeft geen negatief effect op (essentiële) vliegroutes1 
van vleermuizen.  
 
Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen 
nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen 
aangevraagd te worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de 
Wnb.  

  

                                                           
1 Vliegroutes van vleermuizen zijn beschermd wanneer deze essentieel zijn voor het kunnen functioneren van de verblijfplaats van een 

vleermuis. Niet ieder lijnvormig element waar langs vleermuizen vliegen is een essentiële vliegroute.  
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6.10  Samenvattende tabel 

Tabel 6.1: Samenvatting Soortenbescherming  

Soortgroep Mogelijk 
voorkomende 
soorten 

Te beoordelen 
effecten? 

Overtreding 
Wnb 

Vervolgstappen 

Vogels Algemene 
soorten als 
merel, houtduif 

Verstoring broedende 
vogels en doding van 
individuen. 

Art. 3.1, lid 1, 
2 en 4. 

Nemen voorzorgsmaatregelen om verstoring 
broedende vogels te voorkomen, uitvoeren 
werkzaamheden buiten broedperiode of 
onder toeziend oog van een ervaren ecoloog. 

Grondgebonden 
zoogdieren 

Algemene 
soorten als huis-
spitsmuis, 
bosmuis 

Verstoring en doding 
van individuen en 
aantasten van 
verblijfplaatsen en 
foerageergebied. 

Art. 3.10, lid 
1a en 1b. 

Geen nader onderzoek noodzakelijk mits 
tijdens werkzaamheden aan Gedragscode 
voldaan wordt. Aanvraag van ontheffing is 
niet aan de orde, mits geen dieren gedood 
worden.  

Vleermuizen Niet aanwezig Niet van toepassing N.v.t. Niet van toepassing 

Overige soorten Niet aanwezig. Niet van toepassing. N.v.t. Niet van toepassing. 
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HOOFDSTUK 7  CONCLUSIE EN ADVIES 
De voorgenomen activiteiten worden gezien als ‘ruimtelijke ontwikkeling’. De inrichting en het 
gevoerde beheer maken het plangebied niet tot een geschikte groeiplaats voor beschermde 
plantensoorten, maar wel tot geschikt functioneel leefgebied voor verschillende beschermde dieren. 
Voor beschermde soorten die niet op de vrijstellingslijst (bijlage 3) van de provincie staan, is een 
ontheffing vereist om ze te mogen verstoren en om opzettelijk de vaste rust- en voortplantingsplaats 
te mogen beschadigen en te vernielen. Voor het doden van beschermde diersoorten geldt geen 
vrijstelling van de verbodsbepalingen. Afhankelijk van de status van de beschermde soorten, kan soms 
ook gewerkt worden conform een door de Minister goedgekeurde, en op de situatie toepasbare, 
Gedragscode. In het kader van de zorgplicht moet rekening worden gehouden met alle in het 
plangebied aanwezige planten en dieren en moet er gekozen worden voor een werkmethode en/of 
planning in de tijd, waardoor planten en dieren zo min mogelijk schade ondervinden als gevolg van de 
voorgenomen activiteiten.  
 
Beschermde diersoorten benutten het plangebied mogelijk als foerageergebied. Door uitvoering van 
de voorgenomen activiteiten neemt de betekenis van het plangebied als foerageergebied voor de 
voorkomende diersoorten niet af. Mogelijk nestelen er vogels en bezetten beschermde 
grondgebonden zoogdieren er een vaste rust- of voortplantingsplaats. Vleermuizen bezetten geen 
vaste rust- of voortplantingsplaats in het plangebied. 
 
Werkzaamheden die kunnen leiden tot het verstoren/vernielen van bezette vogelnesten dienen 
buiten de voortplantingsperiode van vogels uitgevoerd te worden. De meest geschikte periode om de 
voorgenomen activiteiten uit te voeren is augustus-februari. Voorgenomen werkzaamheden mogen 
juridisch beschouwd wel plaatsvinden tijdens het broedseizoen van vogels, mits geen bezette 
vogelnesten beschadigd/vernield worden. Indien de voorgenomen activiteiten uitgevoerd worden 
tijdens de voortplantingsperiode, dient een broedvogelscan uitgevoerd te worden om de 
aanwezigheid van een bezet vogelnest uit te sluiten. 
 
Voor de beschermde grondgebonden zoogdieren geldt dat ze niet (opzettelijk) gedood mogen 
worden. Om te voorkomen dat grondgebonden zoogdieren gedood worden, mogen ze weggevangen 
of verjaagd worden. Indien niet voorkomen kan worden dat beschermde dieren gedood worden, dient 
een ontheffing van de verbodsbepaling (doden) aangevraagd te worden of dient gewerkt te worden 
volgens een Gedragscode. Eén van de voorwaarden van werken volgens een Gedragscode is dat er 
gewerkt moet worden buiten de kwetsbare periode of onder toeziend oog van een ervaren ecoloog.  
 
Het plangebied behoort niet tot het Natuurnetwerk Nederland of Natura 2000-gebied. Vanwege de 
ligging buiten het Natuurnetwerk Nederland, leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke 
consequenties, omdat de bescherming van het Natuurnetwerk Nederland geen externe werking kent 
in de provincie. Gezien de afstand van het plangebied naar het meest nabij gelegen Natura 2000-
gebied en de schaal van de beoogde ingrepen, is het onwaarschijnlijk dat er een significant effect ten 
gevolge van de ingreep en de gebruiksfase plaats zal vinden. 
 
Tot slot wordt benadrukt dat ten alle tijde rekening dient te worden gehouden met de zorgplicht zoals 
opgenomen in de Wet natuurbescherming. De zorgplicht houdt in dat eenieder voldoende zorg in acht 
moet nemen voor de in het wild levende dieren en planten, alsmede voor hun directe leefomgeving. 
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BIJLAGEN 
Bijlage 1: Geraadpleegde bronnen 
Bijlage 2: Toelichting op wettelijke kaders 
Bijlage 3: Vrijgestelde soorten per provincie 
Bijlage 4: Natuurkalender 
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Bijlage 1 Geraadpleegde bronnen 

 
Internet 
Verspreidingsatlas 
Natura 2000 
Beschermde soorten 
Vleermuisprotocol 
AERIUS calculator 
Ruimtelijkeplannen.nl 
Nationale Databank Flora en Fauna 
Effectenindicator 
Wet Natuurbescherming 
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Bijlage 2 Toelichting op wettelijke kaders 

 
Drie beschermingsregimes  
De Wet natuurbescherming kent een apart beschermingsregime voor soorten van de Vogelrichtlijn, 
soorten van de Habitatrichtlijn (het Verdrag van Bern en het Verdrag van Bonn) en voor andere 
soorten, die vanuit nationaal oogpunt beschermd worden. Elk van deze beschermingsregimes kent 
zijn eigen verbodsbepalingen en vereisten voor vrijstelling of ontheffing van de verboden. Alle vogels 
(ruim 700 soorten), zijn beschermd. Daarnaast worden ongeveer 230 overige Europese en nationale 
soorten beschermd. 
 
Om af te mogen wijken van de verbodsbepalingen via een ontheffing of vrijstelling moet aan drie 
criteria zijn voldaan: 
 

1. Ten eerste mag alleen van de verbodsbepaling afgeweken worden als er geen andere 
bevredigende oplossing voor de handeling mogelijk is.  

2. Ten tweede moet tegenover de afwijking van het verbod een in de wet genoemd belang staan. 
De wet geeft voor de verschillende beschermingsregimes aan wat die belangen zijn zoals 
volksgezondheid of openbare veiligheid. 

3. Tenslotte mag de ingreep geen afbreuk doen aan de staat van instandhouding van de soort.  
 
Als aan deze drie vereisten voldaan is, kan een ontheffing worden verleend. Voor een aantal 
handelingen zijn bovendien vrijstellingen mogelijk, bijvoorbeeld in de vorm van een provinciale 
verordening of een Gedragscode. 
 
Soortenbescherming en het ‘nee, tenzij principe’ 
De verbodsbepalingen voor vogels en Habitatrichtlijnsoorten in de Wet natuurbescherming sluiten 
vrijwel één op één aan bij de bepalingen uit de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. De 
verbodsbepalingen zijn gericht op de bescherming van individuen van soorten. 
 
Ook voor de andere soorten, die niet op grond van de Vogel- of Habitatrichtlijn maar vanuit nationaal 
oogpunt beschermd worden, geldt dat de verbodsbepalingen zien op het individu, maar of ontheffing 
verleend kan worden, wordt afgewogen tegen het effect van de ingreep op het populatieniveau van 
de soort. 
 
Zorgplicht voor dieren en planten  
Of dier- en plantensoorten nu wettelijk beschermd zijn of niet, iedereen moet voldoende rekening 
houden met in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving. De wet erkent 
daarmee de intrinsieke waarde van in het wild levende soorten. De Memorie van Toelichting zegt het 
zo: “De zorgplicht houdt in dat eenieder voldoende zorg in acht moet nemen voor de in het wild 
levende dieren en planten, alsmede voor hun directe leefomgeving. Overtreding van de zorgplicht is 
niet strafbaar gesteld; de zorgplicht kan wel door toepassing van bestuursdwang worden 
gehandhaafd”. 
 
Vrijstelling regelgeving  
Onder de Wet natuurbescherming is niet altijd een ontheffing nodig bij handelingen met gevolgen 
voor beschermde plant- en diersoorten. In (veel) gevallen kunt u gebruik maken van een vrijstelling. 
Een vrijstelling is een uitzondering op een wettelijk verbod, die wordt vastgesteld voor een van te 
voren bepaalde categorie van gevallen. Er zijn verschillende vrijstellingen van de verboden voor 
beschermde soorten mogelijk. Een bekende en reeds in de praktijk toegepaste vorm van vrijstelling is 
die van de Gedragscode. In de Wet natuurbescherming zijn voor beschermde soorten ook andere 
vormen van vrijstelling geïntroduceerd, zoals door middel van een Programmatische Aanpak of via 



Natuurwaardenonderzoek Transformatie Groenlandsdijk 4 
Definitief 

  

BJZ.nu 
Ruimtelijke Plannen en Advies 

   
 

20 

een provinciale verordening. Overigens is ook een vrijstelling in de vorm van een ministeriële regeling 
mogelijk. 
 
Provinciale staten kunnen vrijstelling van de verbodsbepalingen verlenen. Dit moet worden geregeld 
in een provinciale verordening.  
 
Gedragscodes die zijn opgesteld onder de Flora- en faunawet kunnen worden uitgebreid ten aanzien 
van soorten die op grond van de Wet natuurbescherming beschermd worden maar dat op grond van 
de Flora- en faunawet nog niet waren. Goedkeuring van een Gedragscode op grond van de Flora- en 
faunawet blijft ook onder de Wet natuurbescherming geldig, voor de duur van de goedkeuring. Daarna 
dient de Gedragscode voor goedkeuring getoetst te worden aan de Wet natuurbescherming. 
 
Welke soorten zijn beschermd? 
De Wet natuurbescherming kent drie categorieën beschermde soorten:  
 

1. Alle van nature in Nederland in het wild levende vogels beschermd volgens het 
beschermingsregime van de Vogelrichtlijn.  

2. Soorten worden beschermd op grond van de Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en het 
Verdrag van Bonn.  

3. Er is een beschermingsregime voor ‘andere soorten’ waaronder soorten vallen die vanuit 
nationaal oogpunt bescherming behoeven.  

 

 Beschermingsregime soorten 
Vogelrichtlijn § 3.1 Wnb 

Beschermingsregime soorten 
Habitatrichtlijn § 3.2 Wnb 

Beschermingsregime andere 
soorten § 3.3 Wnb 

D
o

d
e

n
/ 

va
n

ge
n

 Art 3.1 lid 1 
Het is verboden in het wild levende 
vogels opzettelijk te doden of te 
vangen. 

Art 3.5 lid 1 
Het is verboden soorten in hun 
natuurlijk verspreidingsgebied 
opzettelijk te doden of te vangen. 

Art 3.10 lid 1a 
Het is verboden soorten 
opzettelijk te doden of te vangen. 

b
e

sc
h

ad
ig

e
n

 
o

f 
ve

rn
ie

le
n

 Art 3.1 lid 2 
Het is verboden opzettelijk nesten, 
rustplaatsen en eieren van vogels 
als bedoeld in het eerste lid te 
vernielen of te beschadigen, of 
nesten van vogels weg te nemen. 

Art 3.5 lid 4 
Het is verboden de 
voortplantingsplaatsen of 
rustplaatsen van dieren als bedoeld 
in het eerste lid te beschadigen of te 
vernielen. 

Art 3.10 lid 1b 
Het is verboden vaste 
voortplantingsplaatsen of 
rustplaatsen van dieren 
opzettelijk te beschadigen of te 
vernielen.  

Ei
e

re
n

 Art 3.1 lid 3 
Het is verboden eieren van vogels 
als bedoeld in het eerste lid te rapen 
en deze onder zich te hebben. 

Art 3.5 lid 3 
Het is verboden eieren van dieren 
als bedoeld in het eerste lid in de 
natuur opzettelijk te vernielen of te 
rapen. 

 

V
e

rs
to

re
n

 Art 3.1 lid 4 en 5 
Het is verboden vogels als bedoeld 
in het eerste lid opzettelijk te 
storen, tenzij de storing niet van 
wezenlijke invloed is op de staat van 
instandhouding van de 
desbetreffende vogelsoort.  

Art 3.5 lid 2 
Het is verboden dieren als bedoeld 
in het eerste lid opzettelijk te 
verstoren. 

 

P
la

n
te

n
so

o
rt

e
n

  Art 3.5 lid 5 
Het is verboden plantensoorten in 
hun natuurlijke verspreidingsgebied 
opzettelijk te plukken en te 
verzamelen, af te snijden, te 
ontwortelen of te vernielen. 

Art 3.10 lid 1c 
Het is verboden plantensoorten in 
hun natuurlijke 
verspreidingsgebied opzettelijk te 
plukken en te verzamelen, af te 
snijden, te ontwortelen of te 
vernielen.  
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Bijlage 3 Vrijgestelde soorten per provincie 

 

 
 
  

Provincie 
 
 
 
 
Soort 

G
ro
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O
verijssel 
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d

 

U
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Zu
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-H
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N
o
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Amfibieën             

Bruine Kikker             

Gewone pad             

Kleine watersalamander             

Meerkikker             

Bastaardkikker             

Reptielen             

Hazelworm           1  
Levendbarende hagedis           2  
Landzoogdieren             

Aardmuis             

Bosmuis             

Bunzing             

Dwergmuis             

Dwergspitsmuis             

Eekhoorn           3  
Egel             

Gewone bosspitsmuis             

Haas             

Hermelijn             

Huisspitsmuis             

Konijn             

Ondergrondse Woelmuis             

Ree             

Rosse Woelmuis             

Steenmarter           4  
Tweekleurige 
bosspitsmuis             

Veldmuis             

Vos             

Wezel             

Wild Zwijn             

Woelrat             

Legenda 

Vrijgestelde soort 

1 = Vrijgesteld jul - sep 

2 = Vrijgesteld 15 aug - 15 okt 

3 = Vrijgesteld mrt - apr en jul - nov 

4 = Vrijgesteld 15 aug - feb 

 
Geldig per:  
19 Oktober 2021 
 
Bronnen:  
Regelink 
Habitus 
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Bijlage 4 Natuurkalender 

 
  Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

Houtopstanden                         

Afzetten/hakhoutbeheer Algemeen                         

 Heg afzetten                         

Dunnen Algemeen                         

Verw. opslag/exoot Algemeen                         

Knotten Algemeen                         

Snoeien Opsnoeien/opkronen                         

 Hoogstam wintersnoei                         

 Hoogstam zomersnoei                         

 Vleermuisbomen zomerverblijf                         

 Vleermuisbomen paarplaats                         

Terugzetten Bomen met winterslaapvogels                         

 Hazelmuis struweel 

hakhoutbeheer 

                        

 Boomkikker struweel                         

Zuiveren Das                         

 Grondgebonden kleine zoogdieren                         

Vellen Sleedoornstruwelen voor 

sleedoornpage 

                        

                         

Pionier, grazige en ruigte vegetaties                         

Maaien Algemeen                         

 Vochtig/nat grasland                         

 Droog schraalgrasland                         

Afgraven Ruigte vegetatie met amfibieën                         

Ophogen Ruigte vegetatie met reptielen                         

                         

Heide                         

Maaien Algemeen                         

Plaggen Heide met reptielen                         

Branden Algemeen                         

Afgraven Algemeen                         

Ophogen Algemeen                         

                          

Wateren (poel, moeras, watergang en beek)                         

Graven Algemeen                         

Aanbrengen Kunstwerken nieuwe wateren                         

 Kunstwerken bestaande wateren                         

Opschonen Algemeen                         

 Poel                         

Baggeren Algemeen                         

Dempen Algemeen                         

                          

Oever-, water- en moerasvegetatie                         

Maaien Algemeen                         

Afgraven Algemeen                         

Ophogen Algemeen                         

                          

Bebouwing en muren                         

Verbouwen Algemeen                         

Renoveren Zomerverblijf vleermuizen                         

 Winterverblijf vleermuizen                         

Slopen Gebouwen met uilen                         

 Gebouwen met zwaluwen                         
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Legenda 

 Optimale perioden voor werkzaamheden. In deze perioden zijn de minste kans op verstoringen van planten en dieren. 

 Acceptabele perioden voor werkzaamheden, mits er geen verstoring van planten en dieren plaatsvindt. De werkzaamheden 

verrichten onder begeleiding van een ter zake kundige. 

 Geen werkzaamheden in deze perioden. Wanneer andere zwaarwegende belangen gelden dan de werkzaamheden verrichten 

onder de voorwaarden. Bijvoorbeeld voorwaarden in de ontheffing Wet natuurbescherming. 

 

Bronnen: 

Natuurbank Overijssel 

Natuurkalender Arnhem 

 

 











K L E U R E N S C H E M A 
 
Herbestemming dwarsritschuur tot woning Groenlandsdijk 4  te Markelo 
Opdrachtgever de mevr. W. Hemmink-van der Reest 
 
Dakpannen   keramisch  rood(bestaande muldenpan) 
Riet     riet    naturel 
Metselwerk   baksteen   bestaand / brons-rood 
Kozijnen    hout    zwart  
Stalramen   hout    gebroken wit 
Deuren    hout    zwart 
Entreepui   aluminium  antraciet 
Windveren   hout    gebroken wit 
Dekplanken    hout    gebroken wit 
Vogelschroten   hout    gebroken wit 
Onderdorpels koz.        kunststof   antraciet 
Dakdoorvoeren  p.v.c.   antraciet 
Dakramen   aluminium  antraciet 
 

       Markelo 16 november 2021                                        hemmink-kmst-20211116 



Bouwkundige staat  herbestemming  dwarsritschuur   

Groenlandsdijk 4  te Markelo 

 

 
Opdrachtgever: 

Mevr.  W. Hemmink-van der Reest                                                                                                                16 november 2021  

 

Hemmink-bouwk-rap-20211116 

 



De schuur is in baksteen opgetrokken voorzien van een rode mulden dakpan en riet gedekt. 

De schuur is van oorsprong een dwarsritschuur, doch later verbouwd tot varkensschuur en thans in gebruik als berging / 

hobbyruimte. 

  
 

 



 

Funderingen: 

Voor zover waarneembaar en gezien de uiterlijke toestand van het muurwerk.  Goed 

 

 

Wanden: 

Voor zover waarneembaar en gezien de uiterlijktoestand van het muurwerk goed. 

Daar waar noodzakelijk zal voegwerk en scheurvorming in het metselwerk worden hersteld. 

Om de schuur zijn ondergeschiktheid aan de boerderij terug te geven zal een gedeelte van de  

buitenwanden worden voorzien van een houten gevelbekleding. 

 

De verharding rondom de schuur vervangen door een schuin afwaterende klinnker bestrating  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



Wandopeningen: 

Bestaande staldeuren zullen worden vervangen door kozijnen welke achter het buitenspouwblad komen te liggen, zodat 

alleen de glasopening zichtbaar is. Daar waar blinde deur voorkomt zal deze worden vervangen door traditionele 

opgeklampte deur voorzien van bestaand hang en sluitwerk. 

De buitenwanden zullen aan de binnenzijde worden voorzien van een geisoleerde voorzetwand  

met een Rc van 4,5 KW/m2 

 

 
 

Betonramen: 

De bestaande betonramen zullen worden vervangen door  houtenramen incl. themische beglazing fabr. Hevalu 

 

 



Dakbedekking: 

Het pannendak, bestaande uit rode mulden dakpannen is in redelijk goede staat, het verdient aanbeveling het gehele 

dakvlak te inspecteren en daar waar noodzakelijk beschadigde dakpannen te vervangen. 

Het rietendak dient te worden gereinigd en daar waar noodzakelijk worden gestopt. 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 



Windveren en dekplanken: 

 
De windveren en dekplanken dienen te worden vervangen e.e.a. uitvoeren   
conform bestaande afmeting en profilering. 
 

 
 
 
 
 
 
 



Vloerconstructie: 
De vloerconstructie bestaat uit gestorte ongewapende betonvloeren dik ca 60 mm. 
T.p.v. de voormalige varkenshokken bevinden zich betonroostervloeren met daaronder een gierkelder diep ca. 
500 mm. Deze vloeren zullen worden verwijderd en vervangen worden door een geisoleerde vloer op zand 
waarover een folie, gewapende betonvloer dik 150 mm met een afwerklaag dik 70 mm. voorzien van 
vloerverwarming. Rondom aansluitend met de buitenmuren een opstaande isolatierand met een pvc strook. 
t.p.v. de natte ruimten een waterdichte vloer middels vloertegels 

 
Gebintconstructie: 
 De gebintconstructie van deze dwarsritschuur is  uitgevoerd in eikenhout ei is van goede kwaliteit. 
Dit type schuur werd als opbergplaats voor hooi gebruikt welke vanaf de begane grond werd opgetast, Dit is 
dan ook de reden dat er een dwarsrit in de schuur zat.  
T.b.v. de verdiepingsvloer zal er gebruik worden gemaakt van de bestaande reeds aanwezige zolder vloer e.e.a.  
Volgens nadere goedkeuring constructeur. 
 

 



 
Kapconstructie: 
De gehele kapconstructie verkeerd in een goede staat. 
De  dwarsritopeningen t.p.v. de huidige sectionaaldeuren zal worden verkleind zodat deze de juiste 
verhouding van deze hoogte zal worden teruggebracht naar de originele uitvoering. 
Aangeraden wordt om de gehele kapconstructie met een insectenwerend middel te laten behandelen. 
De gehele dakconstructie zal worden voorzien van een dakbeschot met aan de binnenzijde een isolerend doek met  

dampremmende en dampwerende folie e.e.a. i.o.m. de rietdekker. 

 
 
 
 
 
Conclusie. 
 
Door het vervangen van de storende deuren met glasroeden in de voorgevel (wegzijde) en het verkleinen van de hoogte van de 

dwarsritopening (hoge sectionaaldeuren)  is i.cm. met het erf de transitie van de dwarsritschuur zeker de moeite tot behouden 

waard. 

 

 

 

 
 
Opname   16 november 2021 
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A: Bestaande gebouwen 7: Nieuw te planten gemengde haag met bomenrij
B: Nieuw te bouwen woning 8: Bestaand weitje
C: Nieuw te bouwen schuur 9: Nieuw te planten hoogstam boomgaard
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1: Bestaand oprit/verharding 11: Nieuw te planten struweel
2: Nieuw oprit aangesloten op bestaande inrit 12: Hagmolenbeek
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In opdracht van Eeckhof heeft Dumea Milieu een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op de 
locatie Haarweg 8a te Bentelo. De regionale ligging van de locatie is weergegeven in bijlage I. In 
onderhavig onderzoek is het verkennend bodemonderzoek uitgebreid met een asbest in 
grondonderzoek. 
 
Aanleiding van het onderzoek is in het kader van voorgenomen bestemmingswijziging, sloop en 
nieuwbouwactiviteiten. 
 
Doel van het onderzoek is het door middel van een steekproef conform het soort 
bodemonderzoek, nagaan van de huidige kwaliteit van de grond op de locatie. Het onderzoek is 
niet bedoeld om de exacte aard en omvang van een eventuele verontreiniging aan te geven. 
 
Het verkennend onderzoek is uitgevoerd conform de richtlijnen: 

- NEN 5725 Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij 
verkennend en nader onderzoek (NEN5725:2017); 

- NEN 5740 Bodem - Landbodem - strategie voor het uitvoeren van verkennend 
bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond 
(NEN5740:2009+A1:2016); 

- NEN 5707 Bodem – Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem. (NEN 
5707+C2:2017) 

- VKB Protocol 2001 “Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, 
nemen van grondmonsters en waterpassen” 

- VKB Protocol 2002 “Het nemen van grondwatermonsters” 

- VKB Protocol 2018 “Locatie inspectie en monsterneming van asbest in bodem" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dumea Milieu is een handelsnaam van Terra Agribusiness. Het procescertificaat van Terra 
Agribusiness en het hierbij behorende keurmerk (BRL SIKB 2000) zijn van toepassing op de 
activiteiten inzake het milieukundig veldwerk, inclusief de daarbij behorende veldwerkregistratie, 
en de overdracht van de monsters aan een erkend laboratorium. 
 
Om de onafhankelijkheid van het onderzoek te waarborgen, verklaart Terra Agribusiness op geen 
enkele wijze gelieerd te zijn aan de te onderzoeken projectlocatie, zowel in juridische, financiële of 
personele sfeer. 
 
De opbouw van dit rapport wordt als volgt weergegeven: 

- vooronderzoek naar historie en bodemgesteldheid; 

- opstellen van een hypothese; 

- opstellen van een onderzoeksstrategie; 

- resultaten van het veld- en laboratoriumonderzoek; 

- conclusies, aanbevelingen en samenvatting. 

 
In geval van klachten kan de opdrachtgever zich wenden tot Dumea Milieu en zo nodig tot de 
certificerende-instelling (Normec). 
 
 
 
 
 

1 Inleiding 
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Conform het onderzoeksprotocol NEN 5725 is ten behoeve van de onderzoeksstrategie op de 
locatie een vooronderzoek uitgevoerd. De onderstaande informatie is afkomstig uit: 
 
Tabel 1 Bronnen vooronderzoek 

Bron Omschrijving 

www.ahn.nl AHN (Algemeen Hoogtebestand Nederland) 

www.bodemloket.nl Bodemloket van Nederland 

www.topotijdreis.nl Historische kaarten 

www.dinoloket.nl Ondergrond gegeven van Nederland 

BAG viewer Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) 

Gemeente Hof van Twente Historische informatie van de Gemeente 

Informatie Opdrachtgever Eeckhof 

Inspectie onderzoekslocatie Visueel inspectie van de locatie 

 
2.1 Locatie gegevens 
Gegevens over de locatie zijn weergegeven in onderstaande tabel 
 
Tabel 2 Locatiegegevens 

Adres onderzoekslocatie Haarweg 8a te Bentelo 

Kadastrale gemeente Ambt-Delden 

Sectie F 

Percelen 2031, 2032, 2034 

Oppervlakte van de onderzoekslocatie 16000 m2 

Eigenaar/ gebruiker - 

Korte beschrijving van de onderzoekslocatie De onderzoekslocatie bestaat uit een woning met opstallen 

Bebouwing Ter plaatse staat een woning met opstallen 
 

Verharding De onderzoekslocatie is deels verhard met klinkers en beton 

 
2.2 Algemene informatie locatie 
De locatie bevindt zich aan de Haarweg 8a te Bentelo. De locatie betreft een agrarisch pluimvee 
bedrijf. Op de locatie zijn opstallen aanwezig welke (deels nog) in gebruik zijn als kippenschuren. 
Initiatiefnemer is voornemens vier van de vijf schuren te slopen, de bestemming te wijzigen en een 
nieuwe woning met bijgebouw te realiseren. De schuur die behouden blijft zal een andere functie 
krijgen.  
 
Op historische kaarten is vanaf 1889 bebouwing op de locatie te zien. Uit het locatiebezoek blijkt 
dat er een gevelsteen in de woning is geplaatst met het bouwjaar 1830 erop. Echter volgens het 
BAG-register is de huidige woning gebouwd in 1959. De vier te slopen schuren zijn gebouwd 
tussen 1970 en 1996. De te behouden schuur is gebouwd in 2013. 
 
Uit het interview met de eigenaar van de locatie blijkt dat er een dieseltank aanwezig is geweest. Deze 
heeft in een schuur gestaan op de locatie waar in 2013 een nieuwe schuur is gebouwd. De nieuwe 
schuur is momenteel in gebruik als kippenschuur en de exacte locatie van de voormalige tank is niet 
meer te herleiden. Derhalve is onderzoek naar de voormalige tank is niet meer mogelijk. 
 
De vier te slopen schuren bevatten asbesthoudende dakbedekking. De te behouden schuur uit 
2013 bevat sandwichpanelen.  
 
Er is verder geen bodemrelevante informatie van de onderzoekslocatie bekend bij de 
geraadpleegde bronnen. 
 

2 Vooronderzoek 
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2.3 Eerder uitgevoerd bodemonderzoek 
In 1995 is er een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op de locatie (d.d. 1-11-1995). 
Aanleiding van het onderzoek vormde een bouwvergunning. In dit onderzoek zijn lichte 
verhogingen aangetroffen in de bovengrond en in het grondwater. 
 
In juli 2005 heeft Tebodin en BAM Infra een technisch onderzoek asbestwegen uitgevoerd op 
onderhavige locatie. Het betreft het oprit van de boerderij. Documentnummer: 3315001 d.d. 18-
07-2005. Aanleiding voor dit onderzoek was de aanmelding voor de saneringsregeling 
asbestwegen tweede fase van het ministerie van VROM, door de eigenaar. In het achterste 
gedeelte van het oprit ter hoogte vanaf de woning langs de nieuwe schuur is een sterke verhoging 
asbest aangetroffen. Dit gedeelte komt in aanmerking voor de betreffende saneringsregeling. 
 
In november 2008 is de locatie gesaneerd. In het rapport Saneringsregeling asbestwegen 2e fase 
evaluatieverslag sanering Haarweg 8 Bentelo staat de sanering beschreven. Rapportnummer: 
110301/PF9/2E5/001444 d.d. 23-03-2010. Aan de zuidoostzijde van de locatie aan de kant van de 
tuin is een restverontreiniging achtergebleven. 
 
In november 2014 heeft Geofox-Lexmond bv een nader asbestonderzoek uitgevoerd op een 
locatie aan de Haarweg 8 te Bentelo. Projectnummer: 20140977-KVOTR2 030 d.d. 5-12-2014. 
Aanleiding voor dit onderzoek was de achtergebleven restverontreiniging asbest aan de 
zuidoostzijde van de reeds gesaneerde weg. Asbestverontreiniging is in beeld gebracht en advies 
was middels een BUS-melding de verontreiniging te saneren. Vervolgens heeft NTP Milieu 
Enschede conform BUS-melding de restverontreiniging gesaneerd in 2016. De saneringsdoelen 
zijn behaald en de volledige restverontreiniging is gesaneerd en aangevuld met schoon 
aanvulgrond. 
 
2.4 Directe omgeving locatie 
De onderzoekslocatie bevindt zich aan de Haarweg 8a in het buitengebied van Bentelo. In de 
directe omgeving bevinden zich enkele woonhuizen, agrarische bedrijven en landbouwpercelen. 
Ten noorden ligt het Twenthekanaal. Ten oosten ligt de rijksweg N740. De directe omgeving 
wordt op historische kaarten aangeduid als “’t Haverkotte”.  
 
Er is geen bodemrelevante informatie van de directe omgeving van de onderzoekslocatie bekend 
welke mogelijk invloed heeft gehad op de bodemkwaliteit ter plaatse van de onderzoekslocatie.  
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2.5 Regionale bodemopbouw en geohydrologie 
De regionale geohydrologische bodemopbouw is weergegeven in onderstaande figuur. 
 
Figuur 1 Geologisch opbouw landelijk model DGM v2.2 

 

  
De boorlocatie bevindt zich circa 14 meter boven NAP.  
 
2.6 Vooronderzoek PFAS 
PFAS komt op verschillende manieren in het grond- en grondwatersysteem in Nederland terecht. 
Bij lokaal gebruik en calamiteiten leidt dit tot het 'klassieke' bron-grondwaterpluim beeld.  
 
Het meest verdacht voor PFAS in het milieu zijn die locaties waar PFAS worden geproduceerd. 
Ook de brandweeroefenplaatsen waar met grote regelmaat brandblusschuim is toegepast, zijn 
verdacht. Er zijn echter ook vele andere toepassingen van PFAS die kunnen leiden tot een grond- 
of grondwaterverontreiniging.  
 
In het handelingskader van Expertisecentrum PFAS zijn alle bedrijfsactiviteiten en toepassingen 
beschreven waar PFAS wordt gebruikt en de kans dat daarbij PFAS in het milieu vrijkomt. 
 
Uit historisch onderzoek van onderhavig onderzoekslocatie blijkt dat geen van de beschreven 
toepassingen uit het handelingskader plaats heeft gevonden op of nabij de onderzoekslocatie. 
 
Op basis van de verkregen informatie kan gesteld worden dat de onderzoekslocatie als 
onverdacht gedefinieerd kan worden met betrekking tot PFAS in de bodem. 
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2.7 Vooronderzoek 5707 Asbest 
Uit de verkregen historische informatie blijkt dat vanaf circa 1830 bebouwing op de locatie 
aanwezig is. Het is mogelijk dat tijdens (ver)bouwwerkzaamheden asbest in de gebouwen 
verwerkt is.  
 
De daken van de te slopen schuren bevatten asbesthoudende dakbedekking. Er zijn zeven 
druppelzones te definiëren waar het lekwater van de asbesthoudende dakbedekking rechtstreeks 
in de onbeschermde bodem terechtkomt.  
 
Door het (jarenlange) gebruik als agrarisch erf wordt de locatie als verdacht beschouwd met 
betrekking tot de aanwezigheid van asbest in de bodem. 
 
2.8 Visuele inspectie bodemoppervlak op asbest 
Op 8-12-2021 is de locatie visueel geïnspecteerd op de aanwezigheid van asbest. De 
maaiveldinspectie is uitgevoerd conform de NEN 5707. Het maaiveld van de onderzoekslocatie is 
verdeeld in stroken van ongeveer 1m breed en is strook voor strook in 2 richtingen haaks op 
elkaar geïnspecteerd. In onderstaande tabel zijn de resultaten van de maaiveldinspectie beknopt 
weergegeven. 
 
Tabel 3 Maaiveldinspectie NEN 5707  

Aandachtsgebied Opmerking 

Oppervlakte geïnspecteerde locatie 16000 m2 

Conditie toplaag Droog 

Beperkingen van de inspectie Neerslag: geen, >25% verharding en vegetatie 

Weersomstandigheden Zicht: > 50m 

Asbestverdacht materiaal op maaiveld aangetroffen? 
 
Opmerking 

Nee 
 
De maaiveldinspectie werd beperkt door de verharding 
en vegetatie 

 
Resultaat maaiveld inspectie 
Ter plaatse van de onderzoekslocatie is geen asbestverdacht materiaal op het maaiveld 
aangetroffen. 
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3.1 Hypothesestelling 

Verkennend bodemonderzoek NEN 5740 
Op basis van de resultaten van het vooronderzoek zijn voor de locatie één of meer hypotheses 
geformuleerd ten aanzien van grond en grondwaterverontreiniging.  

Op basis van het historisch vooronderzoek blijkt dat de locatie een agrarisch bedrijfslocatie 
betreft. Naar aanleiding van de bevindingen van het historisch vooronderzoek wordt de locatie als 
verdacht beschouwd en wordt als best passende strategie VED-HE gehanteerd. 

De bovengrond van de onderzoekslocatie kan als verdacht worden beschouwd met betrekking tot 
de chemische parameters alsmede asbest. In het kader van de NEN5740 en NEN5707 dient de 
bovengrond onderzocht te worden conform onderzoeksstrategie VED-HE. 
De ondergrond kan als onverdacht beschouwd worden.  

De voormalige dieseltank is niet meer aanwezig en de locatie waar deze heeft gestaan is inmiddels 
bebouwd met de nieuwe kippenschuur. Derhalve kan deze niet meer worden onderzocht. 

De volgende deellocaties en hypotheses worden aangehouden: 

Tabel 4 Deellocaties en hypothese NEN5740 
Locatie Hypothese Verdachte stoffen Opmerking 

Gehele locatie Verdacht (VED-HE) Zware metalen, PAK - 

Verkennend bodemonderzoek NEN 5707 
Het asbest in grondonderzoek heeft tot doel het globaal vaststellen van het gemiddelde 
asbestgehalte van de deellocatie (ruimtelijke eenheid) en het vaststellen van de globale omvang 
van een eventueel aanwezige asbestverontreiniging. 

Tabel 5 Deellocaties en hypothese NEN5707  
Locatie Hypothese Verdachte stoffen Opmerking 

Gehele locatie Verdacht (VED-HE) Asbest in grond - 

Druppelzone 1 Verdacht (VED-HE) Asbest in grond - 

Druppelzone 2 Verdacht (VED-HE) Asbest in grond - 

Druppelzone 3 Verdacht (VED-HE) Asbest in grond - 

Druppelzone 4 Verdacht (VED-HE) Asbest in grond - 

Druppelzone 5 Verdacht (VED-HE) Asbest in grond - 

Druppelzone 6 Verdacht (VED-HE) Asbest in grond - 

Druppelzone 7 Verdacht (VED-HE) Asbest in grond - 

3.2 Onderzoeksopzet 
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd op 8  en 9 december 2021 (plaatsing peilbuis en 
monstername grond), 15 december 2021 (monstername grondwater). De positie van de 
boorlocaties zijn weergegeven in bijlage III. 

3 Onderzoeksprogramma 
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Tabel 6 Onderzoeksopzet NEN 5740 
Locatie Ondiepe 

boringen1 

Diepe 
boringen2 

Peilbuizen Analyses grond Analyses water 

Gehele locatie 23 5 3 5x st. grond AS3000 3x st. grondwater AS3000 
1 Ondiepe boringen standaard tot 0,5 m-mv. 
2 Diepe boringen tot de grondwaterstand met een minimum van1,0 m-mv en een maximum van 2,0 m-mv. 

 
Tabel 7 Onderzoeksopzet NEN 5707  
Locatie Proefgaten ondiep1 Proefgaten met diepe boring2 Analyses asbest in grond3 

Gehele locatie 23 5 5 

Druppelzone 1 2 - 1 

Druppelzone 2 2 - 1 

Druppelzone 3 2 - 1 

Druppelzone 4 2 - 1 

Druppelzone 5 2 - 1 

Druppelzone 6 2 - 1 

Druppelzone 7 2 - 1 
1 Ondiep proefgat standaard 0,3m x 0,3m x 0,5m (lxbxh). 
2 Standaard proefgat van 0,3m x 0,3m x 0,5m (lxbxh) diep doorgeboord met edelmanboor Ø 12cm. 
3 Analyse conform NEN5898; aantal analyses asbest in materiaal op basis van zintuiglijke waarnemingen in het veld. 

 
3.3 Analysestrategie 
Ten behoeve van het analytisch onderzoek zijn op het laboratorium mengmonsters samengesteld. 
In de onderstaande tabel is de samenstelling van de monsters verwerkt. 
 
Tabel 8 Analyse onderzochte monsters 

Analyse 
monster 

Traject 
(m-mv) 

Deelmonsters Analyse  

BM1 0,00 - 0,50 7 (0,00 - 0,50) 
8 (0,00 - 0,50) 
9 (0,00 - 0,50) 

AS3000 NEN 5740 Standaard incl struct excl voorb 

BM2 0,08 - 0,50 10 (0,08 - 0,50) 
11 (0,08 - 0,50) 
13 (0,08 - 0,50) 
15 (0,08 - 0,50) 

AS3000 NEN 5740 Standaard incl struct excl voorb 

BM3 0,00 - 0,50 19 (0,00 - 0,50) 
20 (0,00 - 0,50) 
21 (0,00 - 0,50) 
22 (0,00 - 0,50) 

AS3000 NEN 5740 Standaard incl struct excl voorb 

BM4 0,00 - 0,50 17 (0,00 - 0,50) 
18 (0,00 - 0,50) 
31 (0,00 - 0,50) 
32 (0,00 - 0,50) 

AS3000 NEN 5740 Standaard incl struct excl voorb 

BM5 0,00 - 0,50 23 (0,00 - 0,50) 
25 (0,00 - 0,50) 
27 (0,00 - 0,50) 
29 (0,00 - 0,50) 

AS3000 NEN 5740 Standaard incl struct excl voorb 

OM1 0,50 - 2,00 15 (0,50 - 1,00) 
15 (1,00 - 1,50) 
15 (1,50 - 2,00) 
2 (0,50 - 1,00) 
2 (1,00 - 1,50) 
2 (1,50 - 2,00) 
9 (0,50 - 1,00) 
9 (1,00 - 1,50) 
9 (1,50 - 2,00) 

AS3000 NEN 5740 Standaard incl struct excl voorb 

OM2 0,50 - 2,00 1 (0,50 - 1,00) 
1 (1,00 - 1,50) 
1 (1,50 - 2,00) 
23 (0,50 - 1,00) 
23 (1,00 - 1,50) 
23 (1,50 - 2,00) 
3 (0,50 - 1,00) 
3 (1,00 - 1,50) 
3 (1,50 - 2,00) 

AS3000 NEN 5740 Standaard incl struct excl voorb 
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Analyse 
monster 

Traject 
(m-mv) 

Analyse  

Pb1wm1 2,10 - 3,10 NEN 5740gw standaardpakket (AS3000) 
Pb2wm1 2,00 - 3,00 NEN 5740gw standaardpakket (AS3000) 
Pb3wm1 1,90 - 2,90 NEN 5740gw standaardpakket (AS3000) 

Alle monsters ten behoeve van de NEN 5740 zijn geanalyseerd door AL-West Agrolab. Alle analyses zijn AS3000 erkende verrichtingen. 

 
Motivatie analysestrategie 
Conform de NEN5740 strategie VED-HE-NL, dienen er 5 grondmonsters in de verdachte laag 
geanalyseerd te worden. Op basis van het historische gebruik van de locatie is de bovengrond de 
meest verdachte laag. 
Op basis van zintuiglijke waarnemingen en het beoogde gebruik van de onderzoekslocatie is 
besloten om 5 mengmonsters van de bovengrond (BM1 t/m BM5) en 2 mengmonsters van de 
ondergrond (OM1 en OM2) te analyseren. 
 
Tabel 9 Analyse onderzochte monsters NEN 5707 

Analyse 
monster 

Traject 
(m-mv) 

Deelmonster Analyse  

MM1 0,00 - 0,50 7 (0,00 - 0,50) 
8 (0,00 - 0,50) 
9 (0,00 - 0,50) 

Asbest NEN5898 (10 kg) 

MM2 0,08 - 0,50 10 (0,08 - 0,50) 
11 (0,08 - 0,50) 
13 (0,08 - 0,50) 
15 (0,08 - 0,50) 

Asbest NEN5898 (10 kg) 

MM3 0,00 - 0,50 19 (0,00 - 0,50) 
20 (0,00 - 0,50) 
21 (0,00 - 0,50) 
22 (0,00 - 0,50) 

Asbest NEN5898 (10 kg) 

MM4 0,00 - 0,50 17 (0,00 - 0,50) 
18 (0,00 - 0,50) 
31 (0,00 - 0,50) 
32 (0,00 - 0,50) 

Asbest NEN5898 (10 kg) 

MM5 0,00 - 0,50 23 (0,00 - 0,50) 
25 (0,00 - 0,50) 
27 (0,00 - 0,50) 
29 (0,00 - 0,50) 

Asbest NEN5898 (10 kg) 

DZ1 0,00 - 0,10 33 (0,00 - 0,10) 
34 (0,00 - 0,10) 

Asbest NEN5898 (10 kg) 

DZ2 0,00 - 0,10 35 (0,00 - 0,10) 
36 (0,00 - 0,10) 

Asbest NEN5898 (10 kg) 

DZ3 0,00 - 0,10 37 (0,00 - 0,10) 
38 (0,00 - 0,10) 

Asbest NEN5898 (10 kg) 

DZ4 0,00 - 0,10 39 (0,00 - 0,10) 
40 (0,00 - 0,10) 

Asbest NEN5898 (10 kg) 

DZ5 0,00 - 0,10 41 (0,00 - 0,10) 
42 (0,00 - 0,10) 

Asbest NEN5898 (10 kg) 

DZ6 0,00 - 0,10 43 (0,00 - 0,10) 
44 (0,00 - 0,10) 

Asbest NEN5898 (10 kg) 

DZ7 0,00 - 0,10 45 (0,00 - 0,10) 
46 (0,00 - 0,10) 

Asbest NEN5898 (10 kg) 

Alle monsters ten behoeve van de NEN 5707 zijn geanalyseerd door ACMAA Laboratorium te Deurningen. 

 
Gezien de zintuiglijke waarnemingen kan gesteld worden dat de homogeniteit van de 
verschillende inspectiegaten voldoende aanwezig is.  
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4.1 Bodemopbouw en zintuiglijke waarnemingen 
In bijlage V zijn de visuele waarnemingen in de vorm van boorprofielen weergegeven. 
 
Veldwaarnemingen 
De bovengrond bestaat uit matig fijn zand, plaatselijk zwak humeus. De ondergrond bestaat 
eveneens uit matig fijn zand. De diepere ondergrond bestaat uit matig fijn en matig grof zand. 
In de onderstaande tabel zijn de zintuiglijk waargenomen bijzonderheden weergegeven: 
 
Tabel 10 Zintuiglijk waargenomen bijzonderheden 
Boring Diepte boring 

(m -mv) 
Traject 
(m -mv) 

Grondsoort Waargenomen bijzonderheden 

4 0,50 0,08 - 0,50 
 

volledig puin, (Gecertificeerd) 
menggranulaat  

5 0,50 0,08 - 0,50 
 

volledig puin, (Gecertificeerd) 
menggranulaat  

6 0,50 0,08 - 0,50  volledig puin, (Gecertificeerd) 
menggranulaat  

7 0,50 0,00 - 0,50 Zand zwak puinhoudend 
8 0,50 0,00 - 0,50 Zand zwak puinhoudend 
9 2,00 0,00 - 0,50 Zand zwak puinhoudend, sterk 

wortelhoudend 
10 0,50 0,08 - 0,50 Zand sporen puin 
11 0,50 0,08 - 0,50 Zand sporen puin 
12 0,50 0,08 - 0,50 Zand sporen puin 
13 0,50 0,08 - 0,50 Zand sporen puin 
14 0,50 0,08 - 0,50 Zand sporen puin 
15 2,00 0,08 - 0,50 Zand sporen puin 
16 0,50 0,08 - 0,50 Zand straatzand  
23 2,00 0,00 - 0,50 Zand sporen puin 
24 0,50 0,00 - 0,50 Zand sporen puin 
25 0,50 0,00 - 0,50 Zand sporen puin 
26 0,50 0,00 - 0,50 Zand sporen puin 
27 0,50 0,00 - 0,50 Zand sporen puin 
28 0,50 0,00 - 0,50 Zand sporen puin 
29 0,50 0,00 - 0,50 Zand sporen puin 
30 2,00 0,00 - 0,50 Zand sporen puin 

 
Er is geen asbestverdacht materiaal aan het oppervlak, in de boringen en inspectiegaten 
aangetroffen.  
 
Ter plaatse van inspectiegaten 4, 5 en 6 is een puinlaag aangetroffen tot 0,50 m-mv. De puinlaag 
valt niet onder de Wet bodembescherming. In de puinlaag is zintuiglijk geen asbestverdacht 
materiaal aangetroffen. De puinlaag valt buiten de scope van dit onderzoek. 
 
Naast één van de te slopen schuren is een aggregaat gesitueerd (zie bijlage III). Hierop is besloten 
om een peilbuis te plaatsen nabij de aggregaat. 
 
Achter de schuren ligt een stapel met asbest(vrije) golfplaten (zie bijlage VI). 
 
Plaatselijk zijn in enkele inspectiegaten laagjes straatzand aangetroffen. Deze laagjes zijn 
dusdanig gering van omvang en in zwakke mate aanwezig dat hier geen separate laag van 
onderscheiden kan worden. 
 
Het woonhuis is en blijft bewoond waardoor het niet wenselijk is om inpandig te gaan boren. De 
kwaliteit van de bodem onder de woning wordt niet slechter verwacht dan de bodemkwaliteit 
naast de woning.  
 
De mengmonsters BM1 en MM1 zijn samengesteld uit de individuele licht puinhoudende 
grondmonsters van de bovengrond noordoostelijk van de onderzoekslocatie, nabij de voormalige 
sanering. 
 

4 Onderzoeksresultaten 
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De mengmonsters BM2 en MM2 zijn samengesteld uit de individuele licht puinhoudende 
grondmonsters van de bovengrond ter plaatse van de inrit naar de schuren. 
 
De mengmonsters BM3 en MM3 zijn samengesteld uit de individuele grondmonsters van de 
bovengrond tussen de drie te slopen schuren zuidwestelijk gelegen van de onderzoekslocatie. 
 
De mengmonsters BM4 en MM4 zijn samengesteld uit de individuele licht puinhoudende 
grondmonsters van de bovengrond ter plaatse van de tuin rondom de woning.  
 
De mengmonsters BM5 en MM5 zijn samengesteld uit de individuele grondmonsters met sporen 
puin van de bovengrond zuidwestelijk, westelijk en noordelijk van de locatie in de weide rondom 
de kippenschuren. 
 
DZ1 betreft de druppelzone van de noordelijke te slopen schuur, noordzijde. 
DZ2 betreft de druppelzone van de noordelijke te slopen schuur, zuidzijde. 
DZ3 betreft de druppelzone van de centraal gelegen te slopen schuur, noordzijde. 
DZ4 betreft de druppelzone van de centraal gelegen te slopen schuur, zuidzijde. 
DZ5 betreft de druppelzone van de zuidelijke te slopen schuur, noordzijde. 
DZ6 betreft de druppelzone van de zuidelijke te slopen schuur, zuidzijde. 
DZ7 betreft de druppelzone van de oostelijke te slopen schuur, noordzijde. 
 
Grondwater 
De filterbuis wordt minimaal een halve meter beneden de grondwaterspiegel geplaatst, waarna de 
dichte buis tot iets boven maaiveld wordt gemonteerd en afgedicht met bentoniet om instroom 
van oppervlaktewater te voorkomen. 
In onderstaande tabel zijn de gegevens betreffende de grondwaterbemonstering opgenomen: 
 
Tabel 11 Metingen grondwater 

Peilbuis Filterdiepte 
(m -mv) 

Grondwaterstand 
(m -mv) 

pH 
(-) 

EC 
(µS/cm) 

Troebelheid 
(NTU) 

1 2,10 - 3,10 0,95 7,5 623 42,1 
2 2,00 - 3,00 0,65 7,0 326 50,6 
3 1,90 - 2,90 0,48 7,6 454 5,86 

Geen van de gemeten waarden wijkt duidelijk af van de waarde, welke gezien de natuurlijke omstandigheden verwacht kan worden. 

 
4.2 Analyseresultaten 
De resultaten van de chemische analyses zijn weergegeven in bijlage V. Alle monsters ten behoeve 
van de NEN 5740 zijn geanalyseerd door AL-West Agrolab. Deze analyses zijn allen AS3000 
erkende verrichtingen. 
Alle monsters ten behoeve van de NEN 5707 zijn geanalyseerd door ACMAA Laboratorium te 
Deurningen. 
 
Tabel 12 Toetsingskader Wbb 

Concentratie Betekenis Opmerking Code 

≤ AW-waarde (of < detectielimiet) *  Niet verontreinigd Geen aanvullend onderzoek nodig - 
> AW-waarde ≤ T-waarde  Licht verontreinigd Geen aanvullend onderzoek nodig * 
> T-waarde ≤ I-waarde  Matig verontreinigd Mogelijk nader bodemonderzoek 

noodzakelijk 
** 

> I-waarde  Sterk verontreinigd Nader bodemonderzoek noodzakelijk; 
mogelijk sprake van ernstige 
bodemverontreiniging 

*** 

* Voor grondwater geldt de streefwaarde 
Toelichting: De AW-waarden zijn achtergrondwaarden en zijn referentiewaarden voor een multifunctionele bodem. 

De halve som van de AW- en I-waarden ((AW+I)/2 = T-waarde) is een toetsingswaarde waarboven er een vermoeden 
is van ernstige bodemverontreiniging. Door middel van aanvullend onderzoek moet dit vermoeden worden getoetst. 
De I-waarden zijn de ‘interventiewaarden’. Als de I-waarde voor een stof wordt overschreden in meer dan 25 m3 
grond of in meer dan 100 m3 grondwater (bodemvolume), dan wordt gesproken van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging. 
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Tabel 13 Analyseresultaten NEN 5740  
Monster Traject (m-mv) Samenstelling Verhogingen 

BM1 0,00 - 0,50 7 (0,00 - 0,50) 
8 (0,00 - 0,50) 
9 (0,00 - 0,50) 

- 

BM2 0,08 - 0,50 10 (0,08 - 0,50) 
11 (0,08 - 0,50) 
13 (0,08 - 0,50) 
15 (0,08 - 0,50) 

Co* 

BM3 0,00 - 0,50 19 (0,00 - 0,50) 
20 (0,00 - 0,50) 
21 (0,00 - 0,50) 
22 (0,00 - 0,50) 

- 

BM4 0,00 - 0,50 17 (0,00 - 0,50) 
18 (0,00 - 0,50) 
31 (0,00 - 0,50) 
32 (0,00 - 0,50) 

- 

BM5 0,00 - 0,50 23 (0,00 - 0,50) 
25 (0,00 - 0,50) 
27 (0,00 - 0,50) 
29 (0,00 - 0,50) 

- 

OM1 0,50 - 2,00 15 (0,50 - 1,00) 
15 (1,00 - 1,50) 
15 (1,50 - 2,00) 
2 (0,50 - 1,00) 
2 (1,00 - 1,50) 
2 (1,50 - 2,00) 
9 (0,50 - 1,00) 
9 (1,00 - 1,50) 
9 (1,50 - 2,00) 

- 

OM2 0,50 - 2,00 1 (0,50 - 1,00) 
1 (1,00 - 1,50) 
1 (1,50 - 2,00) 
23 (0,50 - 1,00) 
23 (1,00 - 1,50) 
23 (1,50 - 2,00) 
3 (0,50 - 1,00) 
3 (1,00 - 1,50) 
3 (1,50 - 2,00) 

- 

Pb1wm1 2,10 - 3,10 Pb1 Ba* 

Pb2wm1 2,00 - 3,00 Pb2 - 

Pb3wm1 1,90 - 2,90 Pb4 - 

* verhoging groter dan streefwaarde 
** verhoging groter dan tussenwaarde 
*** verhoging groter dan interventiewaarde 
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Tabel 14 Analyseresultaten NEN 5707  
Monster Traject (m-mv) Samenstelling Matrix Resultaat 

MM1 0,00 - 0,50 7 (0,00 - 0,50) 
8 (0,00 - 0,50) 
9 (0,00 - 0,50) 

Asbest in grond Bevat geen asbest 

MM2 0,08 - 0,50 10 (0,08 - 0,50) 
11 (0,08 - 0,50) 
13 (0,08 - 0,50) 
15 (0,08 - 0,50) 

Asbest in grond 250 mg/kg ds 

MM3 0,00 - 0,50 19 (0,00 - 0,50) 
20 (0,00 - 0,50) 
21 (0,00 - 0,50) 
22 (0,00 - 0,50) 

Asbest in grond Bevat geen asbest 

MM4 0,00 - 0,50 17 (0,00 - 0,50) 
18 (0,00 - 0,50) 
31 (0,00 - 0,50) 
32 (0,00 - 0,50) 

Asbest in grond Bevat geen asbest 

MM5 0,00 - 0,50 23 (0,00 - 0,50) 
25 (0,00 - 0,50) 
27 (0,00 - 0,50) 
29 (0,00 - 0,50) 

Asbest in grond 3,7 mg/kg ds 

DZ1 0,00 - 0,10 33 (0,00 - 0,10) 
34 (0,00 - 0,10) 

Asbest in grond 4,9 mg/kg ds 

DZ2 0,00 - 0,10 35 (0,00 - 0,10) 
36 (0,00 - 0,10) 

Asbest in grond Bevat geen asbest 

DZ3 0,00 - 0,10 37 (0,00 - 0,10) 
38 (0,00 - 0,10) 

Asbest in grond Bevat geen asbest 

DZ4 0,00 - 0,10 39 (0,00 - 0,10) 
40 (0,00 - 0,10) 

Asbest in grond Bevat geen asbest 

DZ5 0,00 - 0,10 41 (0,00 - 0,10) 
42 (0,00 - 0,10) 

Asbest in grond 2,8 mg/kg ds* 

DZ6 0,00 - 0,10 43 (0,00 - 0,10) 
44 (0,00 - 0,10) 

Asbest in grond 7,4 mg/kg ds* 

DZ7 0,00 - 0,10 45 (0,00 - 0,10) 
46 (0,00 - 0,10) 

Asbest in grond Bevat geen asbest 

Het resultaat in bovenstaand tabel is het gewogen asbestgehalte berekend door het gehalte aan serpentijn asbest te vermeerderen met 10 
maal het gehalte aan amfibool asbest. 
* Van de zeeffractie <0,5 mm is maximaal 10 gram kwalitatief beoordeeld en deze bevat asbestverdachte vezels. 

 
4.3 Toetsing van de hypothese 
Onderdeel Deellocatie Gestelde hypothese Hypothese verworpen of aangenomen 

NEN 5740 Gehele locatie Verdacht Grotendeels verworpen 

NEN 5707  Gehele locatie Verdacht Aangenomen 

NEN 5707  Druppelzone 1 Verdacht Deels aangenomen 

NEN 5707  Druppelzone 2 Verdacht Verworpen 

NEN 5707  Druppelzone 3 Verdacht Verworpen 

NEN 5707  Druppelzone 4 Verdacht Verworpen 

NEN 5707  Druppelzone 5 Verdacht Deels aangenomen 

NEN 5707  Druppelzone 6 Verdacht Deels aangenomen 

NEN 5707  Druppelzone 7 Verdacht Verworpen 
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4.4 Toetsing aan de noodzaak tot vervolgonderzoek 
 
Verkennend bodemonderzoek NEN 5740 
 
Gehele locatie 
Er zijn geen concentraties in de grond en het grondwater boven de tussenwaarde aangetroffen, dit 
houdt in dat er geen aanleiding bestaat voor het laten uitvoeren van een nader onderzoek. 
 
Verkennend bodemonderzoek NEN5707 
 

Gehele locatie 
Ter plaatse van de onderzoekslocatie zijn meerdere inspectiegaten gegraven, bemonsterd en 
geanalyseerd op de aanwezigheid van asbest. Het gewogen asbestgehalte in MM2 geeft formeel 
aanleiding voor het laten uitvoeren van een nader onderzoek. 
 
Druppelzones 
Ter plaatse van elke druppelzone zijn twee inspectiesleuven gegraven, bemonsterd en 
geanalyseerd op de aanwezigheid van asbest. De gewogen asbestgehalten in de mengmonsters 
geven geen aanleiding tot het uitvoeren van een nader onderzoek. 
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Op een locatie gelegen aan de Haarweg 8a te Bentelo, kadastraal bekend gemeente: Ambt-
Delden, Sectie: F, nummer(s): 2031, 3032 en 2034 is op 8 december 2021 een verkennend 
bodemonderzoek conform NEN5740 en NEN5707 uitgevoerd. 
 

De locatie bevindt zich aan de Haarweg 8a te Bentelo. De locatie betreft een agrarisch pluimvee 
bedrijf. Op de locatie zijn opstallen aanwezig welke (deels nog) in gebruik zijn als kippenschuren. 
Initiatiefnemer is voornemens vier van de vijf schuren te slopen, de bestemming te wijzigen en een 
nieuwe woning met bijgebouw te realiseren. De schuur die behouden blijft zal een andere functie 
krijgen.  
 

Verkennend bodemonderzoek NEN5740 
Ter plaatse van de onderzoekslocatie zijn boringen en inspectiegaten uitgevoerd ten behoeve van 
een bodemonderzoek conform de NEN5740 en NEN5707. 
 

Gehele locatie 
In het bovengrondmengmonster BM2 is een lichte verhoging kobalt aangetroffen. In de overige  
bovengrondmengmonsters BM1, BM3, BM4 en BM5 zijn geen verhogingen aangetroffen. In de 
ondergrondmengmonsters OM1 en OM2 zijn eveneens geen verhogingen aangetroffen. 
 

In het grondwatermonster Pb1wm1 is een lichte verhoging barium aangetroffen. In de 
grondwatermonsters Pb2wm1 en Pb3wm1 zijn geen verhogingen aangetroffen. 
 

Op basis van onderhavig onderzoek wordt een nader bodemonderzoek voor dit onderdeel niet 
noodzakelijk geacht. 
De onderzoekslocatie wordt vanuit milieuhygiënisch oogpunt voor dit onderdeel geschikt geacht 
voor het beoogde gebruik. 
 

Verkennend bodemonderzoek NEN5707 "asbest in bodem"  
Tijdens de maaiveld- inspectie zijn ter plaatse van de onderzoekslocatie geen asbestverdachte 
materialen op het maaiveld aangetroffen.  
 

Gehele locatie 
Ter plaatse van de locatie zijn meerdere inspectiegaten gegraven, bemonsterd en geanalyseerd op 
de aanwezigheid van asbest.  
 
In de mengmonsters MM1, MM3 en MM4 is analytisch geen asbest aangetoond. 
 
Het mengmonster MM5 is licht asbesthoudend; het gewogen asbestgehalte is ruim lager dan de 
toetsingswaarde voor nader asbestonderzoek. 
 
Het gewogen asbestgehalte in mengmonster MM2 is hoger dan de interventiewaarde (100 mg/kg 
ds). Formeel dient er nader onderzoek uitgevoerd te worden naar de ernst en omvang van de 
verontreiniging. 
 
Druppelzones 
Ter plaatse van elke druppelzone zijn twee inspectiesleuven gegraven en is er een mengmonster 
samengesteld. Op het maaiveld is geen asbestverdacht materiaal aangetroffen. 
 
In de mengmonsters van DZ2, DZ3, DZ4 en DZ7 is analytisch geen asbest aangetoond.  
 
De mengmonsters van DZ1, DZ5 en DZ6 zijn licht asbesthoudend; de gewogen asbestgehalten 
zijn ruim lager dan de toetsingswaarde voor nader asbestonderzoek.  
 
Tevens zijn in DZ5 en DZ6 in de fractie <0,5mm asbestverdachte vezels aangetroffen. Dit geeft 
formeel aanleiding tot een SEM-analyse. Echter wordt niet verwacht dat middels een SEM-analyse 
de interventiewaarde zal worden overschreden.  
 
  
 

5 Samenvatting en conclusie 



 
Verkennend bodemonderzoek 
Haarweg 8a in Bentelo 

2021-283 27-12-2021 Pagina 18 van 24 

Algemeen 
Als grond van de locatie vrijkomt, moet er rekening mee worden gehouden dat deze niet zonder 
meer elders toepasbaar is. Op hergebruik van grond is het “Besluit bodemkwaliteit” van 
toepassing. De toepassing van grond elders moet worden gemeld via het ‘meldpunt 
bodemkwaliteit’.  
Naast het “Besluit bodemkwaliteit” dient opgemerkt te worden dat in het kader van de “Tijdelijk 
handelingskader voor hergebruik van PFAS houdende grond en baggerspecie” ook onderzoek 
naar PFAS noodzakelijk is. 
 
Hoewel het verrichte veld- en laboratoriumonderzoek volgens de geldende normen zijn 
uitgevoerd, dienen de onderzoeksresultaten met enige voorzichtigheid te worden gehanteerd. 
Door de bodem steekproefsgewijs te onderzoeken is ernaar gestreefd om een representatief 
beeld te krijgen van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem en het grondwater. Het is echter 
nooit uit te sluiten dat er lokaal afwijkingen in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem in het 
grondwater voorkomen. Het uitgevoerde onderzoek is verkennend en betreft een 
momentopname. 



 
 

 

BIJLAGE I 
Situering van de locatie 

 



Omgevingskaart

Deze kaart is noordgericht.

 Hier bevindt zich de onderzoekslocatie

Joost
Stempel
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Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 26 oktober 2021
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

12345
25

Schaal 1: 2000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Ambt-Delden
F
2034

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

Uw referentie: 2021-283
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Projectcode: 2021-283

Datum: 8-12-2021

Boring: 1

GWS: 150

0

50

100

150

200

250

300

1-1

1-2

1-3

1-4

weiland0

Zand, matig fijn, zwak humeus,
neutraal beigebruin, Edelmanboor

-50

Zand, matig fijn, licht beigebruin,
Edelmanboor

-100

Zand, matig fijn, bruinbeige,
Edelmanboor

-150

Zand, matig fijn, grijscreme,
Edelmanboor

-200

Zand, matig fijn, zwak siltig,
grijscreme, Edelmanboor

-250

Zand, matig grof, cremegrijs,
Edelmanboor

-310

Datum: 8-12-2021

Boring: 2

GWS: 63

0

50

100

150

200

250

300

2-1

2-2

2-3

2-4

weiland0

Edelmanboor
- 8

Zand, matig fijn, neutraal
beigebruin, Edelmanboor

-50

Zand, matig fijn, licht beigebruin,
Edelmanboor

-100

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht
grijsbruin, Edelmanboor

-150

Zand, matig fijn, zwak grindig,
geelbeige, Edelmanboor

-200

Zand, matig grof, grijscreme,
Edelmanboor

-250

Zand, matig fijn, cremegrijs,
Edelmanboor

-300

Datum: 8-12-2021

Boring: 3

GWS: 47

0

50

100

150

200

250

3-1

3-2

3-3

3-4

weiland0

Zand, matig fijn, zwak humeus,
neutraal beigebruin, Edelmanboor

-50

Zand, matig fijn, zwak grindig,
bruinbeige, Edelmanboor

-100

Zand, matig fijn, zwak grindig,
bruinbeige, Edelmanboor

-150

Zand, matig fijn, zwak siltig,
grijscreme, Edelmanboor

-200

Zand, matig fijn, zwak siltig,
grijscreme, Edelmanboor

-250

Zand, matig grof, cremegrijs,
Edelmanboor

-290

Datum: 8-12-2021

Boring: 4
0

50

klinker0

Schep
- 8

Volledig puin, Schep, (Gecertificeerd)
menggranulaat

-50
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Projectcode: 2021-283

Datum: 8-12-2021

Boring: 5
0

50

klinker0

Schep
- 8

Volledig puin, Schep, (Gecertificeerd)
menggranulaat

-50

Datum: 8-12-2021

Boring: 6
0

50

klinker0

Schep
- 8

Volledig puin, Schep, (Gecertificeerd)
menggranulaat

-50

Datum: 8-12-2021

Boring: 7
0

50

7-17A-1

tuin0

Zand, matig fijn, zwak puinhoudend,
grijsbruin, Schep

-50

Datum: 8-12-2021

Boring: 8
0

50

8-18A-1

tuin0

Zand, matig fijn, zwak puinhoudend,
grijsbruin, Schep

-50
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Projectcode: 2021-283

Datum: 8-12-2021

Boring: 9
0

50

100

150

200

9-19A-1

9-2

9-3

9-4

tuin0

Zand, matig fijn, zwak puinhoudend,
sterk wortelhoudend, grijsbruin,
Schep

-50

Zand, matig fijn, licht cremebruin,
Edelmanboor

-100

Zand, matig fijn, donker cremegeel,
Edelmanboor

-150

Zand, matig fijn, cremegeel,
Edelmanboor

-200

Datum: 8-12-2021

Boring: 10
0

50

10-110A-1

klinker0

Schep
- 8

Zand, matig fijn, sporen puin, donker
grijsbruin, Schep

-50

Datum: 8-12-2021

Boring: 11
0

50

11-111A-1

klinker0

Schep
- 8

Zand, matig fijn, sporen puin, donker
grijsbruin, Schep

-50

Datum: 8-12-2021

Boring: 12
0

50

12-1

beton0

Schep
- 8

Zand, matig fijn, sporen puin, donker
grijsbruin, Schep

-50
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Projectcode: 2021-283

Datum: 8-12-2021

Boring: 13
0

50

13-113A-1

klinker0

Schep
- 8

Zand, matig fijn, sporen puin, donker
grijsbruin, Schep

-50

Datum: 8-12-2021

Boring: 14
0

50

14-1

beton0

Schep
- 8

Zand, matig fijn, sporen puin, donker
grijsbruin, Schep

-50

Datum: 8-12-2021

Boring: 15
0

50

100

150

200

15-115A-1

15-2

15-3

15-4

klinker0

Schep
- 8

Zand, matig fijn, sporen puin, donker
grijsbruin, Schep

-50

Zand, matig fijn, neutraal
beigebruin, Edelmanboor

-100

Zand, matig fijn, cremegrijs,
Edelmanboor

-150

Zand, matig fijn, licht cremegrijs,
Edelmanboor

-200

Datum: 8-12-2021

Boring: 16
0

50

16-1

klinker0

Schep
- 8

Zand, matig fijn, neutraal
cremegeel, Schep, Straatzand

-50
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Projectcode: 2021-283

Datum: 8-12-2021

Boring: 17
0

50

17-117A-1

gras0

Zand, matig fijn, zwak humeus,
grijsbruin, Schep

-50

Datum: 8-12-2021

Boring: 18
0

50

100

150

200

18-118A-1

18-2

18-3

18-4

gras0

Zand, matig fijn, zwak humeus,
grijsbruin, Schep

-50

Zand, matig fijn, cremegeel,
Edelmanboor

-100

Zand, matig fijn, beigegrijs,
Edelmanboor

-150

Zand, matig fijn, licht cremegeel,
Edelmanboor

-200

Datum: 8-12-2021

Boring: 19
0

50

19-119A-1

gras0

Zand, matig fijn, zwak humeus,
grijsbruin, Schep

-50

Datum: 8-12-2021

Boring: 20
0

50

20-120A-1

gras0

Zand, matig fijn, zwak humeus,
grijsbruin, Schep

-50
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Projectcode: 2021-283

Datum: 8-12-2021

Boring: 21
0

50

21-121A-1

gras0

Zand, matig fijn, zwak humeus,
grijsbruin, Schep

-50

Datum: 8-12-2021

Boring: 22
0

50

22-122A-1

gras0

Zand, matig fijn, zwak humeus,
grijsbruin, Schep

-50

Datum: 8-12-2021

Boring: 23
0

50

100

150

200

23-123A-1

23-2

23-3

23-4

weiland0

Zand, matig fijn, zwak humeus,
sporen puin, grijsbruin, Schep

-50

Zand, matig fijn, cremegrijs,
Edelmanboor

-100

Zand, matig fijn, cremegrijs,
Edelmanboor

-150

Zand, matig fijn, geelgrijs,
Edelmanboor

-200

Datum: 8-12-2021

Boring: 24
0

50

24-1

weiland0

Zand, matig fijn, zwak humeus,
sporen puin, grijsbruin, Schep

-50
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Projectcode: 2021-283

Datum: 8-12-2021

Boring: 25
0

50

25-125A-1

weiland0

Zand, matig fijn, zwak humeus,
sporen puin, grijsbruin, Schep

-50

Datum: 8-12-2021

Boring: 26
0

50

26-1

weiland0

Zand, matig fijn, zwak humeus,
sporen puin, grijsbruin, Schep

-50

Datum: 8-12-2021

Boring: 27
0

50

27-127A-1

weiland0

Zand, matig fijn, zwak humeus,
sporen puin, grijsbruin, Schep

-50

Datum: 8-12-2021

Boring: 28
0

50

28-1

weiland0

Zand, matig fijn, zwak humeus,
sporen puin, grijsbruin, Schep

-50
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Projectcode: 2021-283

Datum: 8-12-2021

Boring: 29
0

50

29-129A-1

weiland0

Zand, matig fijn, zwak humeus,
sporen puin, grijsbruin, Schep

-50

Datum: 8-12-2021

Boring: 30
0

50

100

150

200

30-1

30-2

30-3

30-4

weiland0

Zand, matig fijn, zwak humeus,
sporen puin, grijsbruin, Schep

-50

Zand, matig fijn, donker cremegrijs,
Edelmanboor

-100

Zand, matig fijn, donker cremegrijs,
Edelmanboor

-150

Zand, matig fijn, cremegrijs,
Edelmanboor

-200

Datum: 8-12-2021

Boring: 31
0

50

31-131A-1

gras0

Zand, matig fijn, zwak humeus,
grijsbruin, Schep

-50

Datum: 8-12-2021

Boring: 32
0

50

32-132A-1

gras0

Zand, matig fijn, zwak humeus,
grijsbruin, Schep

-50
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Projectcode: 2021-283

Datum: 8-12-2021

Boring: 33
0

33A-1

gras0

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

-10

Datum: 8-12-2021

Boring: 34
0

34A-1

gras0

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

-10

Datum: 8-12-2021

Boring: 35
0

35A-1

gras0

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

-10

Datum: 8-12-2021

Boring: 36
0

36A-1

gras0

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

-10



Pagina 10 - 12

Projectcode: 2021-283

Datum: 8-12-2021

Boring: 37
0

37A-1

gras0

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

-10

Datum: 8-12-2021

Boring: 38
0

38A-1

gras0

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

-10

Datum: 8-12-2021

Boring: 39
0

39A-1

gras0

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

-10

Datum: 8-12-2021

Boring: 40
0

40A-1

gras0

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

-10



Pagina 11 - 12

Projectcode: 2021-283

Datum: 8-12-2021

Boring: 41
0

41A-1

gras0

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

-10

Datum: 8-12-2021

Boring: 42
0

42A-1

gras0

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

-10

Datum: 8-12-2021

Boring: 43
0

43A-1

gras0

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

-10

Datum: 8-12-2021

Boring: 44
0

44A-1

gras0

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

-10



Pagina 12 - 12

Projectcode: 2021-283

Datum: 8-12-2021

Boring: 45
0

45A-1

gras0

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

-10

Datum: 8-12-2021

Boring: 46
0

46A-1

gras0

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

-10



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water
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Analysecertificaten en overschrijdingstabellen 

 
  



ANALYSERAPPORT

16.12.2021Datum
35008640Relatienr
1108327Opdrachtnr.

Opdracht   1108327   Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35008640  Dumea AM
Uw referentie 2021-283 Eewckhof Haarweg 8a Bentelo
Opdrachtacceptatie 08.12.21

Dumea AM
Joost Stevelink
Bornsestraat 24
7597 NE SAASVELD

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. 

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.

Geachte heer, mevrouw,

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

Met vriendelijke groet,
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AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
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Algemene monstervoorbehandeling

Fracties (sedigraaf)

Klassiek Chemische Analyses

Voorbehandeling metalen analyse

Metalen (AS3000)

PAK (AS3000)

Minerale olie (AS3000/AS3200)

%
% Ds

% Ds

% Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds

846310 846311 846312 846313 846314

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Eenheid
BM1 BM2 BM3 BM4 BM5

Opdracht   1108327   Bodem / Eluaat

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof
IJzer (Fe2O3)

Fractie < 2 µm

Organische stof

Koningswater ontsluiting

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (AS3000)
Zink (Zn)

Anthraceen
Benzo(a)anthraceen
Benzo-(a)-Pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen
Chryseen
Fenanthreen
Fluorantheen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
Naftaleen
Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

S
S
S

S

S

S

S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S

   x)    x)    x)    x)    x)

   #)    #)    #)    #)    #)

*) *) *) *) *)

++ ++ ++ ++ ++
84,4 87,4 84,0 86,3 86,5
<5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

2,6 2,1 4,2 3,0 3,0

2,8   3,9   2,7   2,8   1,8   

++ ++ ++ ++ ++

24 38 24 <20 23
0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
<3,0 4,7 <3,0 <3,0 <3,0

6,7 8,4 <5,0 8,2 6,3
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

15 10 <10 15 <10
<1,5 <1,5 <1,5 <1,5 <1,5
<4,0 7,6 <4,0 <4,0 <4,0

44 27 <20 27 <20

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
0,13 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

0,092 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
0,089 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
0,070 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

0,14 0,074 <0,050 <0,050 <0,050
0,14 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
0,21 0,063 <0,050 <0,050 <0,050
0,11 0,070 <0,050 <0,050 <0,050

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
1,1   0,45   0,35   0,35   0,35   

<35 41 <35 <35 <35
<3 <3 <3 <3 <3

846310
846311
846312
846313
846314

08.12.2021
08.12.2021
08.12.2021
08.12.2021
08.12.2021

BM1
BM2
BM3
BM4
BM5

Monstername Monster beschrijvingMonsternr.
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Algemene monstervoorbehandeling

Fracties (sedigraaf)

Klassiek Chemische Analyses

Voorbehandeling metalen analyse

Metalen (AS3000)

PAK (AS3000)

Minerale olie (AS3000/AS3200)

%
% Ds

% Ds

% Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds

846315 846316

-- --
-- --
-- --

-- --

-- --

-- --

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

-- --
-- --

Eenheid
OM1 OM2

Opdracht   1108327   Bodem / Eluaat

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof
IJzer (Fe2O3)

Fractie < 2 µm

Organische stof

Koningswater ontsluiting

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (AS3000)
Zink (Zn)

Anthraceen
Benzo(a)anthraceen
Benzo-(a)-Pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen
Chryseen
Fenanthreen
Fluorantheen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
Naftaleen
Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

S
S
S

S

S

S

S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S

   x)    x)

   #)    #)

*) *)

++ ++
84,1 83,1
<5,0 <5,0

1,5 5,1

0,9   1,6   

++ ++

<20 28
<0,20 <0,20

<3,0 <3,0
<5,0 <5,0

<0,05 <0,05
<10 <10

<1,5 <1,5
<4,0 5,4
<20 <20

<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
0,35   0,35   

<35 <35
<3 <3

846315
846316

08.12.2021
08.12.2021

OM1
OM2

Monstername Monster beschrijvingMonsternr.
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Minerale olie (AS3000/AS3200)

Polychloorbifenylen (AS3000)

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

846310 846311 846312 846313 846314

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Eenheid
BM1 BM2 BM3 BM4 BM5

Opdracht   1108327   Bodem / Eluaat

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

S
S
S
S
S
S
S
S

*) *) *) *) *)

*) *) *) *) *)

*) *) *) *) *)

*) *) *) *) *)

*) *) *) *) *)

*) *) *) *) *)

*) *) *) *) *)

   #)    #)    #)    #)    #)

<3 <3 <3 <3 <3
<4 <4 <4 <4 <4

6 7 <5 <5 <5
7 8 <5 7 <5
9 13 7 9 7

<5 8 <5 <5 <5
<5 <5 <5 <5 <5

<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
0,0049   0,0049   0,0049   0,0049   0,0049   
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Minerale olie (AS3000/AS3200)

Polychloorbifenylen (AS3000)

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

846315 846316

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

Eenheid

x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.
#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Begin van de analyses: 08.12.2021
Einde van de analyses:  16.12.2021

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was 
voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen. .

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

OM1 OM2

Opdracht   1108327   Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
De parameter-specifieke analytische meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de 
gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden 
met betrekking tot de meetonzekerheid zijn in het algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie.

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

S
S
S
S
S
S
S
S

*) *)

*) *)

*) *)

*) *)

*) *)

*) *)

*) *)

   #)    #)

<3 <3
<4 <4
<5 <5
<5 <5
<5 <5
<5 <5
<5 <5

<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
0,0049   0,0049   

Het analyseresultaat van PCB 138 is mogelijk overschat vanwege co-elutie met PCB 163
Het organische stof gehalte wordt gecorrigeerd voor het lutum gehalte, als geen lutum bepaald is wordt gecorrigeerd als ware het lutum gehalte 
5,4%
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Toegepaste methoden

conform Protocollen AS 3000

conformNEN-EN12880;  AS3000,  AS3200; NEN-EN15934
eigen methode

Gelijkwaardig aan NEN 5739
Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200

Organische stof Voorbehandeling conform AS3000 Barium (Ba) Cadmium (Cd) Kobalt (Co)
Koper (Cu) Kwik (Hg) Lood (Pb) Molybdeen (Mo) Nikkel (AS3000) Zink (Zn)
Koolwaterstoffractie C10-C40 Anthraceen Benzo(a)anthraceen Benzo-(a)-Pyreen Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen Chryseen Fenanthreen Fluorantheen Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen Naftaleen
Som PAK (VROM) (Factor 0,7) PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

Droge stof
Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

IJzer (Fe2O3)
Koningswater ontsluiting Fractie < 2 µm

Opdracht   1108327   Bodem / Eluaat

*)

: 

: 
: 

: 
: 
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CHROMATOGRAM for Order No. 1108327, Analysis No. 846310, created at 13.12.2021 07:10:09

Monster beschrijving: BM1

[@ANALYNR_START=846310]
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CHROMATOGRAM for Order No. 1108327, Analysis No. 846311, created at 13.12.2021 07:10:09

Monster beschrijving: BM2

[@ANALYNR_START=846311]
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CHROMATOGRAM for Order No. 1108327, Analysis No. 846312, created at 13.12.2021 06:48:48

Monster beschrijving: BM3

[@ANALYNR_START=846312]
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CHROMATOGRAM for Order No. 1108327, Analysis No. 846313, created at 14.12.2021 06:34:20

Monster beschrijving: BM4

[@ANALYNR_START=846313]
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CHROMATOGRAM for Order No. 1108327, Analysis No. 846314, created at 16.12.2021 14:54:27

Monster beschrijving: BM5

[@ANALYNR_START=846314]
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CHROMATOGRAM for Order No. 1108327, Analysis No. 846315, created at 13.12.2021 07:10:10

Monster beschrijving: OM1

[@ANALYNR_START=846315]
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CHROMATOGRAM for Order No. 1108327, Analysis No. 846316, created at 14.12.2021 06:34:20

Monster beschrijving: OM2

[@ANALYNR_START=846316]
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ANALYSERAPPORT

20.12.2021Datum
35008640Relatienr
1110646Opdrachtnr.

Opdracht   1110646   Water

Opdrachtgever 35008640  Dumea AM
Uw referentie 2021-283 Eeckhof Haarweg 8a Bentelo
Opdrachtacceptatie 15.12.21

Dumea AM
Joost Stevelink
Bornsestraat 24
7597 NE SAASVELD

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. 

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.

Geachte heer, mevrouw,

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

Met vriendelijke groet,

Blad 1 van 4

D
O

C
-1

3-
17

54
14

64
-N

L-
P

1

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

P
ar

am
et

er
s 

ui
tg

ev
oe

rd
 d

oo
r 

A
L-

W
es

t B
V

 z
ijn

 g
ea

cc
re

di
te

er
d 

vo
lg

en
s 

E
N

 IS
O

/IE
C

 1
70

25
:2

01
7.

 A
lle

en
 n

ie
t-

ge
ac

cr
ed

ite
er

de
 e

n/
of

 u
itb

es
te

de
 p

ar
am

et
er

s 
zi

jn
 g

em
ar

ke
er

d 
m

et
 h

et
 s

ym
bo

ol
 "

 *
) 

".



Metalen (AS3000)

Aromaten (AS3000)

Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l

860401 860402 860403

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --
-- -- --
-- -- --

Eenheid
Pb1wm1 Pb2wm1 Pb3wm1

Opdracht   1110646   Water

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen
m,p-Xyleen
ortho-Xyleen
Som Xylenen (Factor 0,7)

Naftaleen
Styreen

Dichloormethaan
Trichloormethaan (Chloroform)

Tetrachloormethaan (Tetra)
1,1-Dichloorethaan
1,2-Dichloorethaan
1,1,1-Trichloorethaan
1,1,2-Trichloorethaan
Vinylchloride
1,1-Dichlooretheen
Cis-1,2-Dichlooretheen
trans-1,2-Dichlooretheen
Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen 
(Factor 0,7)
Som Dichlooretheen (Factor 0,7)

Trichlooretheen (Tri)
Tetrachlooretheen (Per)

S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S

   #)    #)    #)

   #)    #)    #)

   #)    #)    #)

160 39 48
<0,20 <0,20 <0,20

<2,0 <2,0 <2,0
<2,0 <2,0 <2,0

<0,05 <0,05 <0,05
<2,0 <2,0 <2,0
<2,0 <2,0 <2,0

6,6 <3,0 4,9
<10 <10 <10

<0,20 <0,20 <0,20
<0,20 <0,20 <0,20
<0,20 <0,20 <0,20
<0,20 <0,20 <0,20
<0,10 <0,10 <0,10
0,21   0,21   0,21   

<0,020 <0,020 <0,020
<0,20 <0,20 <0,20

<0,20 <0,20 <0,20
<0,20 <0,20 <0,20
<0,10 <0,10 <0,10
<0,20 <0,20 <0,20
<0,20 <0,20 <0,20
<0,10 <0,10 <0,10
<0,10 <0,10 <0,10
<0,20 <0,20 <0,20
<0,10 <0,10 <0,10
<0,10 <0,10 <0,10
<0,10 <0,10 <0,10
0,14   0,14   0,14   

0,21   0,21   0,21   
<0,20 <0,20 <0,20
<0,10 <0,10 <0,10

860401
860402
860403

Pb1wm1
Pb2wm1
Pb3wm1

15.12.2021
15.12.2021
15.12.2021

Monster beschrijving Monstername MonsternamepuntMonsternr.
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Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

Broomhoudende koolwaterstoffen

Minerale olie (AS3000)

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

860401 860402 860403

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

Eenheid

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Begin van de analyses: 15.12.2021
Einde van de analyses:  20.12.2021

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was 
voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen. .

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

Pb1wm1 Pb2wm1 Pb3wm1

Opdracht   1110646   Water

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
De parameter-specifieke analytische meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de 
gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden 
met betrekking tot de meetonzekerheid zijn in het algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie.

1,1-Dichloorpropaan
1,2-Dichloorpropaan
1,3-Dichloorpropaan
Som Dichloorpropanen (Factor 0,7)

Tribroommethaan (bromoform)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

S
S
S
S

S

S

   #)    #)    #)

*) *) *)

*) *) *)

*) *) *)

*) *) *)

*) *) *)

*) *) *)

*) *) *)

*) *) *)

<0,20 <0,20 <0,20
<0,20 <0,20 <0,20
<0,20 <0,20 <0,20
0,42   0,42   0,42   

<0,20 <0,20 <0,20

<50 <50 <50
<10 <10 <10
<10 <10 <10

<5,0 <5,0 <5,0
<5,0 <5,0 <5,0
<5,0 <5,0 <5,0
<5,0 <5,0 <5,0
<5,0 <5,0 <5,0
<5,0 <5,0 <5,0
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Toegepaste methoden
eigen methode

Protocollen AS 3100

Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

Barium (Ba) Cadmium (Cd) Kobalt (Co) Koper (Cu) Kwik (Hg) Lood (Pb) Molybdeen (Mo) Nikkel (Ni)
Zink (Zn) Dichloormethaan Tribroommethaan (bromoform) Benzeen Trichloormethaan (Chloroform)
Tetrachloormethaan (Tetra) Tolueen Ethylbenzeen 1,1-Dichloorethaan m,p-Xyleen ortho-Xyleen
1,2-Dichloorethaan Som Xylenen (Factor 0,7) Naftaleen Styreen 1,1,1-Trichloorethaan 1,1,2-Trichloorethaan
Vinylchloride 1,1-Dichlooretheen Cis-1,2-Dichlooretheen trans-1,2-Dichlooretheen
Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen (Factor 0,7) Som Dichlooretheen (Factor 0,7) Trichlooretheen (Tri)
Tetrachlooretheen (Per) 1,1-Dichloorpropaan 1,2-Dichloorpropaan 1,3-Dichloorpropaan
Som Dichloorpropanen (Factor 0,7) Koolwaterstoffractie C10-C40

Opdracht   1110646   Water

*): 

: 
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CHROMATOGRAM for Order No. 1110646, Analysis No. 860401, created at 20.12.2021 09:32:05

Monster beschrijving: Pb1wm1

[@ANALYNR_START=860401]
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CHROMATOGRAM for Order No. 1110646, Analysis No. 860402, created at 20.12.2021 09:32:05

Monster beschrijving: Pb2wm1

[@ANALYNR_START=860402]
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Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   BM1 BM2 BM3 

Certificaatcode      

Boring(en)   7, 8, 9 10, 11, 13, 15 19, 20, 21, 22 

Traject (m -mv)   0,00 - 0,50 0,08 - 0,50 0,00 - 0,50 

Humus % ds 2,80 3,90 2,70 

Lutum % ds 2,60 2,10 4,20 

Datum van toetsing  17-12-2021 17-12-2021 17-12-2021 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB (som 7) mg/kg ds  0,0049 <0,0175 -0  0,0049 <0,0126 -0,01  0,0049 <0,0181 -0 

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,003  <0,001 <0,002  <0,001 <0,003 

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,003  <0,001 <0,002  <0,001 <0,003 

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,003  <0,001 <0,002  <0,001 <0,003 

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,003  <0,001 <0,002  <0,001 <0,003 

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,003  <0,001 <0,002  <0,001 <0,003 

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,003  <0,001 <0,002  <0,001 <0,003 

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,003  <0,001 <0,002  <0,001 <0,003 

     

METALEN     

IJzer  % ds  <5 4 (6)  <5 4 (6)  <5 4 (6) 

Kobalt  mg/kg ds  <3 <7 -0,05  4,7 16,3 0,01  <3 <6 -0,05 

Nikkel  mg/kg ds  <4 <8 -0,42  7,6 22,0 -0,2  <4 <7 -0,43 

Koper  mg/kg ds  6,7 13,2 -0,18  8,4 16,3 -0,16  <5 <7 -0,22 

Zink  mg/kg ds  44 99 -0,07  27 61 -0,14  <20 <29 -0,19 

Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 

Cadmium  mg/kg ds  0,2 0,3 -0,02  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03 

Barium  mg/kg ds  24 87 (6)  38 145 (6)  24 73 (6) 

Kwik  mg/kg ds  <0,05 <0,05 -0  <0,05 <0,05 -0  <0,05 <0,05 -0 

Lood  mg/kg ds  15 23 -0,06  10 15 -0,07  <10 <10 -0,08 

     

OVERIG     

Droge stof %  84,4 84,4 (6)  87,4 87,4 (6)  84 84 (6) 

Lutum %  2,6   2,1   4,2  

Organische stof (humus) % ds  2,8   3,9   2,7  

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 8 (6)  <3 5 (6)  <3 8 (6) 

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <88 -0,02  41 105 -0,02  <35 <91 -0,02 

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <3 8 (6)  <3 5 (6)  <3 8 (6) 

Minerale olie C16 - C20 mg/kg ds  <4 10 (6)  <4 7 (6)  <4 10 (6) 

Minerale olie C20 - C24 mg/kg ds  6 21 (6)  7 18 (6)  <5 13 (6) 

Minerale olie C24 - C28 mg/kg ds  7 25 (6)  8 21 (6)  <5 13 (6) 

Minerale olie C28 - C32 mg/kg ds  9 32 (6)  13 33 (6)  7 26 (6) 

Minerale olie C32 - C36 mg/kg ds  <5 13 (6)  8 21 (6)  <5 13 (6) 

Minerale olie C36 - C40 mg/kg ds  <5 13 (6)  <5 9 (6)  <5 13 (6) 

     

PAK     

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Fenanthreen mg/kg ds  0,14 0,14  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Fluorantheen mg/kg ds  0,21 0,21  0,063 0,063  <0,05 <0,04 

Chryseen mg/kg ds  0,14 0,14  0,074 0,074  <0,05 <0,04 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,13 0,13  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,092 0,092  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,07 0,07  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,11 0,11  0,07 0,07  <0,05 <0,04 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,089 0,089  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

PAK 10 VROM mg/kg ds  1,1 1,1 -0,01  0,45 0,45 -0,03  0,35 <0,35 -0,03 
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Tabel 2: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   BM4 BM5 OM1 

Certificaatcode      

Boring(en)   17, 18, 31, 32 23, 25, 27, 29 15, 15, 15, 2, 2, 2, 9, 9, 9 

Traject (m -mv)   0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 0,50 - 2,00 

Humus % ds 2,80 1,80 0,90 

Lutum % ds 3,00 3,00 1,50 

Datum van toetsing  17-12-2021 17-12-2021 17-12-2021 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB (som 7) mg/kg ds  0,0049 <0,0175 -0  0,0049 <0,0245 0  0,0049 <0,0245 0 

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,003  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,003  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,003  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,003  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,003  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,003  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,003  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

     

METALEN     

IJzer  % ds  <5 4 (6)  <5 4 (6)  <5 4 (6) 

Kobalt  mg/kg ds  <3 <7 -0,05  <3 <7 -0,05  <3 <7 -0,04 

Nikkel  mg/kg ds  <4 <8 -0,42  <4 <8 -0,42  <4 <8 -0,41 

Koper  mg/kg ds  8,2 16,0 -0,16  6,3 12,6 -0,18  <5 <7 -0,22 

Zink  mg/kg ds  27 60 -0,14  <20 <32 -0,19  <20 <33 -0,18 

Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 

Cadmium  mg/kg ds  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03 

Barium  mg/kg ds  <20 <48 (6)  23 79 (6)  <20 <54 (6) 

Kwik  mg/kg ds  <0,05 <0,05 -0  <0,05 <0,05 -0  <0,05 <0,05 -0 

Lood  mg/kg ds  15 23 -0,06  <10 <11 -0,08  <10 <11 -0,08 

     

OVERIG     

Droge stof %  86,3 86,3 (6)  86,5 86,5 (6)  84,1 84,1 (6) 

Lutum %  3   3   1,5  

Organische stof (humus) % ds  2,8   1,8   0,9  

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 8 (6)  <3 11 (6)  <3 11 (6) 

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <88 -0,02  <35 <123 -0,01  <35 <123 -0,01 

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <3 8 (6)  <3 11 (6)  <3 11 (6) 

Minerale olie C16 - C20 mg/kg ds  <4 10 (6)  <4 14 (6)  <4 14 (6) 

Minerale olie C20 - C24 mg/kg ds  <5 13 (6)  <5 18 (6)  <5 18 (6) 

Minerale olie C24 - C28 mg/kg ds  7 25 (6)  <5 18 (6)  <5 18 (6) 

Minerale olie C28 - C32 mg/kg ds  9 32 (6)  7 35 (6)  <5 18 (6) 

Minerale olie C32 - C36 mg/kg ds  <5 13 (6)  <5 18 (6)  <5 18 (6) 

Minerale olie C36 - C40 mg/kg ds  <5 13 (6)  <5 18 (6)  <5 18 (6) 

     

PAK     

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Chryseen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

PAK 10 VROM mg/kg ds  0,35 <0,35 -0,03  0,35 <0,35 -0,03  0,35 <0,35 -0,03 
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Tabel 3: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   OM2 

Certificaatcode    

Boring(en)   1, 1, 1, 23, 23, 23, 3, 3, 3 

Traject (m -mv)   0,50 - 2,00 

Humus % ds 1,60 

Lutum % ds 5,10 

Datum van toetsing  17-12-2021 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde 

Monstermelding 1   

Monstermelding 2   

Monstermelding 3   

  Meetw GSSD Index 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

PCB (som 7) mg/kg ds  0,0049 <0,0245 0 

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,004 

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,004 

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,004 

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,004 

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,004 

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,004 

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,004 

   

METALEN   

IJzer  % ds  <5 4 (6) 

Kobalt  mg/kg ds  <3 <6 -0,05 

Nikkel  mg/kg ds  5,4 12,5 -0,35 

Koper  mg/kg ds  <5 <7 -0,22 

Zink  mg/kg ds  <20 <29 -0,19 

Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0 

Cadmium  mg/kg ds  <0,2 <0,2 -0,03 

Barium  mg/kg ds  28 78 (6) 

Kwik  mg/kg ds  <0,05 <0,05 -0 

Lood  mg/kg ds  <10 <10 -0,08 

   

OVERIG   

Droge stof %  83,1 83,1 (6) 

Lutum %  5,1  

Organische stof (humus) % ds  1,6  

   

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 11 (6) 

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <123 -0,01 

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <3 11 (6) 

Minerale olie C16 - C20 mg/kg ds  <4 14 (6) 

Minerale olie C20 - C24 mg/kg ds  <5 18 (6) 

Minerale olie C24 - C28 mg/kg ds  <5 18 (6) 

Minerale olie C28 - C32 mg/kg ds  <5 18 (6) 

Minerale olie C32 - C36 mg/kg ds  <5 18 (6) 

Minerale olie C36 - C40 mg/kg ds  <5 18 (6) 

   

PAK   

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04 

Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04 

Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04 

Fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04 

Chryseen mg/kg ds  <0,05 <0,04 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04 
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Grondmonster   OM2 

Certificaatcode    

Boring(en)   1, 1, 1, 23, 23, 23, 3, 3, 3 

Traject (m -mv)   0,50 - 2,00 

Humus % ds 1,60 

Lutum % ds 5,10 

Datum van toetsing  17-12-2021 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde 

PAK 10 VROM mg/kg ds  0,35 <0,35 -0,03 

 
 
 

  
---------- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
<=T : Kleiner of gelijk aan Tussenwaarde 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.1.0 - 

 
 
 

Tabel 4: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

   AW WO IND I 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 

   

METALEN   

Kobalt  mg/kg ds  15 35 190 190 

Nikkel  mg/kg ds  35 39 100 100 

Koper  mg/kg ds  40 54 190 190 

Zink  mg/kg ds  140 200 720 720 

Molybdeen  mg/kg ds  1,5 88 190 190 

Cadmium  mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 

Kwik  mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 

Lood  mg/kg ds  50 210 530 530 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 190 500 5000 

   

PAK   

PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 
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Tabel 5: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Watermonster  Pb1wm1 Pb2wm1 Pb3wm1 

Datum  15-12-2021 15-12-2021 15-12-2021 

Filterdiepte (m -mv)  2,10 - 3,10 2,00 - 3,00 1,90 - 2,90 

Datum van toetsing  20-12-2021 20-12-2021 20-12-2021 

Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde Voldoet aan Streefwaarde Voldoet aan Streefwaarde 

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

     

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

    

Benzeen µg/l  <0,2 <0,1  -0  <0,2 <0,1  -0  <0,2 <0,1  -0 

Ethylbenzeen µg/l  <0,2 <0,1  -0,03  <0,2 <0,1  -0,03  <0,2 <0,1  -0,03 

Tolueen µg/l  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01 

Xylenen (som) µg/l  0,21 <0,21  0  0,21 <0,21  0  0,21 <0,21  0 

meta-/para-Xyleen (som) µg/l  <0,2 <0,1   <0,2 <0,1   <0,2 <0,1  

ortho-Xyleen µg/l  <0,1 <0,1   <0,1 <0,1   <0,1 <0,1  

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  <0,2 <0,1  -0,02  <0,2 <0,1  -0,02  <0,2 <0,1  -0,02 

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

µg/l   <0,77 (2,14)   <0,77 (2,14)   <0,77 (2,14) 

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

1,3-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1   <0,2 <0,1   <0,2 <0,1  

1,1-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1   <0,2 <0,1   <0,2 <0,1  

Dichloorpropaan µg/l   <0,42  -0   <0,42  -0   <0,42  -0 

cis + trans-1,2-
Dichlooretheen 

µg/l  0,21 <0,14  0,01  0,21 <0,14  0,01  0,21 <0,14  0,01 

1,1-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1  0,01  <0,1 <0,1  0,01  <0,1 <0,1  0,01 

cis-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1   <0,1 <0,1   <0,1 <0,1  

trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1   <0,1 <0,1   <0,1 <0,1  

Dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1  0  <0,2 <0,1  0  <0,2 <0,1  0 

Trichloormethaan 
(Chloroform) 

µg/l  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01 

Tribroommethaan 
(bromoform) 

µg/l  <0,2 <0,1 (14)  <0,2 <0,1 (14)  <0,2 <0,1 (14) 

Tetrachloormethaan 
(Tetra) 

µg/l  <0,1 <0,1  0,01  <0,1 <0,1  0,01  <0,1 <0,1  0,01 

1,1-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01 

1,2-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1  -0,02  <0,2 <0,1  -0,02  <0,2 <0,1  -0,02 

1,2-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1   <0,2 <0,1   <0,2 <0,1  

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0 

1,1,2-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0 

Trichlooretheen (Tri) µg/l  <0,2 <0,1  -0,05  <0,2 <0,1  -0,05  <0,2 <0,1  -0,05 

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0 

Vinylchloride µg/l  <0,2 <0,1  0,03  <0,2 <0,1  0,03  <0,2 <0,1  0,03 

     

METALEN     

Kobalt  µg/l  <2 <1  -0,23  <2 <1  -0,23  <2 <1  -0,23 

Nikkel  µg/l  6,6 6,6  -0,14  <3 <2  -0,22  4,9 4,9  -0,17 

Koper  µg/l  <2 <1  -0,23  <2 <1  -0,23  <2 <1  -0,23 

Zink  µg/l  <10 <7  -0,08  <10 <7  -0,08  <10 <7  -0,08 

Molybdeen  µg/l  <2 <1  -0,01  <2 <1  -0,01  <2 <1  -0,01 

Cadmium  µg/l  <0,2 <0,1  -0,05  <0,2 <0,1  -0,05  <0,2 <0,1  -0,05 

Barium  µg/l  160 160  0,19  39 39  -0,02  48 48  -0 

Kwik  µg/l  <0,05 <0,04  -0,06  <0,05 <0,04  -0,06  <0,05 <0,04  -0,06 

Lood  µg/l  <2 <1  -0,23  <2 <1  -0,23  <2 <1  -0,23 

     

OVERIG     

som dichloorpropaan-
isomeren 

µg/l  0,42    0,42    0,42   

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 µg/l  <10 7 (6)  <10 7 (6)  <10 7 (6) 



 
 

Projectcode: 2021-283 

Watermonster  Pb1wm1 Pb2wm1 Pb3wm1 

Datum  15-12-2021 15-12-2021 15-12-2021 

Filterdiepte (m -mv)  2,10 - 3,10 2,00 - 3,00 1,90 - 2,90 

Datum van toetsing  20-12-2021 20-12-2021 20-12-2021 

Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde Voldoet aan Streefwaarde Voldoet aan Streefwaarde 

Minerale olie C10 - C40 µg/l  <50 <35  -0,03  <50 <35  -0,03  <50 <35  -0,03 

Minerale olie C12 - C16 µg/l  <10 7 (6)  <10 7 (6)  <10 7 (6) 

Minerale olie C16 - C20 µg/l  <5 4 (6)  <5 4 (6)  <5 4 (6) 

Minerale olie C20 - C24 µg/l  <5 4 (6)  <5 4 (6)  <5 4 (6) 

Minerale olie C24 - C28 µg/l  <5 4 (6)  <5 4 (6)  <5 4 (6) 

Minerale olie C28 - C32 µg/l  <5 4 (6)  <5 4 (6)  <5 4 (6) 

Minerale olie C32 - C36 µg/l  <5 4 (6)  <5 4 (6)  <5 4 (6) 

Minerale olie C36 - C40 µg/l  <5 4 (6)  <5 4 (6)  <5 4 (6) 

     

PAK     

Naftaleen µg/l  <0,02 <0,01  0  <0,02 <0,01  0  <0,02 <0,01  0 

PAK 10 VROM -   <0,00020 (11)   <0,00020 (11)   <0,00020 (11) 

 
 
 

  
---------- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Streefwaarde 
8,88 : > Streefwaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
>T : Groter dan Tussenwaarde 
11 : Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie 
14 : Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - S) / (I - S) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.1.0 - 

 
 
 

Tabel 6: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

   S S Diep Indicatief I 

   

AROMATISCHE VERBINDINGEN   

Benzeen µg/l  0,2   30 

Ethylbenzeen µg/l  4   150 

Tolueen µg/l  7   1000 

Xylenen (som) µg/l  0,2   70 

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  6   300 

Som 16 Aromatische oplosmiddelen µg/l    150 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

Dichloorpropaan µg/l  0,8   80 

cis + trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  0,01   20 

1,1-Dichlooretheen µg/l  0,01   10 

Dichloormethaan µg/l  0,01   1000 

Trichloormethaan (Chloroform) µg/l  6   400 

Tribroommethaan (bromoform) µg/l     630 

Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  0,01   10 

1,1-Dichloorethaan µg/l  7   900 

1,2-Dichloorethaan µg/l  7   400 

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  0,01   300 

1,1,2-Trichloorethaan µg/l  0,01   130 

Trichlooretheen (Tri) µg/l  24   500 

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  0,01   40 

Vinylchloride µg/l  0,01   5 

   

METALEN   

Kobalt  µg/l  20 0,7  100 



 
 

Projectcode: 2021-283 

   S S Diep Indicatief I 

Nikkel  µg/l  15 2,1  75 

Koper  µg/l  15 1,3  75 

Zink  µg/l  65 24  800 

Molybdeen  µg/l  5 3,6  300 

Cadmium  µg/l  0,4 0,06  6 

Barium  µg/l  50 200  625 

Kwik  µg/l  0,05 0,01  0,3 

Lood  µg/l  15 1,7  75 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 µg/l  50   600 

   

PAK   

Naftaleen µg/l  0,01   70 

 



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever Dumea AM Rapportnummer U211200055 versie 1
Contactpersoon Dhr. J. Stevelink Datum opdracht 08-12-2021
Adres Bornsestraat 24 Datum ontvangst 08-12-2021
Postcode en plaats 7597 NE Saasveld Datum rapportage 15-12-2021
Projectcode 2021-283 Pagina 1 van 1
Project omschrijving Eewckhof Haarweg 8a Bentelo

Monstersoort Grond Datum monstername 08-12-2021
Monstername door Opdrachtgever Datum analyse

Monsters
Labcode Naam Nummer Boornaam Begin diepte Eind diepte Barcode
V211201068 MM1 1 7-7A-1 0 50 AM14381620

2 8-8A-1 0 50 AM14381620
3 9-9A-1 0 50 AM14381620

Resultaten

De analyse is uitbesteed. Het analysecertificaat is als bijlage toegevoegd.

Hoofdanalist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
Eurofins ACMAA Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen
resultaten.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.



Eurofins ACMAA Testing
T.a.v. ACMAA Lab
t Haarboer 6
7561BL DEURNINGEN

Uw kenmerk : U211200055
Ons kenmerk : Project 1285095
Validatieref. : 1285095_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : NKCA-AJFL-JTOH-OGUP
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 1 bijlage(n)

Amsterdam, 14 december 2021

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

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

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

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

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

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

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckebachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Monstercode : 6984154
Uw referentie : V211201068
Opgegeven bemonsteringsdatum : 08/12/2021

Asbestonderzoek
Initialen analist : M.G.
Datum geanalyseerd : 14-12-2021

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 17680 g
Droge massa aangeleverde monster : 15063 g
Percentage droogrest : 85,2 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 14630,4 98,5 12,7 0,09 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 43,5 0,3 8,5 19,54 0 0,0
1-2 mm 39,0 0,3 12,5 32,05 0 0,0
2-4 mm 25,0 0,2 25,0 100,00 0 0,0
4-8 mm 47,5 0,3 47,5 100,00 0 0,0
8-20 mm 65,0 0,4 65,0 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 14850,4 100,0 171,2 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1
1-2 mm 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,4 0,0 0,7 <0,4 0,0 0,4 0,0 0,0 0,4

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,4 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 1 van 2

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

Projectcode : 1285095
Uw project omschrijving : U211200055
Opdrachtgever : Eurofins ACMAA Testing

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: NKCA-AJFL-JTOH-OGUP Ref.: 1285095_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Tabel 2 van 2

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

Projectcode : 1285095
Uw project omschrijving : U211200055
Opdrachtgever : Eurofins ACMAA Testing

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

Opdrachtverificatiecode: NKCA-AJFL-JTOH-OGUP Ref.: 1285095_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

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

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Bijlage 1 van 1

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

Projectcode : 1285095
Uw project omschrijving : U211200055
Opdrachtgever : Eurofins ACMAA Testing

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

Opdrachtverificatiecode: NKCA-AJFL-JTOH-OGUP Ref.: 1285095_certificaat_v1



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever Dumea AM Rapportnummer U211200056 versie 1
Contactpersoon Dhr. J. Stevelink Datum opdracht 08-12-2021
Adres Bornsestraat 24 Datum ontvangst 08-12-2021
Postcode en plaats 7597 NE Saasveld Datum rapportage 15-12-2021
Projectcode 2021-283 Pagina 1 van 1
Project omschrijving Eewckhof Haarweg 8a Bentelo

Monstersoort Grond Datum monstername 08-12-2021
Monstername door Opdrachtgever Datum analyse

Monsters
Labcode Naam Nummer Boornaam Begin diepte Eind diepte Barcode
V211201069 MM2 1 10-10A-1 8 50 AM14381621

2 11-11A-1 8 50 AM14381621
3 13-13A-1 8 50 AM14381621
4 15-15A-1 8 50 AM14381621

Resultaten

De analyse is uitbesteed. Het analysecertificaat is als bijlage toegevoegd.

Hoofdanalist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
Eurofins ACMAA Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen
resultaten.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.



Eurofins ACMAA Testing
T.a.v. ACMAA Lab
t Haarboer 6
7561BL DEURNINGEN

Uw kenmerk : U211200056
Ons kenmerk : Project 1285098
Validatieref. : 1285098_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : YZOB-ZENO-SNNW-JSMO
Bijlage(n) : 3 tabel(len) + 1 bijlage(n)

Amsterdam, 15 december 2021

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

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

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

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

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

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

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckebachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Monstercode : 6984161
Uw referentie : V211201069
Opgegeven bemonsteringsdatum : 08/12/2021

Asbestonderzoek
Initialen analist : D.v.G.
Datum geanalyseerd : 14-12-2021

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 16880 g
Droge massa aangeleverde monster : 14551 g
Percentage droogrest : 86,2 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 13248,7 92,6 13,1 0,10 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 142,5 1,0 30,5 21,40 14 45,0
1-2 mm 385,0 2,7 149,5 38,83 24 340,6
2-4 mm 214,5 1,5 214,5 100,00 39 1496,6
4-8 mm 196,0 1,4 196,0 100,00 11 1765,5
8-20 mm 122,5 0,9 122,5 100,00 1 3060,2
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 14309,2 100,0 726,1 89 6707,9

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm +
0,5-1 mm 2,4 1,1 4,5 1,8 0,9 3,4 0,5 0,2 1,1
1-2 mm 9,8 5,7 16 7,7 4,8 12 2,1 1,0 4,0
2-4 mm 17 13 21 13 10 16 3,7 2,1 5,2
4-8 mm 20 15 25 15 12 19 4,3 2,5 6,2
8-20 mm 34 26 43 27 21 32 7,5 4,3 11
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal 83 60 110 65 50 82 18 10 27

Aangetroffen type asbest : Serpentijn en Amfibool
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 65 18 83
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 65 18

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: 250 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
+ : enkele losse vezels

Tabel 1 van 3

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

Projectcode : 1285098
Uw project omschrijving : U211200056
Opdrachtgever : Eurofins ACMAA Testing

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: YZOB-ZENO-SNNW-JSMO Ref.: 1285098_certificaat_v1



Monstercode : 6984161
Uw referentie : V211201069
Opgegeven bemonsteringsdatum : 08/12/2021

Asbestonderzoek - productidentificatie

zeeffractie
(mm)

materiaal gebondenheid asbestsoort percentage
(m/m %)

0.5-1 mm cement, golfplaat hecht
chrysotiel 10-15
crocidoliet 2-5

1-2 mm cement, golfplaat hecht
chrysotiel 10-15
crocidoliet 2-5

2-4 mm cement, golfplaat hecht
chrysotiel 10-15
crocidoliet 2-5

4-8 mm cement, golfplaat hecht
chrysotiel 10-15
crocidoliet 2-5

8-20 mm cement, golfplaat hecht
chrysotiel 10-15
crocidoliet 2-5

Tabel 2 van 3

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

Projectcode : 1285098
Uw project omschrijving : U211200056
Opdrachtgever : Eurofins ACMAA Testing

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: YZOB-ZENO-SNNW-JSMO Ref.: 1285098_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Tabel 3 van 3

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

Projectcode : 1285098
Uw project omschrijving : U211200056
Opdrachtgever : Eurofins ACMAA Testing

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

Opdrachtverificatiecode: YZOB-ZENO-SNNW-JSMO Ref.: 1285098_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

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

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Bijlage 1 van 1

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

Projectcode : 1285098
Uw project omschrijving : U211200056
Opdrachtgever : Eurofins ACMAA Testing

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

Opdrachtverificatiecode: YZOB-ZENO-SNNW-JSMO Ref.: 1285098_certificaat_v1



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever Dumea AM Rapportnummer U211200057 versie 1
Contactpersoon Dhr. J. Stevelink Datum opdracht 08-12-2021
Adres Bornsestraat 24 Datum ontvangst 08-12-2021
Postcode en plaats 7597 NE Saasveld Datum rapportage 15-12-2021
Projectcode 2021-283 Pagina 1 van 1
Project omschrijving Eewckhof Haarweg 8a Bentelo

Monstersoort Grond Datum monstername 08-12-2021
Monstername door Opdrachtgever Datum analyse

Monsters
Labcode Naam Nummer Boornaam Begin diepte Eind diepte Barcode
V211201070 MM3 1 19-19A-1 0 50 AM14381626

2 20-20A-1 0 50 AM14381626
3 21-21A-1 0 50 AM14381626
4 22-22A-1 0 50 AM14381626

Resultaten

De analyse is uitbesteed. Het analysecertificaat is als bijlage toegevoegd.

Hoofdanalist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
Eurofins ACMAA Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen
resultaten.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.



Eurofins ACMAA Testing
T.a.v. ACMAA Lab
t Haarboer 6
7561BL DEURNINGEN

Uw kenmerk : U211200057
Ons kenmerk : Project 1285099
Validatieref. : 1285099_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : BOZW-TPVZ-QUOW-AIRZ
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 1 bijlage(n)

Amsterdam, 14 december 2021

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

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

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

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

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

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

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckebachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Monstercode : 6984162
Uw referentie : V211201070
Opgegeven bemonsteringsdatum : 08/12/2021

Asbestonderzoek
Initialen analist : A.S.
Datum geanalyseerd : 14-12-2021

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 17370 g
Droge massa aangeleverde monster : 15025 g
Percentage droogrest : 86,5 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 14619,4 98,9 13,1 0,09 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 28,0 0,2 7,5 26,79 0 0,0
1-2 mm 53,0 0,4 23,0 43,40 0 0,0
2-4 mm 22,0 0,1 22,0 100,00 0 0,0
4-8 mm 28,0 0,2 28,0 100,00 0 0,0
8-20 mm 32,5 0,2 32,5 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 14782,9 100,0 126,1 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1
1-2 mm 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,3 0,0 0,5 <0,3 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,3 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 1 van 2

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

Projectcode : 1285099
Uw project omschrijving : U211200057
Opdrachtgever : Eurofins ACMAA Testing

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: BOZW-TPVZ-QUOW-AIRZ Ref.: 1285099_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Tabel 2 van 2

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

Projectcode : 1285099
Uw project omschrijving : U211200057
Opdrachtgever : Eurofins ACMAA Testing

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

Opdrachtverificatiecode: BOZW-TPVZ-QUOW-AIRZ Ref.: 1285099_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

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

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Bijlage 1 van 1

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

Projectcode : 1285099
Uw project omschrijving : U211200057
Opdrachtgever : Eurofins ACMAA Testing

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

Opdrachtverificatiecode: BOZW-TPVZ-QUOW-AIRZ Ref.: 1285099_certificaat_v1



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever Dumea AM Rapportnummer U211200058 versie 1
Contactpersoon Dhr. J. Stevelink Datum opdracht 08-12-2021
Adres Bornsestraat 24 Datum ontvangst 08-12-2021
Postcode en plaats 7597 NE Saasveld Datum rapportage 15-12-2021
Projectcode 2021-283 Pagina 1 van 1
Project omschrijving Eewckhof Haarweg 8a Bentelo

Monstersoort Grond Datum monstername 08-12-2021
Monstername door Opdrachtgever Datum analyse

Monsters
Labcode Naam Nummer Boornaam Begin diepte Eind diepte Barcode
V211201071 MM4 1 17-17A-1 0 50 AM14381627

2 18-18A-1 0 50 AM14381627
3 31-31A-1 0 50 AM14381627
4 32-32A-1 0 50 AM14381627

Resultaten

De analyse is uitbesteed. Het analysecertificaat is als bijlage toegevoegd.

Hoofdanalist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
Eurofins ACMAA Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen
resultaten.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.



Eurofins ACMAA Testing
T.a.v. ACMAA Lab
t Haarboer 6
7561BL DEURNINGEN

Uw kenmerk : U211200058
Ons kenmerk : Project 1285100
Validatieref. : 1285100_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : OMCB-XNWH-NJEZ-MCUZ
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 1 bijlage(n)

Amsterdam, 14 december 2021

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

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

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

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

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

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

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckebachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Monstercode : 6984163
Uw referentie : V211201071
Opgegeven bemonsteringsdatum : 08/12/2021

Asbestonderzoek
Initialen analist : A.S.
Datum geanalyseerd : 14-12-2021

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 16160 g
Droge massa aangeleverde monster : 14043 g
Percentage droogrest : 86,9 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 13072,3 94,6 13,1 0,10 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 120,0 0,9 25,0 20,83 0 0,0
1-2 mm 401,5 2,9 131,0 32,63 0 0,0
2-4 mm 90,0 0,7 90,0 100,00 0 0,0
4-8 mm 73,5 0,5 73,5 100,00 0 0,0
8-20 mm 68,5 0,5 68,5 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 13825,8 100,0 401,1 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1
1-2 mm 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,4 0,0 0,8 <0,4 0,0 0,4 0,0 0,0 0,4

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,4 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 1 van 2

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

Projectcode : 1285100
Uw project omschrijving : U211200058
Opdrachtgever : Eurofins ACMAA Testing

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: OMCB-XNWH-NJEZ-MCUZ Ref.: 1285100_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Tabel 2 van 2

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

Projectcode : 1285100
Uw project omschrijving : U211200058
Opdrachtgever : Eurofins ACMAA Testing

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

Opdrachtverificatiecode: OMCB-XNWH-NJEZ-MCUZ Ref.: 1285100_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

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

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Bijlage 1 van 1

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

Projectcode : 1285100
Uw project omschrijving : U211200058
Opdrachtgever : Eurofins ACMAA Testing

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

Opdrachtverificatiecode: OMCB-XNWH-NJEZ-MCUZ Ref.: 1285100_certificaat_v1



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever Dumea AM Rapportnummer U211200059 versie 1
Contactpersoon Dhr. J. Stevelink Datum opdracht 08-12-2021
Adres Bornsestraat 24 Datum ontvangst 08-12-2021
Postcode en plaats 7597 NE Saasveld Datum rapportage 15-12-2021
Projectcode 2021-283 Pagina 1 van 1
Project omschrijving Eewckhof Haarweg 8a Bentelo

Monstersoort Grond Datum monstername 08-12-2021
Monstername door Opdrachtgever Datum analyse

Monsters
Labcode Naam Nummer Boornaam Begin diepte Eind diepte Barcode
V211201072 MM5 1 23-23A-1 0 50 AM14381628

2 25-25A-1 0 50 AM14381628
3 27-27A-1 0 50 AM14381628
4 29-29A-1 0 50 AM14381628

Resultaten

De analyse is uitbesteed. Het analysecertificaat is als bijlage toegevoegd.

Hoofdanalist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
Eurofins ACMAA Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen
resultaten.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.



Eurofins ACMAA Testing
T.a.v. ACMAA Lab
t Haarboer 6
7561BL DEURNINGEN

Uw kenmerk : U211200059
Ons kenmerk : Project 1285101
Validatieref. : 1285101_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : INIR-BHAT-JFEC-PAHD
Bijlage(n) : 3 tabel(len) + 1 bijlage(n)

Amsterdam, 15 december 2021

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

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

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

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

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

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

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckebachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Monstercode : 6984164
Uw referentie : V211201072
Opgegeven bemonsteringsdatum : 08/12/2021

Asbestonderzoek
Initialen analist : M.G.
Datum geanalyseerd : 14-12-2021

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 16330 g
Droge massa aangeleverde monster : 14011 g
Percentage droogrest : 85,8 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 12587,7 91,5 12,7 0,10 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 196,0 1,4 46,5 23,72 0 0,0
1-2 mm 488,5 3,6 173,5 35,52 0 0,0
2-4 mm 171,5 1,2 171,5 100,00 1 41,0
4-8 mm 171,5 1,2 171,5 100,00 2 196,4
8-20 mm 138,5 1,0 138,5 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 13753,7 100,0 714,2 3 237,4

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,4 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 1,9 1,5 2,4 1,8 1,4 2,1 0,2 0,1 0,2
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal 2,3 1,8 2,8 2,2 1,7 2,6 0,2 0,1 0,2

Aangetroffen type asbest : Serpentijn en Amfibool
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 2,2 0,2 2,3
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 2,2 0,2

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: 3,7 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 1 van 3

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

Projectcode : 1285101
Uw project omschrijving : U211200059
Opdrachtgever : Eurofins ACMAA Testing

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: INIR-BHAT-JFEC-PAHD Ref.: 1285101_certificaat_v1



Monstercode : 6984164
Uw referentie : V211201072
Opgegeven bemonsteringsdatum : 08/12/2021

Asbestonderzoek - productidentificatie

zeeffractie
(mm)

materiaal gebondenheid asbestsoort percentage
(m/m %)

2-4 mm cement, vlakke plaat hecht chrysotiel 10-15

4-8 mm
cement, golfplaat hecht

chrysotiel 10-15
crocidoliet 2-5

cement, vlakke plaat hecht chrysotiel 10-15

Tabel 2 van 3

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

Projectcode : 1285101
Uw project omschrijving : U211200059
Opdrachtgever : Eurofins ACMAA Testing

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: INIR-BHAT-JFEC-PAHD Ref.: 1285101_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Tabel 3 van 3

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

Projectcode : 1285101
Uw project omschrijving : U211200059
Opdrachtgever : Eurofins ACMAA Testing

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

Opdrachtverificatiecode: INIR-BHAT-JFEC-PAHD Ref.: 1285101_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

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

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Bijlage 1 van 1

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

Projectcode : 1285101
Uw project omschrijving : U211200059
Opdrachtgever : Eurofins ACMAA Testing

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

Opdrachtverificatiecode: INIR-BHAT-JFEC-PAHD Ref.: 1285101_certificaat_v1



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever Dumea AM Rapportnummer U211200048 versie 1
Contactpersoon Dhr. J. Stevelink Datum opdracht 08-12-2021
Adres Bornsestraat 24 Datum ontvangst 08-12-2021
Postcode en plaats 7597 NE Saasveld Datum rapportage 15-12-2021
Projectcode 2021-283 Pagina 1 van 1
Project omschrijving Eewckhof Haarweg 8a Bentelo

Monstersoort Grond Datum monstername 08-12-2021
Monstername door Opdrachtgever Datum analyse

Monsters
Labcode Naam Nummer Boornaam Begin diepte Eind diepte Barcode
V211201061 DZ1 1 33-33A-1 0 10 AM14381629

2 34-34A-1 0 10 AM14381629

Resultaten

De analyse is uitbesteed. Het analysecertificaat is als bijlage toegevoegd.

Hoofdanalist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
Eurofins ACMAA Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen
resultaten.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.



Eurofins ACMAA Testing
T.a.v. ACMAA Lab
t Haarboer 6
7561BL DEURNINGEN

Uw kenmerk : U211200048
Ons kenmerk : Project 1285077
Validatieref. : 1285077_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : VQOS-WCSG-UZNS-TLTO
Bijlage(n) : 3 tabel(len) + 1 bijlage(n)

Amsterdam, 15 december 2021

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

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

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

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

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

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

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckebachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Monstercode : 6984085
Uw referentie : V211201061
Opgegeven bemonsteringsdatum : 08/12/2021

Asbestonderzoek
Initialen analist : K.A.
Datum geanalyseerd : 15-12-2021

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 18320 g
Droge massa aangeleverde monster : 15224 g
Percentage droogrest : 83,1 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 13754,9 91,7 12,6 0,09 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 361,5 2,4 90,0 24,90 0 0,0
1-2 mm 225,0 1,5 61,0 27,11 0 0,0
2-4 mm 162,0 1,1 162,0 100,00 0 0,0
4-8 mm 222,0 1,5 222,0 100,00 0 0,0
8-20 mm 282,5 1,9 282,5 100,00 2 587,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 15007,9 100,0 830,1 2 587,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 4,9 3,9 5,9 4,9 3,9 5,9 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal 4,9 3,9 5,9 4,9 3,9 5,9 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Serpentijn
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 4,9 0,0 4,9
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 4,9 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: 4,9 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 1 van 3

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

Projectcode : 1285077
Uw project omschrijving : U211200048
Opdrachtgever : Eurofins ACMAA Testing

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: VQOS-WCSG-UZNS-TLTO Ref.: 1285077_certificaat_v1



Monstercode : 6984085
Uw referentie : V211201061
Opgegeven bemonsteringsdatum : 08/12/2021

Asbestonderzoek - productidentificatie

zeeffractie
(mm)

materiaal gebondenheid asbestsoort percentage
(m/m %)

8-20 mm cement, golfplaat hecht chrysotiel 10-15

Tabel 2 van 3

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

Projectcode : 1285077
Uw project omschrijving : U211200048
Opdrachtgever : Eurofins ACMAA Testing

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: VQOS-WCSG-UZNS-TLTO Ref.: 1285077_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Tabel 3 van 3

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

Projectcode : 1285077
Uw project omschrijving : U211200048
Opdrachtgever : Eurofins ACMAA Testing

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

Opdrachtverificatiecode: VQOS-WCSG-UZNS-TLTO Ref.: 1285077_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

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

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Bijlage 1 van 1

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

Projectcode : 1285077
Uw project omschrijving : U211200048
Opdrachtgever : Eurofins ACMAA Testing

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

Opdrachtverificatiecode: VQOS-WCSG-UZNS-TLTO Ref.: 1285077_certificaat_v1



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever Dumea AM Rapportnummer U211200049 versie 1
Contactpersoon Dhr. J. Stevelink Datum opdracht 08-12-2021
Adres Bornsestraat 24 Datum ontvangst 08-12-2021
Postcode en plaats 7597 NE Saasveld Datum rapportage 16-12-2021
Projectcode 2021-283 Pagina 1 van 1
Project omschrijving Eewckhof Haarweg 8a Bentelo

Monstersoort Grond Datum monstername 08-12-2021
Monstername door Opdrachtgever Datum analyse

Monsters
Labcode Naam Nummer Boornaam Begin diepte Eind diepte Barcode
V211201062 DZ2 1 35-35A-1 0 10 AM14381630

2 36-36A-1 0 10 AM14381630

Resultaten

De analyse is uitbesteed. Het analysecertificaat is als bijlage toegevoegd.

Hoofdanalist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
Eurofins ACMAA Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen
resultaten.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.



Eurofins ACMAA Testing
T.a.v. ACMAA Lab
t Haarboer 6
7561BL DEURNINGEN

Uw kenmerk : U211200049
Ons kenmerk : Project 1285076
Validatieref. : 1285076_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : CBWA-TLKS-YUEG-IHBY
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 1 bijlage(n)

Amsterdam, 15 december 2021

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

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

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

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

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

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

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckebachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Monstercode : 6984084
Uw referentie : V211201062
Opgegeven bemonsteringsdatum : 08/12/2021

Asbestonderzoek
Initialen analist : A.Z.
Datum geanalyseerd : 15-12-2021

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 17180 g
Droge massa aangeleverde monster : 14225 g
Percentage droogrest : 82,8 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 13432,0 95,9 13,3 0,10 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 28,5 0,2 7,6 26,67 0 0,0
1-2 mm 23,3 0,2 10,5 45,06 0 0,0
2-4 mm 39,2 0,3 39,2 100,00 0 0,0
4-8 mm 159,2 1,1 159,2 100,00 0 0,0
8-20 mm 319,3 2,3 319,3 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 14001,5 100,0 549,1 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1
1-2 mm 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,3 0,0 0,5 <0,3 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,3 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 1 van 2

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

Projectcode : 1285076
Uw project omschrijving : U211200049
Opdrachtgever : Eurofins ACMAA Testing

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: CBWA-TLKS-YUEG-IHBY Ref.: 1285076_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Tabel 2 van 2

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

Projectcode : 1285076
Uw project omschrijving : U211200049
Opdrachtgever : Eurofins ACMAA Testing

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

Opdrachtverificatiecode: CBWA-TLKS-YUEG-IHBY Ref.: 1285076_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

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

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Bijlage 1 van 1

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

Projectcode : 1285076
Uw project omschrijving : U211200049
Opdrachtgever : Eurofins ACMAA Testing

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

Opdrachtverificatiecode: CBWA-TLKS-YUEG-IHBY Ref.: 1285076_certificaat_v1



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever Dumea AM Rapportnummer U211200050 versie 1
Contactpersoon Dhr. J. Stevelink Datum opdracht 08-12-2021
Adres Bornsestraat 24 Datum ontvangst 08-12-2021
Postcode en plaats 7597 NE Saasveld Datum rapportage 15-12-2021
Projectcode 2021-283 Pagina 1 van 1
Project omschrijving Eewckhof Haarweg 8a Bentelo

Monstersoort Grond Datum monstername 08-12-2021
Monstername door Opdrachtgever Datum analyse

Monsters
Labcode Naam Nummer Boornaam Begin diepte Eind diepte Barcode
V211201063 DZ3 1 37-37A-1 0 10 AM14381631

2 38-38A-1 0 10 AM14381631

Resultaten

De analyse is uitbesteed. Het analysecertificaat is als bijlage toegevoegd.

Hoofdanalist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
Eurofins ACMAA Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen
resultaten.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.



Eurofins ACMAA Testing
T.a.v. ACMAA Lab
t Haarboer 6
7561BL DEURNINGEN

Uw kenmerk : U211200050
Ons kenmerk : Project 1285078
Validatieref. : 1285078_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : DYSL-WUUT-MMTP-BEGL
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 1 bijlage(n)

Amsterdam, 14 december 2021

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

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

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

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

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

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

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckebachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Monstercode : 6984086
Uw referentie : V211201063
Opgegeven bemonsteringsdatum : 08/12/2021

Asbestonderzoek
Initialen analist : M.G.
Datum geanalyseerd : 14-12-2021

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 16710 g
Droge massa aangeleverde monster : 13301 g
Percentage droogrest : 79,6 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 12074,6 92,1 12,7 0,11 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 463,5 3,5 84,5 18,23 0 0,0
1-2 mm 289,5 2,2 91,5 31,61 0 0,0
2-4 mm 106,0 0,8 106,0 100,00 0 0,0
4-8 mm 119,5 0,9 119,5 100,00 0 0,0
8-20 mm 57,0 0,4 57,0 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 13110,1 100,0 471,2 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1
1-2 mm 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,5 0,0 0,9 <0,5 0,0 0,4 0,0 0,0 0,4

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,5 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 1 van 2

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

Projectcode : 1285078
Uw project omschrijving : U211200050
Opdrachtgever : Eurofins ACMAA Testing

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: DYSL-WUUT-MMTP-BEGL Ref.: 1285078_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Tabel 2 van 2

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

Projectcode : 1285078
Uw project omschrijving : U211200050
Opdrachtgever : Eurofins ACMAA Testing

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

Opdrachtverificatiecode: DYSL-WUUT-MMTP-BEGL Ref.: 1285078_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

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

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Bijlage 1 van 1

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

Projectcode : 1285078
Uw project omschrijving : U211200050
Opdrachtgever : Eurofins ACMAA Testing

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

Opdrachtverificatiecode: DYSL-WUUT-MMTP-BEGL Ref.: 1285078_certificaat_v1



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever Dumea AM Rapportnummer U211200051 versie 1
Contactpersoon Dhr. J. Stevelink Datum opdracht 08-12-2021
Adres Bornsestraat 24 Datum ontvangst 08-12-2021
Postcode en plaats 7597 NE Saasveld Datum rapportage 15-12-2021
Projectcode 2021-283 Pagina 1 van 1
Project omschrijving Eewckhof Haarweg 8a Bentelo

Monstersoort Grond Datum monstername 08-12-2021
Monstername door Opdrachtgever Datum analyse

Monsters
Labcode Naam Nummer Boornaam Begin diepte Eind diepte Barcode
V211201064 DZ4 1 39-39A-1 0 10 AM14381632

2 40-40A-1 0 10 AM14381632

Resultaten

De analyse is uitbesteed. Het analysecertificaat is als bijlage toegevoegd.

Hoofdanalist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
Eurofins ACMAA Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen
resultaten.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.



Eurofins ACMAA Testing
T.a.v. ACMAA Lab
t Haarboer 6
7561BL DEURNINGEN

Uw kenmerk : U211200051
Ons kenmerk : Project 1285085
Validatieref. : 1285085_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : UDEH-RCIU-CUEW-LHPS
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 1 bijlage(n)

Amsterdam, 15 december 2021

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

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

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

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

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

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

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckebachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Monstercode : 6984098
Uw referentie : V211201064
Opgegeven bemonsteringsdatum : 08/12/2021

Asbestonderzoek
Initialen analist : K.A.
Datum geanalyseerd : 15-12-2021

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 16750 g
Droge massa aangeleverde monster : 13651 g
Percentage droogrest : 81,5 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 12221,6 91,0 12,6 0,10 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 524,0 3,9 140,5 26,81 0 0,0
1-2 mm 344,0 2,6 138,0 40,12 0 0,0
2-4 mm 108,5 0,8 108,5 100,00 0 0,0
4-8 mm 171,0 1,3 171,0 100,00 0 0,0
8-20 mm 54,0 0,4 54,0 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 13423,1 100,0 624,6 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1
1-2 mm 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,3 0,0 0,6 <0,3 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,3 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 1 van 2

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

Projectcode : 1285085
Uw project omschrijving : U211200051
Opdrachtgever : Eurofins ACMAA Testing

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: UDEH-RCIU-CUEW-LHPS Ref.: 1285085_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Tabel 2 van 2

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

Projectcode : 1285085
Uw project omschrijving : U211200051
Opdrachtgever : Eurofins ACMAA Testing

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

Opdrachtverificatiecode: UDEH-RCIU-CUEW-LHPS Ref.: 1285085_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

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

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Bijlage 1 van 1

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

Projectcode : 1285085
Uw project omschrijving : U211200051
Opdrachtgever : Eurofins ACMAA Testing

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

Opdrachtverificatiecode: UDEH-RCIU-CUEW-LHPS Ref.: 1285085_certificaat_v1



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever Dumea AM Rapportnummer U211200052 versie 1
Contactpersoon Dhr. J. Stevelink Datum opdracht 08-12-2021
Adres Bornsestraat 24 Datum ontvangst 08-12-2021
Postcode en plaats 7597 NE Saasveld Datum rapportage 15-12-2021
Projectcode 2021-283 Pagina 1 van 1
Project omschrijving Eewckhof Haarweg 8a Bentelo

Monstersoort Grond Datum monstername 08-12-2021
Monstername door Opdrachtgever Datum analyse

Monsters
Labcode Naam Nummer Boornaam Begin diepte Eind diepte Barcode
V211201065 DZ5 1 41-41A-1 0 10 AM14381633

2 42-42A-1 0 10 AM14381633

Resultaten

De analyse is uitbesteed. Het analysecertificaat is als bijlage toegevoegd.

Hoofdanalist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
Eurofins ACMAA Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen
resultaten.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.



Eurofins ACMAA Testing
T.a.v. ACMAA Lab
t Haarboer 6
7561BL DEURNINGEN

Uw kenmerk : U211200052
Ons kenmerk : Project 1285083
Validatieref. : 1285083_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : IIFL-IRHC-KQZA-VNON
Bijlage(n) : 3 tabel(len) + 1 bijlage(n)

Amsterdam, 14 december 2021

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

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

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

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

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

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

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckebachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Monstercode : 6984094
Uw referentie : V211201065
Opgegeven bemonsteringsdatum : 08/12/2021

Asbestonderzoek
Initialen analist : M.G.
Datum geanalyseerd : 14-12-2021

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 16470 g
Droge massa aangeleverde monster : 12204 g
Percentage droogrest : 74,1 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 11118,8 92,4 12,7 0,11 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 236,5 2,0 50,0 21,14 50 146,9
1-2 mm 302,5 2,5 107,5 35,54 75 350,4
2-4 mm 131,0 1,1 131,0 100,00 152 738,5
4-8 mm 156,5 1,3 156,5 100,00 0 0,0
8-20 mm 88,5 0,7 88,5 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 12033,8 100,0 546,2 277 1235,8

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm +
0,5-1 mm 0,6 0,0 1,4 0,6 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,9 0,1 1,9 0,9 0,1 1,9 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 1,4 0,7 2,1 1,4 0,7 2,1 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal 2,8 0,8 5,4 2,8 0,8 5,4 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Serpentijn
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,8 0,0 0,8
niet hecht 2,0 0,0 2,0

totaal afgerond 2,8 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: 2,8 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
+ : enkele losse vezels

Tabel 1 van 3

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

Projectcode : 1285083
Uw project omschrijving : U211200052
Opdrachtgever : Eurofins ACMAA Testing

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: IIFL-IRHC-KQZA-VNON Ref.: 1285083_certificaat_v1



Monstercode : 6984094
Uw referentie : V211201065
Opgegeven bemonsteringsdatum : 08/12/2021

Asbestonderzoek - productidentificatie

zeeffractie
(mm)

materiaal gebondenheid asbestsoort percentage
(m/m %)

<0,5 mm - - chrysotiel +
0.5-1 mm vezelbundel niet hecht chrysotiel 0.1-2
1-2 mm vezelbundel niet hecht chrysotiel 0.1-2

2-4 mm
vezelbundel niet hecht chrysotiel 0.1-2

cement, vlakke plaat hecht chrysotiel 10-15

Tabel 2 van 3

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

Projectcode : 1285083
Uw project omschrijving : U211200052
Opdrachtgever : Eurofins ACMAA Testing

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: IIFL-IRHC-KQZA-VNON Ref.: 1285083_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Tabel 3 van 3

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

Projectcode : 1285083
Uw project omschrijving : U211200052
Opdrachtgever : Eurofins ACMAA Testing

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

Opdrachtverificatiecode: IIFL-IRHC-KQZA-VNON Ref.: 1285083_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

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

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Bijlage 1 van 1

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

Projectcode : 1285083
Uw project omschrijving : U211200052
Opdrachtgever : Eurofins ACMAA Testing

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

Opdrachtverificatiecode: IIFL-IRHC-KQZA-VNON Ref.: 1285083_certificaat_v1



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever Dumea AM Rapportnummer U211200053 versie 1
Contactpersoon Dhr. J. Stevelink Datum opdracht 08-12-2021
Adres Bornsestraat 24 Datum ontvangst 08-12-2021
Postcode en plaats 7597 NE Saasveld Datum rapportage 16-12-2021
Projectcode 2021-283 Pagina 1 van 1
Project omschrijving Eewckhof Haarweg 8a Bentelo

Monstersoort Grond Datum monstername 08-12-2021
Monstername door Opdrachtgever Datum analyse

Monsters
Labcode Naam Nummer Boornaam Begin diepte Eind diepte Barcode
V211201066 DZ6 1 43-43A-1 0 10 AM14381634

2 44-44A-1 0 10 AM14381634

Resultaten

De analyse is uitbesteed. Het analysecertificaat is als bijlage toegevoegd.

Hoofdanalist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
Eurofins ACMAA Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen
resultaten.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.



Eurofins ACMAA Testing
T.a.v. ACMAA Lab
t Haarboer 6
7561BL DEURNINGEN

Uw kenmerk : U211200053
Ons kenmerk : Project 1285081
Validatieref. : 1285081_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : PYPT-OFLF-JMXT-YAVG
Bijlage(n) : 3 tabel(len) + 1 bijlage(n)

Amsterdam, 16 december 2021

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

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

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

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

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

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

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckebachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Monstercode : 6984090
Uw referentie : V211201066
Opgegeven bemonsteringsdatum : 08/12/2021

Asbestonderzoek
Initialen analist : K.K.
Datum geanalyseerd : 16-12-2021

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 14690 g
Droge massa aangeleverde monster : 11297 g
Percentage droogrest : 76,9 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 10377,7 93,5 10,4 0,10 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 224,5 2,0 47,0 20,94 15 3,2
1-2 mm 168,5 1,5 57,5 34,12 27 29,6
2-4 mm 82,0 0,7 82,0 100,00 110 2230,7
4-8 mm 122,0 1,1 122,0 100,00 0 0,0
8-20 mm 117,0 1,1 117,0 100,00 0 0,0
>20 mm 5,0 0,0 5,0 100,00 0 0,0
Totaal 11096,7 100,0 440,9 152 2263,5

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm ++
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,3 0,1 0,5 0,3 0,1 0,5 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 7,0 4,0 10 7,0 4,0 10 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal 7,4 4,2 11 7,4 4,2 11 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Serpentijn
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 7,4 0,0 7,4

totaal afgerond 7,4 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: 7,4 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
++ : enkele losse vezels incl bundel

Tabel 1 van 3

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

Projectcode : 1285081
Uw project omschrijving : U211200053
Opdrachtgever : Eurofins ACMAA Testing

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: PYPT-OFLF-JMXT-YAVG Ref.: 1285081_certificaat_v1



Monstercode : 6984090
Uw referentie : V211201066
Opgegeven bemonsteringsdatum : 08/12/2021

Asbestonderzoek - productidentificatie

zeeffractie
(mm)

materiaal gebondenheid asbestsoort percentage
(m/m %)

<0,5 mm - - chrysotiel ++
0.5-1 mm vezelbundel niet hecht chrysotiel 2-5
1-2 mm vezelbundel niet hecht chrysotiel 2-5
2-4 mm vezelbundel niet hecht chrysotiel 2-5

Tabel 2 van 3

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

Projectcode : 1285081
Uw project omschrijving : U211200053
Opdrachtgever : Eurofins ACMAA Testing

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: PYPT-OFLF-JMXT-YAVG Ref.: 1285081_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Tabel 3 van 3

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

Projectcode : 1285081
Uw project omschrijving : U211200053
Opdrachtgever : Eurofins ACMAA Testing

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

Opdrachtverificatiecode: PYPT-OFLF-JMXT-YAVG Ref.: 1285081_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
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Monstercode : 6984099
Uw referentie : V211201067
Opgegeven bemonsteringsdatum : 08/12/2021

Asbestonderzoek
Initialen analist : A.S.
Datum geanalyseerd : 14-12-2021

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 16310 g
Droge massa aangeleverde monster : 12950 g
Percentage droogrest : 79,4 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 12282,6 96,3 13,1 0,11 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 226,5 1,8 50,0 22,08 0 0,0
1-2 mm 127,0 1,0 28,0 22,05 0 0,0
2-4 mm 54,5 0,4 54,5 100,00 0 0,0
4-8 mm 37,5 0,3 37,5 100,00 0 0,0
8-20 mm 31,5 0,2 31,5 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 12759,6 100,0 214,6 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1
1-2 mm 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,7 0,0 1,2 <0,7 0,0 0,6 0,0 0,0 0,6

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,7 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen
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Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.
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SAMENVATTING 
In het kader van een Rood-voor-rood-project, wordt vrijgekomen agrarische bebouwing op een erf aan de 
Haarweg 8a te Bentelo gesloopt om vervolgens twee woningen met een bijgebouw op dit erf terug te 
bouwen. Als gevolg van deze voorgenomen activiteiten kan overtreding van de Wet natuurbescherming op 
voorhand niet uitgesloten worden. Daarom is Natuurbank Overijssel gevraagd om de wettelijke 
consequenties van de voorgenomen activiteiten in het kader van de Wet natuurbescherming in beeld te 
brengen. In voorliggend rapport worden de bevindingen van het uitgevoerde onderzoek gepresenteerd. 
Naast een beschrijving van het onderzoeksgebied, de onderzoeksopzet en de resultaten van het onderzoek, 
worden de wettelijke consequenties van de voorgenomen activiteiten weergegeven. 
 
Het plangebied is op 11 januari 2022 onderzocht op de (potentiële) aanwezigheid van beschermde planten, 
dieren en beschermde nesten, holen, vaste rust- en voortplantingslocaties. Ook is onderzocht of de 
voorgenomen activiteiten een negatief effect hebben op beschermd (natuur)gebied, zoals Natura 2000 en 
het Natuurnetwerk Nederland.  
 
Wettelijke consequenties m.b.t. gebiedsbescherming:  
Het plangebied behoort niet tot het Natuurnetwerk Nederland of Natura 2000-gebied. Vanwege de ligging 
buiten het Natuurnetwerk Nederland, hoeft voorgenomen initiatief niet getoetst te worden aan provinciale 
beleidsregels ten aanzien van de bescherming van het NNN (geen externe werking). Als gevolg van het slopen 
van agrarische bebouwing neemt de emissie van stikstof (ammoniak en stikstofoxiden) gedurende de 
gebruiksfase sterk af. De emissie van stikstof tijdens de gebruiksfase is lager dan de huidige en leidt daarom 
niet tot een toename van stikstofdepositie in Natura 2000-gebied.  Het uitvoeren van een stikstofberekening 
is niet nodig.  
 
Wettelijke consequenties m.b.t. soortbescherming:  
De inrichting en het gevoerde beheer maken het plangebied niet tot een geschikte groeiplaats voor 
beschermde plantensoorten, maar wel tot geschikt functioneel leefgebied voor verschillende beschermde 
dieren. Beschermde diersoorten benutten het plangebied hoofdzakelijk als foerageergebied, maar mogelijk 
bezetten veldmuizen er een vaste rust- en voortplantingsplaats. Vogels, amfibieën en vleermuizen bezetten 
geen vaste rust- en voortplantingsplaats in het plangebied.  
 
Als gevolg van de voorgenomen activiteiten worden mogelijk veldmuizen gedood en wordt mogelijk een 
vaste rust- en/of voortplantingsplaats van een veldmuis beschadigd of vernield. Voor de veldmuizen, die een 
vaste rust- en voortplantingsplaats in het plangebied bezetten, geldt een vrijstelling van de verbodsbepaling 
‘beschadigen/vernielen van vaste rust- en voortplantingsplaatsen’. Er geldt geen vrijstelling voor het doden 
van veldmuizen. Om te voorkomen dat veldmuizen gedood worden dienen ze weggejaagd te worden of 
weggevangen te worden (en elders losgelaten). Indien niet voorkomen kan worden dat veldmuizen gedood 
worden, dient een ontheffing aangevraagd te worden of dient gewerkt te worden volgens een goedgekeurde 
en toepasbare gedragscode.  

Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten neemt de betekenis van het plangebied als foerageergebied 
voor sommige vogel- en beschermde grondgebonden zoogdiersoorten af. Dit leidt echter niet tot wettelijke 
consequenties.       

Wettelijke consequenties samengevat:  

• Geen veldmuizen doden; 
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HOOFDSTUK 1   INLEIDING  
In het kader van een Rood-voor-rood-project, wordt vrijgekomen agrarische bebouwing op een erf aan de 
Haarweg 8a te Bentelo gesloopt om vervolgens twee woningen met een bijgebouw op dit erf terug te 
bouwen. Als gevolg van deze voorgenomen activiteiten kan overtreding van de Wet natuurbescherming op 
voorhand niet uitgesloten worden. Daarom is Natuurbank Overijssel gevraagd om de wettelijke 
consequenties van de voorgenomen activiteiten in het kader van de Wet natuurbescherming in beeld te 
brengen. In voorliggend rapport worden de bevindingen van het uitgevoerde onderzoek gepresenteerd. 
Naast een beschrijving van het onderzoeksgebied, de onderzoeksopzet en de resultaten van het onderzoek, 
worden de wettelijke consequenties van de voorgenomen activiteiten weergegeven. 
 
Er is in het onderzoeksgebied gekeken naar de (potentiële) aanwezigheid van beschermde planten en dieren 
en beschermde nesten, holen, vaste rust- en voortplantingsplaatsen en andere beschermde functies. Ook is 
onderzocht of de voorgenomen activiteiten een negatief effect hebben op beschermd (natuur)gebied.  
 
Op basis van de onderzoeksresultaten worden de wettelijke consequenties bepaald van de voorgenomen 
activiteiten in het kader van de Wet natuurbescherming (soorten en Natura 2000-gebied) en de 
Omgevingsverordening Overijssel (Natuurnetwerk Nederland). 
 
 
Doel van deze rapportage: 
De Quickscan natuurwaardenonderzoek is uitgevoerd als één van de verschillende (milieu)onderzoeken in het 
kader van besluitvorming binnen de Ruimtelijke Ordening (doorgaans het wijzigen van het bestemmingsplan) 
of het aanvragen van een Omgevingsvergunning. Het onderzoek is uitgevoerd om antwoord te kunnen geven 
op de vraag: is er sprake van een goede ruimtelijke ordening (is de voorgenomen activiteit uitvoerbaar?). Het 
is nadrukkelijk geen ecologisch werkprotocol dat opgesteld wordt om te voorkomen dat de Wet 
natuurbescherming overtreden wordt als gevolg van de voorgenomen activiteiten. De Wet 
natuurbescherming is tijdens de uitvoering van voorgenomen activiteiten altijd van toepassing en het is aan 
de uitvoerende partijen om de noodzakelijke zorgvuldigheid te betrachten tijdens de uitvoering.  
Om een goed ecologisch werkprotocol op te kunnen stellen is meer detailinformatie vereist, zoals de planning 
in uitvoering, in te zetten materieel en informatie over type bebouwing, bouwwijze, materiaalgebruik etc.  
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HOOFDSTUK 2   HET PLANGEBIED 
 

2.1 Situering  
Het plangebied is gesitueerd aan de Haarweg 8a te Bentelo, gemeente Hof van Twente. Het ligt circa 1,5 
kilometer ten noorden van de woonkern Bentelo en wordt omgeven door landelijk gebied. Op onderstaande 
afbeelding wordt de globale ligging van het plangebied weergegeven op een topografische kaart. 
 

  
Globale ligging van het plangebied. De ligging van het plangebied wordt met de rode cirkel aangeduid (bron: 
ruimtelijkeplannen.nl). 

 

2.2 Beschrijving van het plangebied  
Het plangebied vormt een deel van een pluimveehouderij en bestaat uit bebouwing en grasland. De 
bebouwing bestaat uit vier kippenschuren welke beschikken over gemetselde buitengevels met luchtspouw. 
Alle bebouwing is gedekt met golfplaten. Het grasland bestaat uit een soortenarme vegetatie en wordt 
intensief beheerd (bemesten, maaien en afvoeren maaisel). Het plangebied grenst aan intensief beheerd 
grasland, agrarisch cultuurgrond en erfverharding. Op onderstaande afbeelding wordt de zoeklocatie voor 
de nieuwbouw en de te slopen schuren weergegeven. Voor een verbeelding van de huidige situatie wordt 
verwezen naar de fotobijlage. 
 

 
Zoeklocatie voor nieuwbouw wordt met de gele lijn aangeduid en de te slopen schuren worden met de gele sterren aangeduid 
(bron luchtfoto: ruimtelijkeplannen.nl). 



6 

 

HOOFDSTUK 3   VOORGENOMEN ACTIVITEITEN  
 

3.1 Algemeen  
Het voornemen bestaat om twee extra woningen met een bijgebouw te realiseren in het plangebied. Om 
deze nieuwbouw te realiseren dienen de kippenschuren gesloopt te worden. De nieuwbouw wordt 
gerealiseerd op het intensief beheerde grasland, echter is de exacte locatie van de nieuwbouw tijdens het 
schrijven van deze rapportage nog niet bekend. Tijdens het schrijven van deze rapportage is er geen 
verbeelding van het wenselijk eindbeeld beschikbaar.  
 
De volgende activiteiten worden getoetst op relevantie t.a.v. de Wet natuurbescherming: 

• Slopen bebouwing; 

• Bouwrijp maken bouwplaats; 

• Bouwen extra woningen met bijgebouw; 

• Aanleggen erfverharding; 
 

3.2 Mogelijk effect van de voorgenomen activiteiten op beschermde soorten en/of –gebieden 
De voorgenomen activiteiten hebben mogelijk een negatieve invloed op beschermde soorten en beschermd 
(natuur)gebied. We onderscheiden de volgende negatieve invloeden: 
 
Mogelijke tijdelijke invloeden: 

• Verstoren rust- en voortplantingsplaatsen als gevolg van geluid, stof en trillingen tijdens de 
werkzaamheden; 

 
Mogelijke permanente invloeden: 

• Mogelijk afname/verdwijnen van beschermde vaste rust- of voortplantingsplaatsen en/of jaar rond 
beschermde nesten; 

• Vernielen/verdwijnen van beschermde soorten; 

• Aantasting van de kwaliteit van het leefgebied van beschermde soorten; 
 
3.3 Vaststellen van de invloedsfeer 
Naast een tijdelijk effect in het onderzoeksgebied, kan het voorkomen dat een voorgenomen activiteit een 
negatief effect heeft op beschermde soorten of beschermd natuurgebied buiten het onderzoeksgebied. Dit 
noemen we de invloedsfeer. De omvang van de invloedsfeer wordt bepaald door de duur, aard en omvang 
van de tijdelijke en/of permanente nieuwe situatie. Het effect van de voorgenomen activiteit op een 
beschermde soort verschilt per soort en/of soortgroep.  
 
In deze studie wordt alleen gekeken naar de uitvoering van de fysieke werkzaamheden, zoals sloop- en 
bouwwerkzaamheden.   
 
Beoordeling van de invloedsfeer van de voorgenomen activiteit: 
Om de effecten van een voorgenomen activiteiten goed in beeld te kunnen brengen, is het soms van belang 
ook buiten het plangebied te kijken. In voorliggend geval grenst het plangebied aan intensief beheerd 
grasland, agrarisch cultuurgrond en erfverharding. Het is niet aannemelijk dat beschermde waarden buiten 
het plangebied negatief beïnvloed worden door uitvoering van de voorgenomen activiteiten, ook niet in de 
houtsingels ten oosten van het plangebied. Er is geen aanleiding te veronderstellen dat beschermde soorten 
en/of -waarden buiten het plangebied op een dusdanige wijze aangetast worden, dat dit leidt tot wettelijke 
consequenties. De invloedsfeer is lokaal.  
 
3.4 Vaststellen van het onderzoeksgebied 
Het onderzoeksgebied wordt gelijk gesteld aan het plangebied.  
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HOOFDSTUK 4   TOETSINGSKADERS  

 

4.1 Algemeen  
In dit Hoofdstuk worden de diverse toetsingskaders toegelicht waaraan het initiatief getoetst wordt.  
 
4.2 Wet natuurbescherming; Natura 2000  
Het gebiedsbeschermingsdeel van de Wet natuurbescherming heeft als doel het beschermen van Natura 
2000-gebieden (Vogelrichtlijn- en/of Habitatrichtlijngebieden) in Nederland. Projecten die significante 
gevolgen voor deze gebieden kunnen hebben, zijn in beginsel – zonder vergunning – niet toegestaan. Ook 
het vaststellen van plannen zoals een bestemmingsplan of een inpassingsplan is niet toegestaan, indien het 
betreffende plan significante gevolgen kan hebben voor Natura 2000-gebieden. Naast directe effecten (bijv. 
ruimtebeslag), dient ook gekeken te worden naar indirecte effecten als gevolg van externe werking (bijv. door 
geluid, licht en stikstofdepositie). De eerste stap in de toetsing is vaak een voortoets. Als significante gevolgen 
in de voortoets niet op voorhand met zekerheid kunnen worden uitgesloten, dan is een passende beoordeling 
noodzakelijk. In dat geval is voor een project een vergunning noodzakelijk op grond van artikel 2.7 Wet 
natuurbescherming. 
 

4.3 Wet natuurbescherming; Soortenbescherming  
In de Wet natuurbescherming is de soortenbescherming in Nederland geregeld. In de wet zijn lijsten 
opgenomen met beschermde soorten. In de Wet natuurbescherming worden drie verschillende 
beschermingsregimes gehanteerd waaraan verschillende verbodsbepalingen zijn gekoppeld: 
 
Soorten Vogelrichtlijn (artikel 3.1 e.v.): 

• lid 1) Het is verboden opzettelijk van nature in Nederland in het wild levende vogels van soorten als 
bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn te doden of te vangen;  

• lid 2) Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te 
vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen;  

• lid 3) Het is verboden eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te rapen en deze onder zich te hebben;  

• lid 4) Het is verboden vogels als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te storen;  

• lid 5) Het verbod, bedoeld in het vierde lid, is niet van toepassing indien de storing niet van wezenlijke 
invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort.  

 
Soorten Habitatrichtlijn (artikel 3.5 e.v.); 

• lid 1) Het is verboden in het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de 
Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn, in hun natuurlijk 
verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen;  

• lid 2) Het is verboden dieren als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te verstoren;  

• lid 3) Het is verboden eieren van dieren als bedoeld in het eerste lid in de natuur opzettelijk te vernielen 
of te rapen;  

• lid 4) Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in het eerste lid 
te beschadigen of te vernielen;  

• lid 5) Het is verboden planten van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel b, bij de Habitatrichtlijn of 
bijlage I bij het Verdrag van Bern, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te 
verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.  

 
Andere Soorten (artikel 3.10 e.v.) 
lid 1) Onverminderd artikel 3.5, eerste, vierde en vijfde lid, is het verboden:  

• onderdeel a. in het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen en kevers 
van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel A, bij deze wet, opzettelijk te doden of te vangen;  

• onderdeel b. de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in onderdeel a 
opzettelijk te beschadigen of te vernielen, of  
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• onderdeel c. vaatplanten van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel B, bij deze wet, in hun 
natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of 
te vernielen. 

 
Ten aanzien van de andere beschermde soorten geldt dat het bevoegd gezag (provincies c.q. ministerie van 
LNV) de vrijheid hebben om soorten binnen deze categorie vrij te stellen van de verbodsbepalingen uit 
ontheffingsplicht artikel 3.10 uit de Wet natuurbescherming. Voor beschermde soorten die niet zijn 
vrijgesteld dient bij overtreding van de verbodsbepalingen uit de Wn een ontheffing te worden aangevraagd. 
Voor vogels geldt in afwijking hierop dat voor verstoring geen ontheffing nodig is, indien de gunstige staat 
van instandhouding niet in het geding is. Het is ook mogelijk om voor beide categorie soorten te werken 
volgens een goedgekeurde gedragscode die is afgestemd op de Wet natuurbescherming. Er is dan geen 
ontheffing nodig. 
 

4.4 Beleid ten aanzien van het Natuurnetwerk Nederland  
In de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is het ruimtelijk beleid op rijks-, provinciaal, en gemeentelijk niveau 
vastgesteld, waarin onder andere de bescherming van het Natuurnetwerk Nederland (NNN)/Ecologische 
Hoofdstructuur (EHS) is verankerd. De EHS werd officieel geïntroduceerd in het Natuurbeleidsplan en is 
daarna opgenomen in de Nota Ruimte, welke inmiddels vervangen is door de Nationale omgevingsvisie 
(NOVI). Kaderstellende regels ten aanzien van o.a. NNN/EHS zijn opgenomen in het Besluit algemene regels 
ruimtelijke ordening (Barro). Bij geplande ingrepen die binnen het NNN/EHS vallen moet het belang van de 
natuurbescherming worden afgewogen tegen andere belangen, indien de voorgenomen ingreep negatief 
uitwerkt op de aanwezige natuurwaarden. De kern van de afweging vormt het 'nee, tenzij'-principe. Dit wil 
zeggen dat schadelijke ingrepen niet zijn toegestaan, tenzij er andere belangen zijn die de ingreep 
rechtvaardigen. In dat geval zijn compenserende maatregelen voorgeschreven.  
 
Concrete beleidsregels ten aanzien van de NNN in Overijssel zijn opgenomen in de vigerende provinciale 
ruimtelijke verordening van de provincie Overijssel 
 
  



9 

 

HOOFDSTUK 5   GEBIEDSBESCHERMING  
 

5.1 Algemeen  
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het mogelijke effect van de voorgenomen activiteiten op Natura 2000-
gebied en het Natuurnetwerk Nederland. 
 

5.2 Natuurnetwerk Nederland  
Provincies zijn verantwoordelijk voor de veiligstelling en ontwikkeling van het Natuurnetwerk Nederland 
(verder NNN genoemd). De beoordeling of de voorgenomen activiteit past in het NNN, dient met name 
uitgevoerd te worden in de afweging van een ‘goede ruimtelijke ordening’ als onderdeel van de ruimtelijke 
onderbouwing. De aanwezigheid van beschermde planten en dieren is daarbij niet direct van belang.  
 
Vanwege het grote belang voor de biodiversiteit en de betekenis voor de kwaliteit van de leefomgeving en 
regionale economie geldt een beschermingsregime voor het gehele NNN. Voor het NNN geldt de verplichting 
tot instandhouding van de wezenlijke kenmerken en waarden van het gebied. In de verordening is het "nee, 
tenzij"-regime vast gelegd. Dit betekent dat (nieuwe) plannen, projecten of handelingen niet zijn toegestaan 
indien zij de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied significant aantasten. Er kan echter aanleiding 
zijn om toch ontwikkelingen toe te staan. De mogelijkheid om een uitzondering te maken op de algemene 
lijn van behoud en duurzame ontwikkeling van wezenlijke kenmerken en waarden, is aan strikte voorwaarden 
gebonden. Uiteraard geldt ook hier dat de generieke regeling van toepassing blijft (zoals de toepassing van 
de principes van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik, ontwikkelingsperspectieven en gebiedskenmerken) Het 
ruimtelijk beleid voor het NNN is gericht op ‘behoud, herstel en ontwikkeling van de wezenlijke kenmerken 
en waarden van het NNN’ waarbij tevens zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de andere belangen 
die in het gebied aanwezig zijn.  
 
De kernkwaliteiten binnen het NNN zijn natuurkwaliteit, landschappelijke kwaliteiten en beleving van rust. 
Voor grootschalige ontwikkelingen die niet passen binnen de doelstelling van het NNN is geen ruimte, tenzij 
er sprake is van een zwaarwegend maatschappelijk belang waar niet op een andere manier aan kan worden 
voldaan. Daarbij worden de zogenaamde NNN-spelregels gehanteerd: her-begrenzing van het NNN, saldering 
van negatieve effecten en toepassing van het compensatiebeginsel. Het ‘nee, tenzij’-principe en de overige 
spelregels hebben is opgenomen in de provinciale Omgevingsverordening van Overijssel. Er is door 
toepassing van de spelregels ruimte voor het aanpassen van de begrenzing als daarmee de doelen op een 
betere manier kunnen worden bereikt. 
 
Ligging t.o.v. het Natuurnetwerk Nederland  
Het plangebied ligt op minimaal 1,69 kilometer afstand van gronden die tot het Natuurnetwerk Nederland 
behoren. Op onderstaande afbeelding wordt de ligging van het Natuurnetwerk Nederland in de omgeving 
van het plangebied weergegeven. 
 

 
Ligging van Natuurnetwerk Nederland in de omgeving van het plangebied. De ligging van het plangebied wordt met de rode 
marker aangeduid. Gronden die tot Natuurnetwerk Nederland behoren worden met de lichtgroene kleur op de kaart aangeduid 
(bron: ruimtelijkeplannen.nl). 

1,69 kilometer afstand tussen 
het plangebied en de gronden 
die tot NNN behoren 
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Beschermingsregime  
De bescherming van het Natuurnetwerk Nederland kent geen externe werking.  
 
Toetsing aan provinciaal beleid 
Omdat het plangebied buiten  het Natuurnetwerk Nederland ligt, hoeft voorgenomen initiatief niet getoetst 
te worden aan provinciaal beleid t.a.v. Natuurnetwerk Nederland. 
 
5.3 Natura 2000 
De biodiversiteit (soortenrijkdom) in Europa gaat al jaren achteruit. Duurzame bescherming van flora en 
fauna is hard nodig. Planten en dieren trekken zich weinig aan van landsgrenzen en het is daarom belangrijk 
om natuurbescherming in Europees verband aan te pakken. Zo voorkomen we dat de natuur in Europa en in 
Nederland steeds eenvormiger wordt. Daartoe is in 1979 de Vogelrichtlijn opgesteld en in 1992 de 
Habitatrichtlijn. Deze richtlijnen hebben twee componenten: soortenbescherming en gebiedsbescherming. 
Alle EU-lidstaten wijzen beschermde gebieden aan voor specifieke (leefgebieden van) (vogel-)soorten. De 
onder beide richtlijnen aangewezen beschermde gebieden vormen het Natura 2000-netwerk. De 
Nederlandse bijdrage aan dit Europese netwerk van beschermde natuurgebieden bestaat uit ruim 160 
gebieden. 
 
Beschermingsregime 
De Wet natuurbescherming regelt in hoofdstuk 2 de bescherming van Natura 2000-gebieden. Dit zijn speciale 
beschermingszones op grond van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. De minister wijst deze 
gebieden aan. 
Voor de Natura 2000-gebieden stelt de minister instandhoudingsdoelstellingen op voor: 

• de leefgebieden van vogels;  

• de natuurlijke habitats of habitats van soorten (art. 2.1 Wet natuurbescherming);  
De provincies stellen voor de Natura 2000-gebieden een beheerplan op (art. 2.3 Wet natuurbescherming). In 
het beheerplan staan maatregelen die ervoor moeten zorgen dat de instandhoudingsdoelstellingen worden 
bereikt. 
 
Nederland past een vergunningenstelsel toe. Hierdoor is in ons land een zorgvuldige afweging gewaarborgd 
rond projecten die gevolgen kunnen hebben voor Natura 2000-gebieden. Vergunningen worden verleend 
door provincies of door het ministerie van LNV. Natura 2000-gebieden mogen geen significante schade 
ondervinden. Dit houdt in dat bepaalde plannen en projecten, op zichzelf óf in combinatie met andere 
plannen en projecten, de natuurwaarden waarvoor de gebieden zijn aangewezen niet significant negatief 
mogen beïnvloeden. Elke ontwikkeling in of nabij een Natura 2000-gebied dient te worden onderworpen aan 
een ‘voortoets’. Uit de voortoets moet blijken of kan worden uitgesloten dat de gewenste 
werkzaamheden/ontwikkelingen een (significant) negatief effect hebben (op zichzelf of in combinatie met 
andere plannen of projecten). Voor alle Natura 2000-gebieden dient een beheerplan te zijn opgesteld waaruit 
duidelijk wordt welke activiteiten wel en niet zonder vergunning mogelijk zijn in en nabij die gebieden. 
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Ligging van het plangebied t.o.v. Natura-2000  
Het plangebied ligt op minimaal 10,56 kilometer afstand van Natura 2000-gebied. Het meest nabij gelegen 
Natura 2000-gebied, is Buurserzand & Haaksbergerveen. Het plangebied ligt op 11,37 kilometer van het 
Natura 2000-gebied Lonnekermeer en op 11,19 kilometer van het Natura 2000-gebied Borkeld. Op 
onderstaande afbeelding wordt de ligging van de Natura 2000-gebieden in de omgeving van het plangebied 
weergegeven. 
 

 
Ligging van Natura 2000-gebieden in de omgeving van het plangebied. De ligging van het plangebied wordt met de blauwe 
marker aangeduid. Gronden die tot Natura 2000 behoren worden met de okergele kleur aangeduid (bron: pdok.nl). 
 
Effectbeoordeling 
 
Beoordeling uitvoering fysieke activiteiten 
Het plangebied is niet zichtbaar vanuit Natura 2000-gebied. Negatieve effecten, zoals geluid, licht en optische 
verstoring zijn daarom niet aan de orde. Ook zijn in het Natura 2000-gebied geen negatieve effecten, zoals 
trillingen waarneembaar. Met uitzondering van het aspect stikstof, kunnen negatieve effecten op Natura 
2000-gebied uitgesloten worden. 
 
Beoordeling stikstof (ontwikkelfase) 
Per 1 juli 2021 is de Wet stikstofreductie en natuurverbetering van kracht. Dat houdt in dat stikstofemissie 
welke ontstaat tijdens de ontwikkelfase, niet beoordeeld hoeft te worden op mogelijk negatieve effecten 
op Natura 2000-gebied. Wel dient de gebruiksfase beoordeeld te worden. 
 
Beoordeling stikstof (gebruiksfase)  
Er worden vier kippenschuren gesloopt en twee woningen met een bijgebouw gerealiseerd. Als gevolg van 
het slopen van agrarische bebouwing neemt de emissie van stikstof (ammoniak en stikstofoxiden) sterk af. 
De emissie van stikstof tijdens de gebruiksfase is lager dan de huidige en leidt daarom niet tot een toename 
van stikstofdepositie in Natura 2000-gebied.  
 

5.5 Slotconclusie 
Het plangebied behoort niet tot het Natuurnetwerk Nederland of Natura 2000-gebied. Vanwege de ligging 
buiten het Natuurnetwerk Nederland, hoeft voorgenomen initiatief niet getoetst te worden aan provinciale 
beleidsregels ten aanzien van de bescherming van het NNN (geen externe werking). Als gevolg van het slopen 
van agrarische bebouwing neemt de emissie van stikstof (ammoniak en stikstofoxiden) gedurende de 
gebruiksfase sterk af. De emissie van stikstof tijdens de gebruiksfase is lager dan de huidige en leidt daarom 
niet tot een toename van stikstofdepositie in Natura 2000-gebied.  Het uitvoeren van een stikstofberekening 
is niet nodig.  

10,56 kilometer afstand tussen 
het plangebied en de gronden die 
tot Natura 2000 behoren 

Lonnekermeer 

Buurserzand & Haaksbergerveen 

Borkeld 
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HOOFDSTUK 6   SOORTENBESCHERMING 
 

6.1 Verwachting en bureauonderzoek 
Uit de bureaustudie (bronnenonderzoek & NDFF) zijn geen veldbiologische gegevens naar voren gekomen 
die bruikbaar zijn voor deze studie. 
 
Het plangebied vormt een deel van een pluimveehouderij en bestaat uit bebouwing en intensief beheerd 
grasland. De inrichting en het gevoerde beheer maken het plangebied niet tot een geschikte groeiplaats voor 
beschermde planten, maar wel tot een potentieel geschikt functioneel leefgebied voor verschillende 
beschermde diersoorten. Gelet op de inrichting en het gevoerde beheer, behoort het plangebied mogelijk 
tot functioneel leefgebied van sommige algemene en weinig kritische diersoorten uit onderstaande 
soortgroepen:  

• vogels;  

• vleermuizen; 

• grondgebonden zoogdieren;  

• amfibieën; 
 
Overige soorten 
Het onderzoeksgebied is niet onderzocht op het voorkomen van beschermde faunasoorten als reptielen, 
libellen, vissen, dag- en nachtvlinders, bladmossen, sporenplanten, haften en kreeftachtigen omdat het 
onderzoeksgebied geen geschikte habitat vormt voor deze soorten of omdat het plangebied buiten het 
normale verspreidingsgebied van deze soortgroepen ligt. Het is niet aannemelijk dat soorten, of 
soortgroepen, die (soms) moeilijk nieuwe leefgebieden koloniseren, zich spontaan buiten het normale 
verspreidingsgebied vestigen. Dit geldt bijvoorbeeld voor sommige kleine grondgebonden zoogdieren, 
reptielen en voor planten.  
 

6.2 Methode 
In het kader van het natuurwaardenonderzoek is het plangebied op 11 januari 2022 tijdens de 
daglichtperiode (ochtend) bezocht. Het onderzoeksgebied is te voet onderzocht op de aanwezigheid en 
potentiële aanwezigheid van beschermde flora- en faunawaarden. Het gebied is visueel en auditief 
onderzocht. Tijdens het veldbezoek is gebruik gemaakt van een verrekijker (Swarovski 12x50) en zijn de in dit 
rapport opgenomen afbeeldingen gemaakt. De onderzoeker beschikte tevens over een warmtebeeldcamera 
(Helion Pulsar xq28). 
 
Bij het bepalen van de mogelijke aantasting van beschermde soorten is gebruik gemaakt van de volgende 
bronnen: 

• veldbezoek door ervaren ecoloog; 

• aanvullend bronnenonderzoek (o.a. internet); 

• NDFF; 
 
Specifieke relevante literatuurbronnen zijn o.a. 

• Atlas van de amfibieën en reptielen van Nederland; 

• Atlas van de zoogdieren van Nederland; 

• Nieuwe atlas van de Nederlandse flora;  
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Vogels 
Het gebied is visueel en auditief onderzocht op het voorkomen van (broed)vogels. De onderzoeksperiode is 
matig geschikt voor onderzoek naar (broed)vogels. Sommige vogels vertonen in deze tijd van het jaar 
territorium-indicerend gedrag (zingen/balts), maar slechts enkele vogelsoorten kunnen een bezet nest 
hebben in deze tijd van het jaar (o.a. nijlgans, kerkuil, Turkse tortel). Zomergasten houden zich in deze tijd 
van het jaar nog op in de overwinteringsgebieden. Standvogels, zoals steenuil en huismus bevinden zich 
meestal nog wel in de directe omgeving van de nestplaats. 

 
In het plangebied is gekeken naar vogels, oude nesten en sporen die op de aanwezigheid van nesten in het 
plangebied duiden, zoals prooiresten (roofvogels), schijtsporen, braakballen, ruiveren (roofvogels), 
eierdoppen en zichtbaar nestmateriaal. Op basis van een beoordeling van de landschappelijke kenmerken 
kan een goede inschatting gemaakt worden van de functie van het onderzoeksgebied voor vogels en of de 
uitgevoerde inventarisatie voldoet aan de gestelde eisen voor onderzoek naar vogels. 
 

Grondgebonden zoogdieren  
Het plangebied is visueel onderzocht op het voorkomen van beschermde grondgebonden zoogdieren. De 
onderzoeksperiode is geschikt voor verspreidingsonderzoek, maar matig geschikt voor onderzoek naar 
voortplantingslocaties. Grondgebonden diersoorten hebben geen zogende jongen in deze tijd van het jaar. 
Wel benutten veel grondgebonden zoogdieren de voortplantingsplaats als vaste rustplaats buiten de 
voortplantingsperiode. 
 
Er is in het plangebied gezocht naar grondgebonden zoogdieren, verblijfplaatsen en sporen die op de 
aanwezigheid van grondgebonden zoogdieren in het plangebied duiden zoals holen, nesten, graaf-, krab- en 
bijtsporen, haren, prooiresten, pootafdrukken en uitwerpselen. De beplanting is specifiek beoordeeld als 
potentiële verblijfplaats voor egel en steenmarter.  
  
Vleermuizen 
De onderzoeksperiode is beperkt geschikt voor onderzoek naar verblijfplaatsen van vleermuizen omdat 
vleermuizen in deze tijd van het jaar de winterverblijfplaats bezetten. Sommige vleermuissoorten bezetten 
de winterverblijfplaats op enige afstand (>100km) van de zomerverblijfplaats, terwijl de gewone 
dwergvleermuis soms de zomerverblijfplaats blijft bezetten in de wintermaanden, totdat de koude intreed 
en dan soms alsnog een winterverblijfplaats in de regio gaat opzoeken. Sommige vleermuizen in winterrust 
zitten diep weggekropen in gebouwen of bomen, maar er zijn ook vleermuizen die open en bloot aan de 
binnenzijde van gebouwen hangen, zoals op tochtvrije zolders. 
 
Er is in het plangebied gezocht naar vleermuizen en naar potentiële rust- verblijfplaatsen van vleermuizen. 
Het plangebied is bezocht op een moment op de dag dat vleermuizen niet foerageren en geen lijnvormige 
landschapselementen benutten als vliegroute. De mogelijke betekenis van het plangebied als 
foerageergebied en vliegroute voor vleermuizen is bepaald op basis van een visuele beoordeling van de 
landschappelijke karakteristieken van het plangebied.   
 
Amfibieën 
De onderzoeksperiode is ongeschikt voor verspreidingsonderzoek naar amfibieën en ongeschikt voor 
onderzoek naar voortplantingswateren. Amfibieën bezetten de winterrustplaats in deze tijd van het jaar en 
zitten dan weggekropen in de sliblaag van open water of diep weggekropen in holen en gaten in de grond, of 
onder strooisel, bladeren, takken, rommel of opgeslagen goederen. 
 
Op basis van een beoordeling van landschappelijke kenmerken kan een goede inschatting gemaakt worden 
van de functie van het plangebied voor amfibieën en of de uitgevoerde inventarisatie voldoet aan de gestelde 
eisen voor onderzoek naar deze soorten. Daarbij is tevens rekening gehouden met de ligging van het 
plangebied ten opzichte van het (normale) verspreidingsgebied van verschillende amfibieënsoorten. 
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6.3 Resultaten  
In deze paragraaf worden de resultaten van het veldbezoek gepresenteerd. Alleen soorten die in het 
onderzoeksgebied vastgesteld zijn, zeer waarschijnlijk in het onderzoeksgebied voorkomen of soorten 
waarvan het onderzoeksgebied een (essentieel) onderdeel van het functionele leefgebied vormt, worden in 
deze paragraaf besproken.   
 
Vogels  
Het plangebied behoort tot functioneel leefgebied van verschillende vogelsoorten. Vogels benutten het 
plangebied uitsluitend als foerageergebied; er nestelen geen vogels in het plangebied. Potentiële 
nestplaatsen voor vogels, zoals bomen, struiken, ruigte en dichte vegetatie ontbreken in het plangebied. De 
aanwezige bebouwing is goed afgesloten en voor vogels ongeschikt om een nestplaats in te bezetten. Het 
plangebied vormt geen nestplaats voor (weide)vogels maar dient wel als foerageergebied voor tal vogels die 
foerageren in het open grasland. Het plangebied wordt niet als essentieel foerageergebied beschouwd van 
vogels waarvan de nestplaats jaarrond beschermd is zoals, huismus en steenuil.  
 
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten wordt geen vogel gedood en wordt geen vogelnest of 
nestplaats verstoord, beschadigd of vernield. Als gevolg van het bebouwen en verharden van het plangebied 
neemt de betekenis van het plangebied als foerageergebied voor sommige vogelsoorten af.  
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Bebouwen en verharden plangebied; 
 
Grondgebonden zoogdieren 
Er zijn in het plangebied geen beschermde grondgebonden zoogdieren waargenomen, maar het plangebied 
behoort vermoedelijk tot functioneel leefgebied van verschillende algemene- en weinig kritische 
grondgebonden zoogdiersoorten als veldmuis, haas, vos en ree. Voorgenoemde soorten benutten het 
plangebied hoofdzakelijk als foerageergebied, maar mogelijk bezetten veldmuizen er ook een vaste rust- en 
voortplantingsplaats. Veldmuizen kunnen een rust- en voortplantingsplaats bezetten in holen en gaten in de 
grond. De bebouwing is goed afgesloten en voor grondgebonden zoogdieren niet geschikt om een rust- en 
voortplantingsplaats in te bezetten.  
 
Door het uitvoeren van grondverzet worden mogelijk veldmuizen gedood en wordt mogelijk een vaste rust- 
en/of voortplantingsplaats beschadigd en vernield. Als gevolg van het bebouwen en verharden van het 
plangebied neemt de betekenis van het plangebied als foerageergebied voor grondgebonden zoogdieren af.  
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Uitvoeren grondverzet; 
- Bebouwen en verharden plangebied; 

 
Vleermuizen 

• Verblijfplaatsen  
Er zijn tijdens het veldbezoek geen vleermuizen waargenomen en er zijn geen aanwijzingen gevonden dat 
vleermuizen een rust- of voortplantingsplaats in het plangebied bezetten. De bebouwing beschikt weliswaar 
over luchtspouw maar er zijn geen invliegopeningen zoals open stootvoegen of ventilatieopeningen 
aangetroffen die vleermuizen de kans bieden een verblijfplaats te bezetten. Verder zijn in het plangebied 
geen potentiële verblijfplaatsen van vleermuizen waargenomen, zoals een holle ruimte achter een 
boeiboord, windveer, loodslab, vensterluik, zonnewering of gevelbetimmering aangetroffen.  
 
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten wordt geen vleermuis verstoord of gedood en wordt 
geen vaste rust- of voortplantingsplaats verstoord, beschadigd of vernield.  
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Geen; 
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• Foerageergebied  
Het veldbezoek is uitgevoerd buiten de periode van de dag waarop vleermuizen foerageren, maar op basis 
van een beoordeling van de inrichting en het gevoerde beheer, wordt het plangebied als ongeschikt 
foerageergebied voor vleermuizen beschouwd. Mogelijk vliegen vleermuizen wel over een deel van het 
plangebied tijdens het foerageren langs de oostelijk gelegen houtsingels. Gelet op de inrichting, het gevoerde 
beheer en de kleine oppervlakte, wordt het plangebied niet als essentieel foerageergebied voor vleermuizen 
beschouwd. 
 
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten wordt het foerageergebied van vleermuizen niet 
aangetast. 
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Geen; 
 

• Vliegroute 
Sommige vleermuissoorten benutten lijnvormige elementen ter geleiding tijdens het foerageren en om van 
verblijfplaats naar foerageergebied te vliegen (en van foerageergebied naar verblijfplaats). Lijnvormige 
elementen die benut worden als vliegroute kunnen bestaan uit houtopstanden en wateren, maar ook een rij 
gevels van woningen.  
 
Het plangebied vormt geen verbindende schakel in een lijnvormig landschapselement en maakt daarom geen 
onderdeel uit van een vliegroute van vleermuizen. Uitvoering van de voorgenomen activiteiten heeft geen 
negatief effect op vliegroutes van vleermuizen. 
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Geen;  
 
Amfibieën  
Er zijn tijdens het veldbezoek geen amfibieën waargenomen en het plangebied wordt niet beschouwd als 
functioneel leefgebied voor amfibieën. De bebouwing is goed afgesloten en voor amfibieën niet geschikt om 
een (winter)rustplaats in te bezetten. Intensief beheerd grasland vormt geen geschikt leefgebied voor 
amfibieën. 
 
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten wordt geen amfibie gedood en wordt geen vaste rust- 
of voortplantingsplaats beschadigd of vernield.  
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Geen; 
 
Overige soorten 
Er zijn geen andere beschermde soorten aangetroffen. Het gevoerde beheer en de inrichting maken het 
plangebied tot een ongeschikt functioneel leefgebied voor deze soorten.  
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6.4 Wettelijke consequenties van de beoogde ingreep 
 
Vogels  
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten wordt geen vogel gedood en geen (bezet) vogelnest 
beschadigd of vernield. De betekenis van het plangebied als foerageergebied is niet beschermd. Aantasting 
leidt niet tot wettelijke consequenties. 
 
Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen nader 
onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te 
worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.  
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen; 

 
Vleermuizen  
 

• Verblijfplaatsen  
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten wordt geen vleermuis verstoord of gedood en wordt 
geen vaste rust- of verblijfplaats beschadigd of vernield.  
 
Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen nader 
onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te 
worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.  
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb:  

- Geen; 
 

• Essentieel foerageergebied  
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten wordt geen essentieel foerageergebied van vleermuizen 
aangetast. 
 
Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen nader 
onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te 
worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.  
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen; 
 

• Essentiële Vliegroute 
Het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten heeft geen negatief effect op (essentiële) vliegroutes1 van 
vleermuizen.  
 
Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen nader 
onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te 
worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.  
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen; 
 
  

 
1 Vliegroutes van vleermuizen zijn beschermd wanneer deze essentieel zijn voor het kunnen functioneren van de verblijfplaats van een 

vleermuis. Niet ieder lijnvormig element waar langs vleermuizen vliegen is een essentiële vliegroute.  



17 

 

Grondgebonden zoogdieren 
Mogelijk worden veldmuizen gedood en wordt een vaste rust- of voortplantingsplaats beschadigd of vernield, 
als gevolg van uitvoering van de voorgenomen activiteiten. Voor de veldmuizen die een vaste rust- en/of 
voortplantingsplaats in het plangebied bezetten, geldt een vrijstelling van de verbodsbepaling 
`beschadigen/vernielen van vaste rust- en voorplantingsplaatsen’. Voor het doden van veldmuizen geldt geen 
vrijstelling. De betekenis van het plangebied als foerageergebied is niet beschermd. Aantasting leidt niet tot 
wettelijke consequenties.  
 
Mits geen veldmuizen (opzettelijk) gedood worden, leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke 
consequenties. Indien niet voorkomen kan worden dat veldmuizen gedood worden, dient een ontheffing van 
de verbodsbepalingen (doden) aangevraagd te worden of dient gewerkt te worden volgens een toepasbare 
en goedgekeurde gedragscode. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen 
ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen 
voeren in het kader van de Wnb. 
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen, mits er geen veldmuizen gedood worden; 
 
Amfibieën 
Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten wordt geen beschermd amfibie gedood en wordt geen 
vaste (winter)rustplaats beschadigd of vernield.  
 
Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen nader 
onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te 
worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.  
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen;  
 
Overige soorten 
Het plangebied behoort niet tot functioneel leefgebied van andere beschermde flora- of faunasoorten. 
Vanwege de lokale invloedsfeer heeft de voorgenomen activiteit geen negatief effect op andere beschermde 
soorten. Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing is niet noodzakelijk. 
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In onderstaande tabel worden de wettelijke consequenties samengevat weergegeven.  
Soortgroep Functie  Beschermde 

soorten 
planlocatie 

Verbodsbepalingen  
(Wet natuurbescherming) 
 

Aandachtspunt 

Grondgebonden 
zoogdieren  

Foerageergebied Diverse soorten  Niet van toepassing; functie is 
niet beschermd 

Geen  

Grondgebonden 
zoogdieren  

Vaste rust- en 
voortplantingsplaats  

Veldmuis Niet van toepassing; vrijstelling 
i.v.m. ruimtelijke ontwikkeling  

Geen  

Grondgebonden 
zoogdieren 

Doden van dieren  Veldmuis Art. 3.10 lid 1a Geen dieren doden of 
ontheffing aanvragen 

Vogels  Foerageergebied Diverse soorten   Niet van toepassing; functie is 
niet beschermd 

Geen  

Vogels  Bezette nesten (niet 
jaarrond beschermd) 

Niet aanwezig Niet van toepassing Geen 

Vogels  Jaarrond beschermde 
nest- en rustplaats  

Niet aanwezig   Niet van toepassing Geen  

Vogels Doden van dieren  Niet van 
toepassing 

Niet van toepassing Geen 

Vleermuizen   Rust- of 
voortplantingsplaats  

Niet aanwezig Niet van toepassing Geen 

Vleermuizen  Foerageergebied  Niet aanwezig Niet van toepassing Geen  

Vleermuizen  Vliegroute Niet aanwezig   Niet van toepassing Geen  

Vleermuizen  Doden van dieren  Niet van 
toepassing 

Niet van toepassing Geen 

Amfibieën  Foerageergebied Niet aanwezig Niet van toepassing Geen  

Amfibieën  Vaste rustplaats  Niet aanwezig Niet van toepassing Geen  

Amfibieën  Voortplantingsplaats  Niet aanwezig Niet van toepassing Geen 

Amfibieën  Doden van dieren  Niet van 
toepassing 

Niet van toepassing Geen 

Overige soorten 

 
Dieren en overige 
functies 

Niet aanwezig Niet van toepassing Geen 

Samenvatting van de wettelijke consequenties. 

 
Soortgroep  Vaste rust- 

plaats  
Voortplan-
tingsplaats   

Vliegroute 
(vleermuizen)  

Essentieel   
foerageer-  
gebied   

Wettelijke  
consequenties  

Nader 
onderzoek 
vereist  

Ontheffing 
vereist 

Grondgebonden 
zoogdieren   

Ja Ja n.v.t.  Nee  Ja Nee Nee, tenzij dieren 
gedood worden 

Vogels   Nee Nee n.v.t.  Nee Nee Nee Nee 

Vleermuizen    Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee 

Amfibieën  Nee Nee n.v.t.  Nee Nee Nee Nee 

Vereenvoudigde samenvatting van de wettelijke consequenties per diergroep.  

 
6.5 Historische gegevens en overige bronnen 
Er zijn geen historische gegevens van het plangebied bekend. 
 
6.6 Volledigheid van het onderzoek 
Het onderzoek is volledig uitgevoerd met geschikte weersomstandigheden.  
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HOOFDSTUK 7   CONCLUSIES  
De voorgenomen activiteiten worden gezien als ‘ruimtelijke ontwikkeling’. Voor een aantal algemeen 
voorkomende en talrijke faunasoorten geldt in Overijssel een vrijstelling van de verbodsbepaling ‘het 
opzettelijk beschadigen en vernielen van rust- en voortplantingsplaats’, als gevolg van werkzaamheden die 
in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd2. Voor beschermde soorten die niet op deze 
vrijstellingslijst staan, is een ontheffing vereist of er dient gewerkt te worden volgens een goedgekeurde en 
toepasbare gedragscode om ze te mogen verstoren en om opzettelijk de vaste rust- en voortplantingsplaats 
te mogen beschadigen en te vernielen. Voor het doden van beschermde diersoorten geldt geen vrijstelling 
van de verbodsbepalingen. Afhankelijk van de status van de beschermde soorten, kan soms ook gewerkt 
worden conform een door de Minister goedgekeurde, en op de situatie toepasbare, gedragscode. In het 
kader van de zorgplicht moet rekening worden gehouden met alle in het plangebied aanwezige planten en 
dieren en moet er gekozen worden voor een werkmethode en/of planning in de tijd, waardoor planten en 
dieren zo min mogelijk schade ondervinden als gevolg van de voorgenomen activiteiten.  
 
Het plangebied behoort niet tot het Natuurnetwerk Nederland of Natura 2000-gebied. Vanwege de ligging 
buiten het Natuurnetwerk Nederland, hoeft voorgenomen initiatief niet getoetst te worden aan provinciale 
beleidsregels ten aanzien van de bescherming van het NNN (geen externe werking). Als gevolg van het slopen 
van agrarische bebouwing neemt de emissie van stikstof (ammoniak en stikstofoxiden) gedurende de 
gebruiksfase sterk af. De emissie van stikstof tijdens de gebruiksfase is lager dan de huidige en leidt daarom 
niet tot een toename van stikstofdepositie in Natura 2000-gebied.  Het uitvoeren van een stikstofberekening 
is niet nodig.  
 
De inrichting en het gevoerde beheer maken het plangebied niet tot een geschikte groeiplaats voor 
beschermde plantensoorten, maar wel tot geschikt functioneel leefgebied voor verschillende beschermde 
dieren. Beschermde diersoorten benutten het plangebied hoofdzakelijk als foerageergebied, maar mogelijk 
bezetten veldmuizen er een vaste rust- en voortplantingsplaats. Vogels, amfibieën en vleermuizen bezetten 
geen vaste rust- en voortplantingsplaats in het plangebied.  
 
Als gevolg van de voorgenomen activiteiten worden mogelijk veldmuizen gedood en wordt mogelijk een 
vaste rust- en/of voortplantingsplaats van een veldmuis beschadigd of vernield. Voor de veldmuizen, die een 
vaste rust- en voortplantingsplaats in het plangebied bezetten, geldt een vrijstelling van de verbodsbepaling 
‘beschadigen/vernielen van vaste rust- en voortplantingsplaatsen’. Er geldt geen vrijstelling voor het doden 
van veldmuizen. Om te voorkomen dat veldmuizen gedood worden dienen ze weggejaagd te worden of 
weggevangen te worden (en elders losgelaten). Indien niet voorkomen kan worden dat veldmuizen gedood 
worden, dient een ontheffing aangevraagd te worden of dient gewerkt te worden volgens een goedgekeurde 
en toepasbare gedragscode.  

Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten neemt de betekenis van het plangebied als foerageergebied 
voor sommige vogel- en beschermde grondgebonden zoogdiersoorten af. Dit leidt echter niet tot wettelijke 
consequenties.       

 
  

 
2De lijst met soorten waarvoor een vrijstelling geldt in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling, is per 1-12-2019 aangepast. Egel en kleine 
marterachtigen vallen vanaf die datum niet meer onder de vrijstellingsregeling van de provincie Overijssel.  
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Bijlage 2 
Toelichting Wet Natuurbescherming  
 
Drie beschermingsregimes  
De Wet natuurbescherming kent een apart beschermingsregime voor soorten van de Vogelrichtlijn, een apart 
beschermingsregime voor soorten van de Habitatrichtlijn (het Verdrag van Bern en het Verdrag van Bonn) en 
een apart beschermingsregime voor andere soorten, die vanuit nationaal oogpunt beschermd worden. Elk 
van deze beschermingsregimes kent zijn eigen verbodsbepalingen en vereisten voor vrijstelling of ontheffing 
van de verboden. Alle vogels (ruim 700 soorten), zijn beschermd. Daarnaast worden ongeveer 230 overige 
Europese en nationale soorten beschermd. 
 
Om af te mogen wijken van de verbodsbepalingen via een ontheffing of vrijstelling moet aan drie criteria zijn 
voldaan: 
 

- Ten eerste mag alleen van de verbodsbepaling afgeweken worden als er geen andere bevredigende 
oplossing voor de handeling mogelijk is.  

- Ten tweede moet tegenover de afwijking van het verbod een in de wet genoemd belang staan. De 
wet geeft voor de verschillende beschermingsregimes aan wat die belangen zijn zoals 
volksgezondheid of openbare veiligheid. 

- Tenslotte mag de ingreep geen afbreuk doen aan de staat van instandhouding van de soort.  
 
Als aan deze drie vereisten voldaan is, kan een ontheffing worden verleend. Voor een aantal handelingen zijn 
bovendien vrijstellingen mogelijk, bijvoorbeeld in de vorm van een provinciale verordening of een 
gedragscode. 
 
Soortenbescherming en het ‘nee, tenzij principe’ 
De verbodsbepalingen voor vogels en Habitatrichtlijnsoorten in de Wet natuurbescherming sluiten vrijwel 
één op één aan bij de bepalingen uit de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. De verbodsbepalingen zijn gericht 
op de bescherming van individuen van soorten. 
 
Ook voor de andere soorten, die niet op grond van de Vogel- of Habitatrichtlijn maar vanuit nationaal oogpunt 
beschermd worden, geldt dat de verbodsbepalingen zien op het individu, maar of ontheffing verleend kan 
worden, wordt afgewogen tegen het effect van de ingreep op het populatieniveau van de soort. 
 
Zorgplicht voor dieren en planten  
Of dier- en plantensoorten nu wettelijk beschermd zijn of niet, iedereen moet voldoende rekening houden 
met in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving. De wet erkent daarmee de intrinsieke 
waarde van in het wild levende soorten. De Memorie van Toelichting zegt het zo: “De zorgplicht houdt in dat 
eenieder voldoende zorg in acht moet nemen voor de in het wild levende dieren en planten, alsmede voor 
hun directe leefomgeving. Overtreding van de zorgplicht is niet strafbaar gesteld; de zorgplicht kan wel door 
toepassing van bestuursdwang worden gehandhaafd”. 
 
Vrijstelling regelgeving  
Onder de Wet natuurbescherming is niet altijd een ontheffing nodig bij handelingen met gevolgen voor 
beschermde plant- en diersoorten. In (veel) gevallen kunt u gebruik maken van een vrijstelling. Een vrijstelling 
is een uitzondering op een wettelijk verbod, die wordt vastgesteld voor een van te voren bepaalde categorie 
van gevallen. Er zijn verschillende vrijstellingen van de verboden voor beschermde soorten mogelijk. Een 
bekende en reeds in de praktijk toegepaste vorm van vrijstelling is die van de gedragscode. In de Wet 
natuurbescherming zijn voor beschermde soorten ook andere vormen van vrijstelling geïntroduceerd, zoals 
door middel van een Programmatische Aanpak of via een provinciale verordening. Overigens is ook een 
vrijstelling in de vorm van een ministeriële regeling mogelijk. 
 
Provinciale staten kunnen vrijstelling van de verbodsbepalingen verlenen. Dit moet worden geregeld in een 
provinciale verordening.  
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Gedragscodes die zijn opgesteld onder de Flora- en faunawet kunnen worden uitgebreid ten aanzien van 
soorten die op grond van de Wet natuurbescherming beschermd worden maar dat op grond van de Flora- en 
faunawet nog niet waren. Goedkeuring van een gedragscode op grond van de Flora- en faunawet blijft ook 
onder de Wet natuurbescherming geldig, voor de duur van de goedkeuring. Daarna dient de gedragscode 
voor goedkeuring getoetst te worden aan de Wet natuurbescherming. 
 
 
Welke soorten zijn beschermd? 
De Wet natuurbescherming kent drie categorieën beschermde soorten:  
 
1. Ten eerste worden alle van nature in Nederland in het wild levende vogels beschermd volgens het 
beschermingsregime van de Vogelrichtlijn.  
2. Ten tweede worden soorten beschermd op grond van de Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en het 
Verdrag van Bonn.  
3. Tenslotte is er een beschermingsregime voor ‘andere soorten’ waaronder soorten vallen die vanuit 
nationaal oogpunt bescherming behoeven.  
 

 
Verbodsbepalingen Wet natuurbescherming  
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Vrijgestelde soorten 
In afwijking van de verboden in artikel 3.10, eerste lid, van de Wet is het toegestaan om van de onderstaande 
soorten de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen opzettelijk te beschadigen of te vernielen wanneer 
er geen andere bevredigende oplossing bestaat. Het opzettelijk ‘doden’ van onderstaande soorten is niet 
toegestaan. De vrijstelling is van kracht wanneer de handeling verband houdt met de volgende activiteiten: 
 

- de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen het daarop volgende 
gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied; 

- het bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, 
waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van 
natuurbeheer. 

 

 

# 

# 

# 

# 
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Lijst met soorten waarvoor een vrijstelling van de verbodsbepalingen geldt als gevolg van handelingen die in het kader van 
een ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd.  

 
Deze soorten zijn per 1-12-2019 van de vrijstellingslijst gehaald.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

# 
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Bijlage 3. Fotobijlage 
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Bijlage 4. Geraadpleegde bronnen: 

 
Internet: 
 
https://www.verspreidingsatlas.nl 
 
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/ 
 
https://www.regelink.net/kenniscentrum/beschermde-soorten-wet-natuurbescherming/  
 
https://calculator.aerius.nl 
 
http://www.ruimtelijkeplannen.nl 
 
https://pdokviewer.pdok.nl/ 
 
https://www.ndff.nl/  
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Bijlage 5. 
Lijst met jaarrond beschermde nesten in Overijssel. 
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Bijlage 6  Onderzoeken Herikerweg 24 Markelo
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1. INLEIDING 

Door Van der Poel BV een verkennend milieukundig bodem- en asbestonderzoek uitgevoerd ter 
plaatse van een locatie aan de Herikerweg 24 te Markelo. 
 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de aanleiding en de doelstelling van het onderzoek, en de wijze 
van kwaliteitsborging van de verschillende onderzoekstappen. 
 

1.1 Aanleiding en doelstelling 
Aanleiding tot het verkennend bodemonderzoek is de voorgenomen bestemmingswijziging en de 
daaropvolgend verbouw van een schuur tot woning ter plaatse van het onderzoeksterrein. 
 
Doel van het verkennend chemisch onderzoek is een indruk te verkrijgen over de eventuele 
aanwezigheid van verontreinigingen in de grond en in het grondwater van het onderzoeksterrein.  
Dit gebeurt teneinde te bepalen of er vanuit milieuhygiënisch oogpunt belemmeringen bestaan voor 
het toekomstige gebruik van de locatie (wonen met tuin). 
 
Doel van het verkennend asbestonderzoek is om met een relatief geringe onderzoeksinspanning na 
te gaan of de verdenking op verontreiniging van de bodem met asbest terecht is en een indicatieve 
uitspraak te doen over het asbestgehalte in de bodem.  
 

1.2  Kwaliteitsborging algemeen 
Van der Poel BV streeft naar een zo hoog mogelijk kwaliteit van onderzoek te leveren. 
 
Naast kwaliteit is onafhankelijkheid van groot belang om onze opdrachtgever van dienst te zijn met 
het beste advies voor zijn vraagstuk. 
 
Wij merken dan ook op dat er geen functionele relatie bestaat tussen opdrachtgever en Van der 
Poel, hetgeen betekent dat het advies van Van der Poel onafhankelijk is van de belangen van de 
opdrachtgever en derden. 
Conform de eisen uit onze ethische code houdt Van der Poel alle gegevens geheim, waarvan wij 
kennisnemen als gevolg van de uitvoering van de werkzaamheden, behoudens in geval van wettelijke 
verplichtingen. 
 

1.3 Kwaliteitsborging onderzoek 
De bodemonderzoeksstrategie is opgesteld conform de geldende NEN normen en protocollen. 
De veldwerkzaamheden en laboratorium werkzaamheden zijn uitgevoerd volgens de actuele 
beoordelingsrichtlijn en accreditatieschema.  
 
In de volgende paragrafen worden de normen, beoordelingsrichtlijnen toegelicht. 
 

1.3.1 Normen onderzoeksstrategie 
In tabel 1.1 zijn de kwaliteitsnormen opgenomen, die zijn toegepast voor de bepaling van de 
bodemonderzoeksstrategieën. 
 
Tabel 1.1 Toegepaste onderzoeksnormen 

Aspect onderzoek Toegepaste norm 
Strategie voor uitvoeren van milieu hygiënisch vooronderzoek NEN 5725:2017 
Strategie voor uitvoeren van verkennend (chemisch) onderzoek NEN 5740:2009 + A1: 2016  
Strategie voor uitvoeren van asbest onderzoek in bodem NEN 5707:2015/C2:2017 
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Eventuele afwijkingen op de normen, die tijdens de uitvoering naar voren zijn gekomen, zijn 
beschreven in respectievelijk § 2.6 “Afwijkingen vooronderzoek” en § 3.6 “Afwijkingen strategie(ën)”. 
 

1.3.2 Veldwerkzaamheden 
Het veldwerk is uitgevoerd door Eco Reest BV te Zuidwolde. De veldwerkzaamheden hebben 
plaatsgevonden onder procescertificaat op grond van de BRL SIKB 2000 “Veldwerk bij 
milieuhygiënisch bodemonderzoek”, waarvoor Eco Reest BV Zuidwolde is gecertificeerd en erkend 
door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.  
 
Het certificaatnummer is K96988/01, en de certificerende instelling is KIWA te Rijswijk.  
 
Het veldwerk heeft plaats gevonden conform SIKB 2001 “Plaatsen van handboringen en peilbuizen 
ten behoeve van het nemen van grond- en grondwatermonsters”, protocol 2002 “Het nemen van 
grondwatermonsters” en protocol 2018 “Maaiveldinspectie en monsterneming van asbest in 
bodem”.  
 
De werkzaamheden zijn uitgevoerd door gecertificeerde en erkende veldmedewerkers, zoals 
weergegeven op het titelblad. 
Eventuele afwijkingen op de normen en protocollen, die tijdens de uitvoering naar voren zijn 
gekomen zijn weergegeven in § 3.5 “Afwijkingen protocollen”. 
 
De bedrijf- en persoonserkenningen en het certificaatnummer zijn te verifiëren op de volgende 
website: https://www.bodemplus.nl/aanvragen/erkenningen/zoekmenu/ 
 

1.3.3 Laboratoriumwerkzaamheden 
De analyses zijn uitgevoerd conform de AS 3000 “Laboratoriumanalyses voor milieuhygiënisch 
bodemonderzoek”, waarvoor Eurofins Analytico B.V. is geaccrediteerd en erkend door het ministerie 
van I en W. 
 
Eurofins Analytico B.V. is een NEN-EN-ISO/IEC 17025 geaccrediteerd laboratorium, met 
certificaatnummer L010. Het certificaat is bijgevoegd in bijlage 6. 
 
De asbest analyses zijn uitgevoerd door ACMAA Laboratoria BV te Deurningen, die geaccrediteerd en 
erkend is door het ministerie van I en W. ACMAA Laboratoria BV is een NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005 
geaccrediteerd laboratorium, met certificaatnummer L376. Het certificaat is eveneens bijgevoegd in 
bijlage 6. 
 
De monsterconservering is uitgevoerd conform SIKB protocol 3001 “Conserveringsmethoden en 
conserveringstermijnen voor milieumonsters”. 
 
Eventuele afwijkingen op de normen, die tijdens de uitvoering van de analyses naar voren zijn 
gekomen, zijn beschreven in § 4.2 “Afwijkingen laboratoriumwerkzaamheden”. 
 

1.4 Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 worden de onderzoeksvragen beantwoord op basis van de resultaten van het 
vooronderzoek en wordt de onderzoekshypothese opgesteld. In hoofdstuk 3 zijn de 
veldwerkzaamheden en waarnemingen tijdens het onderzoek beschreven, gevolgd door de toetsing 
van de analyseresultaten in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 is een samenvatting opgenomen en zijn de 
conclusies en aanbevelingen weergegeven. 
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2. VOORONDERZOEK (NEN 5725:2017) 

Het vooronderzoek is de basis voor werkzaamheden die een uitspraak vereisen over de 
milieuhygiënische kwaliteit van de bodem. 
 
Het doel van het vooronderzoek is inzicht te verkrijgen in de mogelijke aanwezigheid van 
verontreinigingen op de onderzoekslocatie. Hierbij wordt een inschatting gemaakt van de aard, 
mate, oorzaak en ligging van mogelijke verontreinigingen.  
 
Om dit doel te bereiken wordt relevante informatie over de onderzoekslocatie zelf, alsmede 
eventuele beïnvloeding(en) vanuit de directe omgeving verzameld, geanalyseerd en geïnterpreteerd, 
zoals hierna weergegeven.  
 

2.1 Systematiek milieuhygiënisch vooronderzoek 
Het vooronderzoek is onderverdeeld in twee stappen. In stap 1 wordt de aanleiding voor het 
vooronderzoek bepaald. De mogelijke aanleidingen (A t/m G) zijn weergegeven in bijlage 2. 
 
Voor de in bijlage 2 weergegeven mogelijke aanleidingen zijn in de NEN 5725:2017 diverse 
onderzoeksvragen geformuleerd. In stap 2 van het vooronderzoek moet antwoord verkregen worden 
op een deze onderzoeksvragen.  
 
Indien naar deskundigheid van de onderzoeker alle (verplichte) onderzoeksaspecten zijn behandeld 
en de onderzoeksvragen (zie bijlage 2) in voldoende mate zijn beantwoord, is het vooronderzoek 
afgerond en worden conclusies getrokken en een hypothese opgesteld.  
 

2.2 Stap 1; aanleiding vooronderzoek  
De eerste stap in het vooronderzoek is het vaststellen van de aanleiding voor vooronderzoek (zie ook 
bijlage 2). In het onderhavige geval is aanleiding A geselecteerd, die onderstaand is weergegeven. 
 
- A. opstellen hypothese over de bodemkwaliteit ten behoeve van uit te voeren bodemonderzoek 
volgens 6.2.1 
 

2.3 Stap 2; onderzoeksvragen  
Uit de geselecteerde aanleiding (A) voor het vooronderzoek volgt een aantal onderzoeksvragen die 
zijn weergegeven in bijlage 2. Op basis van het totaal aan informatie uit het vooronderzoek moeten 
de onderzoeksvragen worden beantwoord, waarna een hypothese voor bodemonderzoek wordt 
opgesteld.  
 
In tabel 2.1 zijn de onderzoeksaspecten weergegeven, waarover bij het vooronderzoek informatie 
moet worden verzameld.  
 
Tabel 2.1 Onderzoeksaspecten en te verzamelen informatie 

Onderzoeksaspecten 
 

Aanleidingen tot 
vooronderzoek 

 A B C D E F G 
Locatiegegevens Eigendomssituatie 0 0      

Hoogteligging        
Bodemopbouw en geohydrologie Bodemopbouw        

Antropogene lagen in de 
bodem 

       

Geohydrologie        
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Onderzoeksaspecten 
 

Aanleidingen tot 
vooronderzoek 

Verwachting t.a.v. de bodemkwaliteit Geval van ernstige 
bodemverontreiniging? 

       

Kwaliteit o.b.v. BKK  0      
O.b.v. uitgevoerde 
bodemonderzoeken 

       

Gebruik en beïnvloeding van de locatie, 
verdachte situatie, activiteiten, ongewoon 
voorval 

Voormalig  0      
Huidig        
Toekomst     0   
Asbestverdacht?        

Terreinverkenning 
 Verplicht onderzoeksaspect. Indien dit onderzoeksaspect niet van toepassing is, behoort dit in het rapport 
te worden vermeld en gemotiveerd 
0 Optioneel 

 
De verzamelde informatie benoemd in tabel 2.1 met antwoorden is weergegeven in bijlage 2.  
 
In § 2.4 (samenvatting vooronderzoek) is een beschrijving van de te onderzoeken (delen van de) 
locatie weergegeven met antwoorden, op basis van de antwoorden op de onderzoeksvragen 
weergegeven in bijlage 2. 
 

2.4 Samenvatting vooronderzoek 
Na het raadplegen van de verschillende bronnen zijn er voldoende gegevens bekend om antwoord te 
geven op de geformuleerde onderzoeksvragen (bijlage 2). 
 
De onderzoekslocatie ligt aan de Herikerweg 24 in Markelo is kadastraal bekend als gemeente 
Markelo, sectie M, nr. 1187 en heeft een totale oppervlakte van maximaal 500 m2.  
De regionale ligging van de locatie is weergegeven in bijlage 1.1. De onderzoekslocatie is 
weergegeven in bijlage 1.2. 
 
Uit gegevens van BAG-viewer blijkt dat de bebouwing op de locatie dateert van 1950. Het 
kaartmateriaal van Topotijdreis.nl geeft de eerste bebouwing op locatie weer vanaf 1929. Voordien 
bestond de locatie uit agrarisch terrein. 
 
Bij de gemeente Hof van Twente zijn geen bodemonderzoeken bekend van de locatie. Tevens is geen 
informatie aanwezig met betrekking tot boven – en/of ondergrondse tanks.  De 
Omgevingsrapportage Overijssel geeft geen informatie weer met betrekking tot de 
onderzoekslocatie. 
 
De asbestsignaleringskaart van de gemeente Hof van Twente (Geofox, project 20052830, d.d. 
december 2012) geeft de locatie weer met een grote kans op het aantreffen van asbest. De 
asbestdakenkaart van de gemeente Hof van Twente geeft de onderzoekslocatie weer als onverdacht. 
De schuur ten zuidoosten van de onderzoekslocatie wordt weergegeven als zijnde verdacht.  
 
Tijdens de terreininspectie blijkt de dakbedekking van de schuur op de locatie te bestaan uit riet en 
dakpannen. Aan beide zijden van de schuur bevindt zich een verhoging in het dak. Deze verhogingen 
zijn bedekt met asbestverdachte golfplaten en wateren af op onverhard maaiveld. Er zijn op het 
maaiveld geen asbestverdachte waarnemingen gedaan. Verder zijn er geen verdachte locaties 
waargenomen.   
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Uit het geheel aan gegevens blijken op de locatie en de omgeving voorts geen bronnen van mogelijke 
verontreiniging met PFAS. De locatie is derhalve niet specifiek verdacht voor het voorkomen van 
(sterke) verontreinigingen met PFAS en dientengevolge niet op deze parameters onderzocht.  
 
Voor de uitgebreide weergave van het vooronderzoek verwijzen wij naar bijlage 2.1. 
 

2.5 Volledigheid en betrouwbaarheid vooronderzoek 
Het vooronderzoek beschouwen wij als volledig in relatie tot het doel van het onderzoek, aangezien 
er voldoende relevante gegevens aanwezig zijn en er in afdoende mate antwoord kan worden 
gegeven op de onderzoeksvragen. Gezien het feit dat de gegevens, verstrekt door de verscheidene 
bronnen, in voldoende mate overeenkomen met elkaar en met de aangetroffen situatie ten tijde van 
de terreininspectie, achten wij het vooronderzoek tevens betrouwbaar. 
 

2.6 Afwijkingen vooronderzoek 
Er zijn bij de uitvoering van het vooronderzoek geen relevante afwijkingen ten opzichte van de NEN 
5725:2017 naar voren gekomen. 
 

2.7 Onderzoekshypothese (NEN5725) en -strategieën (NEN5740 en NEN5707) 
Op basis van de informatie uit het vooronderzoek is ter plaatse van de in het vooronderzoek 
beschouwde locatie bodemonderzoek noodzakelijk.  
 
Op basis van de informatie uit het vooronderzoek is het onderzoek uitgevoerd conform de richtlijnen 
zoals deze zijn vastgesteld in de NEN 5740:2009, § 5.1. Het onderzoeksterrein is beschouwd als een 
onverdachte locatie. 
 
Op basis van de locatiegegevens wordt het asbestonderzoek uitgevoerd conform de richtlijnen zoals 
deze zijn vastgesteld in paragraaf 6.4.5 “verdachte locatie met een diffuse bodembelasting, 
heterogeen verdeeld”. 
 
Het asbestonderzoek met betrekking tot de onverharde druppelzone van het asbestgolfplatendak  is 
uitgevoerd conform de richtlijnen zoals deze zijn vastgesteld in de NEN5707:2015, paragraaf 7,4 
“Milieuhygiënisch saneringscriterium”. 
 

2.8 Veiligheidsklasse 
Op basis van het vooronderzoek is er analyse gemaakt met betrekking tot de veiligheidsklasse 
waarbinnen het asbestonderzoek dient te worden uitgevoerd. Hiervoor is gebruik gemaakt van de 
CROW P400 “Werken in en met verontreinigde bodem”.  
 
 
 
  



 Pagina 10 van 21  
 
 

  
Verkennend bodem- en asbestonderzoek 

Herikerweg 24 te Markelo (kenmerk: 211739) 
 

3. VELDWERKZAAMHEDEN CHEMISCH ONDERZOEK 

In dit hoofdstuk is de uitvoering van de veldwerkzaamheden beschreven van het chemisch 
onderzoek, met eventuele afwijkingen op de veldwerkzaamheden en/of onderzoeksstrategie. 
 

3.1 Uitvoering werkzaamheden (bemonstering grond en plaatsen peilbuis) 
De uitvoering van het veldwerk heeft plaatsgevonden op 5 november 2021 en het grondwater is 
bemonsterd op 12 november 2021.  
 
Het veldwerk heeft bestaan uit het verrichten van 4 boringen tot circa 0,5 m-mv (nrs. 3 t/m 6) en 2 
boringen tot 2,0 m-mv (nrs. 1 en 2).  
Boring 1, is vervolgens doorgezet tot 3,5 m-mv en afgewerkt met een peilbuis ten behoeve van het 
grondwateronderzoek (filterstelling 2,5 – 3,5 m-mv, grondwaterstand 2,0 m-mv). 
 
Van het opgeboorde materiaal zijn per 50 cm, of per afwijkende bodemlaag representatieve 
monsters genomen, die zijn beschreven qua textuur, geur en kleur.  
 
In bijlage 1.2 is een situatieschets van het terrein opgenomen met daarop aangegeven de ligging van 
de monsterpunten. 
 

3.2 Uitvoering werkzaamheden (bemonstering grondwater) 
Op basis van de NEN 5744 zijn bij de monstername van grondwater de volgende metingen 
uitgevoerd: 

 Geleidingsvermogen (EGV of Ec); bij monstername mag dit maximaal 10 % afwijken van de 
voorlaatste meting; 

 Indien het geleidingsvermogen (zie bovenstaand) constant is, is een NTU-waarde 
(troebelheid) van 0 tot 10 gewenst. Indien hier niet aan wordt voldaan moet bij de 
beoordeling van de analyseresultaten worden bekeken of dit van invloed is; 

 De zuurgraad (pH) wordt eveneens beoordeeld, de NEN5744 heeft hier echter geen normen 
of eisen aan verbonden. 

 
In tabel 3.1 zijn de resultaten van de bij de monstername in het veld uitgevoerde 
grondwatermetingen weergegeven.  
 
Tabel 3.1 Resultaten grondwaterbemonstering NEN 5744 
Grondwaterbemonstering 
Voorlaatste meting 

 
Laatste meting 

 
Beoordeling 

- Zuurgraad 6,37 (pH)  NVT 
Geleidingsvermogen 0,24 (µS/cm) Geleidingsvermogen 0,24 (µS/cm) Voldoet  
- Troebelheid 12,6 (ntu) Troebel  

 
Op basis van tabel 3.1 blijken het geleidingsvermogen voldoende constant te zijn om over te gaan tot 
bemonstering. Het grondwater is echter beschouwd als troebel, bij de beoordeling van de analyses 
dient te worden vastgesteld of dit van invloed is geweest op het resultaat.   
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3.3 Bodemopbouw 
De bodemopbouw van de locatie is samengevat in tabel 3.2.  
 
Tabel 3.2 Bodemopbouw onderzoekslocatie 
Diepte (m-mv) 
 

Omschrijving 
 

0,0 - 0,5 Zand, matig fijn, zwak siltig, plaatselijk zwak humeus 
0,5 - 3,5 Zand, matig fijn, zwak siltig 
  3,5 Diepst verkende bodemlaag 

 
Het grondwaterniveau is tijdens de monstername van het grondwater vastgesteld op een diepte van 
2,0 m-mv. 
 

3.4 Zintuiglijke waarnemingen 
Het terrein en het opgeboorde materiaal zijn in het veld zintuiglijk beoordeeld op bijzonderheden.  
Er zijn geen voor het onderzoek van belang zijnde waarnemingen naar voren gekomen. 
 
Bij de beoordeling van het terrein en het opgeboorde materiaal is ook speciaal gelet op 
asbest(houdende) materialen. Deze zijn zintuiglijk niet op de bodem en in het opgeboorde materiaal 
ter plaatse van het onderzoeksterrein waargenomen.  
 

3.5 Afwijkingen protocollen 
Er zijn bij de uitvoering van het onderzoek geen relevante afwijkingen ten opzichte van de geldende  
SIKB protocollen 2001 en 2002 naar voren gekomen. 
 

3.6 Afwijkingen strategie(ën) 
Er zijn bij de uitvoering van het onderzoek geen relevante afwijkingen ten opzichte van de NEN 
5740:2009/A1: 2016 naar voren gekomen. 
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4. ANALYSERESULTATEN EN BESPREKING (CHEMISCH ONDERZOEK) 

Na bemonstering van grond en grondwater zijn de monsters gekoeld opgeslagen, en ter analyse 
aangeboden aan het laboratorium. 
 
Alle geanalyseerde monsters zijn in het laboratorium voorbehandeld conform de eisen, opgesteld in 
het AS 3000 (Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek). 
 

4.1 Analysemonsters 
In tabel 4.1 zijn de geanalyseerd grond- en grondwatermonsters weergegeven. 
 
Tabel 4.1 Analysemonsters grond en grondwater  

Grondmonster Diepte (m-mv) Motivatie Analyse 
Mp. 2, 5 en 6 0,0 – 0,5 Bovengrond, 

inpandig 
Standaardpakket bodem 

Mp. 1 en 2 0,5 – 2,1 Ondergrond Standaardpakket bodem 

Grondwatermonster Filterstelling (m-mv) Motivatie Analyse 
Pb. 1 2,5 – 3,5 Grondwater Standaardpakket grondwater 

 
Het analysepakket “standaardpakket bodem” genoemd in tabel 4.1 bestaat uit de paramaters droge 
stof, lutum en organische stof, zware metalen (barium, cadmium, kwik, kobalt, koper, molybdeen, 
nikkel, lood en zink), polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK), polychloorbifenylen (PCB) en 
minerale olie GC (C10-C40). 
 
Het analysepakket “standaardpakket water” bestaat uit de paramaters zware metalen (barium, 
cadmium, kwik, kobalt, koper, molybdeen, nikkel, lood en zink), vluchtige aromatische 
koolwaterstoffen (BTEXN), vluchtige organische chloorhoudende oplosmiddelen (VoCl) en minerale 
olie GC (C10-C40). De zuurgraad (pH) en geleidbaarheid (EGV) zijn in het veld bepaald bij 
monsterneming. 
 

4.2 Afwijkingen laboratoriumwerkzaamheden 
Er zijn geen afwijkingen naar voren gekomen bij de uitvoering van de laboratoriumwerkzaamheden 
ten opzichte van de AS 3000 en/of analysemethoden van de individuele parameters. 
 

4.3 Toetsing analyseresultaten 
De toetsing van de analyseresultaten vindt plaats conform de Bodem Toets- en Validatieservice 
(BoToVa), waarbij de toetsmodules T12 en T13 zijn gehanteerd. 
 
Bij de interpretatie van de analyseresultaten is gebruik gemaakt van de toetsingstabel uit de 
Circulaire bodemsanering 2013. Hierin zijn voor de meeste gangbare parameters verwaarloosbare 
risiconiveaus (achtergrondwaarden, en voor grondwater streefwaarden) en maximaal toelaatbare 
risiconiveaus (interventiewaarden) weergegeven. 
 
Deze verwaarloosbare en maximaal toelaatbare risiconiveaus (Achtergrond- of Streefwaarden, 
respectievelijk Interventiewaarden) zijn berekend met behulp van onder meer (eco)toxicologische 
gegevens, en hebben betrekking op de vastgestelde Nederlandse Standaardbodem, met een 
organische stofgehalte van 10% en een lutumgehalte van 25 %. 
 
De toetsing van gehalten aan onder andere PAK, minerale olie en zware metalen in grond is 
afhankelijk gesteld van de gemeten organische stof- en/of lutumgehalten, die meestal afwijken van 
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de gehalten in de vastgestelde Standaardbodem. Bij de BoToVa-toetsing wordt daarom, per stof, het 
gemeten gehalte omgerekend naar een gestandaardiseerd gehalte. Deze gestandaardiseerde 
gehalten worden vervolgens getoetst aan de standaard toetsingswaarden, die in bijlage 5 zijn 
weergegeven. 
 
De getoetste analyseresultaten van de grond en het grondwater zijn weergegeven in de tabellen in 
de navolgende paragrafen. Onder de tabellen wordt de interpretatie van de toets-uitslag besproken. 
De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 4.  
 
De betekenis van de toetsingswaarden en de wijze van weergave staan vermeld in tabel 4.2. 
 
Tabel 4.2 Betekenis van de toetsingswaarden  

Concentratieniveau Betekenis 
Weergave 
tabellen  

Weergave 
bijlage 5 

≤ AW-waarde of S-waarde 
(of < detectiegrens) 

Geen verhoging t.o.v. achtergrondwaarde 
of streefwaarde gemeten 

 
- 

> AW-waarde of S-waarde  Lichte verhoging gemeten  * 
> I-waarde Sterke verhoging gemeten  *** 
Verhoogde rapportagegrens (meetwaarde is vermenigvuldigd met factor 0,7)  (v) 

 
Tabel 4.2 is de legenda voor de interpretatie van de geanalyseerde grond- en grondwatermonsters, 
zoals weergegeven in tabellen 4.3 en 4.4. 
 

4.4 Milieuhygiënische kwaliteit grond 
In tabel 4.3 zijn de geanalyseerde grondmonsters  met toetsing conform tabel 4.2 weergegeven. 
 
Tabel 4.3 Geanalyseerde grondmonsters met toetsing  

Grondmonster 
Diepte  
(m-mv) 

Motivatie Analyseresultaten Indicatieve toetsing Rbk 

Mp. 2, 5 en 6 0,0 – 0,5 Bovengrond, inpandig - Landbouw / natuur 

Mp. 1 en 2 0,5 – 2,1 Ondergrond - Landbouw / natuur 

 
Uit tabel 4.3 blijkt dat in de geanalyseerde grondmonsters geen gehalten aan de onderzochte 
parameters zijn gemeten boven de achtergrondwaarden en/of detectiegrenzen. 
Indicatieve toetsing Rbk: 
De monsters zijn indicatief getoetst aan Rbk (zie tabel 4.3). De toetsing is indicatief omdat het 
onderzoek niet is uitgevoerd als partijkeuring conform het Besluit bodemkwaliteit. Opgemerkt wordt 
dat er geen analyses op PFAS zijn uitgevoerd, hetgeen mogelijk noodzakelijk is indien de grond wordt 
afgevoerd van de locatie. 
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4.5 Milieuhygiënische kwaliteit grondwater 
In tabel 4.4 zijn de geanalyseerde grondwatermonsters  met toetsing conform tabel 4.2 
weergegeven. 
 
Tabel 4.4 Geanalyseerde grondwatermonsters met toetsing  
Grondwater-
monster 

Filterstelling 
(m-mv) 

Motivatie Analyseresultaten 

Pb. 1 2,5 – 3,5 Grondwater Nikkel 

 
Uit tabel 4.4 blijkt dat in het geanalyseerde grondwatermonster het nikkelgehalte de streefwaarde 
overschrijdt. Dit gehalte is waarschijnlijk een gevolg van (fluctuerende) van nature verhoogde 
achtergrondconcentraties, die vaker voorkomen in de regio.  
 
Verder zijn er in het grondwatermonster geen gehalten aan de onderzochte parameters gemeten 
boven de streefwaarden en/of detectiegrenzen. 
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5. VELDWERKZAAMHEDEN ASBESTONDERZOEK 

In dit hoofdstuk is de uitvoering van de veldwerkzaamheden beschreven van het asbestonderzoek, 
met eventuele afwijkingen op de veldwerkzaamheden en/of onderzoeksstrategie. 
 

5.1 Uitvoering werkzaamheden (visuele inspectie maaiveld en bodem) 
De uitvoering van het veldwerk heeft plaatsgevonden op 5 november 2021.  
 

5.2 Visuele inspectie maaiveld 
Het maaiveld ter plaatse van het onderzoeksterrein is geïnspecteerd op het voorkomen van 
asbestverdacht materiaal. Deze inspectie heeft plaats gevonden door het maaiveld in te delen in 
inspectiestroken van 1,5 meter en deze vervolgens strook voor strook (haaks op elkaar) te 
inspecteren. 
 
Vervolgens zijn de locaties waar asbestverdacht materiaal is waargenomen geregistreerd op een 
veldwerkkaart en bemonsterd.  
 

5.3 Resultaten veldwerkzaamheden 
De waarnemingen die zijn gedaan tijdens de maaiveldinspectie zijn weergegeven tabel 5.1. 
 
Tabel 5.1 Visuele inspectie maaiveld  
Omschrijving Motivering 
Inspecteur Dhr. T. Bonkes 
Weersomstandigheden Droog, zicht > 50 meter,  
Conditie maaiveld Onverharde strook rondom schuur 
Inspectie efficiëntie 60 % 
Asbestverdacht materiaal waargenomen Nee  

 
Uit tabel 5.1 blijkt dat op het maaiveld is geen asbestverdacht materiaal waargenomen.  
De resultaten van de uitgevoerde inspectie wijken niet af van de onderzoekshypothese. De 
hypothese is dan ook niet aangepast. 
 
Tijdens de terreininspectie is er asbestverdachte dakbedekking op een klein deel van het dak 
waargenomen. 
 

5.4 Visuele inspectie en monsterneming diepere bodemlaag 
Met behulp van een schep zijn ter plaatse 3 inspectieputten gegraven (nrs. IP1 t/m IP3), tot de 
ongeroerde ondergrond. Voor de diepere ondergrond is een edelmanboor met een diameter van 12 
cm gebruikt. 
 
De bemonstering ter plaatse van toplaag is uitgevoerd conform paragraaf 7.4 “Milieuhygiënisch 
saneringscriterium” uit de NEN 5707:2015. Per verdachte toplaag zijn 20 grepen van ten minste 0,5 
kg. bemonsterd tot ca. 0,1 m-mv. Per toplaag is één mengmonster samengesteld van minimaal 10 kg 
ds. Gelet op het feit dat de lagen verdacht zijn voor vezels is het materiaal voorafgaand aan 
monstername niet gezeefd c.q. uitgeharkt. 
 
De monstervoorbehandeling en monstername heeft plaatsgevonden volgens Hoofdstuk 9 
“Monstervoorbehandeling op locatie”, uit de NEN 5707:2015. 
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De gehele inhoud van het inspectieputje (met uitzondering van de verdachte toplaag van de bodem 
onder asbestdaken) is uitgeharkt, met een hark met een tandwijdte van 20 mm, per uitgegraven laag 
van maximaal 10 cm. Het grove materiaal is vervolgens geïnspecteerd op het voorkomen van 
asbestverdacht materiaal en andersoortige bodemvreemde materialen. De asbestverdachte 
materialen in de grove fractie zijn, indien aanwezig, per inspectieputje bemonsterd middels 
handpicking en gewogen met behulp van een digitale weegschaal.  
 
De afmetingen van de inspectieputjes en de waarnemingen die zijn gedaan tijdens de 
monstervoorbehandeling zijn in tabel 5.2 beschreven: 
 
Tabel 5.2 Inspectieputjes en waarnemingen 
Inspectie-
put 

Afmeting 
(l x b) in m 

Diepte Hoeveelheid stukjes 
en gewicht 

Soort Overige bijmengingen  
(massa %) 

IP 1 0,31 x 0,30 
Boring 

0,5 n.w. NVT Resten beton ( < 1 %) 
1,0 n.w. NVT Geen    

IP 2 0,31 x 0,30  
Boring 

0,5 n.w. NVT Resten beton ( < 1 %) 
1,0 n.w. NVT Geen    

IP 3 0,31 x 0,3  
Boring 

0,5 n.w. NVT Resten beton ( < 1 %)  
1,0 n.w. NVT Geen    

n.w. = geen asbestverdacht materiaal waargenomen tijdens veldwerkzaamheden 
 
Uit tabel 5.3 blijkt dat in de bovengrond van de inspectieputten 1 t/m 3 zintuiglijk resten beton zijn 
waargenomen. In de ondergrond is geen bodemvreemd materiaal waargenomen. In geen van de 
inspectieputten is asbestverdacht plaatmateriaal aangetroffen. 
 

5.5 Afwijkingen onderzoeksopzet 
Tijdens de werkzaamheden hebben er geen afwijkingen plaats gevonden met betrekking tot de 
gehanteerde onderzoeksopzet en protocol. 
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6. ANALYSERESULTATEN EN BESPREKING (ASBESTONDERZOEK) 

De monsters zijn ter analyse aangeboden aan het laboratorium voor vezelonderzoek ACMAA 
Laboratoria BV te Deurningen. 
 

6.1 Analysemonsters 
In tabel 6.1 zijn de geanalyseerd grond- en materiaalverzamelmonsters weergegeven. 
 
Tabel 6.1 Analysemonsters asbest  
Monster Diepte 

 (m-mv) 
Fractie Hoeveelheid* Analyse 

Toplaag, druppelzone 
asbestverdacht dak 

0,0 – 0,05 < 20 mm 10,1 kg. NEN5898 grond 

IP 1 t/m IP 3 0,0-0,5 < 20 mm 14,3 kg. NEN5898 grond 
*droog gewicht 
 

6.2 Analysemethoden en monsterbehandeling 

6.2.1 Analyse asbest in bodem (volgens NEN 5898) 
De in het veld samengestelde grondmonsters zijn in emmers verpakt en aan het laboratorium 
aangeboden. De monsters zijn minimaal 24 uur in een stoof van 105°C gedroogd. Na het drogen is 
het percentage droge stof berekend en zijn de monsters gezeefd. Het zeven is gebeurd in een 
speciale zeefkast met afzuiging om geen asbestvezels in de ruimte te krijgen. In de zeefkast staan 
zeven met de volgende maaswijdtes onder elkaar opgesteld; bovenaan 20 mm, gevolgd door 8 mm, 
4 mm, 2 mm, 1 mm, 0,5 mm. Geheel onderop is een opvangbak geplaatst voor het fijne materiaal 
(<0,5 mm). Na het zeven zijn de zeeffracties (al het materiaal dat op de zeef blijft liggen) > 20 mm, > 
8 mm en > 4 mm volledig visueel afgezocht.  
 
Asbestverdachte materialen zijn (indien aanwezig) eruit gehaald en ter analyse aangeboden voor 
microscopie. 
Van de zeeffractie > 2 mm, > 1 mm en > 0,5 mm zijn verschillende hoeveelheden voor 
stereomicroscopie aangeboden. Van de zeeffractie > 2 mm wordt 50 % m.b.v. de stereomicroscoop 
afgezocht, van de zeeffractie > 1 mm 20 % en van de zeeffractie > 0,5 mm wordt 5 % afgezocht.  
De aangetroffen asbestverdachte materialen uit de verschillende zeeffracties zijn met 
polarisatiemicroscopie op asbestkenmerken onderzocht. Als een materiaal asbesthoudend is, is het 
materiaal gewogen, en het gewichtspercentage van de betreffende asbestsoort op het totale gewicht 
van het materiaal geschat en wordt de hechtgebondenheid van de asbestvezels bepaald. 
 

6.3 Toetsingskader asbest 
In het verkennend onderzoek wordt het gehalte getoetst aan de interventiewaarde gecorrigeerd met 
een factor 2. Deze correctiefactor in een maat voor de betrouwbaarheid van het verkennend 
onderzoek in relatie tot het nader onderzoek. De interventiewaarde bodemsanering voor asbest en 
de restconcentratienorm voor asbesthoudende bulkmaterialen is vastgesteld op 100 mg/kg 
(gewogen), e.e.a. beschreven in de Circulaire Bodemsanering 2013. 
 

6.4 Analysemonsters en concentraties 
De door het laboratorium gemeten concentraties zijn weergegeven in tabel 6.2. Er moet worden 
opgemerkt dat de gemeten concentratie serpentijnasbest vermeerderd is met tienmaal de 
concentratie amfiboolasbest. 
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Tabel 6.2 Analyses en resultaten 
Monster Monstersoort Analyse Resultaat 

grond 
gewogen in 
mg/kg d.s. 

Resultaat mvm 
gewogen 
in mg/kg d.s. 

Totaal grond 
en materiaal in 
mg/kg d.s 

Toplaag Grond <20 mm NEN 5898 grond 120 n.w. 120 
IP 1 t/m IP 3 Grond <20 mm NEN 5898 grond 8,0 n.w. 8,0 

n.a = niet aangetoond 
n.w = niet waargenomen 
 
Uit tabel 6.2 blijkt dat in de geanalyseerde toplaag van de bodem ter plaatse van de druppelzone 120 
mg/kg d.s. aan asbest is aangetoond. Het gehalte aan asbest overschrijdt de norm voor nader 
onderzoek van 50 mg/kg droge stof en de interventiewaarde van 100 mg/kg droge stof. Daarnaast 
zijn in de fractie <0,5 mm asbestverdachte (mogelijk respirabele) vezels aangetroffen.  
 
Formeel geven de onderzoeksresultaten aanleiding tot nader onderzoek. Gelet op het feit dat 
middels onderhavige inspanning de meest verdachte locatie (toplaag druppelzone) is bemonsterd en 
geanalyseerd, wordt verder onderzoek echter niet van meerwaarde geacht in relatie tot de 
onderzoeksdoelstelling. 
 
In het geanalyseerde mengmonster van de bovengrond van de locatie  (IP1 t/m IP3) is een gehalte 
van 8,0 mg/kg d.s. aan asbest is aangetoond. Dit gehalte is gelegen beneden de helft van de 
interventiewaarde. Indien bij verkennend onderzoek gehalten aan asbest worden gemeten beneden 
de helft van de interventiewaarde is het statistisch aannemelijk, e.e.a. op basis van paragraaf 6.1 van 
de NEN5707:2015, dat ook bij nader onderzoek geen interventiewaarde zal worden overschreden. 
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7. SAMENVATTING EN CONCLUSIES 

De doelstelling van het bodemonderzoek is bereikt. In dit hoofdstuk vindt u de samenvatting van de 
onderzoeksresultaten, en de conclusies en aanbevelingen die daaruit voortvloeien. 
 

7.1 Samenvatting 
In opdracht van familie Tuitert - Woestenenk is door Van der Poel BV een verkennend milieukundig 
bodem- en asbestonderzoek uitgevoerd ter plaatse van een locatie aan de Herikerweg 24 te Markelo. 
 
Aanleiding tot het verkennend bodemonderzoek is de voorgenomen bestemmingswijziging en de 
daaropvolgend verbouw van een schuur tot woning ter plaatse van het onderzoeksterrein. 
 
Doel van het verkennend chemisch onderzoek is een indruk te verkrijgen over de eventuele 
aanwezigheid van verontreinigingen in de grond en in het grondwater van het onderzoeksterrein.  
Dit gebeurt teneinde te bepalen of er vanuit milieuhygiënisch oogpunt belemmeringen bestaan voor 
het toekomstige gebruik van de locatie (wonen met tuin). 
 
Doel van het verkennend asbestonderzoek is om met een relatief geringe onderzoeksinspanning na 
te gaan of de verdenking op verontreiniging van de bodem met asbest terecht is en een indicatieve 
uitspraak te doen over het asbestgehalte in de bodem. 
 
Vooronderzoek 
De onderzoekslocatie ligt aan de Herikerweg 24 in Markelo is kadastraal bekend als gemeente 
Markelo, sectie M, nr. 1187 en heeft een totale oppervlakte van maximaal 500 m2.  
Tijdens de terreininspectie blijkt de dakbedekking van de schuur op de locatie te bestaan uit riet en 
dakpannen. Aan beide zijden van de schuur bevindt zich een verhoging in het dak. Deze verhogingen 
zijn bedekt met asbestverdachte golfplaten en wateren af op onverhard maaiveld. Er zijn op het 
maaiveld geen asbestverdachte waarnemingen gedaan. Verder zijn er geen verdachte locaties 
waargenomen.   
 
Veldwerkzaamheden 
Uit de veldwerkzaamheden blijkt dat de bodem van de onderzochte locatie tot circa 3,5 m-mv 
opgebouwd is uit matig fijn zand. Het grondwaterniveau is tijdens het onderzoek vastgesteld op 2,0 
m-mv. Tijdens het veldwerk zijn geen voor het onderzoek van belang zijnde waarnemingen naar 
voren gekomen.  
 
Uit de chemische analyses is het volgende naar voren gekomen: 
 
Grond:  
In de geanalyseerde grondmonsters zijn geen gehalten aan de onderzochte parameters gemeten 
boven de achtergrondwaarden en/of detectiegrenzen. 
 
Grondwater: 
In het geanalyseerde grondwatermonster overschrijdt het nikkel gehalte de streefwaarde.  
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Uit de asbestanalyses is het volgende naar voren gekomen: 
 
Asbest:  
In de geanalyseerde toplaag van de bodem ter plaatse van de onverharde druppelzones is  
120 mg/kg d.s. aan asbest aangetoond.  
 
In het geanalyseerde mengmonster van de bovengrond van de locatie  (IP1 t/m IP3) is een gehalte 
van 8,0 mg/kg d.s. aan asbest is aangetoond.   
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7.2 Conclusies en aanbevelingen 
Verkennend chemisch bodemonderzoek  
Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat in het grondwater het nikkel gehalte de streefwaarde 
overschrijdt. Dit gehalte is waarschijnlijk een gevolg van (fluctuerende) van nature verhoogde 
achtergrondconcentraties, die vaker voorkomen in de regio. 
 
De onderzoekshypothese, zijnde een onverdachte locatie, is op basis van de resultaten van het 
huidige onderzoek bevestigd. 
 
Gezien de aard en de concentraties van de aangetoonde parameters in relatie tot de bestemming  
van het terrein, concluderen wij dat verhoogde risico's voor de volksgezondheid en/of het milieu op 
basis van de aangetoonde milieuhygiënische bodemkwaliteit, niet te verwachten zijn. De resultaten 
van het chemisch onderzoek vormen dan ook geen aanleiding tot nader onderzoek en zijn geen 
milieuhygiënische belemmering in relatie tot de woonbestemming van het terrein. 
 
Verkennend asbestonderzoek  
Op basis van de onderzoeksresultaten van het asbestonderzoek concluderen wij dat in de 
geanalyseerde mengmonster (IP 1 t/m IP3)  van de bovengrond en de toplaag van de bodem ter 
plaatse van de onverharde druppelzone van de asbestverdachte dak asbest is aangetoond.  
 
Het aangetoonde gehalte (120 mg/kg d.s.) aan asbest ter plaatse van de toplaag ligt boven de helft 
van de interventiewaarde en boven de interventiewaarde. 
Het aangetoonde gehalte (8 mg/kg d.s) aan asbest in het mengmonster van de bovengrond ligt 
beneden de helft van de interventiewaarde. 
 
De hypothese “verdachte locaties” wordt op grond van de resultaten van het huidige asbest-
onderzoek bevestigd. 
 
Formeel geven de onderzoeksresultaten van het asbestonderzoek ter plaatse van de druppelzone 
aanleiding tot nader onderzoek. Gelet op het feit dat middels onderhavige inspanning de meest 
verdachte locatie (toplaag druppelzone) is bemonsterd en geanalyseerd wordt verder onderzoek 
echter niet van meerwaarde geacht in relatie tot de onderzoeksdoelstelling.  
 
Geadviseerd wordt in contact te treden met het bevoegd gezag (provincie Overijssel) en vervolgens 
een BUS-melding in te dienen betreffende het saneren van de verontreiniging. De sanering moet 
uitgevoerd worden onder BUS en BRL 6000 en 7000, e.e.a. kunnen wij voor u begeleiden.  Daarnaast 
wordt geadviseerd de asbesthoudende dakbedekking op verantwoorde wijze te saneren om verdere 
nalevering van asbestvezels ter plaatse te voorkomen.  
 
Als er vragen zijn naar aanleiding van het onderzoek dan kunt u contact opnemen met ons bureau.  
 
Van der Poel BV 
J.R.W. Staal 
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Regionale ligging onderzoekslocatie met luchtfoto                          Bijlage 1.1. 
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VOORONDERZOEK NEN 5725:2017         Bijlage 2 
Stap 1 Aanleiding voor het vooronderzoek  
Bepaal de aanleiding voor het vooronderzoek A. opstellen hypothese over de bodemkwaliteit ten behoeve van uit te voeren bodemonderzoek 

volgens paragraaf 6.2.1 
 

Stap 2; te behandelen onderzoeks-aspecten per aanleiding  Aanleidingen tot vooronderzoek 
 A B C D E F G 
Locatiegegevens Eigendomssituatie 0 0      

Hoogteligging        
Bodemopbouw en geohydrologie Bodemopbouw        

Antropogene lagen in de bodem        
Geohydrologie        

Verwachting t.a.v. de bodemkwaliteit Geval van ernstige bodemverontreiniging?        
Kwaliteit o.b.v. BKK  0      
O.b.v. uitgevoerde bodemonderzoeken        

Gebruik en beïnvloeding van de locatie, 
verdachte situatie, activiteiten, ongewoon 
voorval 

Voormalig  0      
Huidig        
Toekomst     0   
Asbestverdacht?        

Terreinverkenning 
 Verplicht onderzoeksaspect. Indien dit onderzoeksaspect niet van toepassing is, behoort dit in het rapport te worden vermeld en gemotiveerd 
0 Optioneel 

 
Voor de bovenstaand vermelde mogelijke aanleidingen voor het vooronderzoek zijn onderzoeksvragen opgesteld, die gemotiveerd moeten worden 
beantwoord op basis van de resultaten van het vooronderzoek. Op basis van de antwoorden op de onderzoeksvragen kan vervolgens de 
onderzoekshypothese en -strategie worden bepaald.  
 
In de navolgende tabel zijn de onderzoeksvragen weergegeven voor Aanleiding A (opstellen onderzoekshypothese voor bodemonderzoek). De verplichte 
onderzoeksvragen zijn vetgedrukt weergegeven. 
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Onderzoeksvraag (aanleiding A) Antwoord en motivatie  
Wat is de afbakening van de onderzoekslocatie en 
is deze voldoende? 

Adres (x/y-coördinaten):  Herikerweg 24 te Markelo (x/y 233.633 – 474.126) 
Kadastrale aanduiding: Markelo, sectie M,  perceel 1187 (deels) 
Te onderzoeken terreindeel (info opdrachtgever): Voorgenomen verbouw schuur (< 500 m²) 
Begrenzing onderzoekslocatie aangegeven op: Bijlage 1.2 
Afbakening onderzoekslocatie voldoende?  Ja 

Eigendomssituatie ½ Dhr. A. Tuitert en ½ Mevr. P. Woestenenk 
Rechthebbenden 1.1 Gebruik en bewoning: Dhr. B.J. Woestenenk 

1.2 Zakelijk recht als bedoeld in art. 5, lid 3, onder b, van de Belemmeringenwet privaatrecht; Vitens N.V. 
Publiekrechtelijke beperkingen Er zijn geen beperkingen bekend in de gemeentelijke en kadastrale registratie. 
Bouwjaar bebouwing op locatie De bebouwing ter plaatse van de onderzoekslocatie dateert van 1950. 
Historie o.b.v. oude kaarten  Het kaartmateriaal van topotijdreis.nl geeft de eerste bebouwing op het perceel weer vanaf 1929. 

Voordien bestond de locatie uit agrarisch terrein. 
Gemeente Bij de gemeente Hof van Twente zijn geen bodemonderzoeken en boven- en/of ondergrondse tanks 

bekend ter plaatse van de onderzoekslocatie. 
 
Ter plaatse van de Herikerweg 22 zijn diverse onderzoeken en een asbestsanering uitgevoerd. De 
bodemsanering heeft plaatsgevonden op een afstand van circa 100 meter van onderhavige 
onderzoekslocatie. Het evaluatieverslag van de ter plaatse uitgevoerde bodemsanering is door het 
bevoegd gezag (Provincie Overijssel) beoordeeld. Conclusie is dat de sanering is uitgevoerd 
overeenkomstig het Besluit Uniforme Saneringen en de Regeling Uniforme Sanering. Uitgevoerd 
onderzoeken en sanering zijn niet van invloed op onderhavige onderzoek.  

Omgevingsrapportage Overijssel De Omgevingsrapportage geeft geen informatie weer met betrekking tot de onderzoekslocatie. 
Terreininspectie Tijdens de terreininspectie blijkt de dakbedekking van de schuur op de locatie grotendeels te bestaat 

uit riet en dakpannen. Aan beide zijden van de schuur bevindt zich een verhoging in het dak. Deze 
verhogingen zijn bedekt met asbestverdachte golfplaten en wateren af op onverhard maaiveld. Er zijn 
op het maaiveld geen asbestverdachte waarnemingen gedaan. Verder zijn er geen verdachte locaties 
waargenomen.   

Is er sprake van potentiële bronnen van 
bodemverontreiniging, zowel vanuit het verleden 
als het heden? 

Nee 
Informatiebron  Locatie en verdacht aspect Verdachte parameter 
- - - 

Is de bodem asbestverdacht? (asbestkansenkaart) 
 

De asbestsignaleringskaart van de gemeente Hof van Twente (Geofox, project 20052830, d.d. december 
2012) geeft de locatie weer met een grote kans op het aantreffen van asbest. De asbestdakenkaart van de 
gemeente Hof van Twente geeft de onderzoekslocatie weer als onverdacht. De schuur ten zuidoosten van 
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Onderzoeksvraag (aanleiding A) Antwoord en motivatie  
de onderzoekslocatie wordt weergegeven als zijnde verdacht. Tijdens de terreininspectie zijn geen 
waarnemingen gedaan die asbest in bodem doen vermoeden. 

Welke kwaliteitsklasse is toegekend aan de bodem 
in de bodemkwaliteitskaart en welke lagen zijn 
daarbij onderscheiden? 

Op de regionale bodemkwaliteitskaart Twente (projectcode: ES349, Witteveen en BOS, d.d. maart 2018) is 
de locatie ingedeeld in de functieklasse natuur - Landbouw. Op de ontgravingskaart boven- en ondergrond 
is de locatie ingedeeld in de zone landbouw / natuur. 

 
Onderzoeksvraag (aanleiding A) Antwoord en motivatie  
Wat is de bodemopbouw en geohydrologie en is er 
binnen het onderzoeksgebied sprake van 
verschillende fysische kwaliteiten en/of 
bodemvreemde lagen? Zo ja, welke fysische 
kwaliteiten en/of bodemvreemde lagen zijn er en 
waar bevinden deze zich?  

Bodemopbouw (bron: Dinoloket)  

 
Richting grondwaterstroming 
Uit de isohypsen (zie figuur 1 aan het einde van deze bijlage) van het Eerste Watervoerende Pakket is 
af te leiden dat de lokale grondwaterstroming noordoostelijk gericht is. Door plaatselijk voorkomen 
van oppervlaktewater, variaties in het maaiveldniveau en grondwaterbronneringen kan de 
stromingsrichting van het freatische grondwater (tevens het grondwater in het Eerste 
Watervoerende Pakket) hiervan afwijken (bron: grondwatertools.nl). 
Fysisch afwijkende/bodemvreemde lagen: 
Nee 

Is ter plaatse sprake van een Grondwater-
beschermings- of -onttrekkingsgebied, 
Waterberging? 

Intrekgebied op basis van omgevingsverordening (bron Atlas Leefomgeving) 
 
 
Bron  Locatie  Verdachte parameter 
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Onderzoeksvraag (aanleiding A) Antwoord en motivatie  
Is er sprake van beïnvloeding vanuit de omgeving 
van de bodemkwaliteit of de kwaliteit van het 
grondwater?  

Nee - - 

Wordt op de locatie of een deel daarvan (een 
geval van ernstige) bodemverontreiniging 
vermoed?  

Vermoeden bodemverontreiniging op de locatie; Nee (behoudens asbest) 
 

Is de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem 
afdoende bekend of is bodemonderzoek 
noodzakelijk?  

Tot op heden zijn er geen bodemonderzoeken uitgevoerd op de locatie. Naar aanleiding van de 
voorgenomen verbouw van een schuur tot woning wordt de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter 
plaatse bepaalt. 

Welke hypothese en strategie zijn van toepassing 
bij de uitvoering van bodemonderzoek? 

Zie paragraaf 2.7 

 
De voor het vooronderzoek relevante bronnen zijn in de onderstaande tabel weergegeven: 
 

Bron vooronderzoek Specificatie van de bron Bron  
geraadpleegd 

Datum 
Raadplegen bron 

Informatie 
Beschikbaar 

Opdrachtgever Familie Tuitert – Woestenenk JA 25 oktober 2021 JA  
     

Gemeente Hof van Twente JA 25 oktober 2021 JA  
Terreininspectie Veldwerk JA    5 november 2021 JA  
     

Kadaster  http://www.kadaster.nl/  JA 25 oktober 2021 JA  
Kadaster BAG viewer http://www.kadaster.nl/bag/bagviewer/  JA 25 oktober 2021 JA  
Google Maps http://maps.google.nl/  JA 25 oktober 2021 JA  
Bodemkwaliteitskaart  Database Van der Poel BV JA 25 oktober 2021 JA  
Bodeminformatie http://www.bodemloket.nl  JA 25 oktober 2021 JA  
Bodeminformatie provincie  https://hofvantwente.duurzaamheidskaart.nl/asbestdakenkaart JA 25 oktober 2021 JA  
Bodemopbouw https://www.dinoloket.nl/ondergrondgegevens 

https://www.grondwatertools.nl/grondwatertools-viewer 
JA 25 oktober 2021 JA  

Historie van de locatie http://topotijdreis.nl  JA 25 oktober 2021 JA  
KLIC http://www.klic.nl  JA 25 oktober 2021 JA  
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Figuur 1: Isohypsen (grondwatertools.nl) 

 
 
 



 

 

 

 

Goor, 26 oktober 2021 

 

Aan: Van der Poel BV 

 

Betreft aanvraag bodeminformatie Herikerweg 24 te Markelo 

Ons kenmerk: 208953 

 

Beste mevrouw Aalderink,  

 

Hierbij stuur ik u de bodeminformatie van bovengenoemde locatie.  

 

Tankregister: voor zover bekend zijn er geen ondergrondse/bovengrondse tanks aanwezig cq 

aanwezig geweest op het perceel;  

Bodeminformatie/Bodemonderzoeken: voor zover bekend zijn er geen bodemonderzoeken op de 

locatie uitgevoerd;  

Overige informatie: voor zover bekend zijn er in de omgeving (straal 50m') van het perceel  

bodemonderzoeken- en saneringen uitgevoerd.  

 

Voor deze informatieverstrekking bent u € 47,10 aan leges verschuldigd. Hiervoor ontvangt u 

separaat een nota.  

 

Voor de bodemsignaleringskaarten van de gemeente Hof van Twente verwijs ik u door naar 

onderstaande link.  

https://www.hofvantwente.nl/bouwen-en-verbouwen/bodem/bodem-en-asbestbeleid 

 

Op de bodematlas van de provincie Overijssel is (gratis) ook veel diverse informatie te vinden over 

de bodem https://overijssel.omgevingsrapportage.nl   
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num m er

filtert raject

grondwaterstand

casing

filtergrind

bentoniet

PEILBUIS BORING

bodem laag

bodem laag

bodem m onster, geroerd

bodem m onster, ongeroerd

grondwaterstand t ijdens boren

links= cm -m aaiveld

rechts= cm + NAP

GRONDSOORTEN

GRIND, grindig (G,g)

ZAND, zandig (Z,z)

LEEM, silt ig (L,s)

KLEI, kleiig (K,k)

VEEN, hum eus (V,h)

slib

VERHARDINGEN

asfalt , beton, klinkers, tegels
stelconplaat , ondoordringbare laag

OVERIG

bodem vreem de bestandsdelen aanwezig

water

OLIE OP W ATER REACTIE

GEUR INTENSITEIT

Geen Zwak Mat ig Sterk Uiterst

Geen Zeer zwak Zwak Mat ig Sterk Zeer sterk

M ATE VAN BIJM ENGING

zwak - (0-5%)

m at ig - (5-15%)

sterk - (15-50%)

uiterst  - (> 50%)

GRADATIE ZAND

uf =  uiterst  fijn (63-105 um )
zf =  zeer fijn (105-150 um )
m f =  m at ig fijn (150-210 um )
m g =  m at ig grof (210-300 um )
zg =  zeer grof (300-420 um )
ug =  uiterst  grof (420-2000 um )

GRADATIE GRIND

f =  fijn (2-5.6 m m )
m g =  m at ig grof (5.6-16 m m )
zg =  zeer grof (16-63 m m )

BESCHRIJVING BODEM LAAG

pid =  foto ionisat ie detector
bv =  bodem vocht
ow =  olie op water
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T.a.v. vd poel milieu
Aalsvoort 2-E
7241 MA  LOCHEM

Datum: 10-Nov-2021

NETHERLANDS

Van der Poel BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 08-Nov-2021

Markelo

211739
2021180897/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

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

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

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

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

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

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

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

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Markelo

1 2

vd poel milieu

1/2

211739

Analysecertificaat

10-Nov-2021/10:10

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

08-Nov-2021

2021180897/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 10-Nov-2021

A,B,C

Voorbehandeling

Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen

Bodemkundige analyses

S 92.6% (m/m) 91.5Droge stof

S 1.2% (m/m) ds <0.7Organische stof

99% (m/m) ds 100Gloeirest

S 3.5% (m/m) ds 3.0Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S <20mg/kg ds <20Barium (Ba)

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

S <3.0mg/kg ds <3.0Kobalt (Co)

S <5.0mg/kg ds <5.0Koper (Cu)

S <0.050mg/kg ds <0.050Kwik (Hg)

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

S <4.0mg/kg ds <4.0Nikkel (Ni)

S <10mg/kg ds <10Lood (Pb)

S <20mg/kg ds <20Zink (Zn)

Minerale olie

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

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

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

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

<5.0mg/kg ds <5.0Minerale olie (C30-C35)

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

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

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 118

1

2

Mp. 2, 5 en 6, 02: 10-60, 05: 10-60, 06: 10-60

Mp. 1 en 2, 01: 50-100, 01: 100-150, 01: 150-200, 02: 60-110, 02: 110-160, 02: 160-210 12385053

12385052

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)



Markelo

1 2

vd poel milieu

2/2

211739

Analysecertificaat

10-Nov-2021/10:10

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

08-Nov-2021

2021180897/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 10-Nov-2021

A,B,C

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 180

S
1)1)

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

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050Naftaleen

S <0.050mg/kg ds <0.050Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050Anthraceen

S <0.050mg/kg ds <0.050Fluorantheen

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

S <0.050mg/kg ds <0.050Chryseen

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

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

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

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

S
1)1)

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

1

2

Mp. 2, 5 en 6, 02: 10-60, 05: 10-60, 06: 10-60

Mp. 1 en 2, 01: 50-100, 01: 100-150, 01: 150-200, 02: 60-110, 02: 110-160, 02: 160-210 12385053

12385052

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2021180897/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 12385052 Mp. 2, 5 en 6, 02: 10-60, 05: 10-60, 06: 10-60

020539049104  10  60 05-Nov-2021

050539048856  10  60 05-Nov-2021

060539048851  10  60 05-Nov-2021

 12385053 Mp. 1 en 2, 01: 50-100, 01: 100-150, 01: 150-200, 02: 60-110, 02: 110-160, 02: 160-210

010539049111  50  100 05-Nov-2021

010539049088  100  150 05-Nov-2021

010539049105  150  200 05-Nov-2021

020539049085  60  110 05-Nov-2021

020539049081  110  160 05-Nov-2021

020539049075  160  210 05-Nov-2021

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2021180897/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

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

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2021180897/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

pb 3010-2 en NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

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

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

Metalen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Minerale olie

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

Polychloorbifenylen, PCB

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

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

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

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

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

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2020.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.
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P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



T.a.v. vd poel milieu
Aalsvoort 2-E
7241 MA  LOCHEM

Datum: 17-Nov-2021

NETHERLANDS

Van der Poel BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 12-Nov-2021

Markelo

211739
2021184184/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

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

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

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

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

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

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

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

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Markelo

1

vd poel milieu

1/2

211739

Analysecertificaat

17-Nov-2021/12:27

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

12-Nov-2021

2021184184/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 17-Nov-2021

A,B,C

Metalen

S 39µg/LBarium (Ba)

S 0.25µg/LCadmium (Cd)

S 13µg/LKobalt (Co)

S 7.0µg/LKoper (Cu)

S <0.050µg/LKwik (Hg)

S <2.0µg/LMolybdeen (Mo)

S 54µg/LNikkel (Ni)

S <2.0µg/LLood (Pb)

S 19µg/LZink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/LBenzeen

S <0.20µg/LTolueen

S <0.20µg/LEthylbenzeen

S <0.10µg/Lo-Xyleen

S <0.20µg/Lm,p-Xyleen

S
1)

0.21µg/LXylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/LBTEX (som)

S <0.020µg/LNaftaleen

S <0.20µg/LStyreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/LDichloormethaan

S <0.20µg/LTrichloormethaan

S <0.10µg/LTetrachloormethaan

S <0.20µg/LTrichlooretheen

S <0.10µg/LTetrachlooretheen

S <0.20µg/L1,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/Lcis 1,2-Dichlooretheen

1 Pb. 1, 01-1: 250-350 12396621

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Water (AS3000)



Markelo

1

vd poel milieu

2/2

211739

Analysecertificaat

17-Nov-2021/12:27

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

12-Nov-2021

2021184184/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 17-Nov-2021

A,B,C

S <0.10µg/Ltrans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/LCKW (som)

S <0.20µg/LTribroommethaan

S <0.10µg/LVinylchloride

S <0.10µg/L1,1-Dichlooretheen

S
1)

0.14µg/L1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L1,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/LDichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<10µg/LMinerale olie (C10-C12)

<10µg/LMinerale olie (C12-C16)

<10µg/LMinerale olie (C16-C21)

<15µg/LMinerale olie (C21-C30)

<10µg/LMinerale olie (C30-C35)

<10µg/LMinerale olie (C35-C40)

S <50µg/LMinerale olie totaal (C10-C40)

1 Pb. 1, 01-1: 250-350 12396621

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Water (AS3000)

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2021184184/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 12396621 Pb. 1, 01-1: 250-350

10680567759  250  350 12-Nov-2021

10680567750  250  350 12-Nov-2021

10801016146  250  350 12-Nov-2021

Eurofins Analytico B.V.
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Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2021184184/1
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Opmerking 1)

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

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2021184184/1
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Analyse Methode referentieTechniekMethode

Metalen

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Barium (Ba)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cadmium (Cd)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kobalt (Co)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Koper (Cu)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kwik (Hg)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Molybdeen (Mo)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Nikkel (Ni)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Lood (Pb)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

pb 3130-1HS-GC-MSW0254VOCl (11)

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Tribroommethaan (Bromoform)

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichlooretheen

pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichloorpropaan

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,2-Dichloorpropaan

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,3-Dichloorpropaan

pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS3000

Minerale olie

pb 3110-5GC-FIDW0215Minerale olie (C10-C40)

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

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2020.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 
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KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever Van der Poel B.V. Rapportnummer V211100800 versie 1
Contactpersoon Dhr. J.R.W. Staal Datum opdracht 08-11-2021
Adres Industrieweg  20 Datum ontvangst 09-11-2021
Postcode en plaats 7920 JP Zuidwolde Datum rapportage 15-11-2021
Projectcode 211739 Pagina 1 van 2
Project omschrijving M a r k e l o 

Naam Ip. 1 t/m 3, Mengmoster Ip1-2-3: 0- Datum monstername 05-11-2021
Monstersoort Grond Datum analyse 12-11-2021
Monstername door Opdrachtgever Barcode
Analyse methode Asbest in bodem m.b.v. microscopie - conform AS 3000, AP04 SG6 en NEN 5898 (Q)

Q = door RvA geaccrediteerd

Deelmonsters
Nummer Boornaam Begin diepte Eind diepte Barcode
1 Mengmoster Ip1-2-3- 0 50 AM14372743

Resultaten
Parameter Concentratie 95% betrouwbaarheidsinterval Eenheid

Ondergrens Bovengrens
Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen

Droge stof 89,3 %
Massa monster (veldnat) 16,0 kg
Massa monster (droog) 14,3 kg
C h r y s o t i e l (serpentijn) 1,8 1,8 0,8 0,8 4,8 4,8 mg/kg ds
A m o s i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
C r o c i d o l i e t (amfibool) 0,6 6,1 0,3 2,6 1,6 16 mg/kg ds
Per mineralogische groep
Niet hechtgeb. serpentijn 1,8 1,8 0,8 0,8 4,8 4,8 mg/kg ds
Hechtgebonden serpentijn n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal serpentijn 1,8 1,8 0,8 0,8 4,8 4,8 mg/kg ds
Niet hechtgeb. amfibool 0,6 6,2 0,3 2,6 1,6 16 mg/kg ds
Hechtgebonden amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal amfibool 0,6 6,2 0,3 2,6 1,6 16 mg/kg ds
Totaal
Niet hechtgeb. asbest 2,4 8,0 1,0 3,4 6,4 21 mg/kg ds
Hechtgebonden asbest <2 n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal asbest 2,4 8,0 1,0 3,4 6,4 21 mg/kg ds

n.a. = niet aantoonbaar
Gewogen concentratie asbest : totaal asbest  serpentijn + 10*totaal asbest amfibool (mg/kg.ds). 
Dit monster is droog gezeefd. 
Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder.

Conclusie en/of opmerkingen: 
Het aangeboden monster bevat asbest.

Hoofdanalist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
Eurofins ACMAA Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen
resultaten.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever Van der Poel B.V. Rapportnummer V211100800 versie 1
Contactpersoon Dhr. J.R.W. Staal Datum opdracht 08-11-2021
Adres Industrieweg  20 Datum ontvangst 09-11-2021
Postcode en plaats 7920 JP Zuidwolde Datum rapportage 15-11-2021
Projectcode 211739 Pagina 2 van 2
Project omschrijving M a r k e l o 

Analyse Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie
> 20 mm 8 - 20 mm 4 - 8 mm 2 - 4 mm 1 - 2 mm 0,5 - 1 mm < 0,5 mm Totaal

Zeven (g) 0 129 156 103 334 898 12689 14309
Afgezochte deel fractie (%) 100 100 100 100 20 5 **

Vezelbundels
Asbesth.materiaal (g) 0,0129 0,0290 0,0080 0,0499
Hechtgebonden nee nee nee
Aantal deeltjes 3 3 2 8
Percentage chrysotiel (%) 52,5 52,5 52,5
Gewicht chrysotiel (mg) 6,8 15,2 4,2 26,2
Percentage crocidoliet (%) 17,5 17,5 17,5
Gewicht crocidoliet (mg) 2,3 5,1 1,4 8,8

totaal per mineralogische groep
Gehalte NHG serpentijn (mg/kg ds) 0,48 1,06 0,29 1,83
Gehalte serpentijn (mg/kg ds) 0,48 1,06 0,29 1,83
Gehalte NHG amfibool (mg/kg ds) 0,16 0,36 0,10 0,62
Gehalte amfibool (mg/kg ds) 0,16 0,36 0,10 0,62

Totaal
Aantal deeltjes totaal (stuk) 3 3 2 8
Gehalte NHG t.o.v. totaal (mg/kg ds) 0,64 1,42 0,39 2,45
Gehalte t.o.v. totaal (mg/kg ds) 0,64 1,42 0,39 2,45

** = Van de zeeffractie <0,5 mm is maximaal 10 gram kwalitatief beoordeeld en deze bevat geen asbestverdachte vezels.
NHG = Niet hechtgebonden.
HG = Hechtgebonden.



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever Van der Poel B.V. Rapportnummer V211101076 versie 1
Contactpersoon Dhr. J.R.W. Staal Datum opdracht 12-11-2021
Adres Industrieweg  20 Datum ontvangst 12-11-2021
Postcode en plaats 7920 JP Zuidwolde Datum rapportage 17-11-2021
Projectcode 211739 Pagina 1 van 2
Project omschrijving M a r k e l o 

Naam Toplaag, Toplaag : 0-5 Datum monstername 12-11-2021
Monstersoort Grond Datum analyse 17-11-2021
Monstername door Opdrachtgever Barcode
Analyse methode Asbest in bodem m.b.v. microscopie - conform AS 3000, AP04 SG6 en NEN 5898 (Q)

Q = door RvA geaccrediteerd

Deelmonsters
Nummer Boornaam Begin diepte Eind diepte Barcode
1 Toplaag - 0 5 AM14372740

Resultaten
Parameter Concentratie 95% betrouwbaarheidsinterval Eenheid

Ondergrens Bovengrens
Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen

Droge stof 69,1 %
Massa monster (veldnat) 14,6 kg
Massa monster (droog) 10,1 kg
C h r y s o t i e l (serpentijn) 120 120 68 68 210 210 mg/kg ds
A m o s i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
C r o c i d o l i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Per mineralogische groep
Niet hechtgeb. serpentijn 120 120 68 68 210 210 mg/kg ds
Hechtgebonden serpentijn n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal serpentijn 120 120 68 68 210 210 mg/kg ds
Niet hechtgeb. amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Hechtgebonden amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal
Niet hechtgeb. asbest 120 120 68 68 210 210 mg/kg ds
Hechtgebonden asbest <2 n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal asbest 120 120 68 68 210 210 mg/kg ds

n.a. = niet aantoonbaar
Gewogen concentratie asbest : totaal asbest  serpentijn + 10*totaal asbest amfibool (mg/kg.ds). 
Dit monster is droog gezeefd. 
Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder.

Conclusie en/of opmerkingen: 
Het aangeboden monster bevat asbest.

Hoofdanalist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
Eurofins ACMAA Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen
resultaten.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever Van der Poel B.V. Rapportnummer V211101076 versie 1
Contactpersoon Dhr. J.R.W. Staal Datum opdracht 12-11-2021
Adres Industrieweg  20 Datum ontvangst 12-11-2021
Postcode en plaats 7920 JP Zuidwolde Datum rapportage 17-11-2021
Projectcode 211739 Pagina 2 van 2
Project omschrijving M a r k e l o 

Analyse Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie
> 20 mm 8 - 20 mm 4 - 8 mm 2 - 4 mm 1 - 2 mm 0,5 - 1 mm < 0,5 mm Totaal

Zeven (g) 141 71 139 476 731 1426 7099 10083
Afgezochte deel fractie (%) 100 100 100 5,45 1,27 0,34 *

Vezelbundels
Asbesth.materiaal (g) 11,0587 4,0866 3,2353 18,3806
Hechtgebonden nee nee nee
Aantal deeltjes 52 53 51 156
Percentage chrysotiel (%) 3,5 7,5 17,5
Gewicht chrysotiel (mg) 387,1 306,5 566,2 1259,8

totaal per mineralogische groep
Gehalte NHG serpentijn (mg/kg ds) 38,39 30,40 56,15 124,94
Gehalte serpentijn (mg/kg ds) 38,39 30,40 56,15 124,94

Totaal
Aantal deeltjes totaal (stuk) 52 53 51 156
Gehalte NHG t.o.v. totaal (mg/kg ds) 38,39 30,40 56,15 124,94
Gehalte t.o.v. totaal (mg/kg ds) 38,39 30,40 56,15 124,94

* = Van de zeeffractie <0,5 mm is maximaal 10 gram kwalitatief beoordeeld en deze bevat asbestverdachte vezels.
NHG = Niet hechtgebonden.
HG = Hechtgebonden.



 
 
 
 
 
 
 
 

BIJLAGE 5 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Behoort bij rapport: 211739 
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211739
Markelo

05-11-2021
vd poel milieu
2021180897
08-11-2021
10-11-2021

Eenheid 1 GSSD Oordeel 2 GSSD Oordeel

Bodemtype correctie
1,2 0,7
3,5 3

Voorbehandeling
Uitgevoerd Uitgevoerd

Bodemkundige analyses
% (m/m) 92,6 92,6 91,5 91,5
% (m/m) ds 1,2 1,2 <0,7 0,49
% (m/m) ds 99 100
% (m/m) ds 3,5 3,5 3 3

Metalen
mg/kg ds <20 45,68 <20 48,22
mg/kg ds <0,20 0,2356 - <0,20 0,2374 -

mg/kg ds <3,0 6,342 - <3,0 6,655 -

mg/kg ds <5,0 6,885 - <5,0 7 -

mg/kg ds <0,050 0,049 - <0,050 0,0494 -

mg/kg ds <1,5 1,05 - <1,5 1,05 -

mg/kg ds <4,0 7,259 - <4,0 7,538 -

mg/kg ds <10 10,72 - <10 10,82 -

mg/kg ds <20 30,87 - <20 31,61 -

Minerale olie
mg/kg ds <3,0 10,5 <3,0 10,5
mg/kg ds <5,0 17,5 <5,0 17,5
mg/kg ds <5,0 17,5 <5,0 17,5
mg/kg ds <11 38,5 <11 38,5
mg/kg ds <5,0 17,5 <5,0 17,5
mg/kg ds <6,0 21 <6,0 21
mg/kg ds <35 122,5 - <35 122,5 -

Polychloorbifenylen, PCB
mg/kg ds <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0035
mg/kg ds 0,0049 0,0245 - 0,0049 0,0245 -

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035
mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035
mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035
mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035
mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035
mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035
mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035
mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035
mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035
mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035
mg/kg ds 0,35 0,35 - 0,35 0,35 -

Nr. Analytico-nr BoToVa Oordeel

1 12385052 Voldoet aan Achtergrondwaarde

2 12385053 Voldoet aan Achtergrondwaarde

Verklaring van de gebruikte tekens:

kleiner dan of gelijk aan de Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd.

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

Mp. 2, 5 en 6, 02: 10-60, 05: 10-60, 06: 10-60

Mp. 1 en 2, 01: 50-100, 01: 100-150, 01: 150-200,02: 60-110, 02: 110-160, 02: 160-210

-
*

**

***

Benzo(a)pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Indeno(123-cd)pyreen
PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda
Monster

Fenanthreen
Anthraceen
Fluorantheen
Benzo(a)anthraceen
Chryseen
Benzo(k)fluorantheen

PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
PCB (som 7) (factor 0,7)

Naftaleen

Minerale olie (C30-C35)
Minerale olie (C35-C40)
Minerale olie totaal (C10-C40)

PCB 28
PCB 52
PCB 101

Lood (Pb)
Zink (Zn)

Minerale olie (C10-C12)
Minerale olie (C12-C16)
Minerale olie (C16-C21)
Minerale olie (C21-C30)

Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)

Cryogeen malen

Droge stof
Organische stof
Gloeirest
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Barium (Ba)

Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Organische stof
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Uw projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer



211739
Markelo

05-11-2021
vd poel milieu
2021180897
08-11-2021
10-11-2021

Eenheid 1 Oordeel 2 Oordeel

Bodemtype correctie
1,2 0,7
3,5 3

Voorbehandeling
Uitgevoerd Uitgevoerd

Bodemkundige analyses
% (m/m) 92,6 91,5
% (m/m) ds 1,2 <0,7
% (m/m) ds 99 100
% (m/m) ds 3,5 3

Metalen
mg/kg ds <20 <20
mg/kg ds <0,20 <= AW <0,20 <= AW

mg/kg ds <3,0 <= AW <3,0 <= AW

mg/kg ds <5,0 <= AW <5,0 <= AW

mg/kg ds <0,050 <= AW <0,050 <= AW

mg/kg ds <1,5 <= AW <1,5 <= AW

mg/kg ds <4,0 <= AW <4,0 <= AW

mg/kg ds <10 <= AW <10 <= AW

mg/kg ds <20 <= AW <20 <= AW

Minerale olie
mg/kg ds <3,0 <3,0
mg/kg ds <5,0 <5,0
mg/kg ds <5,0 <5,0
mg/kg ds <11 <11
mg/kg ds <5,0 <5,0
mg/kg ds <6,0 <6,0
mg/kg ds <35 <= AW <35 <= AW

Polychloorbifenylen, PCB
mg/kg ds <0,0010 <0,0010
mg/kg ds <0,0010 <0,0010
mg/kg ds <0,0010 <0,0010
mg/kg ds <0,0010 <0,0010
mg/kg ds <0,0010 <0,0010
mg/kg ds <0,0010 <0,0010
mg/kg ds <0,0010 <0,0010
mg/kg ds 0,0049 <= AW 0,0049 <= AW

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
mg/kg ds <0,050 <0,050
mg/kg ds <0,050 <0,050
mg/kg ds <0,050 <0,050
mg/kg ds <0,050 <0,050
mg/kg ds <0,050 <0,050
mg/kg ds <0,050 <0,050
mg/kg ds <0,050 <0,050
mg/kg ds <0,050 <0,050
mg/kg ds <0,050 <0,050
mg/kg ds <0,050 <0,050
mg/kg ds 0,35 <= AW 0,35 <= AW

Nr. Analytico-nr Oordeel

1 12385052 Altijd toepasbaar

2 12385053 Altijd toepasbaar

Verklaring van de gebruikte tekens:

kleiner dan of gelijk aan de Achtergrondwaarde

klasse industrie

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd.

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

Mp. 2, 5 en 6, 02: 10-60, 05: 10-60, 06: 10-60

Mp. 1 en 2, 01: 50-100, 01: 100-150, 01: 150-200,02: 60-110, 02: 110-160, 02: 160-210

<= AW

Ind.

Benzo(a)pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Indeno(123-cd)pyreen
PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda
Monster

Fenanthreen
Anthraceen
Fluorantheen
Benzo(a)anthraceen
Chryseen
Benzo(k)fluorantheen

PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
PCB (som 7) (factor 0,7)

Naftaleen

Minerale olie (C30-C35)
Minerale olie (C35-C40)
Minerale olie totaal (C10-C40)

PCB 28
PCB 52
PCB 101

Lood (Pb)
Zink (Zn)

Minerale olie (C10-C12)
Minerale olie (C12-C16)
Minerale olie (C16-C21)
Minerale olie (C21-C30)

Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)

Cryogeen malen

Droge stof
Organische stof
Gloeirest
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Barium (Ba)

Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Organische stof
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Uw projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer



211739
Markelo

12-11-2021
vd poel milieu
2021184184
12-11-2021
17-11-2021

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L 39 39 - 20 50 338 625
µg/L 0,25 0,25 - 0,2 0,4 3,2 6
µg/L 13 13 - 2 20 60 100
µg/L 7 7 - 2 15 45 75
µg/L <0,050 0,035 - 0,05 0,05 0,175 0,3
µg/L <2,0 1,4 - 2 5 153 300
µg/L 54 54 * 3 15 45 75
µg/L <2,0 1,4 - 2 15 45 75
µg/L 19 19 - 10 65 433 800

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,2 15,1 30
µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 504 1000
µg/L <0,20 0,14 - 0,2 4 77 150
µg/L <0,10 0,07
µg/L <0,20 0,14
µg/L 0,21 0,21 - 0,2 0,2 35,1 70
µg/L <0,90
µg/L <0,020 0,014 - 0,02 0,01 35 70
µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 153 300

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,01 500 1000
µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 203 400
µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10
µg/L <0,20 0,14 - 0,2 24 262 500
µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 20 40
µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 454 900
µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 204 400
µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 150 300
µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 65 130
µg/L <0,10 0,07
µg/L <0,10 0,07
µg/L <1,6
µg/L <0,20 0,14 630
µg/L <0,10 0,07 - 0,2 0,01 2,5 5
µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10
µg/L 0,14 0,14 - 0,2 0,01 10 20
µg/L <0,20 0,14
µg/L <0,20 0,14
µg/L <0,20 0,14
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1. INLEIDING 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de aanleiding en het doel van het onderzoek en het wettelijk 
kader. Daarnaast wordt ingegaan op de huidige situatie van het plangebied en de beoogde 
ontwikkeling. 
 

1.1 Aanleiding en doel 

Aanleiding tot het onderzoek is de voorgenomen verbouwing van schuur tot woning ter plaatse van 
Herikerweg 24 te Markelo.  
 
Omdat de ontwikkeling negatieve gevolgen kan hebben op beschermde natuurwaarden, is het 
voornemen getoetst aan de natuurwet- en regelgeving. Het doel van de quickscan Wet 
natuurbescherming is inzicht verkrijgen in de mogelijke effecten op beschermde natuurwaarden als 
gevolg van het plan. Indien negatieve effecten niet zijn te voorkomen, wordt geadviseerd omtrent de 
vervolgstappen. 
 

1.2 Wettelijk kader  

Voor de bescherming van natuurwaarden is de Wet natuurbescherming (Wnb) van toepassing. De 
Wnb regelt de bescherming van Natura 2000-gebieden, beschermde soorten en houtopstanden.  
De volledige wetstekst is hier te vinden: https://wetten.overheid.nl/BWBR0037552/2020-01-01. 
Daarnaast is, in het kader van gebiedsbescherming, ook het Natuurnetwerk Nederland (NNN) 
relevant.  
 
Natura 2000 
Hoofdstuk 2 van de Wnb regelt de bescherming van Natura 2000-gebieden, bestaande uit Vogel- 
en/of Habitatrichtlijngebieden. Per Natura 2000-gebied zijn instandhoudingsdoelen geformuleerd 
voor bescherming van habitattypen, habitats van soorten en leefgebieden van soorten en vogels.  
 
Vooraf is verplicht te beoordelen of plannen/projecten in of in de nabijheid van Natura 2000-
gebieden significant negatieve effecten kunnen hebben. Als uit de beoordeling (voortoets) blijkt dat 
geen effecten optreden dan kan een plan worden vastgesteld of is een vergunning voor een project 
of handeling niet nodig. Zijn (significante) effecten niet uit te sluiten dan is een nadere beoordeling 
en/of een vergunning nodig.  
 
Natuurnetwerk Nederland 
De bescherming van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is vastgelegd in het Besluit algemene 
regels ruimtelijke ordening (Barro) en uitgewerkt in provinciale verordeningen. Provincies wijzen 
gebieden aan die het NNN vormen. Via de provinciale verordeningen worden, in het belang van de 
bescherming, instandhouding en ontwikkeling van de wezenlijke kenmerken en waarden-, regels 
gesteld omtrent de inhoud van bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen. 
 
Voor nieuwe ontwikkelingen binnen het NNN, waarbij wordt afgeweken van het bestemmingsplan, 
geldt een ‘nee, tenzij’-afweging. Dit houdt kortweg in dat significante aantasting van de wezenlijke 
kenmerken en waarden van het NNN niet is toegestaan. Regels voor beoordeling van effecten op het 
NNN zijn vastgelegd in provinciale verordeningen.  
 
Soortenbescherming  
In hoofdstuk 3 van de Wnb is het onderdeel soortenbescherming is opgenomen. De beschermings-
regimes ten aanzien van beschermde soorten zijn te onderscheiden in Vogelrichtlijnsoorten (art. 3.1 
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– 3.4), Habitatrichtlijnsoorten (art 3.5 – 3.9) en nationaal beschermde soorten (art 3.10 – 3.11). 
Daarnaast is in de Wnb een zorgplichtartikel (1.11) opgenomen ter bescherming van alle in het wild 
levende flora en fauna. 
 
De Wnb gaat uit van het ‘nee, tenzij’-principe. Dit betekent dat activiteiten met een schadelijk effect 
op beschermde soorten in principe verboden zijn. Van dit verbod kan onder voorwaarden worden 
afgeweken met een ontheffing of een vrijstelling. De provincie Overijssel is bevoegd gezag voor het 
uitvoeren van de Wet natuurbescherming en heeft voor de implementatie een verordening 
opgesteld met daarin onder andere een lijst met de vrijgestelde soorten (zie bijlage 1). 
 

1.3  Plangebied en voorgenomen ontwikkelingen 

Huidige situatie plangebied 
Het plangebied is gelegen aan de Herikerweg 24 te Markelo, zie figuur 1.1. 
Het betreft een erf met woning diverse opstanden, waaronder de te verbouwen schuur.  
Het dak van de schuur is deels riet-gedekt, deels bedekt met dakpannen. De nokvorsten zijn 
afgewerkt met beton. Muren zijn deels steens, deels halfsteens, spouwmuren zijn niet aanwezig. 
Oppervlaktewater ontbreekt binnen het plangebied.  
 
Het perceel ligt buiten de bebouwde kom van Markelo. De dorpskern van Markelo ligt op circa 2.5 
kilometer afstand. De omgeving van het plangebied kenmerkt zich door akkerlanden. Opgaand groen 
is aanwezig in de vorm van bomenrijen. Op circa 300 meter ligt watergang de ‘Holtdijksche Beek’. 
Figuur 1.2 tot en met 1.5 geven een impressie van het plangebied. 
 

 
Figuur 1.1 Plangebied (rood omlijnd) (bron achtergrondkaart: AmigoCloud). 
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Figuur 1.2 Linkerzijgevel en voorgevel van de te verbouwen schuur. 

 

 
Figuur 1.3 Linkerzijgevel van de te verbouwen schuur. 
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Figuur 1.4 Rechterzijgevel van de te verbouwen schuur. 

 

 
Figuur 1.5 Achtergevel van de te verbouwen schuur. 
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Voorgenomen ontwikkelingen 
De opdrachtgever is voornemens om de schuur te verbouwen tot woning. Hiervoor is een wijziging 
van het bestemmingsplan nodig. De werkzaamheden worden met name aan de binnenzijde van de 
schuur uitgevoerd. Het dak wordt niet vervangen, wel worden enkele ramen toegevoegd.  
Voor de voorgenomen plannen worden geen bomen of ander opgaand groen gekapt. Het is nog niet 
duidelijk of de woning op het gas aangesloten wordt.  
 
Wanneer de werkzaamheden uitgevoerd worden is op het moment van schrijven niet exact bekend, 
dit is afhankelijk van vergunningsaanvragen en zal waarschijnlijk niet voor juli 2022 zijn.  
 
In figuur 1.6 is de oude situatie weergegeven. In figuur 1.7 is de nieuwe situatie weergegeven.  
 

 
Figuur 1.6 huidige situatie (bron: BVR2 bouwbureau). 
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Figuur 1.7 Nieuwe gevelaanzichten (bron: BVR2 bouwbureau). 
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2. INVENTARISATIE EN EFFECTBEOORDELING 

Het onderzoek heeft bestaat uit het raadplegen van beschikbare bestaande bronnen aangevuld met 
een veldinspectie van het plangebied.  
 

2.1 Bronnenonderzoek 

Voorafgaand aan het veldbezoek is gestart met een bureaustudie naar het voorkomen van 
beschermde flora en fauna ter plaatse van het plangebied en de nabije omgeving. Dit 
bronnenonderzoek heeft bestaan uit het op 27 oktober 2021 opvragen van gegevens van de 
Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF, 2021) van de afgelopen vijf jaar. Hierin is een overzicht 
opgevraagd van de ontheffingsplichtige soorten in de Wet natuurbescherming binnen een straal van 
1 kilometer rond het plangebied. Bij het gebruik is rekening gehouden met de juridische 
houdbaarheid van de gegevens (3-5 jaar). Oudere waarnemingen kunnen -indien relevant- worden 
gebruikt om de ecologische potenties in te schatten. Verder is gebruik gemaakt van bestaande 
literatuurgegevens (Broekhuizen et al., 2016; Dietz et al., 2011) en verspreidingsatlassen (NDFF, 
verspreidingsatlas.nl). Ten aanzien van gebiedsbescherming is aan de hand van (provinciale) 
kaartenviewers nagegaan of het plangebied in/nabij beschermde gebieden (Natura 2000-gebieden 
en/of het NNN) ligt. 
 
Uit het bronnenonderzoek komen voor dit onderzoek relevante soorten naar voren: huismus, 
gierzwaluw, boerenzwaluw, huiszwaluw, steenuil, gekraagde roodstaart, koolmees en pimpelmees. 
Voor een volledig overzicht, zie bijlage 3.  
 

2.2 Veldinspectie 

Het bezoek is erop gericht om te beoordelen of in het plangebied en de directe omgeving potentiële 
leef- en groeiplaatsen van beschermde dier- en plantensoorten aanwezig zijn. De waargenomen 
beschermde soorten zijn vastgelegd. Het plangebied en de directe omgeving zijn onderzocht door 
een ecoloog van Eco Reest. Het veldbezoek vond overdag plaats op 28 oktober 2021. Het veldbezoek 
heeft overdag plaatsgevonden. Tijdens de inventarisatie waren de weersomstandigheden als volgt: 
droog, helder, 1 BFT, 16°C.  
 

2.3 Toetsing 

Voor het onderdeel gebiedsbescherming (H3) is ten aanzien van Natura 2000 een voortoets 
uitgevoerd, waarin is beoordeeld of (significant) negatieve effecten op de beschermde waarden 
(instandhoudingsdoelen) van Natura 2000-gebieden zijn te verwachten, en of er een diepgaandere 
beoordeling noodzakelijk is. Voor de regels ten aanzien van het NNN is bepaald of mogelijk sprake is 
van negatieve effecten op de wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN en of 
vervolgonderzoek nodig is. 
 
Voor het onderdeel soortenbescherming (H4) is op basis van het bronnenonderzoek en het 
veldbezoek beoordeeld welke beschermde soorten (mogelijk) aanwezig zijn. Vervolgens is op basis 
van het voornemen bepaald of en zo ja, welke effecten kunnen optreden op beschermde soorten. 
Indien sprake is van negatieve effecten is advies gegeven over de te nemen vervolgstappen.  
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3. EFFECTBEOORDELING GEBIEDSBESCHERMING  

3.1 Natura 2000 

Ligging plangebied t.o.v. Natura 2000-gebieden 
Het plangebied ligt buiten de begrenzing van Natura 2000-gebied. De dichtstbijzijnde Natura 2000-
gebieden betreffen Borkeld op circa 3.5 kilometer afstand, het Wiedense veld op circa 11 kilometer 
afstand en de Sallandse Heuvelrug ligt op circa 10 kilometer afstand (zie figuur 3.1).  
 

 
Figuur 3.1 Globale ligging plangebied (zwarte asterisk) ten opzichte van de dichtstbijzijnde Natura 2000-
gebieden (Bron: AERIUS Calculator). 

 
Mogelijke effecten 
Op basis van de effectenindicator (Broekmeyer et al. 2014, 2006) kan de relevante categorie 
woningbouw in relatie tot de meest nabijgelegen Natura 2000- gebieden mogelijk leiden tot: 
oppervlakteverlies, versnippering, verontreiniging, verdroging, verstoring (licht, geluid, optisch, 
trillingen) en mechanische effecten. Als aanvulling hierop kan ook sprake zijn van verzuring/ 
vermesting als gevolg van stikstofdepositie.  
 
Effectbeoordeling 
Aangezien het plangebied buiten de begrenzing van Natura 2000-gebied ligt, is er geen sprake van 
direct negatieve effecten zoals oppervlakteverlies, versnippering en mechanische effecten. De 
mogelijke effecten beperken zich zodoende tot externe werking.  
 
Op basis van de bekende verstoringsafstanden tot maximaal 1.500 meter (Vegte et al., 2014; 
Broekmeyer et al., 2014 en krijgsveld et al., 2008) en de afstanden tot de meest nabijgelegen Natura 

Circa 11 kilometer 

Circa 10 kilometer 

Circa 3.5 kilometer 
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2000-gebieden (circa 3.5 kilometer), is geen sprake van (tijdelijke) verstoring op Natura 2000-
gebieden. Ook ontbreken ecologische relaties tussen het plangebied en de Natura 2000-gebieden. De 
aangewezen doelsoorten (korhoen, nachtzwaluw en roodborsttapuit) van de dichtstbijzijnde Natura 
2000-gebieden zijn gebonden aan specifieke biotopen (Natura2000.nl, 2021). Gezien de 
habitatseisen van de doelsoorten en de terreinkenmerken van het plangebied (bebouwing en nabij 
verstoringsbronnen bebouwing/ wegen/ opgaand groen) hebben doelsoorten geen functionele 
relatie met het plangebied. Er is zodoende geen sprake van (tijdelijke) verstoring op 
instandhoudingsdoelen van Natura 2000-gebieden.  
 
Eventuele trillingen hebben gezien de beperkte reikwijdte en de afstand tot het Natura 2000-gebied 
Borkeld (circa 3.5 kilometer) geen effect. De tijdelijke realisatiefase en het toekomstig gebruik 
kunnen zorgen voor extra stikstofdepositie. De overige effecten verontreiniging en verdroging zijn 
gezien de uitvoeringswijze (waaronder milieueisen machinerie) niet aan de orde.  
 
Door de voorgenomen ontwikkeling kan in de realisatie- en/of gebruiksfase stikstofdepositie 
ontstaan. Emissie van stikstofoxiden ontstaan onder andere door verbranding van fossiele 
brandstoffen bij stook van cv-installaties of in het verkeer. Stikstofdepositie kan tot vele kilometers 
ver reiken en negatieve (verzurende/ vermestende) effecten hebben op stikstofgevoelige Natura 
2000 gebieden. Met de inwerkingtreding van de nieuwe stikstofwet (Wet stikstofreductie en 
natuurverbetering) geldt er per 1 juli 2021 een vrijstelling voor de tijdelijke realisatiefase ten aanzien 
van bouw-, sloop- en eenmalige aanlegactiviteiten (staatsblad, 2021a,b). Het aspect stikstofdepositie 
speelt hierdoor in het vergunningstraject alleen nog een rol in de gebruiksfase.  
 
In de toekomstige gebruiksfase is echter sprake van een zeer geringe toename van stikstofemissies. 
Vanwege het bouwbesluit (Overheid.nl, 2018) zullende woningen hoogstwaarschijnlijk gasloos zijn, 
zodat er waarschijnlijk geen sprake is van gebouwgebonden emissies. Er is slechts sprake van een 
kleine emissie als gevolg van bewoning (BBQ, sfeerhaard). In de gebruiksfase zijn alleen de extra 
verkeersbewegingen relevant. Op basis van kerngetallen betreft dit voor de extra woning een 
toename van maximaal 8.6 verkeersbewegingen per etmaal (CROW, 2018). Gezien dit beperkte 
aantal en de ruime afstand tussen het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied Borkeld (circa 3.5 
kilometer), zal het extra verkeer als gevolg van het plan geen stikstofdepositie op Natura 2000-
gebieden tot gevolg hebben. Middels een berekening met AERIUS-Calculator kan dit eventueel 
(juridisch) worden onderbouwd.  
 

3.2 Natuurnetwerk Nederland 

Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is een samenhangend netwerk van natuur- en 
landbouwgebieden met hoge natuurwaarden. Het NNN heeft als doel het behouden, beschermen en 
versterken van de rijkdom aan plant- en diersoorten (biodiversiteit). De NNN maakt onderdeel uit 
van de Zone Ondernemen met Natuur en Water (Zone ONW). In de Zone ONW is het beleid gericht 
op ruimte te creëren voor economische ontwikkelingen zoals de landbouw, recreatie en 
natuurgebonden woon- en werklocaties (bijvoorbeeld nieuwe landgoederen).  
 
Ligging plangebied t.o.v. het NNN 
Op de kaart in figuur 3.2 is te zien dat het plangebied niet binnen het Natuurnetwerk Nederland 
(NNN) en de Zone Ondernemen met Natuur en Water ligt. Het dichtstbijzijnde NNN-gebied ligt op 
circa één kilometer afstand.  
 
Effectbeoordeling 
In voorliggend geval is sprake van een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling, er is namelijk sprake van een 
functiewijziging (schuur naar woning). Het plangebied ligt echter buiten het NNN, zodat een verdere 
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NNN-toets niet nodig is. De provincie Overijssel hanteert ook geen externe werking ten aanzien van 
het NNN (provincie Overijssel, 2021). Gezien het huidige gebruik van het erf in combinatie met de 
lokale aard en geringe omvang van het plan zijn – in het kader van een goede ruimtelijke ordening – 
geen effecten op de wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN-deelgebied te verwachten. 
Vervolgstappen ten aanzien van het NNN zijn niet aan de orde. 
 

 
Figuur 3.2 Globale ligging plangebied (rode cirkel) ten opzichte van het NNN (groen) en Zone Ondernemen 
met Water en natuur (gestippeld) (Bron: Provincie Overijssel – Geoportaal, 2021). 
 

3.3 Natuur buiten het NNN 

In het Overijsselse ruimtelijk beleid is naast bescherming van natuur binnen het NNN ook aandacht 
voor bescherming van natuur buiten het NNN, namelijk in de leefgebieden agrarisch natuurbeheer 
(inclusief weidevogelgebieden). 
 
In figuur 3.2 is te zien dat het plangebied niet binnen bos-en natuurgebieden buiten het NNN ligt. 
Ook ligt het plangebied niet binnen de voor weidevogels relevante leefgebieden open grasland en 
open akkerland (zie figuur 3.3). De voorgenomen ontwikkeling heeft zodoende geen effect op natuur 
buiten het NNN. Vervolgstappen zijn zodoende niet aan de orde.  
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Figuur 3.3 Ligging plangebied (rode marker) binnen het zoekgebied ‘droge dooradering’ (bron: Provincie 
Overijssel – Natuurbeheerplan 2021).  

 

  



 Pagina 15 van 29  

 

  
Quickscan Wet natuurbescherming soorten en gebied 

Herikerweg 24 te Markelo (kenmerk: 211777 v1.0) 

 

4. EFFECTBEOORDELING SOORTENBESCHERMING 

4.1 Flora 

De veldinspectie is uitgevoerd na het bloeiseizoen van vele soorten planten. Desondanks is op basis 
van de terreinkenmerken en aangetroffen soorten een goed beeld verkregen van de potentie voor 
beschermde soorten.  
In het plangebied zijn gedurende de veldinspectie geen beschermde soorten aangetroffen. De tuin 
van het plangebied betreft een tuin met gecultiveerde plantensoorten. De tuin rondom de schuur is 
deels verhard, deels ingezaaid met Engels raaigras (zie figuur 4.1). Gedurende de veldinspectie zijn 
zomereiken waargenomen. Er worden gezien de voedselrijke omstandigheden en het beheer 
(frequent maaien van het gazon, tuin met gecultiveerde soorten) geen beschermde soorten binnen 
het plangebied verwacht. Daarnaast blijven bomen en ander opgaand groen behouden met de 
voorgenomen werkzaamheden. Vervolgstappen ten aanzien van beschermde flora zijn zodoende niet 
aan de orde.  
 

 
Figuur 4.1 De omliggende tuin van de schuur is deels verhard, deels ingezaaid met Engels raaigras. 
 

4.2 Vogels 

De veldinspectie is uitgevoerd na het broedseizoen van vogels. Broedende vogels zijn daardoor niet 
waar te nemen. Desondanks kan er op basis van de veldinspectie een goed beeld verkregen worden 
van geschiktheid voor vogelsoorten.  
 
Soorten met een jaarrond beschermd nest (categorie 1 – 4) 
De in de omgeving bekende huismus (NDFF, 2021, bijlage 3) kan tot broeden komen binnen het 
plangebied. Mussen zijn waargenomen op zolder gedurende de veldinspectie. Eveneens 
aangetroffen zijn uitwerpselen, zie figuur 4.2. Met de voorgenomen werkzaamheden worden 
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potentiële nestplaatsen van huismus beschadigd en/of vernield. Een overtreding op de Wet 
natuurbescherming is zodoende niet uitgesloten.  
Voor gierzwaluw zijn er geen geschikte invliegopeningen en nestplaatsen. Het dak is (deels) gedekt 
met riet en nokvorsten zijn volledig afgesloten (zie figuur 4.3). Nestplaatsen van gierzwaluwen zijn 
zodoende uitgesloten.  
 
Nesten van overige in de omgeving bekende soorten met jaarrond beschermd zoals boerenzwaluw 
en huiszwaluw (NDFF, 2021, bijlage 3) zijn gedurende de veldinspectie niet aangetoond. De in de 
omgeving bekende boombewonende soorten als buizerd en roek zijn binnen het plangebied 
uitgesloten. Roeken broeden in kolonies, nesten zijn niet aangetroffen. Buizerd zal gezien de 
omgeving (veel verstoring) niet tot broeden komen in bomen in de omgeving van het plangebied. 
Ook zijn geen vaste rustplaatsen van de in de omgeving bekende steenuil (NDFF, 2021, bijlage 3) 
aanwezig, er zijn geen sporen van aanwezigheid (uitwerpselen, prooiresten) aangetroffen.  
 

 
Figuur 4.2 Uitwerpselen van huismus op zolder aangetroffen.  
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Figuur 4.3 Nokvorsten zijn volledig afgesloten en geven geen toegang voor vogels.  

 
Overige soorten met jaarrond beschermde nesten (categorie 5 vogelsoorten) 
Gedurende de veldinspectie zijn geen categorie 5 vogelsoorten waargenomen. Ook nesten op sporen 
van nesten zijn niet waargenomen. Mogelijk kunnen categorie 5 vogelsoorten in of in de omgeving 
van het plangebied tot broeden komen. Nesten van categorie 5 vogelsoorten zijn jaarrond 
beschermd wanneer onvoldoend alternatieve nestlocaties overblijven in de omgeving. Hoewel deze 
soorten vaak terugkeren naar de plaats waar zij het voorgaande jaar hebben gebroed, beschikken ze 
wel over voldoende flexibiliteit om zich elders te vestigen.  
 
Categorie 5 vogelsoorten zoals in de omgeving bekende gekraagde roodstaart (NDFF, 2021, bijlage 3) 
kan tot broeden komen binnen het plangebied. Ook spreeuwen kunnen binnen het plangebied tot 
broeden komen. Vogels hebben toegang tot de schuur (via het konijnenhok). Voor in de nabijheid 
bekende categorie 5 vogelsoorten (NDFF, 2021, bijlage 3) zijn in de omgeving van het plangebied 
voldoende alternatieven aanwezig. Alternatieve broedlocaties zijn aanwezig in de vorm van bomen, 
struiken en ander opgaand groen en woningen en schuren. Vervolgstappen ten aanzien van categorie 
5 vogelsoorten zijn niet aan de orde.  
 
Soorten zonder jaarrond beschermd nest 
Gedurende de veldinspectie zijn koolmezen en pimpelmezen waargenomen. In bomen en opgaand 
groen kunnen vogelsoorten zonder jaarrond beschermd nest tot broeden komen. Deze worden met 
de voorgenomen werkzaamheden echter niet aangetast. Verstoring van broedgevallen is toegestaan, 
zolang het geen wezenlijke invloed heeft op de gunstige staat van instandhouding. 
 
Foerageergebied 
Het plangebied maakt mogelijk onderdeel uit van het foerageergebied van diverse vogels. Tijdens het 
veldbezoek zijn geen foeragerende vogels waargenomen. Gezien het beperkte oppervlak en de 
terreinkenmerken betreft het geen essentieel foerageergebied. In de directe omgeving (tuinen 
erven) is voldoende beschikbaar alternatief foerageergebied beschikbaar. 
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4.3 Vleermuizen 

Verblijfplaatsen 
Vleermuizen hebben hun verblijfplaatsen in gebouwen en/of bomen. Er is beperkt toegang voor 
vleermuizen via een kier tussen de gevel en het dakoverstek, zie figuur 4.4. Het betreft een 
potentieel zomerverblijfplaats voor dwergsoorten zoals gewone dwergvleermuis en ruige 
dwergvleermuis. Overige verblijfplaatsen worden binnen het plangebied uitgesloten. Met het 
ontbreken van het dakbeschot ontbreken geschikte verblijfplaatsen. Van grootoorvleermuizen is 
bekend dat deze dieren los aan een balk kunnen hangen echter zijn er geen invlieglocaties aanwezig. 
De onderste rij dakpannen bevindt zich te laag bij de grond. Er is geen toegang mogelijk via de 
(kapotte) ramen. Deze zijn gerepareerd met plexiglas waardoor toegang niet mogelijk is. Via de 
deuren aan de voorgevel van de schuur bevinden zich geen toegangslocaties, deze zijn dicht gepurd 
(zie figuur 4.5). Overige verblijfplaatsen zijn niet waarschijnlijk. De nokvorst is volledig afgesloten 
waardoor er via nokvorsten geen toegang is tot het dak (zie figuur 4.3).  
Een overtreding op de Wet natuurbescherming kan voorkomen worden door de kier tussen gevel en 
het dakoverstek intact te laten en potentiële invlieglocaties niet te blokkeren (met bijvoorbeeld een 
steiger). Daarnaast kan om verstoring te voorkomen het licht tussen zonsondergang en zonopkomst 
uitgeschakeld worden of kan er gebruik worden gemaakt van vleermuisvriendelijke verlichting.  
 

 
Figuur 4.4 toegang voor vleermuizen tussen gevel en het dakoverstek 
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Figuur 4.5 Potentiële toegangslocaties voor vleermuizen zijn dicht gepurd.  
 

Vliegroute 
De straat en bosschages in de omgeving vormen lijnvormige elementen die als vliegroute kunnen 
worden gebruikt door vleermuizen. De aanwezigheid van vliegroutes kan niet uitgesloten worden. 
Met de voorgenomen werkzaamheden aan de schuur blijven deze lijnstructuren in start. Er wordt 
geen negatief effect op potentiële vliegroutes verwacht. Vervolgstappen ten aanzien van vliegroutes 
zijn zodoende niet aan de orde.  
 
Foerageergebied 
Het plangebied kan onderdeel uitmaken van het van het foerageergebied van vleermuizen. Omdat er 
overdag gewerkt zal worden (zie 1.4) en de locatie na ontwikkeling voldoende geschikt blijft als 
foerageergebied, is verder onderzoek naar het foerageergebied niet noodzakelijk.  
 

4.4 Grondgebonden zoogdieren 

Verblijfplaatsen van beschermde grondgebonden zoogdieren (zonder provinciale vrijstelling) worden 
op basis van de habitatseisen, de terreinkenmerken en het veldbezoek uitgesloten. Voor steenmarter 
zijn geschikte verblijfplaatsen aanwezig. Steenmarter heeft toegang tot het gebouw via het 
konijnenhok die vrij toegankelijk is (zie figuur 4.6) Echter wordt bij een eventuele aanwezigheid van 
steenmarter verwacht dat de konijn(en) ten prooi vallen aan steenmarter, welke niet het geval is. 
Eveneens zijn geen sporen (uitwerpselen, prooiresten) van steenmarter aangetoond. Verblijfplaatsen 
van kleine marterachtigen (bunzing, hermelijn en wezel) worden eveneens niet verwacht. Er is geen 
oppervlaktewater aanwezig binnen of in de directe omgeving van het plangebied. Daarnaast 
ontbreken schuilplaatsen en is er niet voldoende dekking aanwezig.  
 
Verblijfplaatsen van de voor in de nabijheid bekende egel (NDFF, 2021, bijlage 3) worden binnen het 
plangebied uitgesloten. Schuilplaatsen ontbreken. Egels kunnen wel van het plangebied gebruik 
maken als foerageergebied. Met de voorgenomen werkzaamheden zal potentieel foerageergebied 
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niet weggenomen worden en worden negatieve effecten niet verwacht. Vervolgstappen ten aanzien 
van beschermde grondgebonden zoogdieren is zodoende niet aan de orde.  
 

 
Figuur 4.6 Konijnenren welke potentieel toegankelijk is voor steenmarter en waardoor eveneens de schuur 
te bereiken is.  

 

4.5 Amfibieën 

Amfibieën zijn gedurende de veldinspectie niet waargenomen. Oppervlaktewater ontbreekt binnen 
en in de nabije omgeving van het plangebied. Aanwezigheid van voortplantingsbiotoop van 
beschermde amfibieën wordt zodoende binnen het plangebied uitgesloten. Enkele amfibiesoorten 
zoals in de omgeving bekende bruine kikker (NDFF, 2021, bijlage 3) kunnen overwinteren op het land 
(een deel overwinterd op het land, een deel in het water, Ravon, 2021). Ook rugstreeppad kan 
overwinteren op het land. Echter ontbreekt dekking en zijn zodoende uitgesloten. In voorliggende 
situatie geldt in de provincie Overijssel voor bruine kikker vrijstelling van de verbodsartikelen uit de 
Wet natuurbescherming (zie bijlage 1). Vanwege het ontbreken van oppervlaktewater in de nabije 
omgeving worden salamanders binnen het plangebied uitgesloten. Vervolgstappen ten aanzien van 
amfibieën zijn niet aan de orde. 
 

4.6 Reptielen 

Reptielen zijn gedurende de veldinspectie niet waargenomen. Beschermde reptielen worden gezien 
de terreinkenmerken niet verwacht. Op basis van de resultaten van het bronnenonderzoek en de 
veldinspectie kan de aanwezigheid van beschermde reptielen worden uitgesloten. Oppervlaktewater 
en dekking ontbreken. Het nemen van vervolgstappen ten aanzien van beschermde reptielen zijn 
zodoende niet aan de orde.  
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4.7 Vissen 

Binnen het plangebied is geen oppervlaktewater aanwezig. Er is zodoende geen negatief effect op 
(beschermde) vissen te verwachten. Vervolgstappen ten aanzien van vissen zijn niet aan de orde.  
 

4.8 Ongewervelden 

Gezien het plangebied en het ontbreken van oppervlaktewater en waardplanten van beschermde 
soorten maakt het plangebied geen deel uit van essentieel leefgebied van beschermde 
geleedpotigen (insecten als vlinders en libellen) en slakken. Vanwege de aard van de werkzaamheden 
(een te verbouwen schuur), worden negatieve effecten op beschermde geleedpotigen en slakken 
niet verwacht. Vervolgstappen zijn zodoende niet aan de orde. 
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5. CONCLUSIE EN ADVIES  

5.1 Gebiedsbescherming  

Uit de quickscan Wet natuurbescherming ten aanzien van gebiedsbescherming wordt het volgende 
geconcludeerd: 
 
Natura 2000 
Het plangebied ligt buiten Natura 2000-gebied. Het dichtstbijzijnde gebied ligt op circa 3.5 kilometer 
afstand. Vanwege deze afstand, de potentiële effecten, bekende dosis-effectrelaties en de aard/ 
omvang van de voorgenomen ontwikkeling, zijn directe effecten op voorhand uitgesloten. Ook wordt 
er geen toename verwacht in stikstofdepositie. De extra woning is waarschijnlijk gasloos, zodat er 
geen sprake van gebouwgebonden emissies. In de gebruiksfase zijn alleen extra verkeersbewegingen 
relevant, echter zijn die met maximaal 8,6 extra verkeersbewegingen per etmaal minimaal te 
noemen. Gezien dit beperkte aantal en de ruime afstand tot Natura 2000-gebieden zal het extra 
verkeer als gevolg van het plan geen stikstofdepositie op natura 2000-gebieden tot gevolg hebben. 
Middels een AERIUS-Calculator kan dit eventueel (juridisch) worden onderbouwd.  
 
Natuurnetwerk Nederland en natuur buiten het NNN. 
Het plangebied ligt buiten het Natuurnetwerk Nederland en natuur buiten het NNN. Ook ligt het 
plangebied niet binnen de voor weidevogels relevante leefgebieden open grasland en open 
akkerland. Provincie Overijssel hanteert geen externe werking ten aanzien van het NNN. Gezien het 
huidige gebruik van het erf in combinatie met de lokale aard en geringe omvang van het plan zijn er 
geen effecten op het NNN-deelgebied en natuur buiten het NNN te verwachten. Vervolgstappen zijn 
zodoende niet aan de orde.  
 

5.2 Soortenbescherming  

Uit de quickscan Wet natuurbescherming ten aanzien van soortenbescherming wordt het volgende 
geconcludeerd: 
 

- Beschermde flora wordt gezien de voedselrijke omstandigheden en het beheer (frequent 
maaien gazon, tuin met gecultiveerde soorten) niet verwacht. Ook blijven bomen en ander 
opgaand groen behouden. Vervolgstappen ten aanzien van flora zijn zodoende niet aan de orde.  

- Huismus kan tot broeden komen binnen het plangebied. Met de voorgenomen werkzaamheden 
worden mogelijk nestplaatsen beschadigd/ vernield en/of verstoord. Daarmee is een 
overtreding op de Wet natuurbescherming niet uitgesloten.  

- Categorie 5 vogelsoorten zoals gekraagde roodstaart en spreeuw en overige broedvogels 
kunnen binnen het plangebied tot broeden komen. Voor categorie 5 vogelsoorten zijn 
voldoende alternatieven in de omgeving beschikbaar waardoor nesten niet jaarrond beschermd 
zijn. Voor alle inheemse vogelsoorten geldt een verbod op handelingen die soorten, nesten, 
eieren of vaste rust-of verblijfplaatsen beschadigen. Met werken buiten het broedseizoen kan 
een overtreding op de Wet natuurbescherming voorkomen worden. 

- Het plangebied bevat mogelijk verblijfplaatsen voor gebouwbewonende vleermuizen. De kier 
tussen gevel en dakoverstek is geschikt als zomerverblijfplaats voor gewone dwergvleermuis en 
ruige dwergvleermuis. Overige verblijfplaatsen binnen het plangebied zijn uitgesloten. Een 
overtreding op de Wet natuurbescherming kan voorkomen worden door de potentiële 
verblijfplaats tussen gevel en dakoverstek intact te laten en toegangslocaties niet te blokkeren 
(door bijvoorbeeld een steiger).  
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- Er is toegang tot de schuur via dakpannen en deur van het konijnenhok en tussen de gevel en 

het dakoverstek. Mogelijk worden verblijfplaatsen gedurende de werkzaamheden beschadigd, 
vernield en of verstoord. Een overtreding op de Wet natuurbescherming is zodoende niet 
uitgesloten.  

- Grondgebonden zoogdieren zoals egel kunnen van het plangebied gebruik maken als leefgebied. 
Potentieel leefgebied wordt met de voorgenomen werkzaamheden niet aangetast. 
Verblijfplaatsen worden in de te verbouwen schuur niet verwacht. Vervolgstappen zijn niet aan 
de orde.  

- Met het ontbreken van oppervlaktewater en schuilmogelijkheden worden beschermde 
amfibiesoorten niet verwacht. Vervolgstappen ten aanzien van amfibieën zijn zodoende niet aan 
de orde.  

- Door het ontbreken van schuilmogelijkheden worden beschermde reptielen niet verwacht. 
Vervolgstappen ten aanzien van beschermde reptielen zijn zodoende niet aan de orde. 

- Beschermde ongewervelden worden binnen het plangebied gezien het ontbreken van 
waardplanten en water niet verwacht. Gezien de aard van de werkzaamheden (een te 
verbouwen schuur) worden negatieve effecten op beschermde ongewervelden uitgesloten. 
Vervolgstappen zijn zodoende niet aan de orde.  

 

5.3 Advies en vervolgstappen 

Stikstofdepositie 
Naar verwachting is geen sprake van stikstofdepositie als gevolg van het toekomstige gebruik, gezien 
de gasloze woning en het beperkt aantal verkeersbewegingen als gevolg van een extra woning. 
Eventueel kan met behulp van het rekenmiddel AERIUS-Calculator een berekening voor de 
gebruiksfase worden uitgevoerd, om inzichtelijk te maken of sprake is van stikstofdepositie op 
Natura 2000-gebied(en). 
 
Voor ontwikkelingen waarbij is aangetoond dat er géén sprake is van (toename van) stikstofdepositie 
op Natura 2000-gebieden (<0,00 mol/ha/jr.), is geen vergunning nodig. In dat geval kan het plan 
worden vastgesteld en uitgevoerd zonder verdere vervolgstappen met betrekking tot de Wet 
natuurbescherming, onderdeel Natura 2000. Voor ontwikkelingen waarbij de depositie >0,00 
mol/ha/jaar is, zijn significant negatieve effecten niet op voorhand uitgesloten en zijn vervolgstappen 
zoals een nadere ecologische beoordeling (voortoets stikstof), saldering en/of een vergunning aan de 
orde. 
 
Soortgericht nader onderzoek huismussen  
Om te bepalen of er nestplaatsen van huismussen in de bebouwing aanwezig zijn, is aanvullend 
onderzoek nodig. Alleen dan kan bepaald worden of er bij de voorgenomen werkzaamheden sprake 
is van overtreding van verbodsbepalingen uit de Wet natuurbescherming.  
 
Huismusonderzoek vindt plaats middels twee veldbezoeken in de periode april – 15 mei (conform het 
Kennisdocument Huismus, BIJ12 2017c). Huismussen worden gedurende de meest optimale periode 
van de dag geïnventariseerd; tussen één à twee uur na zonsopkomst en één à twee uur voor 
zonsondergang. 
 
Overige broedvogels 
Binnen en in de directe omgeving van het plangebied kunnen diverse (niet jaarrond beschermde) 
vogels tot broeden komen. Voor alle inheemse vogelsoorten geldt een verbod op handelingen die 
soorten, nesten, eieren of vaste rust-of verblijfplaatsen beschadigen.  
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Bij uitvoering van de werkzaamheden in het broedseizoen wordt geadviseerd potentiële nestlocaties 
vóór het broedseizoen ongeschikt te maken voor vogels. Ook kan ervoor worden gekozen de 
werkzaamheden voor het broedseizoen op te starten en continue door te werken, zodat vogels 
buiten de invloedsfeer van de werkzaamheden geschikte broedgelegenheid zullen zoeken. 
Wanneer de werkzaamheden in het broedseizoen worden opgestart en de locaties niet van tevoren 
dicht gezet kunnen worden, moet de locatie voorafgaand aan de werkzaamheden worden 
vrijgegeven door een ervaren ecoloog (broedvogelcheck). Indien bij de controle in gebruik zijnde 
nesten van vogels, of in aanbouw zijnde nesten worden aangetroffen moet een zorgvuldige 
werkwijze worden bepaald of dienen de werkzaamheden worden uitgesteld tot het nest niet meer in 
gebruik is. 
 
Indien de werkzaamheden binnen het broedseizoen plaatsvinden, wordt geadviseerd voorafgaand 
aan de werkzaamheden een broedvogelcheck uit te laten voeren om vast stellen of binnen de 
invloedsfeer van de werkzaamheden broedvogels aanwezig zijn. Indien deze afwezig zijn, kunnen 
werkzaamheden doorgang vinden. Indien bij de controle in gebruik zijnde nesten van vogels, of in 
aanbouw zijnde nesten worden aangetroffen, dient een zorgvuldige werkwijze worden bepaald of 
dienen de werkzaamheden worden uitgesteld tot het nest niet meer in gebruik is. Ook kan ervoor 
worden gekozen de werkzaamheden voor het broedseizoen op te starten en continue door te 
werken, zodat vogels buiten de invloedsfeer van de werkzaamheden geschikte broedgelegenheid 
zullen zoeken. 
 
Zorgplicht 
Wij merken op dat te allen tijde de zorgplicht blijft gelden. Deze zorgplicht houdt in dat nadelige 
gevolgen voor flora en fauna zoveel mogelijk moeten worden voorkomen. Deze zorg geldt voor alle 
individuen van in Nederland voorkomende soorten planten en dieren, ongeacht of deze soort 
beschermd is en ongeacht of ontheffing of vrijstelling is verleend. 
 

5.4 Verantwoording 

 
De conclusies en adviezen zijn van toepassing op de door de opdrachtgever aangegeven en in 
hoofdstuk 1.4 beschreven werkzaamheden en onder de voorwaarden en uitgangspunten genoemd in 
het document (en overige communicatie met de opdrachtgever). Indien deze wijzigen of er ook 
andere werkzaamheden worden uitgevoerd, dient er een herbeoordeling plaats te vinden.  
 
De initiatiefnemer of opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik van de rapportage. Eco 
Reest BV aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud, interpretaties of conclusies 
indien gebruik wordt gemaakt van deelaspecten van deze rapportage, zonder verwijzing naar de 
volledige rapportage.  
 
Bovendien aanvaardt Eco Reest BV geen aansprakelijkheid voor kosten en vertraging die optreden als 
gevolg van het voorkomen van beschermde flora en fauna. 
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BIJLAGE 1 
OVERZICHT VRIJGESTELDE SOORTEN  
PROVINCIE OVERIJSSEL 
 

Vrijgestelde soorten (artikel 3.10 eerste lid, onderdeel c) Provincie Overijssel 
o.b.v. bijlage actualisatie omgevingsverordening 2018/2019 

Zoogdieren 
 

Aardmuis (Microtus agrestis) 
Bosmuis (Apodemus sylvaticus) 
Dwergmuis (Micromys minutus) 
Dwergspitsmuis (Sorex minutus) 
Gewone bosspitsmuis (Sorex araneus) 
Haas (Lepus europeus) 
Huisspitsmuis (Crocidura russula) 
Konijn (Oryctolagus cuniculus) 
Ree (Capreolus capreolus) 
Rosse woelmuis (Clethrionomys glareolus) 
Tweekleurige bosspitsmuis (Sorex coronatus) 
Veldmuis (Microtus arvalis) 
Vos (Vulpes) 
Woelrat (Arvicola terrestris) 

Amfibieën 
 

Bruine kikker (Rana temporaria) 
Gewone pad (Bufo bufo) 
Kleine watersalamander (Lissotriton vulgaris) 
Meerkikker (Pelophylax ridibundus) 
Middelste groene kikker/bastaard kikker (Pelophylax kl. Esculentus) 

Bron: Provincie Overijssel (2019). Omgevingsverordening 2019 - Bijlage 9 Natuurverordening. 
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BIJLAGE 2 
LIJST VOGELS MET JAARROND BESCHERMDE NESTEN 
PROVINCIE OVERIJSSEL 
 

Nederlandse naam Categorie* Nederlandse naam Categorie* 

Boerenzwaluw 3 Blauwe reiger 5 

Boomvalk 4 Bonte vliegenvanger 5 

Bosuil 3 Boomklever 5 

Buizerd 4 Boomkruiper 5 

Gierzwaluw 2 Draaihals 5 

Grote gele kwikstaart 3 Gekraagde roodstaart 5 

Havik 4 Glanskop 5 

Huismus 2 Grauwe vliegenvanger 5 

Huiszwaluw 2 Groene specht 5 

Kerkuil 3 Grote bonte specht 5 

Oehoe 3 Grutto 5 

Ooievaar 3 IJsvogel 5 

Raaf 4 Kleine bonte specht 5 

Ransuil 4 Kortsnavelboomkruiper 5 

Roek 2 Middelste bonte specht 5 

Slechtvalk 3 Oeverzwaluw 5 

Sperwer 4 Ringmus 5 
Steenuil 1 Spreeuw 5 
Torenvalk 4 Tapuit 5 
Wespendief 4 Tureluur 5 
Zeearend 4 Veldleeuwerik 5 
Zwarte specht 3 Wulp 5 
Zwarte wouw 4 Zomertortel 5   

Zwarte mees 5   
Zwarte roodstaart 5 

*Toelichting categorieën:  
Categorie 1:  Nesten die gedurende het broedseizoen in gebruik zijn als nest en buiten het  
             broedseizoen in gebruik zijn als vaste rust- en verblijfplaats. 
Categorie 2:  Nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden  
             en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing of biotoop. De  
             (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief  
             Beschikbaar.              
Categorie 3:  Nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op              
             dezelfde plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van  
             bebouwing. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer          
             specifiek en limitatief beschikbaar. 
Categorie 4:  Vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nesten die zelf niet of  
             nauwelijks in staat zijn een nest te bouwen Vogels die jaarlijks terugkeert naar  
             specifiek nest en die niet of nauwelijks in staat zijn een nest te bouwen. 
Categorie 5:  Nesten van vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het  
             jaar daarvoor hebben gebroed of de directe omgeving daarvan, maar die wel  
             over voldoende flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats verloren is gegaan,  
             zich elders te vestigen. 

 Bron: Provincie Overijssel, 2021 
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BIJLAGE 3 
UITTREKSEL NDFF 
 
Beschermde soorten* binnen 1 kilometer van het plangebied.  

Soort 
Vogels  

Blauwe reiger 

Boerenzwaluw 

Bonte vliegenvanger 

Boomklever 

Boomkruiper 

Buizerd 

Ekster 

Gekraagde roodstaart 

Groene specht 

Grote bonte specht 

Huismus 

Huiszwaluw 

Koolmees 

Pimpelmees 

Roek 

Slechtvalk 

Spreeuw 

Steenuil 

Torenvalk 

Zwarte kraai 

Zwarte specht 

Zoogdieren 

Eekhoorn 

Egel 

Wolf 

Amfibieën 

Bruine kikker 

Kleine watersalamander 

*Habitatrichtlijnsoorten, soorten met jaarrond beschermde nesten en provinciaal beschermde soorten.  
 (Bron: NDFF, 27 oktober 2021)  
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01.01.01.01.    INLEIDINGINLEIDINGINLEIDINGINLEIDING    
 
 
 
 
Op verzoek van de eigenaren, dhr. A. Tuitert en mevr. P. Tuitert-Woestenenk, is oktober 2021 een bouwtechnische 
verkenning uitgevoerd van de voormalige varkensschuur op het perceel Herikerweg 24 te Markelo. 
 
Doel van de rapportage is de bouwtechnische toestand van deze schuur in kaart te brengen, teneinde aan te tonen dat 
de staat van het gebouw nog dusdanig is dat bij herbestemming en verbouw tot woning de karakteristieke kenmerken 
behouden kunnen blijven. 
 
Volgens de rapportage van Heemkunde Markelo is dit erf omstreeks 1845 gesticht en plaatselijk bekend als Erve ‘Snat’, 
ook wel ‘Hoekman’ genoemd naar de eerste bewoner. 
 
In 1910 heeft er een brand plaats gevonden waarbij een schuur en de woning verloren gingen. Deze zijn herbouwd en 
waren in 1912 gereed.  
 
Volgens de kadastrale gegevens stamt onderhavige schuur uit 1950. Deze schuur heeft nog de karakteristieke 
kenmerken van een dwarsritschuur zoals deze veelal in en om Markelo wordt aangetroffen. 
 
 
In hoofdstuk 2 wordt de erfindeling beschreven. 
 
 
Hoofdstuk 3 beschrijft de bouwtechnische toestand van de voormalige varkensschuur ([C]) beschreven 
 
 
In hoofdstuk 4 worden enkele adviezen gegeven over de instandhouding en mogelijkheden bij herbestemming van deze 
schuur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Links: 
 
Heemkunde : https://www.shm.nl/hofmarken/markelo/pdf/boerderijen/3.2.250_erve_snat.pdf 

BAGviewer : https://bagviewer.kadaster.nl/lvbag/bag-viewer/index.html#?searchQuery=herikerweg%2024,%20markelo&resultOffset=0&detailsObjectId=1735010000005034&objectId=1735200000017895&geometry.x=233650&geometry.y=474100&zoomlevel=6 
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02.02.02.02.    BESCHRIJVING EBESCHRIJVING EBESCHRIJVING EBESCHRIJVING ERRRRF EN OPSTALLENF EN OPSTALLENF EN OPSTALLENF EN OPSTALLEN    
 
 
Erve ‘Snat’ bevindt zich aan de Herikerweg 24, 7475 TT te Markelo, kadastraal bekend M-1185, gelegen binnen de 
bebouwde kom van Markelo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

[D] 
[B] 

[A]
  

[C] 

[D] 

[C] 

[A] 

 

[B] 

[E] 
[A] oorspronkelijke boerderij  (1910) 
 
[B] bakhuis (‘Kokhoes’)  (1925) 
 
[C] voormalige varkensschuur (1950) 
 
[D] werktuigberging   (1962) 
 
[E] schuur     (1960)  

[E] 



 
    
    

novemnovemnovemnovemberberberber    2020202022221111    

 

Pagina : 5 van 10 

 

00003333....    BESTAANDE TOESTBESTAANDE TOESTBESTAANDE TOESTBESTAANDE TOESTANDANDANDAND    
 
 
Zomer 2019 is van de varkensschuur de bestaande toestand opgenomen en geïnventariseerd. 
 

 
03.01 BESTAANDE PLATTEGROND 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• buitenwerkse afmetingen: 17,4 x 9,1 m² 

• rondom gemetselde spouwmuur 

• houten gebintconstructie, deels op het metselwerk steunend 

• deel gemetselde varkenskotten zijn nog aanwezig 

• de fundatie is niet onderzocht 
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03.01 VOORGEVEL 
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03.02 RECHTERZIJGEVEL 
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03.03 ACHTERGEVEL 
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03.04 LINKERZIJGEVEL 
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00004444....    ADVIEADVIEADVIEADVIES INSTANDHOUDING EN HERBESTEMMINGS INSTANDHOUDING EN HERBESTEMMINGS INSTANDHOUDING EN HERBESTEMMINGS INSTANDHOUDING EN HERBESTEMMING    
 
 
04.01 INSTANDHOUDING 
 
Uit de opname ter plaatse en de rapportage in voorgaand hoofdstuk blijkt dat de bouwtechnische staat van deze schuur 
voldoende is voor instandhouding en hergebruik. In het kader van normaal onderhoud zullen op termijn nog wel enkele 
zaken moeten geschieden. 
 

• de bestaande eikenhouten gebintconstructie, alsmede de ronde gewaterde sporen zijn grotendeels nog 
aanwezig en intact. Behoudens enig partieel herstel of vervanging hoeft hier niets dringend aan te gebeuren; 
 

• er zijn geen actieve houtaantasters aangetroffen; 
 

• sommige dakpannen liggen iets scheef en kunnen bij een normale onderhoudsbeurt recht gelegd worden. Het 
dak lekt niet; 
 

• het rieten dak vertoont normale slijtage, overeenkomstig met de leeftijd; 
 

• op enkele plaatsen is het voegwerk uitgesleten en dient hersteld te worden; 
 

 
 
 
04.02 HERBESTEMMING 
 
Bij de herbestemming en inrichting tot ‘wonen’ zullen er weinig uiterlijke aanpassingen uitgevoerd moeten worden. Er 
kan worden voldaan aan de huidige eisen van comfort en het gestelde in het Bouwbesluit. 
 

• teneinde de karakteristiek van de schuur te behouden en waar nodig te versterken zullen de bestaande 
gevelopeningen op hun plek moeten blijven, indien nodig blind metselwerk achter bestaande staldeuren.  
 

• de kapconstructie kan van binnenuit geïsoleerd en betimmerd worden om te voldoen aan de vereiste RC-
waarden 
 

• de karakteristiek wordt hoofdzakelijk bepaald door de vorm en de vorm en positie van de diverse 
gevelopeningen, hieruit wordt het oorspronkelijk gebruik direct duidelijk. Indien gewenst zouden de gevels aan 
de buitenzijde kunnen worden voorzien van een geïsoleerd stijl- en regelwerk met potdekselwerk, zonder de 
karakteristiek verloren te laten gaan; 
 

• de oppervlakte van de schuur is voldoende om een ruime woning in te huisvesten 
 

• voor daglicht op de verdieping kunnen enkele dakramen worden toegevoegd zonder aantasting van de 
karakteristieke uitstraling; 

 
 
 
 
 
{EINDE RAPPORTAGE} 
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Erfinrichtingsplan Kanaaldijk 2B Ambt Delden 

 
Aan de Kanaaldijk 2B Ambt Delden wordt een Kinderdagverblijf gerealiseerd. Om deze 
nieuwbouw passend in het landschap op te nemen is dit erfinrichtingsplan gemaakt. 
 
Het kinderdagverblijf wordt gerealiseerd op een bestaand boerenerf. De boerderij is 
omstreeks de jaren vijftig, zestig van de twintigste eeuw gebouwd. Het erf is ontstaan op een 
jonge heideontginning. Hedendaagse kenmerken van de jonge heideontginning op deze plek 
zijn: rationele verkaveling, rechte wegen, houtwallen op kavelscheidingen en hoofdzakelijk 
weilanden afgewisseld met percelen maïs. Langs de wegen liggen veel eikenlanen. De 
boerenerven bestaan uit woningen en vrijstaande schuren, meestal recht op de percelen 
geplaatst. Om de woningen heen liggen tuinen, vaak afgescheiden door een haag of een 
hek. 
 
Inpassen in dit landschap betekent gebruik maken van rechte lijnen, hekwerken en hagen 
langs de erfafscheiding. Het nieuwe gebouw ten behoeve van het kinderdagverblijf wordt 
recht op de kavel geplaatst, in de buurt van de clustering van de agrarische bebouwing en 
zal daarmee visueel deel uitmaken van het boerenerf. De begrenzing van het 
kinderdagverblijf-deel wordt gevormd door een bestaande houtwal en laurierhaag op het erf, 
de openbare weg en de nieuwbouw. Zie de tekening voor een overzicht. 
De functie van kinderdagverblijf brengt een aantal eisen met zich mee ten aanzien van de 
veiligheid van de kinderen. Dit betekent onder andere dat een hekwerk zal worden geplaatst 
rondom het gebouw en langs het speelgedeelte. Langs de weg wordt een beukenhaag 
geplant als extra veilige afscheiding van de speelzone van de kinderen. 
 
Op het terrein voor het kinderdagverblijf zijn een aantal zones voorzien waar de kinderen 
kunnen spelen. Er wordt gestreefd naar speelaanleidingen met zoveel mogelijk natuurlijke 
materialen, binnen de mogelijkheden die de wettelijke veiligheidseisen voor 
kinderdagverblijven bieden. Hierbij wordt gedacht aan een rioolbuis om doorheen te kruipen, 
takken om hutten mee te maken, boomstammen om op te zitten of overheen te lopen. 
Kortom spullen uit de omgeving die kinderen contact laten maken met landschap en natuur. 
Vanuit die gedachte zijn ook de dierenweitjes gepland. Aan kinderen laten zien hoe geitjes 
opgroeien en verzorgd moeten worden. Ze samen naar de stal brengen, aaien. Kippen die 
rondscharrelen, eitjes die je daarvan kunt eten. Hierbij hoort ook de bloementuin met 
mogelijk een deel groentetuin. Emmertje, schepje, harkje, zaaien en zien hoe alles groeit, 
zodat je kunt plukken, eten en genieten. 
De bloementuin wordt afgescheiden door een ligusterhaag. Voor de dierenweitjes wordt 
gebruik gemaakt van een agrarische afrastering. Geen haag hiervoor, zodat de kinderen 
visueel in contact zijn met de dieren. In de dierenweitjes zijn bosjes voorzien van natuurlijke 
beplanting zoals hazelaar, berk, els, kornoelje. Dit soort bosjes biedt levenskansen voor 
kleine dieren, zoals egels en vogels, vlinders, bijen en andere insecten 
Dichtbij het nieuwe gebouw wordt een lindeboom geplant, met een bank eromheen. Een 
prachtige plek om even pauze te houden met de kinderen. 
 

Op de volgende pagina’s geven de foto’s een impressie van de geplande onderdelen.   
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1 Inleiding 
 
Dit rapport beschrijft het verkennend (asbest)bodemonderzoek, dat in opdracht van Veeteelt-
bedrijf Hannink op een terreindeel aan de Kanaaldijk 2B in Ambt Delden door Kruse Milieu BV 
is uitgevoerd. 
 
De aanleiding van dit onderzoek is de geplande nieuwbouw van een kinderdagverblijf. Het 
bodemonderzoek is noodzakelijk in het kader van de aanvraag van een omgevingsvergunning. 
Hiervoor dient de milieukundige kwaliteit van de bodem bekend te zijn.  
 
Voorafgaande aan het bodemonderzoek heeft een vooronderzoek plaatsgevonden op basis 
van norm NEN5725 “Aanleiding A: Opstellen hypothese over de bodemkwaliteit ten behoeve 
van uit te voeren bodemonderzoek”. Uit de resultaten van dit vooronderzoek is gebleken dat de 
bovengrond van de onderzoekslocatie, op basis van de ligging op een agrarisch erf, wordt 
beschouwd als verdacht voor de aanwezigheid van asbest. De onderzoekslocatie wordt als 
onverdacht beschouwd voor de aanwezigheid van chemische componenten. 
 
De onderzoeksopzet gaat uit van: 
- NEN5725, Bodem. Leidraad bij het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend, oriënterend  
  en nader onderzoek”, NNI Delft, oktober 2017; 
- NEN5740, "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend 
  bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond” 
  NNI Delft, januari 2009; 
- de aanvulling NEN5740/A1, "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van 
  verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en 
  grond”, NNI Delft, februari 2016; 
- NEN5707 + C2, “Bodem - Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem en  
  partijen grond”, NNI Delft, december 2017. 
 
De doelstelling van het onderzoek op een onverdachte locatie is aan te tonen dat op de locatie 
redelijkerwijs gesproken geen verontreinigende stoffen aanwezig zijn in de grond of het 
freatisch grondwater. 
 
De doelstelling van het onderzoek op een asbestverdachte locatie is vast te stellen of de 
vooronderstelde verontreinigingskern ook daadwerkelijk op de vermoede plaats aanwezig is en 
in hoeverre de verontreinigde stoffen in de grond de normwaarden overschrijden. 
 
Het veldwerk is uitgevoerd in januari 2022 conform BRL SIKB 2000 en de protocollen 2001, 
2002 en 2018, waarvoor Kruse Milieu BV is gecertificeerd. Hierbij wordt verklaard dat Kruse 
Milieu BV financieel en juridisch onafhankelijk is van de opdrachtgever. 
 
In dit rapport worden de resultaten besproken van het veld- en het laboratoriumonderzoek. De 
gemeten gehalten in de grond worden vergeleken met de achtergrondwaarden (AW 2000) en 
de interventiewaarden om vast te stellen of er al dan niet verontreinigingen aanwezig zijn. De in 
het grondwater gemeten gehalten worden vergeleken met de streef- en interventiewaarden. 
 
Tevens worden de resultaten met betrekking tot asbest vergeleken met de wetgeving inzake 
asbest in bodem en puin, welke door de ministeries van SZW en I&M is vastgesteld. In het 
beleid is voor asbest een restconcentratienorm en een interventiewaarde opgenomen. 
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2 Locatiegegevens 

 
 Beschrijving huidige situatie 

 
Algemeen 
De onderzoekslocatie is gelegen aan de Kanaaldijk 2B in Ambt Delden, op circa 100 meter ten 
zuiden van de bebouwde kom van Delden. Het centrale punt binnen het te onderzoeken terrein-
deel heeft de coördinaten x = 244.990 en y = 474.486 en is kadastraal bekend als: gemeente 
Ambt-Delden, sectie C, nummer 1377 (ged.). De Kanaaldijk bevindt zich ten noorden en de 
Kloetenweg bevindt zich ten oosten van de onderzoekslocatie. 
 
Bebouwing en verharding 
De onderzoekslocatie is momenteel onbebouwd, onverhard en in gebruik als weiland. 
 
Onderzoekslocatie 
Het bodemonderzoek is noodzakelijk in het kader van de aanvraag van een omgevings-
vergunning ten behoeve van de bouw van een kinderdagverblijf. De onderzoekslocatie is 
onbebouwd, onverhard en omvat circa 1300 m². 
 
In bijlage I zijn de regionale ligging van de locatie weergegeven en is het boorplan van dit 
verkennend (asbest)bodemonderzoek opgenomen. 
 

 
 Vooronderzoek 

 
In het vooronderzoek komt, naast informatie uit het huidige gebruik, het vroegere gebruik van 
het terrein aan de orde evenals de vraag of er in het verleden reeds bodemonderzoeken zijn 
verricht op het terrein. Het vroegere gebruik van het terrein is van belang, omdat bronnen van 
verontreiniging aanwezig geweest kunnen zijn. Er is navraag gedaan bij de opdrachtgever en 
de gemeente Hof van Twente. Daarbij is de volgende informatie is verzameld: 
- de onderzoekslocatie heeft al jaren de huidige (agrarische) bestemming; 
- voor zover bekend is er op de onderzoekslocatie nooit sprake geweest van opslag in tanks van 

chemicaliën of brandstoffen, zoals huisbrandolie of diesel; 
- het te onderzoeken deel van het terrein is, voor zover bekend, nooit gebruikt voor 

werkzaamheden of (bedrijfs)activiteiten, die verontreinigend kunnen zijn; 
- tot begin deze eeuw was de onderzoekslocatie bebouwd met 2 varkensschuren en een houten 

kapschuur. De schuren zijn in 2001/2002, na asbestsanering, gesloopt door Nieman uit 
Hengelo. Hiervan zijn geen certificaten bekend; 

- na de sloop is er schone grond aangevoerd waarmee de onderzoekslocatie is aangevuld. Van 
de partij aangevoerde grond zijn geen gegevens bekend; 

- voor zover bekend hebben er geen dempingen van lager gelegen delen of sloten op de 
onderzoekslocatie plaatsgevonden; 

- voor zover bekend bevindt zich geen asbest op of in de bodem op de onderzoekslocatie. Er 
bevinden zich geen asbesthoudende dakplaten, beschoeiingen of sloopafval direct naast of op 
de onderzoekslocatie. Tevens is de locatie niet gelegen aan een asbestweg; 

- vanwege de ligging en historie van het terrein wordt de bodem van de onderzoekslocatie 
beschouwd als asbestverdacht; 

- er hebben eerder bodemonderzoeken plaatsgevonden op en rondom de huidige 
onderzoekslocatie. De meest relevante onderzoeken worden hieronder nader toegelicht. 
 
Van der Poel verkennend onderzoek Kanaaldijk te Ambt Delden met opdrachtnummer 
2008.001, d.d. 1 oktober 1996 
Kruse Milieu BV beschikt niet over het rapport en boorplan van dit onderzoek. Uit de 
analyseresultaten bleek het volgende: 
- in de bovengrond zijn licht verhoogde gehalten een lood en PAK gemeten; 
- in de ondergrond zijn geen verhoogde gehalten gemeten; 
- in het grondwater zijn verhoogde gehalten aan arseen, tolueen en xylenen gemeten. 
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Van der Poel verkennend bodemonderzoek Kanaaldijk Ambt Delden met onbekend 
opdrachtnummer, d.d. 1 september 1997 
Kruse Milieu BV beschikt niet over het rapport en boorplan van dit onderzoek. Uit de 
analyseresultaten bleek het volgende: 
- in de bovengrond is een licht verhoogd PAK-gehalte gemeten; 
- in de ondergrond zijn geen verhoogde gehalten gemeten; 
- in het grondwater zijn geen verhoogde gehalten gemeten. 
 
Aveco de Bondt asbestonderzoek wegbermen met locatiecode MPA0543 (110547),  
d.d. 28 juli 2007 
Vanaf circa 10 meter ten noordoosten van de onderzoekslocatie heeft op het pad tussen de 
Kloetenweg en de Kanaaldijk een asbestonderzoek plaatsgevonden. Plaatselijk lag het 
gewogen asbestgehalte boven de interventiewaarde. Nader onderzoek bleek niet noodzakelijk, 
de verontreiniging is afgeperkt door bermen, zintuiglijk schone ondergrond en einde weg. Er is 
aanbevolen een saneringsplan op te stellen voor de verwijdering van de asbestverontreiniging. 

 
 

 Bodemsamenstelling en geohydrologie 
 
Op basis van literatuurstudie is de onderstaande regionale geohydrologische situatie afgeleid: 
- ten zuidoosten van de onderzoekslocatie ligt een stuwwal met daarop een waterscheiding 

die zich in een noord-zuid-richting uitstrekt; 
- het maaiveld bevindt zich ongeveer 19 meter boven NAP; 
- de deklaag van circa 0.10 meter dik bestaat uit matig fijn tot grof zand met sporen klei, veen 

en grind van de formaties van Boxtel. Over het doorlatend vermogen zijn geen gegevens 
bekend. Daaronder bevindt zich, tot circa 52 meter diepte, een ondoorlatende kleilaag van 
de formaties van Drente, Breda en Rupel ; 

- de grondwaterspiegel bevindt zich circa 1.0 m-mv. De grondwaterstromingsrichting is 
noordwestelijk gericht; 

- de onderzoekslocatie ligt niet in of nabij een grondwaterbeschermingsgebied; 
- op circa 90 meter ten noorden van de onderzoekslocatie stroomt het Kanaal Zutphen-

Enschede; 
- de invloed van het kanaal op de freatische grondwaterstand en -stromingsrichting is bij ons 

bureau onbekend. 
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3 Uitvoering bodemonderzoek 
 

 Onderzoeksstrategie 
 
De onderzoeksopzet gaat uit van:  
- NEN5740, "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend 
  bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond” 
  NNI Delft, januari 2009; 
- de aanvulling NEN5740/A1, "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van 
  verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en 
  grond”, NNI Delft, februari 2016; 
- NEN5707 + C2, “Bodem - Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem en  
  partijen grond”, NNI Delft, december 2017; 
 
In de normen NEN5740 en NEN5707 zijn voor onverdachte en verdachte locaties richtlijnen 
gegeven voor een systematisch veldonderzoek, de bemonsteringsstrategie en uit te voeren 
analyses. De gekozen onderzoeksstrategie is voldoende intensief voor het verkrijgen van 
inzicht in de bodemkwaliteit ten behoeve van de omgevingsvergunning, bestemmingsplan-
wijziging of eigendomsoverdracht. 
 
De hypothese "onverdachte locatie" uit norm NEN5740 (niet-lijnvormige locatie, ONV-NL), en 
asbestverdacht uit norm NEN5707 (verdacht, heterogeen verdeeld, VED-HE) worden voor de 
onderzoekslocatie gebruikt. Beide strategieën worden gecombineerd. De boringen tot 0.5 meter 
diepte worden vervangen door inspectiegaten. Tijdens het veldwerk zal visueel worden gelet op 
de aanwezigheid van asbestverdacht materiaal op en in de bodem. 
 
Op een terreindeel met een oppervlakte van circa 1300 m² worden in totaal 8 inspectiegaten 
gegraven met een lengte en een breedte van minimaal 0.3 meter. Er wordt doorgeboord tot op 
de ondergrond (ongeroerde bodem) met een maximum diepte van 2.0 meter minus maaiveld. 
Het opgegraven materiaal wordt uitgezeefd over 20 mm en visueel geïnspecteerd op de aanwe-
zigheid van asbest. De gaten worden handmatig met een schop gegraven. Er worden 2 inspec-
tiegaten met behulp van een Edelmanboor doorgezet in de ondergrond tot maximaal 2.0 m-mv. 
Voor het meten van het grondwaterpeil en het nemen van een grondwatermonster wordt er 1 
diepe boring afgewerkt met een peilbuis. 
 
Bij percentages bodemvreemd materiaal van meer dan 50% is er geen sprake van bodem. 
Eventuele funderingslagen (asfalt- en puingranulaat) vallen buiten de scope van dit onderzoek. 
Het opgeboorde materiaal wordt wel beoordeeld op de aanwezigheid van asbestverdachte 
materialen. In geval er sprake is van meer dan 50% bodemvreemd materiaal/puin is norm 
NEN5897+C2 van toepassing: “Inspectie en monsterneming van asbest in bouw- en sloopafval 
en recyclinggranulaat” NNI Delft, december 2017. 
 
Bij het verkennend bodemonderzoek worden de volgende uitgangspunten in acht genomen: 
- in door mensen bewoonde gebieden kunnen door jarenlang gebruik van de grond verhoog-

de gehalten aan PAK en/of zware metalen voorkomen. Deze worden over het algemeen 
aangeduid als lokale achtergrondwaarden. Deze gehalten zijn vaak gerelateerd aan het 
voorkomen van puin- en/of kooldeeltjes in de bodem; 

- in humeuze of veenhoudende bodems worden regelmatig verhoogde gehalten minerale olie 
waargenomen. Deze gehalten worden veroorzaakt door humuszuren en overig organisch 
materiaal, dat van nature aanwezig is en door een florisilbehandeling niet geheel wordt ver-
wijderd. Tijdens chemische analyses worden deze verbindingen gedetecteerd als de zware 
fractie van minerale olie (C27 tot C40). Bij veenbodems betreft het gehalten van 50 tot 100 
mg/kg droge stof; bij humeuze bodemlagen gaat het om bijdrages van 10 tot 50 mg/kg 
droge stof. Deze gehalten kunnen worden beschouwd als natuurlijke achtergrondwaarden; 
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- in het grondwater kunnen van nature verhoogde gehalten aan zware metalen en fenolen 
voorkomen. Deze worden doorgaans aangeduid als natuurlijke achtergrondwaarden. Een 
voorbeeld wordt gevormd door (sterk) verhoogde arseengehalten in gebieden, die zeer 
ijzerrijk zijn. Door kwel kunnen bij hoge grondwaterstanden eveneens verhoogde gehalten 
aan arseen in de grond ontstaan. Ook deze gehalten kunnen worden beschouwd als 
natuurlijke achtergrondwaarden. 

 
 

 Veldwerkzaamheden 
 
Bij de boringen en monsternemingen is gewerkt volgens de geldende NEN- en NPR-voor-
schriften, alsmede conform BRL SIKB 2000 en de protocollen 2001, 2002 en 2018, waarvoor 
Kruse Milieu BV is gecertificeerd. 
 
Van elk monsterpunt wordt de samenstelling van de bodem beschreven volgens NEN5104. 
Het opgeboorde materiaal wordt tevens beoordeeld door zintuiglijke waarneming op verontreini-
gingskenmerken zoals afwijkende geur en/of kleur. 
 
 

 Analyses 
 
De chemische analyses worden uitgevoerd door Eurofins Analytico BV te Barneveld, een door 
de Raad voor Accreditatie erkend laboratorium voor analyses conform de AS3000-protocollen. 
De asbestmonsters worden onderzocht door Eurofins Omegam in Amsterdam, een door de 
Raad voor Accreditatie erkend laboratorium voor vezelonderzoek. Voor het uitvoeren van deze 
analyses worden in dit verkennend onderzoek 4 grondmengmonsters samengesteld (waarvan 2 
mengmonsters van de fijne fractie) en er wordt 1 grondwatermonster genomen. 
 
De samenstelling van de mengmonsters vindt plaats op basis van de zintuiglijke waarneming-
en, de bodemopbouw en/of posities van de boringen. De samenstelling van de mengmonsters 
staat vermeld in paragraaf 4.2 in tabel 3. 
 
De monsters worden volgens de voorschriften uit NEN5740 en NEN5707 onderzocht. In tabel 1 
is weergegeven welke chemische analyses worden uitgevoerd. 
 
Tabel 1: Analysepakket per (meng)monster. 

Monster Analysepakket 

Bovengrond (1x) 
Ondergrond (1x) 

Zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb en Zn), minerale 
olie, PCB, PAK (10), organisch stof, lutum en droge stof 

Bovengrond (2x) Asbest en droge stof 

Grondwater (1x) Zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb en Zn), minerale 
olie, vluchtige aromaten (BTEX), naftaleen, styreen en 
gechloreerde koolwaterstoffen (oplosmiddelen standaardpakket), 
zuurgraad (pH), elektrisch geleidingsvermogen (EC) en 
troebelheidsmeting 

 
 
Algemene opmerkingen 
- Op de grondmengmonsters wordt standaard een florisilbehandeling uitgevoerd om verstoring 

van de analyse op minerale olie door natuurlijke humuszuren tegen te gaan. 
- De zuurgraad (pH), het elektrisch geleidingsvermogen (EC) en troebelheidsmeting, van het 

grondwater worden in het veld gemeten. Filtratie van het grondwater voor de metalenanalyse 
vindt eveneens in het veld plaats. 
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 Toetsing chemische analyses 
 
De resultaten van de chemische analyses uit het bodemonderzoek worden beoordeeld aan de 
hand van de gecorrigeerde achtergrond-, streef- en interventiewaarden voor verontreinigingen 
in de bodem uit de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 en tabel 1 van bijlage B, Regeling 
bodemkwaliteit van het ministerie van I&M. 
 
De achtergrondwaarden voor grond zijn vastgelegd in de Regeling bodemkwaliteit (Staatsblad, 
22 november 2012). De interventiewaarden voor grond en grondwater zijn vastgelegd in de 
Circulaire bodemsanering. 
 
De toetsing aan de eisen in de Wet Bodembescherming en de Circulaire Bodemsanering is 
beoogd om te beoordelen of er sprake is van een ernstig gevaar voor de volksgezondheid en/of 
het milieu. Hierbij worden de volgende waarden onderscheiden: 
 
achtergrondwaarde (AW) voor grond: het niveau waarbij sprake is van een duurzame 
kwaliteit van de grond; bij overschrijding wordt gesproken van een lichte verontreiniging; 
 
streefwaarde (S) voor grondwater: het niveau waarbij sprake is van een duurzame kwaliteit 
van het grondwater; bij overschrijding wordt gesproken van een lichte verontreiniging; 
 
interventiewaarde bodem (I): het niveau waarbij de functionele eigenschappen van de bodem 
voor mens, plant of dier ernstig verminderd zijn of ernstig bedreigd worden; bij overschrijding 
wordt gesproken van een sterke verontreiniging; 
 
tussenwaarde (T): Gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- of streefwaarde en 
de interventiewaarde, dus (A+I)/2 (grond) of (S+I)/2 (grondwater). Wanneer bij een verkennend 
onderzoek een component met concentratie boven deze waarde wordt gevonden is in principe 
een nader onderzoek nodig. 
 
Bij de toetsing van de analyseresultaten aan de landelijke achtergrondwaarden en de 
Interventiewaarden worden deze eerst omgerekend naar een gestandaardiseerde meetwaarde 
(GSSD). Bij de toetsing van de grondresultaten wordt daarbij gebruik gemaakt van de gemeten 
percentages lutum en organische stof in de grond(meng)monsters. 
De analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters zijn volgens BoToVa getoetst aan 
de achtergrond-, streef- en interventiewaarden. Het toetsingsresultaat is overeenkomstig 
BoToVa als volgt aangeduid: 
-  concentratie kleiner of gelijk aan AW of S; 
*  concentratie groter dan AW of S en kleiner of gelijk aan T; 
**  concentratie groter dan T en kleiner of gelijk aan I. 
***  concentratie groter dan I. 
 
Een locatie wordt als verontreinigd beschouwd als de GSSD groter is dan de achtergrond-
waarde of streefwaarde. Voor een aantal stoffen kan de rapportagegrens bepalend zijn voor de 
achtergrondwaarde of streefwaarde. De locatie wordt niet verontreinigd verklaard als geen van 
de onderzochte stoffen in de bodem aanwezig is met een concentratie hoger dan de 
achtergrondwaarde of streefwaarde. 
 
De resultaten van eventuele PFAS-analyses worden getoetst aan de achtergrondwaarden in de 
landbodem genoemd in het “Tijdelijk Handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende 
grond en baggerspecie” (geactualiseerde versie december 2021) van het Ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat, alsmede aan de sinds 15 januari 2020 door het RIVM afgeleide 
INEV’s (Indicatieve Niveaus voor Ernstige Verontreinigingen) voor de stoffen PFOS, PFOA en 
GenX in grond en grondwater. 
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 Toetsing asbestanalyses 
 
De resultaten van de asbestanalyses worden getoetst aan de wetgeving inzake asbest in 
bodem en puin welke door de ministeries van SZW en I&M is vastgesteld. In het beleid is voor 
asbest een restconcentratienorm en een interventiewaarde opgenomen. 
 
De restconcentratienorm beschrijft de concentratie asbest, waaronder hergebruik nog is 
toegestaan. De interventiewaarde beschrijft de concentratie asbest in bodem, waarboven in 
principe gesaneerd dient te worden. Voor asbest is de restconcentratienorm gelijk aan de 
interventiewaarde en deze waarde bedraagt 100 mg/kg gewogen asbest. De gewogen 
concentratie asbest is gelijk aan de concentratie serpentijnasbest, vermeerderd met 10 maal de 
concentratie amfiboolasbest. 
 
Voor puinverhardingen dient de asbestconcentratie te worden getoetst aan de normen uit het 
Besluit Asbestwegen Wet Milieugevaarlijke Stoffen (WMS). Hierin wordt tevens een 
restconcentratie van 100 mg/kg gewogen asbest genoemd. 
 
Bij boringen < 0.35 meter diameter: indien in het opgeboorde materiaal uit minimaal één boring 
binnen een (deel)locatie asbest wordt aangetroffen, dan is aanvullend asbestonderzoek 
verplicht. Indien in de boringen binnen een (deel)locatie geen asbest wordt aangetroffen, dan is 
aanvullend asbestonderzoek niet verplicht. 
 
Bij een asbestgehalte groter dan de helft van de interventiewaarde is een nader onderzoek 
asbest verplicht. De hoogste bepaalde waarde binnen een (deel)locatie is hiervoor bepalend. 
Bij een nader asbestonderzoek wordt getoetst aan de interventiewaarde. Alleen indien in het 
verkennend bodemonderzoek de onderzoeksintensiteit (hoeveelheid geïnspecteerde grond in 
de gaten en het aantal analyses) op hetzelfde niveau zit als het nader asbestonderzoek, dan is 
een directe toetsing aan de interventiewaarde mogelijk. 
 
Indien overschrijding van de restconcentratienorm plaatsvindt, dan dienen werkzaamheden met 
de betreffende bodem/puinverharding plaats te vinden onder asbestcondities. Bij asbestconcen-
traties lager dan de restconcentratienorm zijn geen aanvullende maatregelen noodzakelijk bij 
be- en verwerking van de grond of puinverharding. 
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4 Resultaten 
 

 Algemeen 
 
In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de veldwerkzaamheden en de analysere-
sultaten. De uitgevoerde veldwerkzaamheden en waarnemingen, de samenstelling van de 
mengmonsters en de grondwatergegevens worden beschreven in paragraaf 4.2. De resultaten 
van de chemische analyses worden weergegeven in paragraaf 4.3 en in paragraaf 4.4 worden 
de resultaten besproken. De resultaten van de asbestanalyses worden weergegeven in 
paragraaf 4.5. 
 
 

 Veldwerkzaamheden 
 
De veldwerkzaamheden zijn in januari 2022 uitgevoerd door de heer B. Dierink. Deze 
veldwerker is conform BRL SIKB2000 gecertificeerd en erkend (certificaatnummer K44441/08). 
 
Er zijn op 13 januari 2022, na maaiveldinspectie, in totaal 8 inspectiegaten gegraven. De 
inspectiegaten 1 en 2 zijn met behulp van een Edelmanboor en Riversideboor verdiept tot circa 
2.0 m-mv of tot het grondwaterniveau. Inspectiegat 1.is met behulp van een Edelmanboor en 
zuigerboor op een diepte van 3.50 m-mv afgewerkt met een peilbuis (PB 1). 
 
Opgemerkt dient te worden dat het maaiveld, vanwege de aanwezigheid van gras en planten, 
niet (goed) geïnspecteerd kon worden. Er is sprake van een indicatieve maaiveldinspectie. 
Eventuele kleine asbestverdachte fragmenten kunnen hierdoor niet zijn opgemerkt. De 
weersomstandigheden tijdens de inspectie waren goed (goed zicht, geen neerslag). Door de 
veldwerker zijn visueel geen asbestverdachte materialen waargenomen op het maaiveld. 
 
De situering van de monsterpunten is weergegeven op de situatieschets van bijlage I. Tijdens 
de boorwerkzaamheden is de bodemopbouw beschreven en is de grond zintuiglijk beoordeeld 
op eventuele aanwezigheid van verontreinigingen. De boorbeschrijvingen zijn weergegeven in 
bijlage II. 
 
De bodemopbouw ter plaatse van de onderzoekslocatie bestaat globaal uit matig fijn, zwak 
siltig zand. In de boven- en ondergrond zijn oerhoudende lagen aangetroffen. Er zijn bodem-
vreemde materialen waargenomen, deze zijn opgenomen in tabel 2. Door de veldwerker zijn 
visueel geen asbestverdachte materialen waargenomen in de bodem.  
 
Tabel 2: Weergave bodemvreemde materialen. 

Boring Diepte (m-mv) Waarneming 

3 0.5 - 0.8 Sporen baksteen 

4 0.5 - 0.8 Sporen baksteen 

5 0.5 - 1.0 Sporen baksteen 

7 0.5 - 0.8 Sporen metselpuin 

 
 
Op basis van de zintuiglijke waarnemingen, bodemsamenstelling en/of geografische positie van 
de boringen zijn de (meng)monsters samengesteld, zoals in tabel 3 staat omschreven.  
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Tabel 3: Samenstelling (meng)monsters. 

(Meng)monster Boringnummer Traject  
(diepte in m -mv) 

Analyse 

BG  
1, 2, 3, 5,  
6, 7 en 8 

0 - 0.5 NEN5740-standaardpakket 

OG 

1 
1 
1 
2 

0.6 - 1.1 
1.1 - 1.4 
1.4 - 1.8 
0.7 - 1.2 

NEN5740-standaardpakket 

MM FF - 01 
1, 2, 3, 5, 
6, 7 en 8 

0 - 0.5 Asbest 

MM FF - 02 
5 

3, 4, 5 en 7 
0.5 - 1.0 
0.5 - 0.8 

Asbest 

 
 
Boring 1 is doorgezet tot circa 3.50 m-mv. Wanneer het grondwater werd bereikt, werd een 
zuigerboor gebruikt om een PVC-peilbuis te kunnen plaatsen. Een peilbuis bestaat uit een filter 
met een lengte van 1.0 meter, gekoppeld aan een blinde stijgbuis. Ter hoogte van het filter, met 
een diameter van 28 x 32 mm, is filtergrind in het boorgat gestort. Rondom het filter is een 
filterkous aangebracht. Er is bentoniet in het boorgat gestort om directe indringing van 
hemelwater in het filter tegen te gaan. De rest van het boorgat is opgevuld met het 
oorspronkelijke bodemmateriaal. Vervolgens is de peilbuis doorgepompt.  
 
Op 20 januari 2022 is de peilbuis bemonsterd. Het voorpompen en bemonsteren heeft conform 
NEN5744 plaatsgevonden met een laag debiet (tussen 100 en 500 ml/min). Er is op toegezien 
dat de grondwaterstand tijdens het voorpompen niet meer dan 50 cm is gedaald en dat er is 
bemonsterd met hetzelfde (of lager) debiet als waarmee is voorgepompt (bemonstering 
maximaal 200 ml/min in verband met vluchtige stoffen). De grondwatergegevens staan 
weergegeven in tabel 4. 
 
Tabel 4: Weergave gegevens grondwater. 

Peilbuis Filterstelling 
(m-mv) 

Grondwaterstand 
(m-mv) 

pH (-) EC 
(μS/cm) 

Troebelheid 
(NTU) 

Toestroming  

PB 1 2.50 - 3.50 1.20 7.6 810 9.0 Zeer slecht 

 
 
De waarden voor de pH, de EC en de troebelheid worden als normaal beschouwd. 
 
 

 Resultaten en toetsing van de chemische analyses 
 
In algemene zin dient opgemerkt te worden dat indien de analyses van de grondmonsters zijn 
uitgevoerd op mengmonsters, dit kan betekenen dat de gehaltes hoger kunnen zijn in de 
individuele monsters. 
 
De analyseresultaten en de toetsingstabellen zijn weergegeven in bijlage III. Bij de toetsing van 
de analyseresultaten aan de landelijke achtergrondwaarden en de interventiewaarden worden 
deze eerst omgerekend naar een gestandaardiseerde meetwaarde (GSSD). Bij de toetsing van 
de grondresultaten wordt daarbij gebruik gemaakt van de gemeten percentages lutum en orga-
nische stof in de grond(meng)monsters. De analyseresultaten van de grond- en grondwater-
monsters zijn volgens BoToVa getoetst aan de achtergrond-, streef- en interventiewaarden. 
 
  



 

Kruse Milieu BV                          Project: 21077916               Pagina 10 van 13 

In het grondwater (PB 1) zijn enkele (zeer) lichte verontreiniging gemeten, deze worden weer-
gegeven in tabel 5. In de boven- en ondergrond (BG en OG) zijn geen verontreinigingen 
gemeten. 
 
Tabel 5: Verhoogde concentraties (μg/l). 

Monster Component Gemeten 
concentratie 

GSSD Streefwaarde Interventie- 
waarde 

PB 1 Barium 
Nikkel 
Zink 

170 
20 

150 

170 * 
20 * 

150 * 

50 
15 
65 

625 
75 

800 

 
 
In de vierde kolom van tabel 5 wordt het toetsingsresultaat overeenkomstig BoToVa als volgt 
aangeduid: 
-  concentratie kleiner of gelijk aan S; 
*  concentratie groter dan S en kleiner of gelijk aan T; 
**  concentratie groter dan T en kleiner of gelijk aan I; 
***  concentratie groter dan I. 
 
 

 Bespreking resultaten chemische analyses 
 
Zoals in de vorige paragraaf is beschreven, zijn er enkele (zeer) lichte verontreinigingen in het 
grondwater aangetoond. In deze paragraaf worden mogelijke verklaringen gegeven voor de 
analyse-resultaten. 
 
Grondwater - PB 1 - Barium, nikkel en zink 
De (zeer) licht verhoogde gehalten aan barium, nikkel en zink in het grondwater zijn waarschijn-
lijk te wijten aan plaatselijk (natuurlijk) verhoogde achtergrondwaarden. In de boven- en onder-
grond zijn oerhoudende lagen aangetroffen, wat duidt op de natuurlijke aanwezigheid van 
metalen in de bodem. Aangezien de tussenwaarden niet worden overschreden, is het uitvoeren 
van nader onderzoek niet noodzakelijk. 
 
 

 Resultaten asbestanalyses 
 
In bijlage IV is het analyserapport van het asbestonderzoek opgenomen. In de fijne fractie van 
mengmonsters MM FF - 01 en MM FF - 02 is geen asbest aangetoond. 
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5 Samenvatting, conclusies en aanbevelingen 
 
Algemeen 
In opdracht van Veeteeltbedrijf Hannink is in een verkennend (asbest)bodemonderzoek de 
bodem onderzocht op een terrein ter grootte van circa 1300 m² aan de Kanaaldijk 2B in Ambt 
Delden. De onderzoekslocatie is onbebouwd en onverhard (weiland). De aanleiding van dit 
onderzoek is de geplande bouw van een kinderdagverblijf. 
 
Voorafgaande aan het bodemonderzoek heeft een vooronderzoek plaatsgevonden op basis 
van norm NEN5725 “Aanleiding A: Opstellen hypothese over de bodemkwaliteit ten behoeve 
van uit te voeren bodemonderzoek”. Uit de resultaten van dit vooronderzoek is gebleken dat de 
bovengrond van de onderzoekslocatie, op basis van de ligging op een agrarisch erf, wordt 
beschouwd als verdacht voor de aanwezigheid van asbest. De onderzoekslocatie wordt als 
onverdacht beschouwd voor de aanwezigheid van chemische componenten. 
 
 
Resultaten veldwerk 
In totaal zijn er 8 inspectiegaten gegraven, waarvan 2 gaten zijn verdiept. Er is 1 diepe boring 
afgewerkt met een peilbuis. Gebleken is dat de bodem globaal bestaat uit matig fijn, zwak siltig 
zand. In de boven- en ondergrond zijn oerhoudende lagen aangetroffen. Er zijn plaatselijk 
bodemvreemde materialen waargenomen (tabel 2). Door de veldwerker zijn visueel geen 
asbestverdachte materialen waargenomen op het maaiveld of in de bodem. Het freatische 
grondwater in de peilbuis is aangetroffen op 1.20 m-mv. 
 
 
Resultaten analyses 
Op basis van de resultaten van de analyses kan het volgende worden geconcludeerd: 
- de bovengrond (BG) is niet verontreinigd; 
- de ondergrond (OG) is niet verontreinigd; 
- het grondwater (PB 1) is (zeer) licht verontreinigd met barium, nikkel en zink; 
- het mengmonster MM FF - 01 bevat geen asbest; 
- het mengmonster MM FF - 02 bevat geen asbest. 

 
 
Hypothese 
De hypothese "onverdachte locatie" dient formeel gezien te worden verworpen, aangezien er 
enkele overschrijdingen van de streefwaarden zijn aangetoond. 
 
De hypothese "asbestverdachte locatie" kan worden verworpen, aangezien er geen asbest is 
aangetoond. 
 
 
Conclusies en aanbevelingen 
In het grondwater (PB 1) zijn enkele (zeer) lichte verontreinigingen aangetoond. Voor een 
beschrijving en mogelijke verklaringen wordt verwezen naar de paragrafen 4.3 en 4.4. In de 
boven- en ondergrond (BG en OG) zijn geen verontreinigingen gemeten. Aangezien de 
tussenwaarden worden overschreden, is het uitvoeren van aanvullend onderzoek niet nodig. 
 
In de fijne fractie van de mengmonsters MM FF - 01 en MM FF - 02 is geen asbest aangetoond. 
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Slotconclusie 
Uit milieukundig oogpunt is er geen bezwaar tegen de geplande bouwplannen, aangezien de 
vastgestelde verontreinigingen geen risico’s voor de volksgezondheid opleveren. De bodem 
wordt geschikt geacht voor het huidige en toekomstige gebruik (kinderdagverblijf). 
 
 
Standaard slotopmerkingen 
Het volgende dient opgemerkt te worden: gezien het verkennende karakter van dit onderzoek is 
het, ondanks de zorgvuldigheid waarmee het is uitgevoerd, altijd mogelijk dat eventueel lokaal 
voorkomende verontreinigingen niet zijn ontdekt. Hoewel voldaan wordt aan de geldende wet- 
en regelgeving, wordt tijdens een verkennend of nader bodemonderzoek een beperkt aantal 
boringen, inspectiegaten of inspectiesleuven verricht. 
 
Vermeld dient tevens te worden dat op basis van voorliggend onderzoek geen conclusies 
kunnen worden getrokken omtrent de bodemkwaliteit van andere terreindelen of aangrenzende 
percelen. 
 
Tenslotte dient in acht genomen te worden dat elk bodemonderzoek een momentopname is. 
Eventuele toekomstige calamiteiten (bijvoorbeeld brand of morsing van bodemvreemde 
vloeistoffen), sloopwerkzaamheden of bouwrijp maken en aanvoer van grond van elders 
kunnen de bodemkwaliteit (sterk) beïnvloeden. 
 



 

Kruse Milieu BV                          Project: 21077916               Pagina 13 van 13 

6 Literatuur en bronvermelding 
 
Informatie van de gemeente Hof van Twente  
 
NEN5725, “Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch 
vooronderzoek”, NNI Delft, oktober 2017 
 
NEN5740, "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodem-
onderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond”, NNI Delft, 
januari 2009 
 
NEN5740/A1, "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend 
bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond”,  
NNI Delft, februari 2016 
 
NEN5707 + C2, “Bodem - Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem en  
partijen grond”, NNI Delft, december 2017 
 
De kamerbrief “Handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie”, 
Ministerie van I en W, 8 juli 2019 
 
De kamerbrief “Aanpassing tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende 
grond en baggerspecie”, Ministerie van I en W, geactualiseerde versie december 2021 

 
Document “Indicatieve niveaus voor ernstige bodem- en grondwaterverontreinigingen (INEV’s) 
voor de stoffen PFOS, PFOA en GenX, RIVM, 15 januari 2020 
 
Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013, Ministerie van I&M 
 
Topografische kaarten, Kaartblad 34 E, Topografische Dienst Kadaster 
 
Grondwaterkaart van Nederland, TNO Grondwater en Geo-Energie, Delft 
 
Archief Kruse Milieu BV 
 
Bodematlas Overijssel 
 
www.ahn.nl  
 
www.topotijdreis.nl 
 
www.dinoloket.nl 
 
 
 
 



 
 

 

 

Bijlage I  
Regionale ligging locatie 

Boorplan verkennend (asbest)bodemonderzoek Kruse Milieu BV, januari 2022 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Kruse Milieu BV 
Topografische kaart 

Projectnummer: 21077916 Schaal: 1:25000 
Bijlage: I Kaartblad: 34 F  

Kaartmateriaal: Topografische dienst Kadaster 

Kanaaldrijk 2B 
in Ambt Delden 



Kanaaldijk 2B
7495 PP  Ambt Delden

Verkennend bodemonderzoek

:  21077916
:  1:250 (A3-formaat)
:  Januari 2022

Huyerenseweg 33
7678 SC  Geesteren

Tel: 0546 - 639663
www.krusegroep.nl

Projectcode
Schaal
Datum

Kruse Milieu BV

Veldwerker: BD Tekenaar: JL

Veeteeltbedrijf Hannink BV

= Boring tot 0.5 meter diepte

= Boring tot 1.5/2.0 meter diepte

= Peilbuis

= Voormalige bebouwing

= Boring tot 1.0 meter diepte

= Inspectiegat 30x30x50 cm

0 12.5

2A-2B

K
lo

e
te

n
w

e
g

tuin

weiland

weiland

weiland

asfalt

1

2

3

4

5

6

7

8

= Onderzoekslocatie

= Kadastrale grens



 

 

 
 
 
 
 
 Bijlage II 
 Boorstaten 



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Kanaaldijk  2 B - Am bt  Delden

projectcode 2 1 0 7 7 9 1 6

getekend conform NEN 5 1 0 4

1

2

3

4

5

6

0

-60

31x32cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, zwak hum eus, donker bruin, 
schep

-60

-140

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, donker 
beige, bruin, edelm an

-140

-180

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, donker 
bruin, bruin, sporen grind, zwak oer, 
edelm an

-180

-350

klei, m at ig silt ig, neut raal grijs, 
edelm an

1

250

350

1
weiland / cm  tov m aaiveld

type peilbuis m et  1  f ilt er
datum 1 3 -0 1 -2 0 2 2

boorm eester Ben Dierink

0

50

100

150

200

250

300

350

1

2

3

4

0

-70

30x31cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, zwak hum eus, donker bruin, 
schep

-70

-180

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
beige, edelm an

-180

-200

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
oranje, geel, sterk oer, edelm an

2
weiland / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 1 3 -0 1 -2 0 2 2

boorm eester Ben Dierink

0

50

100

150

200

1

0

-50

31x32cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, zwak hum eus, donker bruin, 
sporen grind, schep

-50

-80

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, sporen 
baksteen, riverside

-80

-90

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
beige, edelm an

3
weiland / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 1 3 -0 1 -2 0 2 2

boorm eester Ben Dierink

0

50

1

0

-50

32x33cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, neut raal bruin, grijs, sporen 
oer, schep

-50

-80

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, sporen baksteen, edelm an

-80

-90

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
beige, edelm an

4
weiland / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 1 3 -0 1 -2 0 2 2

boorm eester Ben Dierink

0

50

1

0

-50

31x33cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, zwak hum eus, donker bruin, 
sporen oer, edelm an

-50

-100

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, geel, sporen oer, sporen 
baksteen, edelm an

-100

-110

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, donker 
beige, oranje, sterk oer, edelm an

5
weiland / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 1 3 -0 1 -2 0 2 2

boorm eester Ben Dierink

0

50

100

1

0

-50

32x30cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, zwak hum eus, donker bruin, 
sporen grind, schep

-50

-60

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, beige, riverside

6
weiland / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 1 3 -0 1 -2 0 2 2

boorm eester Ben Dierink

0

50

1

0

-50

33x33cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, zwak hum eus, donker bruin, 
schep

-50

-80

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
beige, bruin, sporen oer, sporen 
m etselpuin, riverside

-80

-90

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
beige, edelm an

7
weiland / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 1 3 -0 1 -2 0 2 2

boorm eester Ben Dierink

0

50



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Kanaaldijk  2 B - Am bt  Delden

projectcode 2 1 0 7 7 9 1 6

getekend conform NEN 5 1 0 4

1

0

-50

32x33cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, zwak hum eus, donker bruin, 
sporen grind, schep

-50

-60

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
oranje, beige, m at ig oer, riverside

8
weiland / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 1 3 -0 1 -2 0 2 2

boorm eester Ben Dierink

0

50



num m er

filtert raject

grondwaterstand

casing

filtergrind

bentoniet

PEILBUIS BORING

bodem laag

bodem laag

bodem m onster, geroerd

bodem m onster, ongeroerd

grondwaterstand t ijdens boren

links= cm -m aaiveld

rechts= cm + NAP

GRONDSOORTEN

GRIND, grindig (G,g)

ZAND, zandig (Z,z)

LEEM, silt ig (L,s)

KLEI, kleiig (K,k)

VEEN, hum eus (V,h)

slib

VERHARDINGEN

asfalt , beton, klinkers, tegels
stelconplaat , ondoordringbare laag

OVERIG

bodem vreem de bestandsdelen aanwezig

water

OLIE OP W ATER REACTIE

GEUR INTENSITEIT

Geen Zwak Mat ig Sterk Uiterst

Geen Zeer zwak Zwak Mat ig Sterk Zeer sterk

M ATE VAN BIJM ENGING

zwak - (0-5%)

m at ig - (5-15%)

sterk - (15-50%)

uiterst  - (> 50%)

GRADATIE ZAND

uf =  uiterst  fijn (63-105 um )
zf =  zeer fijn (105-150 um )
m f =  m at ig fijn (150-210 um )
m g =  m at ig grof (210-300 um )
zg =  zeer grof (300-420 um )
ug =  uiterst  grof (420-2000 um )

GRADATIE GRIND

f =  fijn (2-5.6 m m )
m g =  m at ig grof (5.6-16 m m )
zg =  zeer grof (16-63 m m )

BESCHRIJVING BODEM LAAG

pid =  foto ionisat ie detector
bv =  bodem vocht
ow =  olie op water



 

 

 
 
 
 
 

Bijlage III 
Resultaten chemische analyses 



T.a.v. Jeroen Lammers
Huyerenseweg 33
7678 SC  GEESTEREN

Datum: 19-Jan-2022

Kruse Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 13-Jan-2022

Kanaaldijk 2B - Ambt Delden

21077916
2022005054/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

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

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

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

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

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

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

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

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Kanaaldijk 2B - Ambt Delden

1 2

Ben Dierink

1/2

21077916

Analysecertificaat

19-Jan-2022/13:19

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

14-Jan-2022

2022005054/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 19-Jan-2022

A,B,C

Voorbehandeling

Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen

Bodemkundige analyses

S 87.8% (m/m) 83.9Droge stof

S 2.0% (m/m) ds 1.4Organische stof

98% (m/m) ds 99Gloeirest

S 2.7% (m/m) ds <2.0Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S <20mg/kg ds <20Barium (Ba)

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

S 3.2mg/kg ds <3.0Kobalt (Co)

S 7.3mg/kg ds <5.0Koper (Cu)

S <0.050mg/kg ds <0.050Kwik (Hg)

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

S <4.0mg/kg ds <4.0Nikkel (Ni)

S 10mg/kg ds 10Lood (Pb)

S 25mg/kg ds <20Zink (Zn)

Minerale olie

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

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

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

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

6.4mg/kg ds 5.3Minerale olie (C30-C35)

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

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

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 118

1

2

BG

OG 12507983

12507982

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)



Kanaaldijk 2B - Ambt Delden

1 2

Ben Dierink

2/2

21077916

Analysecertificaat

19-Jan-2022/13:19

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

14-Jan-2022

2022005054/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 19-Jan-2022

A,B,C

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 180

S
1)1)

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

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050Naftaleen

S <0.050mg/kg ds <0.050Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050Anthraceen

S <0.050mg/kg ds <0.050Fluorantheen

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

S <0.050mg/kg ds <0.050Chryseen

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

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

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

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

S
1)1)

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

1

2

BG

OG 12507983

12507982

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2022005054/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 12507982 BG

10539217021  0  50 13-Jan-2022

20539217014  0  50 13-Jan-2022

30539217015  0  50 13-Jan-2022

50539217022  0  50 13-Jan-2022

80539216980  0  50 13-Jan-2022

70539217030  0  50 13-Jan-2022

0539217039

 12507983 OG

10539217007  60  110 13-Jan-2022

10539216960  110  140 13-Jan-2022

10539217011  140  180 13-Jan-2022

20539216969  70  120 13-Jan-2022

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2022005054/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

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

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2022005054/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

pb 3010-2 en NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

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

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

Metalen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Minerale olie

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

Polychloorbifenylen, PCB

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

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

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

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

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

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2020.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01



21077916

Kanaaldijk 2B - Ambt Delden

13-01-2022

Ben Dierink

2022005054

14-01-2022

19-01-2022

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG AW T I

2

2,7

Uitgevoerd

% (m/m) 87,8 87,8

% (m/m) ds 2 2

% (m/m) ds 98

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

mg/kg ds <20 49,89 20 190 555 920

mg/kg ds <0,20 0,2384 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds 3,2 10,45 - 3 15 103 190

mg/kg ds 7,3 14,75 - 5 40 115 190

mg/kg ds <0,050 0,0497 - 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds <4,0 7,717 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds 10 15,54 - 10 50 290 530

mg/kg ds 25 57,28 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 10,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <11 38,5

mg/kg ds 6,4 32

mg/kg ds <6,0 21

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

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds 0,0049 0,0245 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

1 12507982

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

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/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD

RG

AW

T

I

BG

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



21077916

Kanaaldijk 2B - Ambt Delden

13-01-2022

Ben Dierink

2022005054

14-01-2022

19-01-2022

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG AW T I

1,4

2

Uitgevoerd

% (m/m) 83,9 83,9

% (m/m) ds 1,4 1,4

% (m/m) ds 99

% (m/m) ds <2,0 1,4

mg/kg ds <20 54,25 20 190 555 920

mg/kg ds <0,20 0,241 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds <3,0 7,383 - 3 15 103 190

mg/kg ds <5,0 7,241 - 5 40 115 190

mg/kg ds <0,050 0,0502 - 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds <4,0 8,167 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds 10 15,74 - 10 50 290 530

mg/kg ds <20 33,22 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 10,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <11 38,5

mg/kg ds 5,3 26,5

mg/kg ds <6,0 21

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

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds 0,0049 0,0245 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

2 12507983

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

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/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD

RG

AW

T

I

OG

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



T.a.v. Jeroen Lammers
Huyerenseweg 33
7678 SC  GEESTEREN

Datum: 24-Jan-2022

Kruse Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 20-Jan-2022

Kanaaldijk 2B - Ambt Delden

21077916
2022008828/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

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

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

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

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

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

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

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

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Kanaaldijk 2B - Ambt Delden

1

Ben Dierink

1/2

21077916

Analysecertificaat

24-Jan-2022/11:29

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

20-Jan-2022

2022008828/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 24-Jan-2022

A,B,C

Metalen

S 170µg/LBarium (Ba)

S <0.20µg/LCadmium (Cd)

S 8.4µg/LKobalt (Co)

S 2.2µg/LKoper (Cu)

S <0.050µg/LKwik (Hg)

S <2.0µg/LMolybdeen (Mo)

S 20µg/LNikkel (Ni)

S <2.0µg/LLood (Pb)

S 150µg/LZink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/LBenzeen

S <0.20µg/LTolueen

S <0.20µg/LEthylbenzeen

S <0.10µg/Lo-Xyleen

S <0.20µg/Lm,p-Xyleen

S
1)

0.21µg/LXylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/LBTEX (som)

S <0.020µg/LNaftaleen

S <0.20µg/LStyreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/LDichloormethaan

S <0.20µg/LTrichloormethaan

S <0.10µg/LTetrachloormethaan

S <0.20µg/LTrichlooretheen

S <0.10µg/LTetrachlooretheen

S <0.20µg/L1,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/Lcis 1,2-Dichlooretheen

1 Peilbuis 1 12520755

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Water (AS3000)



Kanaaldijk 2B - Ambt Delden

1

Ben Dierink

2/2

21077916

Analysecertificaat

24-Jan-2022/11:29

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

20-Jan-2022

2022008828/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 24-Jan-2022

A,B,C

S <0.10µg/Ltrans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/LCKW (som)

S <0.20µg/LTribroommethaan

S <0.10µg/LVinylchloride

S <0.10µg/L1,1-Dichlooretheen

S
1)

0.14µg/L1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L1,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/LDichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<10µg/LMinerale olie (C10-C12)

<10µg/LMinerale olie (C12-C16)

<10µg/LMinerale olie (C16-C21)

<15µg/LMinerale olie (C21-C30)

<10µg/LMinerale olie (C30-C35)

<10µg/LMinerale olie (C35-C40)

S <50µg/LMinerale olie totaal (C10-C40)

1 Peilbuis 1 12520755

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Water (AS3000)

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2022008828/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 12520755 Peilbuis 1

10692174663  250  350 20-Jan-2022

10801028556  250  350 20-Jan-2022

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2022008828/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

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

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2022008828/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Metalen

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Barium (Ba)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cadmium (Cd)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kobalt (Co)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Koper (Cu)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kwik (Hg)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Molybdeen (Mo)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Nikkel (Ni)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Lood (Pb)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

pb 3130-1HS-GC-MSW0254VOCl (11)

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Tribroommethaan (Bromoform)

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichlooretheen

pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichloorpropaan

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,2-Dichloorpropaan

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,3-Dichloorpropaan

pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS3000

Minerale olie

pb 3110-5GC-FIDW0215Minerale olie (C10-C40)

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

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2020.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01



21077916

Kanaaldijk 2B - Ambt Delden

20-01-2022

Ben Dierink

2022008828

20-01-2022

24-01-2022

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L 170 170 * 20 50 338 625

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,4 3,2 6

µg/L 8,4 8,4 - 2 20 60 100

µg/L 2,2 2,2 - 2 15 45 75

µg/L <0,050 0,035 - 0,05 0,05 0,175 0,3

µg/L <2,0 1,4 - 2 5 153 300

µg/L 20 20 * 3 15 45 75

µg/L <2,0 1,4 - 2 15 45 75

µg/L 150 150 * 10 65 433 800

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,2 15,1 30

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 504 1000

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 4 77 150

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,21 0,21 - 0,2 0,2 35,1 70

µg/L <0,90

µg/L <0,020 0,014 - 0,02 0,01 35 70

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 153 300

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,01 500 1000

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 203 400

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 24 262 500

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 20 40

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 454 900

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 204 400

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 150 300

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 65 130

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,10 0,07

µg/L <1,6

µg/L <0,20 0,14 630

µg/L <0,10 0,07 - 0,2 0,01 2,5 5

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10

µg/L 0,14 0,14 - 0,2 0,01 10 20

µg/L <0,20 0,14

µg/L <0,20 0,14

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,42 0,42 - 0,6 0,8 40,4 80

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <15 10,5

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <50 35 - 50 50 325 600

µg/L 0,77 Geen oordeel mogelijk

Nr. Analytico-nr Monster

1 12520755

Overschrijding Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde

groter dan Streefwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Streefwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

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

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

T

I

*

**

***

GSSD

RG

S

som 16 aromatische oplosmiddelen

Legenda

Peilbuis 1

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Extra parameters

1,2-Dichloorpropaan

1,3-Dichloorpropaan

Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

CKW (som)

Tribroommethaan

Vinylchloride

1,1-Dichlooretheen

1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

1,1-Dichloorpropaan

1,1-Dichloorethaan

1,2-Dichloorethaan

1,1,1-Trichloorethaan

1,1,2-Trichloorethaan

cis 1,2-Dichlooretheen

trans 1,2-Dichlooretheen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Dichloormethaan

Trichloormethaan

Tetrachloormethaan

Trichlooretheen

Tetrachlooretheen

o-Xyleen

m,p-Xyleen

Xylenen (som) factor 0,7

BTEX (som)

Naftaleen

Styreen

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Metalen

Barium (Ba)

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



 
 
 
 
 

Bijlage IV 
Resultaten asbestanalyses 

 



T.a.v. Jeroen Lammers
Huyerenseweg 33
7678 SC  GEESTEREN

Datum: 19-Jan-2022

Kruse Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 13-Jan-2022

Kanaaldijk 2B - Ambt Delden

21077916
2022005055/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

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

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

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

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

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

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

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

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.



Kanaaldijk 2B - Ambt Delden

1 2

Ben Dierink

1/1

21077916

Analysecertificaat

19-Jan-2022/14:19

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

14-Jan-2022

2022005055/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 19-Jan-2022

A,B,C

Extern / Overig onderzoek
1)1)

91.1% (m/m) 91.5Droge stof (Extern)
2)2)

13.7kg 13.8In behandeling genomen hoeveelheid
1)1)

12472g 12618Droge massa aangeleverd monster
1)1)

N.v.t.mg N.v.t.Asbest fractie <0,5mm
2)2)

0.0mg 0.0Asbest fractie 0,5-1mm
2)2)

0.0mg 0.0Asbest fractie 1-2mm
2)2)

0.0mg 0.0Asbest fractie 2-4mm
2)2)

0.0mg 0.0Asbest fractie 4-8mm
2)2)

0.0mg 0.0Asbest fractie 8-20mm
2)2)

0.0mg 0.0Asbest fractie >20mm
2)2)

0.0mg 0.0Asbest (som)
1)1)

0.0mg/kg ds 0.0Totaal asbest (ondergrens)
1)1)

1.2mg/kg ds 1.1Totaal asbest (bovengrens)
1)1)

0.0mg/kg ds 0.0Serpentijn ondergrens
1)1)

0.6mg/kg ds 0.5Serpentijn bovengrens
1)1)

0.0mg/kg ds 0.0Amfibool ondergrens
1)1)

0.6mg/kg ds 0.5Amfibool bovengrens
2)2)

<0.6mg/kg ds <0.6Asbest in grond
2)2)

<0.6mg/kg ds <0.6Totaal gehalte asbest
2)2)

<0.6mg/kg ds <0.6Serpentijn concentratie
2)2)

0.0mg/kg ds 0.0Amfibool concentratie
2)2)

0.0mg/kg ds 0.0Totaal asbest hechtgebonden
2)2)

0.0mg/kg ds 0.0Totaal asbest niet hechtgebonden

1

2

MM FF - 01

MM FF - 02 12507985

12507984

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Asbestverdachte grond

Asbestverdachte grond

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2022005055/1
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Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 12507984 MM FF - 01

MMFF-011724967MG  0  50 13-Jan-2022

 12507985 MM FF - 02

MMFF-021724968M  50  100 13-Jan-2022

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2022005055/1
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Opmerking 1)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Opmerking 2)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2022005055/1
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.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Extern / Overig onderzoek

UitbestedingExternW0004Droge stof (uitbesteed)

NEN 5898MicroscopieW0004Asbest NEN5898 (2016) ext

NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Grond NEN5898 2016 ext

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

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2020.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01



Monstercode : 7021138
Uw referentie : MM FF - 01
Opgegeven bemonsteringsdatum : 13/01/2022

Asbestonderzoek
Initialen analist : A.S.
Datum geanalyseerd : 19-01-2022

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 13690 g
Droge massa aangeleverde monster : 12472 g
Percentage droogrest : 91,1 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 11258,6 91,9 13,2 0,12 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 303,8 2,5 30,8 10,14 0 0,0
1-2 mm 247,4 2,0 78,6 31,77 0 0,0
2-4 mm 100,8 0,8 100,8 100,00 0 0,0
4-8 mm 108,3 0,9 108,3 100,00 0 0,0
8-20 mm 234,1 1,9 234,1 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 12253,0 100,0 565,8 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3
1-2 mm 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,6 0,0 1,2 <0,6 0,0 0,6 0,0 0,0 0,6

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,6 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 1 van 3

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

Projectcode : 1297912
Uw project omschrijving : 2022005055-21077916
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: MXLZ-HPKF-XMYW-GNRA Ref.: 1297912_certificaat_v1



Monstercode : 7021139
Uw referentie : MM FF - 02
Opgegeven bemonsteringsdatum : 13/01/2022

Asbestonderzoek
Initialen analist : M.G.
Datum geanalyseerd : 19-01-2022

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 13790 g
Droge massa aangeleverde monster : 12618 g
Percentage droogrest : 91,5 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 11855,3 95,8 12,5 0,11 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 191,9 1,6 22,1 11,52 0 0,0
1-2 mm 93,3 0,8 31,1 33,33 0 0,0
2-4 mm 47,3 0,4 47,3 100,00 0 0,0
4-8 mm 76,5 0,6 76,5 100,00 0 0,0
8-20 mm 115,7 0,9 115,7 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 12380,0 100,0 305,2 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2
1-2 mm 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,6 0,0 1,1 <0,6 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,6 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 2 van 3

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

Projectcode : 1297912
Uw project omschrijving : 2022005055-21077916
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: MXLZ-HPKF-XMYW-GNRA Ref.: 1297912_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Tabel 3 van 3

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

Projectcode : 1297912
Uw project omschrijving : 2022005055-21077916
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: MXLZ-HPKF-XMYW-GNRA Ref.: 1297912_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie uw monsterref. uw diepte uw barcode

7021138 MM FF - 01 MMFF-01 0-.5 1724967MG

7021139 MM FF - 02 MMFF-02 .5-1 1724968MG

Bijlage 1 van 2

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

Projectcode : 1297912
Uw project omschrijving : 2022005055-21077916
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: MXLZ-HPKF-XMYW-GNRA Ref.: 1297912_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

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

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Bijlage 2 van 2

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

Projectcode : 1297912
Uw project omschrijving : 2022005055-21077916
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: MXLZ-HPKF-XMYW-GNRA Ref.: 1297912_certificaat_v1



 
 
 
 
 

Bijlage V 
 Informatie gemeente Hof van Twente 
 



 

 

 

 

Goor, 21 december 2021 

 

Aan: Kruse Milieu BV 

 

Betreft aanvraag bodeminformatie Kanaaldijk 2b te Ambt Delden 

Ons kenmerk: 221481 

 

Beste heer Haverkort,  

 

Hierbij stuur ik u de bodeminformatie van bovengenoemde locatie.  

 

 

Bodeminformatie/Bodemonderzoeken: voor zover bekend zijn er bodemonderzoeken op de locatie 

uitgevoerd;  

Overige informatie: voor zover bekend is er in de omgeving (straal 50m') van het perceel een 

bodemonderzoek uitgevoerd.  

 

Voor deze informatieverstrekking bent u € 24,20 aan leges verschuldigd. Hiervoor ontvangt u 

separaat een nota.  

 

Voor de bodemsignaleringskaarten van de gemeente Hof van Twente verwijs ik u door naar 

onderstaande link.  

https://www.hofvantwente.nl/bouwen-en-verbouwen/bodem/bodem-en-asbestbeleid 

 

Op de bodematlas van de provincie Overijssel is (gratis) ook veel diverse informatie te vinden over 

de bodem https://overijssel.omgevingsrapportage.nl   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 
 
 
 
 

Bijlage VI 
 Verklaring van enkele gebruikte termen en afkortingen 
 



Termen 
De gehalten van de chemische componenten in de bodem en in het grondwater worden 
getoetst aan de zogenaamde achtergrond- of streef- en interventiewaarden uit de Circulaire 
Bodemsanering 2013. Deze waarden worden gecorrigeerd voor de gehalten lutum en 
organische stof (humus) voor de betreffende bodem. Deze gehalten worden in het 
laboratorium bepaald. 
 
Achtergrondwaarden: De gehalten zoals die op dit moment voorkomen in de bodem 

van natuur- en landbouwgronden waarvoor geldt dat er geen 
sprake is van belasting door lokale verontreinigingsbronnen. 

Streefwaarden:  Waarden, die het niveau aangeven, waarbij sprake is van een 
duurzame bodemkwaliteit. Gebruikt symbool: S. De streefwaarde 
wordt alleen voor grondwater gebruikt. 

Interventiewaarden:  Waarden, die aangeven wanneer de functionele eigenschappen 
van de bodem voor mens, dier en plant, ernstig zijn of dreigen te 
worden verminderd. Gebruikt symbool: I. 

Tussenwaarde:  Gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- of streefwaarde en 
de interventiewaarde, dus (A+I)/2 (grond) of (S+I)/2 (grondwater). 
Wanneer bij een verkennend onderzoek een component met 
concentratie boven deze waarde wordt gevonden is in principe 
een nader onderzoek nodig. Gebruikt symbool: T. 

 
Overige termen, die in dit rapport worden gebruikt, zijn als volgt te definiëren: 
Niet verontreinigd:  Gehalte van elke component overschrijdt de achtergrond- of 

streefwaarde niet. 
 
Zeer licht verontreinigd: Gehalte van een component ligt boven de achtergrond- of streef- 

waarde, maar overschrijdt het dubbele van de achtergrond- of  
streefwaarde niet. 

 
Licht verontreinigd:  Gehalte van een component is hoger dan het dubbele van de 

Achtergrond- of streefwaarde, maar overschrijdt de tussenwaarde niet. 
 
Matig verontreinigd: Gehalte van een component is hoger dan de tussenwaarde, maar 

overschrijdt de interventiewaarde niet. 
 
Sterk verontreinigd:  Gehalte van een component is hoger dan de interventiewaarde, 

maar overschrijdt het tienvoud van de interventiewaarde niet. 
 
Zeer sterk verontreinigd: Gehalte van een component is hoger dan het tienvoud van de 

interventiewaarde. 
 
NEN5740:   Nederlandse norm "Bodem. Onderzoeksstrategie bij verkennend 

bodemonderzoek." Een verkennend onderzoek heeft tot doel met 
relatief beperkt onderzoek vast te stellen of er sprake is van een 
bodemverontreiniging op de onderzoekslocatie. 

 
Verdachte locatie:  Locatie, waarvan op basis van vooronderzoek of historische 

informatie wordt verwacht dat er verontreiniging aanwezig is. 
 
Nulsituatie:  Huidige chemische kwaliteit van grond en grondwater ten aanzien van 

bodemverontreinigende stoffen. 
 
Nader onderzoek:  Bodemonderzoek, waarin de ernst en de omvang van een eerder 

aangetoonde verontreiniging wordt vastgesteld. 



Afkortingen 
 
AMvB     Algemene Maatregel van Bestuur 
BG     Bovengrond 
BOOT     Besluit Opslaan in Ondergrondse Tanks 
BSB     Stichting Bodemsanering Bedrijfsterreinen 
BSB     Bouwstoffenbesluit 
BTEX     Benzeen, Tolueen, Ethylbenzeen, Xylenen 
BTEXN    Afkorting voor vluchtige aromaten (BTEX) en Naftaleen 
BZV     Biologisch zuurstofverbruik 
CZV     Chemisch zuurstofverbruik 
EC     Elektrisch geleidingsvermogen 
EOCl     Extraheerbare organochloorverbindingen 
EOX     Extraheerbare organohalogeenverbindingen 
GHG     Gemiddeld hoogste grondwaterstand 
GLG     Gemiddeld laagste grondwaterstand 
GWS     Actuele grondwaterstand 
HBO     Huisbrandolie 
HCB     Hexachloorbenzeen 
HCH     Hexachloorhexaan  
ILT    Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ministerie van I en W  Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
MM FF    Mengmonster fijne fractie 
MVR     Ministeriële Vrijstellingsregeling 
NEN     Nederlandse norm 
NNI     Nederlands Normalisatie Instituut 
NPR     Nederlandse praktijkrichtlijn 
NVN     Nederlandse voornorm 
OCB's     Chloorpesticiden 
OG     Ondergrond 
OW-test    Olie/water-test 
PAK's     Polycyclische aromatische koolwaterstoffen 
PCB's     Polychloorbifenylen  
PFAS    poly- en perfluor alkyl stoffen 
pH     Zuurgraad 
SUBAT    Stichting Uitvoering Bodemsanering Amovering Tankstations 
VC     Vinylchloride 
VNG     Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
VROM    Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 
VOCl     Vluchtige organochloorverbindingen, zoals per en tri  
WBB     Wet Bodembescherming 
As     Arseen 
Ba     Barium 
Cd     Cadmium 
Cr     Chroom 
Co     Kobalt 
Cu     Koper 
Fe     IJzer 
Hg     Kwik 
Mn     Mangaan 
Mo     Molybdeen 
Na     Natrium 
Ni     Nikkel 
Pb    Lood 
St     Tin 
Zn     Zink 



 Buitengebied Hof van Twente, Veegplan 2021
 

Bijlage 8  Onderzoeken Markveldseweg 2 Diepenheim
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Erfinrichtingsplan 
Markveldseweg 2 Diepenheim 

 

 

 

 

Functiewijziging van schuur tot woning 

 

 

 

27-7-2021 

Niels ten Heggeler 

  



Beschrijving huidige beplanting 
De huidige erfbeplanting bestaat grofweg uit: 

• Eiken en beuken langs de perceelgrenzen 

• Beukenhaag langs het tuingedeelte 

• Kastanje, lindes, walnotenbomen 

• Overige kleinere beplanting 

 

Toe te voegen beplanting 
In het plan is het streven de huidige erfinrichting zoveel mogelijk intact te laten. In het plan wordt 

een beukenhaag toegevoegd op de grens tussen beide woongedeelten. 
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Verkennend bodem- en asbestonderzoek 

Markveldseweg 2 te Diepenheim (kenmerk: 211163) 
 

TITELBLAD 
 

RAPPORT 
Type onderzoek Verkennend bodem- en asbestonderzoek 
Locatie onderzoek Markveldseweg 2 te Diepenheim 
Projectnummer 211163 
Versie rapportage 1.0 
Auteur J.R.W. Staal 
Controle en vrijgave Ing. M.B. van den Broek 
Paraaf vrijgave 

 

 
 

Datum 4 augustus 2021 
OPDRACHTGEVER 
Naam Dhr. N. ten Heggeler 
Adres Markveldseweg 2, 7478 PN DIEPENHEIM 
UITGEVOERD DOOR 
Monsterneming grond  SIKB protocol 2001 Dhr. W. Westbroek 
Monsterneming grondwater  SIKB protocol 2002 Dhr. W.B. Aasman  
Monsterneming asbest in bodem  SIKB protocol 2018 Dhr. W.B. Aasman  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UITGEVOERD DOOR  
 

 
 

info@vdpoelmilieu.nl    
www.vdpoelmilieu.nl  

Aalsvoort 2-E 
7241 MA Lochem 
Tel: 0547 261 888 

DISCLAIMER 
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1. INLEIDING 

Door Van der Poel BV een verkennend milieukundig bodem- en asbestonderzoek uitgevoerd ter 
plaatse van een locatie aan de Markveldseweg 2 te Diepenheim. 
 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de aanleiding en de doelstelling van het onderzoek, en de wijze 
van kwaliteitsborging van de verschillende onderzoekstappen. 
 

1.1 Aanleiding en doelstelling 
Aanleiding tot het verkennend bodemonderzoek is voorgenomen verbouw van een deel van de 
voormalige schuur tot woning. 
 
Doel van het verkennend chemisch onderzoek is een indruk te verkrijgen over de eventuele 
aanwezigheid van verontreinigingen in de grond en in het grondwater van het onderzoeksterrein.  
Dit gebeurt teneinde te bepalen of er vanuit milieuhygiënisch oogpunt belemmeringen bestaan voor 
het toekomstige gebruik van de locatie (wonen). 
 
Doel van het verkennend asbestonderzoek is om met een relatief geringe onderzoeksinspanning na 
te gaan of de verdenking op verontreiniging van de bodem met asbest terecht is en een indicatieve 
uitspraak te doen over het asbestgehalte in de bodem.  
 

1.2  Kwaliteitsborging algemeen 
Van der Poel BV streeft naar een zo hoog mogelijk kwaliteit van onderzoek te leveren. 
 
Naast kwaliteit is onafhankelijkheid van groot belang om onze opdrachtgever van dienst te zijn met 
het beste advies voor zijn vraagstuk. 
 
Wij merken dan ook op dat er geen functionele relatie bestaat tussen opdrachtgever en Van der 
Poel, hetgeen betekent dat het advies van Van der Poel onafhankelijk is van de belangen van de 
opdrachtgever en derden. 
 
Conform de eisen uit onze ethische code houdt Van der Poel alle gegevens geheim, waarvan wij 
kennisnemen als gevolg van de uitvoering van de werkzaamheden, behoudens in geval van wettelijke 
verplichtingen. 
 

1.3 Kwaliteitsborging onderzoek 
De bodemonderzoeksstrategie is opgesteld conform de geldende NEN normen en protocollen. 
De veldwerkzaamheden en laboratorium werkzaamheden zijn uitgevoerd volgens de actuele 
beoordelingsrichtlijn en accreditatieschema.  
 
In de volgende paragrafen worden de normen, beoordelingsrichtlijnen toegelicht. 
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1.3.1 Normen onderzoeksstrategie 
In tabel 1.1 zijn de kwaliteitsnormen opgenomen, die zijn toegepast voor de bepaling van de 
bodemonderzoeksstrategieën. 
 
Tabel 1.1 Toegepaste onderzoeksnormen 

Aspect onderzoek Toegepaste norm 
Strategie voor uitvoeren van milieu hygiënisch vooronderzoek NEN 5725:2017 
Strategie voor uitvoeren van verkennend (chemisch) onderzoek NEN 5740:2009 + A1: 2016  
Strategie voor uitvoeren van asbest onderzoek in bodem NEN 5707:2015/C2:2017 

 
Eventuele afwijkingen op de normen, die tijdens de uitvoering naar voren zijn gekomen, zijn 
beschreven in respectievelijk § 2.6 “Afwijkingen vooronderzoek” en § 3.6 “Afwijkingen strategie(ën)”. 
 

1.3.2 Veldwerkzaamheden 
Het veldwerk is uitgevoerd door Eco Reest BV te Zuidwolde. De veldwerkzaamheden hebben 
plaatsgevonden onder procescertificaat op grond van de BRL SIKB 2000 “Veldwerk bij 
milieuhygiënisch bodemonderzoek”, waarvoor Eco Reest BV Zuidwolde is gecertificeerd en erkend 
door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.  
 
Het certificaatnummer is K96988/01, en de certificerende instelling is KIWA te Rijswijk.  
 
Het veldwerk heeft plaats gevonden conform SIKB 2001 “Plaatsen van handboringen en peilbuizen 
ten behoeve van het nemen van grond- en grondwatermonsters”, protocol 2002 “Het nemen van 
grondwatermonsters” en protocol 2018 “Maaiveldinspectie en monsterneming van asbest in 
bodem”.  
 
De werkzaamheden zijn uitgevoerd door gecertificeerde en erkende veldmedewerkers, zoals 
weergegeven op het titelblad. 
 
Eventuele afwijkingen op de normen en protocollen, die tijdens de uitvoering naar voren zijn 
gekomen zijn weergegeven in § 3.5 “Afwijkingen protocollen”. 
 
De bedrijf- en persoonserkenningen en het certificaatnummer zijn te verifiëren op de volgende 
website: https://www.bodemplus.nl/aanvragen/erkenningen/zoekmenu/ 
 

1.3.3 Laboratoriumwerkzaamheden 
De analyses zijn uitgevoerd conform de AS 3000 “Laboratoriumanalyses voor milieuhygiënisch 
bodemonderzoek”, waarvoor Eurofins Analytico B.V. is geaccrediteerd en erkend door het ministerie 
van I en W. 
 
Eurofins Analytico B.V. is een NEN-EN-ISO/IEC 17025 geaccrediteerd laboratorium, met 
certificaatnummer L010. Het certificaat is bijgevoegd in bijlage 6. 
 
De asbest analyses zijn uitgevoerd door ACMAA Laboratoria BV te Deurningen, die geaccrediteerd en 
erkend is door het ministerie van I en W. ACMAA Laboratoria BV is een NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005 
geaccrediteerd laboratorium, met certificaatnummer L376. Het certificaat is eveneens bijgevoegd in 
bijlage 6. 
 
De monsterconservering is uitgevoerd conform SIKB protocol 3001 “Conserveringsmethoden en 
conserveringstermijnen voor milieumonsters”. 
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Eventuele afwijkingen op de normen, die tijdens de uitvoering van de analyses naar voren zijn 
gekomen, zijn beschreven in § 4.2 “Afwijkingen laboratoriumwerkzaamheden”. 
 

1.4 Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 worden de onderzoeksvragen beantwoord op basis van de resultaten van het 
vooronderzoek en wordt de onderzoekshypothese opgesteld. In hoofdstuk 3 zijn de 
veldwerkzaamheden en waarnemingen tijdens het onderzoek beschreven, gevolgd door de toetsing 
van de analyseresultaten in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 is een samenvatting opgenomen en zijn de 
conclusies en aanbevelingen weergegeven. 
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2. VOORONDERZOEK (NEN 5725:2017) 

Het vooronderzoek is de basis voor werkzaamheden die een uitspraak vereisen over de 
milieuhygiënische kwaliteit van de bodem. 
 
Het doel van het vooronderzoek is inzicht te verkrijgen in de mogelijke aanwezigheid van 
verontreinigingen op de onderzoekslocatie. Hierbij wordt een inschatting gemaakt van de aard, 
mate, oorzaak en ligging van mogelijke verontreinigingen.  
 
Om dit doel te bereiken wordt relevante informatie over de onderzoekslocatie zelf, alsmede 
eventuele beïnvloeding(en) vanuit de directe omgeving verzameld, geanalyseerd en geïnterpreteerd, 
zoals hierna weergegeven.  
 

2.1 Systematiek milieuhygiënisch vooronderzoek 
Het vooronderzoek is onderverdeeld in twee stappen. In stap 1 wordt de aanleiding voor het 
vooronderzoek bepaald. De mogelijke aanleidingen (A t/m G) zijn weergegeven in bijlage 2. 
 
Voor de in bijlage 2 weergegeven mogelijke aanleidingen zijn in de NEN 5725:2017 diverse 
onderzoeksvragen geformuleerd. In stap 2 van het vooronderzoek moet antwoord verkregen worden 
op een deze onderzoeksvragen.  
 
Indien naar deskundigheid van de onderzoeker alle (verplichte) onderzoeksaspecten zijn behandeld 
en de onderzoeksvragen (zie bijlage 2) in voldoende mate zijn beantwoord, is het vooronderzoek 
afgerond en worden conclusies getrokken en een hypothese opgesteld.  
 

2.2 Stap 1; aanleiding vooronderzoek  
De eerste stap in het vooronderzoek is het vaststellen van de aanleiding voor vooronderzoek (zie ook 
bijlage 2). In het onderhavige geval is aanleiding A geselecteerd, die onderstaand is weergegeven. 
 
- A. opstellen hypothese over de bodemkwaliteit ten behoeve van uit te voeren bodemonderzoek 
volgens 6.2.1 
 

2.3 Stap 2; onderzoeksvragen  
Uit de geselecteerde aanleiding (A) voor het vooronderzoek volgt een aantal onderzoeksvragen die 
zijn weergegeven in bijlage 2. Op basis van het totaal aan informatie uit het vooronderzoek moeten 
de onderzoeksvragen worden beantwoord, waarna een hypothese voor bodemonderzoek wordt 
opgesteld.  
 
In tabel 2.1 zijn de onderzoeksaspecten weergegeven, waarover bij het vooronderzoek informatie 
moet worden verzameld.  
 
Tabel 2.1 Onderzoeksaspecten en te verzamelen informatie 

Onderzoeksaspecten 
 

Aanleidingen tot 
vooronderzoek 

 A B C D E F G 
Locatiegegevens Eigendomssituatie 0 0      

Hoogteligging        
Bodemopbouw en geohydrologie Bodemopbouw        

Antropogene lagen in de 
bodem 

       

Geohydrologie        
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Onderzoeksaspecten 
 

Aanleidingen tot 
vooronderzoek 

Verwachting t.a.v. de bodemkwaliteit Geval van ernstige 
bodemverontreiniging? 

       

Kwaliteit o.b.v. BKK  0      
O.b.v. uitgevoerde 
bodemonderzoeken 

       

Gebruik en beïnvloeding van de locatie, 
verdachte situatie, activiteiten, ongewoon 
voorval 

Voormalig  0      
Huidig        
Toekomst     0   
Asbestverdacht?        

Terreinverkenning 
 Verplicht onderzoeksaspect. Indien dit onderzoeksaspect niet van toepassing is, behoort dit in het rapport 
te worden vermeld en gemotiveerd 
0 Optioneel 

 
De verzamelde informatie benoemd in tabel 2.1 met antwoorden is weergegeven in bijlage 2.  
 
In § 2.4 (samenvatting vooronderzoek) is een beschrijving van de te onderzoeken (delen van de) 
locatie weergegeven met antwoorden, op basis van de antwoorden op de onderzoeksvragen 
weergegeven in bijlage 2. 
 

2.4 Samenvatting vooronderzoek 
Na het raadplegen van de verschillende bronnen zijn er voldoende gegevens bekend om antwoord te 
geven op de geformuleerde onderzoeksvragen (bijlage 2). 
 
De onderzoekslocatie ligt aan de Markveldseweg 2 in Diepenheim is kadastraal bekend als gemeente 
Diepenheim, sectie D, nr. 952 en heeft een totale oppervlakte van maximaal 500 m2. De regionale 
ligging van de locatie is weergegeven in bijlage 1.1. De onderzoekslocatie is weergegeven in bijlage 
1.2.  
 
Uit gegevens van BAG-viewer blijkt dat de bebouwing dateert van 1933 (woonfunctie). Het 
kaartmateriaal van topotijdreis.nl geeft de eerste bebouwing op locatie weer vanaf 1937, voordien 
bestond de locatie uit agrarisch terrein. 
 
De gemeente Hof van Twente en de het Omgevingsloket van de provincie Overijssel beschikken niet 
over bodeminformatie met betrekking tot de onderzoekslocatie.  
 
De asbestsignaleringskaart Gemeente Hof van Twente (Geofox – Lexmond, d.d. 6 september 2009, 
project 20053134) geeft de locatie weer met een grote kans op het aantreffen van asbest. De 
asbestdakenkaart Overijssel geeft de locatie weer als zijnde niet verdacht.  
 
Op de regionale bodemkwaliteitskaart Twente (Witteveen + Bos, projectcode ES349, d.d. maart 
2018) is aan de locatie de functieklasse Landbouw / natuur toegekend. Op de ontgravingskaart 
boven- en ondergrond is de locatie ingedeeld in de ontgravingsklasse landbouw / natuur. 
 
Op grond van het totaal aan gegevens blijken op de locatie en de omgeving voorts geen bronnen van 
mogelijke verontreiniging met PFAS aanwezig te zijn. De locatie is derhalve niet specifiek verdacht 
voor het voorkomen van (sterke) verontreinigingen met PFAS en dientengevolge niet op deze 
parameters onderzocht. 
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Tijdens de terreininspectie zijn geen verdachte locaties (incl. asbesttoepassingen) waargenomen. 
Inpandig bestaat de verharding uit gemetselde klinkers. Uitpandig is de locatie grotendeels verhard 
met klinkers. De bestrating verkeert in goede staat. 
 

2.5 Volledigheid en betrouwbaarheid vooronderzoek 
Het vooronderzoek beschouwen wij als volledig in relatie tot het doel van het onderzoek, aangezien 
er voldoende relevante gegevens aanwezig zijn en er in afdoende mate antwoord kan worden 
gegeven op de onderzoeksvragen. Gezien het feit dat de gegevens, verstrekt door de verscheidene 
bronnen, in voldoende mate overeenkomen met elkaar en met de aangetroffen situatie ten tijde van 
de terreininspectie, achten wij het vooronderzoek tevens betrouwbaar. 
 

2.6 Afwijkingen vooronderzoek 
Er zijn bij de uitvoering van het vooronderzoek geen relevante afwijkingen ten opzichte van de NEN 
5725:2017 naar voren gekomen. 
 

2.7 Onderzoekshypothese (NEN5725) en -strategieën (NEN5740 en NEN5707) 
Op basis van de informatie uit het vooronderzoek is ter plaatse van de in het vooronderzoek 
beschouwde locatie bodemonderzoek noodzakelijk. 
 
Op basis van de informatie uit het vooronderzoek is het onderzoek uitgevoerd conform de richtlijnen 
zoals deze zijn vastgesteld in de NEN 5740:2009, § 5.1. Het onderzoeksterrein is beschouwd als een 
onverdachte locatie. 
 
Op basis van de locatiegegevens wordt het asbestonderzoek uitgevoerd conform de richtlijnen zoals 
deze zijn vastgesteld in paragraaf 6.4.5 “verdachte toplaag bovengrond met een diffuse 
bodembelasting, heterogeen verdeeld”. 
 

2.8 Veiligheidsklasse 
Op basis van het vooronderzoek is er analyse gemaakt met betrekking tot de veiligheidsklasse 
waarbinnen het asbestonderzoek dient te worden uitgevoerd. 
Hiervoor is gebruik gemaakt van de CROW P400 “Werken in en met verontreinigde”. Omdat de 
aanwezigheid van asbestverdacht materiaal niet is aangetoond tijdens het verkennend onderzoek, is 
onderhavig asbestonderzoek uitgevoerd op basis van de standaard veiligheidsklasse . 
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3. VELDWERKZAAMHEDEN CHEMISCH ONDERZOEK 

In dit hoofdstuk is de uitvoering van de veldwerkzaamheden beschreven van het chemisch 
onderzoek, met eventuele afwijkingen op de veldwerkzaamheden en/of onderzoeksstrategie. 
 

3.1 Uitvoering werkzaamheden (bemonstering grond en plaatsen peilbuis) 
De uitvoering van het veldwerk heeft plaatsgevonden op 20 juli 2021 en het grondwater is 
bemonsterd op 28 juli 2021.  
 
Het veldwerk heeft bestaan uit het verrichten van 4 boringen tot circa 0,5 m-mv (nrs. 3 t/m 6) en 2 
boringen tot 2,0 m-mv (nrs. 1 en 2). Boring 1 is vervolgens doorgezet tot 3,0 m-mv en afgewerkt met 
een peilbuis ten behoeve van het grondwateronderzoek (filterstelling 2,0 – 3,0 m-mv, 
grondwaterstand 1,5 m-mv). 
 
Van het opgeboorde materiaal zijn per 50 cm, of per afwijkende bodemlaag representatieve 
monsters genomen, die zijn beschreven qua textuur, geur en kleur.  
 
In bijlage 1.2 is een situatieschets van het terrein opgenomen met daarop aangegeven de ligging van 
de monsterpunten. 
 

3.2 Uitvoering werkzaamheden (bemonstering grondwater) 
Op basis van de NEN 5744 zijn bij de monstername van grondwater de volgende metingen 
uitgevoerd: 

 Geleidingsvermogen (EGV of Ec); bij monstername mag dit maximaal 10 % afwijken van de 
voorlaatste meting; 

 Indien het geleidingsvermogen (zie bovenstaand) constant is, is een NTU-waarde 
(troebelheid) van 0 tot 10 gewenst. Indien hier niet aan wordt voldaan moet bij de 
beoordeling van de analyseresultaten worden bekeken of dit van invloed is; 

 De zuurgraad (pH) wordt eveneens beoordeeld, de NEN5744 heeft hier echter geen normen 
of eisen aan verbonden. 

 
In tabel 3.1 zijn de resultaten van de bij de monstername in het veld uitgevoerde 
grondwatermetingen weergegeven.  
 
Tabel 3.1 Resultaten grondwaterbemonstering NEN 5744 
Grondwaterbemonstering 
Voorlaatste meting 

 
Laatste meting 

 
Beoordeling 

- Zuurgraad 6,0 (pH)  NVT 
Geleidingsvermogen 0,27 (µS/cm) Geleidingsvermogen 0,27 (µS/cm) Voldoet  
- Troebelheid 8,55 (ntu) Niet troebel 

 
Op basis van tabel 3.1 blijken het geleidingsvermogen voldoende constant te zijn om over te gaan tot 
bemonstering. 
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3.3 Bodemopbouw 
De bodemopbouw van de locatie is samengevat in tabel 3.2.  
 
Tabel 3.2 Bodemopbouw onderzoekslocatie 
Diepte (m-mv) 
 

Omschrijving 
 

0,0 - 0,5 Zand, matig fijn, zwak siltig, plaatselijk matig humeus 
0,5 - 1,0 Zand, matig fijn, zwak siltig 
1,0 - 3,0 Zand, matig fijn, zwak siltig 
   3,0 Diepst verkende bodemlaag 

 
Het grondwaterniveau is tijdens de monstername van het grondwater vastgesteld op een diepte van 
1,50 m-mv. 
 

3.4 Zintuiglijke waarnemingen 
Het terrein en het opgeboorde materiaal zijn in het veld zintuiglijk beoordeeld op bijzonderheden. 
Er zijn geen voor het onderzoek van belang zijnde waarnemingen naar voren gekomen. 
 
Bij de beoordeling van het terrein en het opgeboorde materiaal is ook speciaal gelet op 
asbest(houdende) materialen. Deze zijn zintuiglijk niet op de bodem en in het opgeboorde materiaal 
ter plaatse van het onderzoeksterrein waargenomen.  
 

3.5 Afwijkingen protocollen 
Er zijn bij de uitvoering van het onderzoek geen relevante afwijkingen ten opzichte van de geldende  
SIKB protocollen 2001 en 2002 naar voren gekomen. 
 

3.6 Afwijkingen strategie(ën) 
Er zijn bij de uitvoering van het onderzoek geen relevante afwijkingen ten opzichte van de NEN 
5740:2009/A1: 2016 naar voren gekomen. 
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4. ANALYSERESULTATEN EN BESPREKING (CHEMISCH ONDERZOEK) 

Na bemonstering van grond en grondwater zijn de monsters gekoeld opgeslagen, en ter analyse 
aangeboden aan het laboratorium. 
 
Alle geanalyseerde monsters zijn in het laboratorium voorbehandeld conform de eisen, opgesteld in 
het AS 3000 (Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek). 
 

4.1 Analysemonsters 
In tabel 4.1 zijn de geanalyseerd grond- en grondwatermonsters weergegeven. 
 
Tabel 4.1 Analysemonsters grond en grondwater  

Grondmonster Diepte (m-mv) Motivatie Analyse 
Mp. 2, 3, 5 en 6 0,0 – 0,58 Bovengrond Standaardpakket bodem 
Mp. 2 0,54 – 2,04  Ondergrond, 

inpandig 
Standaardpakket bodem 

Grondwatermonster Filterstelling (m-mv) Motivatie Analyse 
Pb. 1 2,0 – 3,0 Grondwater Standaardpakket grondwater 

 
Het analysepakket “standaardpakket bodem” genoemd in tabel 4.1 bestaat uit de paramaters droge 
stof, lutum en organische stof, zware metalen (barium, cadmium, kwik, kobalt, koper, molybdeen, 
nikkel, lood en zink), polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK), polychloorbifenylen (PCB) en 
minerale olie GC (C10-C40). 
 
Het analysepakket “standaardpakket water” bestaat uit de paramaters zware metalen (barium, 
cadmium, kwik, kobalt, koper, molybdeen, nikkel, lood en zink), vluchtige aromatische 
koolwaterstoffen (BTEXN), vluchtige organische chloorhoudende oplosmiddelen (VoCl) en minerale 
olie GC (C10-C40). De zuurgraad (pH) en geleidbaarheid (EGV) zijn in het veld bepaald bij 
monsterneming. 
 

4.2 Afwijkingen laboratoriumwerkzaamheden 
Er zijn geen afwijkingen naar voren gekomen bij de uitvoering van de laboratoriumwerkzaamheden 
ten opzichte van de AS 3000 en/of analysemethoden van de individuele parameters. 
 

4.3 Toetsing analyseresultaten 
De toetsing van de analyseresultaten vindt plaats conform de Bodem Toets- en Validatieservice 
(BoToVa), waarbij de toetsmodules T12 en T13 zijn gehanteerd. 
 
Bij de interpretatie van de analyseresultaten is gebruik gemaakt van de toetsingstabel uit de 
Circulaire bodemsanering 2013. Hierin zijn voor de meeste gangbare parameters verwaarloosbare 
risiconiveaus (achtergrondwaarden, en voor grondwater streefwaarden) en maximaal toelaatbare 
risiconiveaus (interventiewaarden) weergegeven. 
 
Deze verwaarloosbare en maximaal toelaatbare risiconiveaus (Achtergrond- of Streefwaarden, 
respectievelijk Interventiewaarden) zijn berekend met behulp van onder meer (eco)toxicologische 
gegevens, en hebben betrekking op de vastgestelde Nederlandse Standaardbodem, met een 
organische stofgehalte van 10% en een lutumgehalte van 25 %. 
 
De toetsing van gehalten aan onder andere PAK, minerale olie en zware metalen in grond is 
afhankelijk gesteld van de gemeten organische stof- en/of lutumgehalten, die meestal afwijken van 
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de gehalten in de vastgestelde Standaardbodem. Bij de BoToVa-toetsing wordt daarom, per stof, het 
gemeten gehalte omgerekend naar een gestandaardiseerd gehalte. Deze gestandaardiseerde 
gehalten worden vervolgens getoetst aan de standaard toetsingswaarden, die in bijlage 5 zijn 
weergegeven. 
 
De getoetste analyseresultaten van de grond en het grondwater zijn weergegeven in de tabellen in 
de navolgende paragrafen. Onder de tabellen wordt de interpretatie van de toets-uitslag besproken. 
De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 4.  
 
De betekenis van de toetsingswaarden en de wijze van weergave staan vermeld in tabel 4.2. 
 
Tabel 4.2 Betekenis van de toetsingswaarden  

Concentratieniveau Betekenis 
Weergave 
tabellen  

Weergave 
bijlage 5 

≤ AW-waarde of S-waarde 
(of < detectiegrens) 

Geen verhoging t.o.v. achtergrondwaarde 
of streefwaarde gemeten 

 
- 

> AW-waarde of S-waarde  Lichte verhoging gemeten  * 
> I-waarde Sterke verhoging gemeten  *** 
Verhoogde rapportagegrens (meetwaarde is vermenigvuldigd met factor 0,7)  (v) 

 
Tabel 4.2 is de legenda voor de interpretatie van de geanalyseerde grond- en grondwatermonsters, 
zoals weergegeven in tabellen 4.3 en 4.4. 
 

4.4 Milieuhygiënische kwaliteit grond 
In tabel 4.3 zijn de geanalyseerde grondmonsters met toetsing conform tabel 4.2 weergegeven. 
 
Tabel 4.3 Geanalyseerde grondmonsters met toetsing  

Grondmonster 
Diepte  
(m-mv) 

Motivatie Analyseresultaten Indicatieve toetsing Rbk 

Mp. 2, 3, 5 en 6 0,0 – 0,58 Bovengrond - Landbouw / natuur 

Mp. 2 0,54 – 2,04  Ondergrond, inpandig - Landbouw / natuur 

 
Uit tabel 4.3 blijkt dat in de geanalyseerde grond(meng)monsters geen gehalten aan de onderzochte 
parameters gemeten zijn boven de achtergrondwaarden en/of detectiegrenzen. 
 
Indicatieve toetsing Rbk: 
De monsters zijn indicatief getoetst aan Rbk (zie tabel 4.3). De toetsing is indicatief omdat het 
onderzoek niet is uitgevoerd als partijkeuring conform het Besluit bodemkwaliteit. Opgemerkt wordt 
dat er geen analyses op PFAS zijn uitgevoerd, hetgeen mogelijk noodzakelijk is indien de grond wordt 
afgevoerd van de locatie. 
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4.5 Milieuhygiënische kwaliteit grondwater 
In tabel 4.4 is het geanalyseerde grondwatermonster met toetsing conform tabel 4.2 weergegeven. 
 
Tabel 4.4 Geanalyseerde grondwatermonsters met toetsing  
Grondwater-
monster 

Filterstelling 
(m-mv) 

Motivatie Analyseresultaten 

Pb.  2,0 – 3,0 grondwater Barium 

 
Uit tabel 4.4 blijkt dat in het grondwater van peilbuis 1 een streefwaarde overschrijding aan barium is 
gemeten. Dit gehalte is waarschijnlijk een gevolg van (fluctuerende) van nature verhoogde 
achtergrondconcentraties, die vaker voorkomen in de regio.  
 
Verder zijn er in het grondwatermonster geen gehalten aan de onderzochte parameters gemeten 
boven de streefwaarden en/of detectiegrenzen. 
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5. VELDWERKZAAMHEDEN ASBESTONDERZOEK 

In dit hoofdstuk is de uitvoering van de veldwerkzaamheden beschreven van het asbestonderzoek, 
met eventuele afwijkingen op de veldwerkzaamheden en/of onderzoeksstrategie. 
 

5.1 Uitvoering werkzaamheden (visuele inspectie maaiveld en bodem) 
De uitvoering van het veldwerk heeft plaatsgevonden op 28 juli 2021.  
 

5.2 Visuele inspectie maaiveld 
Het maaiveld ter plaatse van het onderzoeksterrein is geïnspecteerd op het voorkomen van 
asbestverdacht materiaal. Deze inspectie heeft plaats gevonden door het maaiveld in te delen in 
inspectiestroken van 1,5 meter en deze vervolgens strook voor strook (haaks op elkaar) te 
inspecteren. 
 
Vervolgens zijn de locaties waar asbestverdacht materiaal is waargenomen geregistreerd op een 
veldwerkkaart en bemonsterd.  
 

5.3 Resultaten veldwerkzaamheden 
De waarnemingen die zijn gedaan tijdens de maaiveldinspectie zijn weergegeven tabel 5.1. 
 
Tabel 5.1 Visuele inspectie maaiveld  
Omschrijving Motivering 
Inspecteur Dhr. W.B. Aasman 
Weersomstandigheden Droog, zicht >  50 meter,  
Conditie maaiveld Het maaiveld bestaat uit gras en klinkers en is goed te 

inspecteren 
Inspectie efficiëntie 100 % 
Asbestverdacht materiaal waargenomen Nee  

 
Uit tabel 5.1 blijkt dat op het maaiveld geen asbestverdacht materiaal is waargenomen. De 
resultaten van de uitgevoerde inspectie wijken niet af van de onderzoekshypothese. De hypothese is 
dan ook niet aangepast. 
 

5.4 Visuele inspectie en monsterneming diepere bodemlaag 
Met behulp van een schep zijn ter plaatse 3 inspectieputten gegraven rond het te verbouwen deel 
van de schuur (nrs. IP1 t/m IP3), tot de ongeroerde ondergrond. Voor de diepere ondergrond is een 
edelmanboor met een diameter van 12 cm gebruikt.   
 
De monstervoorbehandeling en monstername heeft plaatsgevonden volgens Hoofdstuk 9 
“Monstervoorbehandeling op locatie”, uit de NEN 5707:2015. 
 
De gehele inhoud van de inspectieputjes is uitgeharkt, met een hark met een tandwijdte van 20 mm, 
per uitgegraven laag van maximaal 10 cm. Het grove materiaal is vervolgens geïnspecteerd op het 
voorkomen van asbestverdacht materiaal en andersoortige bodemvreemde materialen. De 
asbestverdachte materialen in de grove fractie zijn, indien aanwezig, per inspectieputje bemonsterd 
middels handpicking en gewogen met behulp van een digitale weegschaal.  
 
De afmetingen van de inspectieputjes en de waarnemingen die zijn gedaan tijdens de 
monstervoorbehandeling zijn in tabel 5.2 beschreven: 
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Tabel 5.2 Inspectieputjes en waarnemingen 
Inspectie-
put 

Afmeting 
(l x b) in m 

Diepte Hoeveelheid stukjes 
en gewicht 

Soort Overige bijmengingen  
(massa %) 

IP 1 0,31 x 0,31 
Boring 

0,5 n.w. NVT Geen    
1,0 n.w. NVT Geen    

IP 2 0,30 x 0,32  
Boring 

0,58 n.w. NVT Geen    
1,08 n.w. NVT Geen    

IP 3 0,31 x 0,33  
Boring 

0,5 n.w. NVT Geen    
1,0 n.w. NVT Geen    

n.w. = geen asbestverdacht materiaal waargenomen tijdens veldwerkzaamheden 
 
Uit tabel 5.3 blijkt dat er geen asbestverdacht materiaal is waargenomen in de inspectieputten.  
 

5.5 Afwijkingen onderzoeksopzet 
Tijdens de werkzaamheden hebben er geen afwijkingen plaats gevonden met betrekking tot de 
gehanteerde onderzoeksopzet en protocol. 
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6. ANALYSERESULTATEN EN BESPREKING (ASBESTONDERZOEK) 

De monsters zijn ter analyse aangeboden aan het laboratorium voor vezelonderzoek ACMAA 
Laboratoria BV te Deurningen. 
 

6.1 Analysemonsters 
In tabel 6.1 is het geanalyseerde grondmonster weergegeven. 
 
Tabel 6.1 Analysemonsters asbest  
Monster Diepte 

 (m-mv) 
Fractie Hoeveelheid* Analyse 

IP 1 t/m IP 3 0,0-0,0 < 20 mm 15,7kg. NEN5898 grond 
*droog gewicht 
 

6.2 Analysemethoden en monsterbehandeling 

6.2.1 Analyse asbest in bodem (volgens NEN 5898) 
De in het veld samengestelde grondmonsters zijn in emmers verpakt en aan het laboratorium 
aangeboden. De monsters zijn minimaal 24 uur in een stoof van 105°C gedroogd. Na het drogen is 
het percentage droge stof berekend en zijn de monsters gezeefd. Het zeven is gebeurd in een 
speciale zeefkast met afzuiging om geen asbestvezels in de ruimte te krijgen. In de zeefkast staan 
zeven met de volgende maaswijdtes onder elkaar opgesteld; bovenaan 20 mm, gevolgd door 8 mm, 
4 mm, 2 mm, 1 mm, 0,5 mm. Geheel onderop is een opvangbak geplaatst voor het fijne materiaal 
(<0,5 mm). Na het zeven zijn de zeeffracties (al het materiaal dat op de zeef blijft liggen) > 20 mm, > 
8 mm en > 4 mm volledig visueel afgezocht.  
 
Asbestverdachte materialen zijn (indien aanwezig) eruit gehaald en ter analyse aangeboden voor 
microscopie. 
Van de zeeffractie > 2 mm, > 1 mm en > 0,5 mm zijn verschillende hoeveelheden voor 
stereomicroscopie aangeboden. Van de zeeffractie > 2 mm wordt 50 % m.b.v. de stereomicroscoop 
afgezocht, van de zeeffractie > 1 mm 20 % en van de zeeffractie > 0,5 mm wordt 5 % afgezocht.  
De aangetroffen asbestverdachte materialen uit de verschillende zeeffracties zijn met 
polarisatiemicroscopie op asbestkenmerken onderzocht. Als een materiaal asbesthoudend is, is het 
materiaal gewogen, en het gewichtspercentage van de betreffende asbestsoort op het totale gewicht 
van het materiaal geschat en wordt de hechtgebondenheid van de asbestvezels bepaald. 
 

6.3 Toetsingskader asbest 
In het verkennend onderzoek wordt het gehalte getoetst aan de interventiewaarde gecorrigeerd met 
een factor 2. Deze correctiefactor in een maat voor de betrouwbaarheid van het verkennend 
onderzoek in relatie tot het nader onderzoek. De interventiewaarde bodemsanering voor asbest en 
de restconcentratienorm voor asbesthoudende bulkmaterialen is vastgesteld op 100 mg/kg 
(gewogen), e.e.a. beschreven in de Circulaire Bodemsanering 2013. 
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6.4 Analysemonsters en concentraties 
De door het laboratorium gemeten concentraties zijn weergegeven in tabel 6.2. Er moet worden 
opgemerkt dat de gemeten concentratie serpentijnasbest vermeerderd is met tienmaal de 
concentratie amfiboolasbest. 
 
Tabel 6.2 Analyses en resultaten 

Monster Monstersoort Analyse Resultaat 
grond 
gewogen in 
mg/kg d.s. 

Resultaat mvm 
gewogen 
in mg/kg d.s. 

Totaal grond 
en materiaal in 
mg/kg d.s 

IP 1 t/m IP 3 Grond <20 mm NEN 5898 n.a. n.w. n.a. 
n.a = niet aangetoond 
n.w = niet waargenomen 
 
Uit tabel 6.2 blijkt dat in het geanalyseerde mengmonster van de bovengrond geen asbest is 
aangetoond.  
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7. SAMENVATTING EN CONCLUSIES 

De doelstelling van het bodemonderzoek is bereikt. In dit hoofdstuk vindt u de samenvatting van de 
onderzoeksresultaten, en de conclusies en aanbevelingen die daaruit voortvloeien. 
 

7.1 Samenvatting 
In opdracht van de heer Ten Heggeler is door Van der Poel BV een verkennend milieukundig bodem- 
en asbestonderzoek uitgevoerd ter plaatse van een locatie aan de Markveldseweg 2 te Diepenheim. 
 
Aanleiding tot het verkennend bodemonderzoek is voorgenomen verbouw van een voormalige 
schuur tot woning. 
 
Doel van het verkennend chemisch onderzoek is een indruk te verkrijgen over de eventuele 
aanwezigheid van verontreinigingen in de grond en in het grondwater van het onderzoeksterrein.  
Dit gebeurt teneinde te bepalen of er vanuit milieuhygiënisch oogpunt belemmeringen bestaan voor 
het toekomstige gebruik van de locatie (wonen). 
 
Doel van het verkennend asbestonderzoek is om met een relatief geringe onderzoeksinspanning na 
te gaan of de verdenking op verontreiniging van de bodem met asbest terecht is en een indicatieve 
uitspraak te doen over het asbestgehalte in de bodem.  
 
Vooronderzoek 
De onderzoekslocatie ligt aan de Markveldseweg 2 in Diepenheim is kadastraal bekend als gemeente 
Diepenheim, sectie D, nr. 952 en heeft een totale oppervlakte van maximaal 500 m2. De gemeente 
Hof van Twente en de Omgevingsrapportage Overijssel beschikken niet over bodeminformatie met 
betrekking tot de onderzoekslocatie. Tijdens de terreininspectie zijn geen verdachte locaties (incl. 
asbesttoepassingen) waargenomen. Inpandig bestaat de verharding uit gemetselde klinkers. 
Uitpandig is de locatie grotendeels verhard met klinkers. De bestrating verkeert in goede staat. 
 
Veldwerkzaamheden 
Uit de veldwerkzaamheden blijkt dat de bodem van de onderzochte locatie tot circa 3,0 m-mv 
opgebouwd is uit zand, matig fijn, zwak siltig, plaatselijk zwak humeus. Het grondwaterniveau is 
tijdens het onderzoek vastgesteld op 1,5 m-mv.  
 
Tijdens het veldwerk zijn geen voor het onderzoek van belang zijnde waarnemingen naar voren 
gekomen. Bij de beoordeling van het terrein en het opgeboorde materiaal is ook speciaal gelet op 
asbest(houdende) materialen. Deze zijn zintuiglijk niet op de bodem en in het opgeboorde materiaal 
ter plaatse van het onderzoeksterrein waargenomen.  
 
Uit de analyses is het volgende naar voren gekomen: 
 
Grond:  
In de geanalyseerde grondmonsters zijn geen gehalten aan de onderzochte parameters gemeten 
boven de achtergrondwaarden en/of detectiegrenzen. 
 
Grondwater: 
In het grondwater is een licht verhoogd gehalte aan barium gemeten.  
 
Asbest:  
In het geanalyseerde mengmonster van de bovengrond is geen asbest aangetoond. 
 



 Pagina 21 van 21  
 
 

  
Verkennend bodem- en asbestonderzoek 

Markveldseweg 2 te Diepenheim (kenmerk: 211163) 
 

7.2 Conclusies en aanbevelingen 
Verkennend chemisch bodemonderzoek  
Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat in het grondwater een overschrijding van de streefwaarde aan 
barium uit de Wet bodembescherming is aangetoond. Deze verhoging wordt beschouwd als een van 
nature verhoogde waarde.  
 
De onderzoekshypothese, zijnde een onverdachte locatie, is op basis van de resultaten van het 
huidige onderzoek bevestigd. 
 
Gezien de aard en de concentraties van de aangetoonde parameters in relatie tot de bestemming  
van het terrein, concluderen wij dat verhoogde risico's voor de volksgezondheid en/of het milieu op 
basis van de aangetoonde milieuhygiënische bodemkwaliteit, niet te verwachten zijn. De resultaten 
van het onderzoek vormen dan ook geen aanleiding tot nader onderzoek en zijn geen 
milieuhygiënische belemmering in relatie tot de woonbestemming van het terrein. 
 
Verkennend asbestonderzoek  
Op basis van de onderzoeksresultaten van het asbestonderzoek concluderen wij dat in de 
geanalyseerde mengmonster van de bovengrond geen asbest is aangetoond.  
 
De hypothese “verdachte locatie” wordt op grond van de resultaten van het huidige asbest-
onderzoek verworpen. 
 
Er is geen nader asbestonderzoek noodzakelijk.  
 
Als er vragen zijn naar aanleiding van het onderzoek dan kunt u contact opnemen met ons bureau. 
 
Van der Poel BV 
J.R.W. Staal 
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Regionale ligging onderzoekslocatie met luchtfoto                          Bijlage 1.1.
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VOORONDERZOEK NEN 5725:2017         Bijlage 2 
Stap 1 Aanleiding voor het vooronderzoek  
Bepaal de aanleiding voor het vooronderzoek A. opstellen hypothese over de bodemkwaliteit ten behoeve van uit te voeren bodemonderzoek 

volgens paragraaf 6.2.1 
 

Stap 2; te behandelen onderzoeks-aspecten per aanleiding  Aanleidingen tot vooronderzoek 
 A B C D E F G 
Locatiegegevens Eigendomssituatie 0 0      

Hoogteligging        
Bodemopbouw en geohydrologie Bodemopbouw        

Antropogene lagen in de bodem        
Geohydrologie        

Verwachting t.a.v. de bodemkwaliteit Geval van ernstige bodemverontreiniging?        
Kwaliteit o.b.v. BKK  0      
O.b.v. uitgevoerde bodemonderzoeken        

Gebruik en beïnvloeding van de locatie, 
verdachte situatie, activiteiten, ongewoon 
voorval 

Voormalig  0      
Huidig        
Toekomst     0   
Asbestverdacht?        

Terreinverkenning 
 Verplicht onderzoeksaspect. Indien dit onderzoeksaspect niet van toepassing is, behoort dit in het rapport te worden vermeld en gemotiveerd 
0 Optioneel 

 
Voor de bovenstaand vermelde mogelijke aanleidingen voor het vooronderzoek zijn onderzoeksvragen opgesteld, die gemotiveerd moeten worden 
beantwoord op basis van de resultaten van het vooronderzoek. Op basis van de antwoorden op de onderzoeksvragen kan vervolgens de 
onderzoekshypothese en -strategie worden bepaald.  
 
In de navolgende tabel zijn de onderzoeksvragen weergegeven voor Aanleiding A (opstellen onderzoekshypothese voor bodemonderzoek). De verplichte 
onderzoeksvragen zijn vetgedrukt weergegeven. 
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Onderzoeksvraag (aanleiding A) Antwoord en motivatie  
Wat is de afbakening van de onderzoekslocatie en 
is deze voldoende? 

Adres (x/y-coördinaten):  Markveldseweg 2 te Diepenheim  
(x/y 236.857 – 468.171) 

Kadastrale aanduiding: Diepenheim, sectie D, perceel 952 
Te onderzoeken terreindeel: Voorgenomen verbouw van de schuur  
Begrenzing onderzoekslocatie aangegeven op: Bijlage 1.2 
Afbakening onderzoekslocatie voldoende?  Ja 

Eigendomssituatie ½ Dhr. A.j.M. ten Heggeler en ½ Mevr G.R. Mulder 
Rechthebbenden - 
Publiekrechtelijke beperkingen Er zijn geen beperkingen bekend in de gemeentelijke en kadastrale registratie. 
Bouwjaar bebouwing op locatie De bebouwing dateert uit 1933 (woonfunctie) 
Historie o.b.v. oude kaarten  Het kaartmateriaal van Topotijdreis.nl geeft bebouwing weer vanaf 1937, voordien bestond de locatie uit 

agrarisch terrein. 
Gemeente Hof van Twente, per mail d.d. 19 juli 2021; De gemeente beschikt niet over bodeminformatie met 

betrekking tot de onderzoekslocatie en directie omgeving.  
Omgevingsrapportage Overijssel; De bodemrapportage geeft geen informatie weer met betrekking tot de onderzoekslocatie. 
Terreininspectie D.d. 20 juli 2021; Er zijn geen verdachte locaties (inclusief asbesttoepassingen) waargenomen. De 

onderzoekslocatie is inpandig verhard met gemetselde klinkers en uitpandig grotendeels voorzien van 
klinkers. De verharding, zowel in- als uitpandig verkeert in goede staat. 

Is er sprake van potentiële bronnen van 
bodemverontreiniging, zowel vanuit het verleden 
als het heden? 

Nee 
Informatiebron  Locatie en verdacht aspect Verdachte parameter 
- - - 

Is de bodem asbestverdacht?  
 

De asbestsignaleringskaart Gemeente Hof van Twente (Geofox – Lexmond, d.d. 6 september 2009, project 
20053134) geeft de locatie weer met een grote kans op het aantreffen van asbest. De asbestdakenkaart 
van de Provincie Overijssel geeft de locatie weer als zijnde niet verdacht. 

Welke kwaliteitsklasse is toegekend aan de bodem 
in de bodemkwaliteitskaart en welke lagen zijn 
daarbij onderscheiden? 

Op de regionale bodemkwaliteitskaart Twente (Witteveen + Bos, projectcode ES349, d.d. maart 2018) is 
aan de locatie de functieklasse Landbouw / natuur toegekend. Op de ontgravingskaart boven- en 
ondergrond is de locatie ingedeeld in de ontgravingsklasse landbouw / natuur. 
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Markveldseweg 2 te Diepenheim, projectnr. 211163 

Onderzoeksvraag (aanleiding A) Antwoord en motivatie  
Wat is de bodemopbouw en geohydrologie en is er 
binnen het onderzoeksgebied sprake van 
verschillende fysische kwaliteiten en/of 
bodemvreemde lagen?  

Bodemopbouw (bron: Dinoloket)  

 
Richting grondwaterstroming 
Uit de isohypsen (zie figuur 1 aan het einde van deze bijlage) van het Eerste Watervoerende Pakket is 
af te leiden dat de lokale grondwaterstroming noordelijk gericht is. Door plaatselijk voorkomen van 
oppervlaktewater, variaties in het maaiveldniveau en grondwaterbronneringen kan de 
stromingsrichting van het freatische grondwater (tevens het grondwater in het Eerste 
Watervoerende Pakket) hiervan afwijken (bron: grondwatertools.nl). 
Fysisch afwijkende/bodemvreemde lagen: 
Nee 

Is ter plaatse sprake van een Grondwater-
beschermings- of -onttrekkingsgebied, 
Waterberging? 

Nee (bron Atlas Leefomgeving) 

Is er sprake van beïnvloeding vanuit de omgeving 
van de bodemkwaliteit of de kwaliteit van het 
grondwater?  

Bron  Locatie  Verdachte parameter 
Nee - - 

Wordt op de locatie of een deel daarvan (een 
geval van ernstige) bodemverontreiniging 
vermoed?  

Vermoeden bodemverontreiniging op de locatie; Nee 



 
 

Pagina 4 van 5  

Markveldseweg 2 te Diepenheim, projectnr. 211163 

Onderzoeksvraag (aanleiding A) Antwoord en motivatie  
Is de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem 
afdoende bekend of is bodemonderzoek 
noodzakelijk? Motiveer het antwoord. 

Tot op heden zijn er geen bodemonderzoeken uitgevoerd op de locatie. Naar aanleiding van de 
voorgenomen verbouw van de schuur tot woning wordt de milieuhygiënische kwaliteit van de grond en 
het grondwater bepaalt. 

Welke hypothese en strategie zijn van toepassing 
bij de uitvoering van bodemonderzoek? 

Zie paragraaf 2.7 

 
De voor het vooronderzoek relevante bronnen zijn in de onderstaande tabel weergegeven: 
 

Bron vooronderzoek Specificatie van de bron Bron  
geraadpleegd 

Datum 
Raadplegen bron 

Informatie 
Beschikbaar 

Opdrachtgever Dhr. N. ten Heggeler JA  8 juli 2021 JA  
     
Gemeente Hof van Twente JA  13 juli 2021 JA  
Terreininspectie Veldwerk JA  20 juli 2021 JA  
     
Kadaster  http://www.kadaster.nl/  JA  13 juli 2021 JA  
Kadaster BAG viewer http://www.kadaster.nl/bag/bagviewer/  JA  13 juli 2021 JA  
Google Maps http://maps.google.nl/  JA  13 juli 2021 JA  
Bodemkwaliteitskaart  Database Van der Poel B.V. JA  13 juli 2021 JA  
Bodeminformatie https://overijssel.omgevingsrapportage.nl/  JA  13 juli 2021 JA  
Bodeminformatie provincie  https://overijssel.asbestdakenkaart.nl/ JA  13 juli 2021 JA  
Bodemopbouw https://www.dinoloket.nl/ondergrondgegevens 

https://www.grondwatertools.nl/grondwatertools-viewer 
JA  13 juli 2021 JA  

Historie van de locatie http://topotijdreis.nl  JA  13 juli 2021 JA  
KLIC http://www.klic.nl  JA  13 juli 2021 JA  
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Markveldseweg 2 te Diepenheim, projectnr. 211163 

Figuur 1: Isohypsen (grondwatertools.nl) 

 



 

 

 

 

Goor, 19 juli 2021 

 

Aan: Van der Poel BV 

 

Betreft aanvraag bodeminformatie Markveldseweg 2 Diepenheim  

Ons kenmerk: 182291 

 

Beste mevrouw Aalderink,  

 

Hierbij stuur ik u de bodeminformatie van bovengenoemde locatie.  

 

Tankregister: voor zover bekend zijn er geen ondergrondse/bovengrondse tanks aanwezig cq 

aanwezig geweest op het perceel;  

Bodeminformatie/Bodemonderzoeken: voor zover bekend zijn er geen bodemonderzoeken op de 

locatie uitgevoerd;  

Overige informatie: voor zover bekend zijn er in de omgeving (straal 50m') van het perceel c.q. tracé 

geen bodemonderzoeken uitgevoerd.  

 

Voor deze informatieverstrekking bent u € 23,55 aan leges verschuldigd. Hiervoor ontvangt u 

separaat een nota.  

 

Voor de bodemsignaleringskaarten van de gemeente Hof van Twente verwijs ik u door naar 

onderstaande link.  

https://www.hofvantwente.nl/bouwen-en-verbouwen/bodem/bodem-enasbestbeleid.html   

 

Op de bodematlas van de provincie Overijssel is (gratis) ook veel diverse informatie te vinden over 

de bodem https://overijssel.omgevingsrapportage.nl   

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

 

Siem Put 

Afdeling Bodem 
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bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Diepenheim

projectcode 2 1 1 1 6 3

getekend conform NEN 5 1 0 4

1

2

3

4

5

6

0

-10
edelm an, keien

-10

-60

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, zwart , 
edelm an

-60

-110

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, roestbruin, laagjes roest , 
edelm an

-110

-160

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
roestbruin, bruin, edelm an

-160

-210

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
grijs, crem e, edelm an

-210

-300

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
grijs, crem e, edelm an

1

200

300

0 1
klinker / cm  tov m aaiveld

type peilbuis m et  1  f ilt er
datum 2 0 -0 7 -2 0 2 1

boorm eester Veldw erker
x 2 3 6 8 6 2 .6 8
y 4 6 8 1 5 4 .7 9

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

0

-4
edelm an, klinker

-4

-54

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, roestbruin, edelm an

-54

-104

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, grijs, edelm an

-104

-154

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, crem e, edelm an

-154

-204

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
grijs, geel, edelm an

0 2
klinker / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 2 0 -0 7 -2 0 2 1

boorm eester Veldw erker
x 2 3 6 8 6 9 .2 4
y 4 6 8 1 4 1 .1 4

0

50

100

150

200

1

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, grijs, edelm an

0 3
klinker / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 2 0 -0 7 -2 0 2 1

boorm eester Veldw erker
x 2 3 6 8 7 8 .0 6
y 4 6 8 1 3 9 .1 5

0

50

1

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, neut raal bruin, zwart , 
edelm an

0 4
gras / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 2 0 -0 7 -2 0 2 1

boorm eester Veldw erker
x 2 3 6 8 8 3 .6 8
y 4 6 8 1 3 8 .4 1

0

50

1

0

-8
edelm an, klinker

-8

-58

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, grijs, edelm an

0 5
klinker / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 2 0 -0 7 -2 0 2 1

boorm eester Veldw erker
x 2 3 6 8 6 7 .7 2
y 4 6 8 1 3 2 .3 7

0

50

1

0

-8
edelm an, klinker

-8

-58

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, grijs, edelm an

0 6
klinker / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 2 0 -0 7 -2 0 2 1

boorm eester Veldw erker
x 2 3 6 8 5 9 .3 7
y 4 6 8 1 4 3 .8 2

0

50

0

-50

31x31cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, zwak hum eus, neut raal bruin, 
zwart , schep

-50

-100

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, zwart , 
edelm an

Ip1
gras / cm  tov m aaiveld

type inspect iegat
datum 2 8 -0 7 -2 0 2 1

boorm eester W a
x 2 3 6 8 6 6 .7 7
y 4 6 8 1 3 4 .5 2

0

50

100



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Diepenheim

projectcode 2 1 1 1 6 3

getekend conform NEN 5 1 0 4

0

-8
edelm an, kl

-8

-58

30x33cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, zwak hum eus, neut raal bruin, 
geel, schep

-58

-108

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, geel, 
edelm an

Ip2
klinker / cm  tov m aaiveld

type inspect iegat
datum 2 8 -0 7 -2 0 2 1

boorm eester W a
x 2 3 6 8 7 7 .9 0
y 4 6 8 1 3 0 .6 9

0

50

100

0

-50

31x33cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, zwak hum eus, neut raal bruin, 
zwart , schep

-50

-100

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, zwart , 
edelm an

Ip3
gras / cm  tov m aaiveld

type inspect iegat
datum 2 8 -0 7 -2 0 2 1

boorm eester W a
x 2 3 6 8 8 1 .8 4
y 4 6 8 1 4 0 .5 1

0

50

100



num m er

filtert raject

grondwaterstand

casing

filtergrind

bentoniet

PEILBUIS BORING

bodem laag

bodem laag

bodem m onster, geroerd

bodem m onster, ongeroerd

grondwaterstand t ijdens boren

links= cm -m aaiveld

rechts= cm + NAP

GRONDSOORTEN

GRIND, grindig (G,g)

ZAND, zandig (Z,z)

LEEM, silt ig (L,s)

KLEI, kleiig (K,k)

VEEN, hum eus (V,h)

slib

VERHARDINGEN

asfalt , beton, klinkers, tegels
stelconplaat , ondoordringbare laag

OVERIG

bodem vreem de bestandsdelen aanwezig

water

OLIE OP W ATER REACTIE

GEUR INTENISTEIT

Geen Zwak Mat ig Sterk Uiterst

Geen Zeer zwak Zwak Mat ig Sterk Zeer sterk

M ATE VAN BIJM ENGING

zwak - (0-5%)

m at ig - (5-15%)

sterk - (15-50%)

uiterst  - (> 50%)

GRADATIE ZAND

uf =  uiterst  fijn (63-105 um )
zf =  zeer fijn (105-150 um )
m f =  m at ig fijn (150-210 um )
m g =  m at ig grof (210-300 um )
zg =  zeer grof (300-420 um )
ug =  uiterst  grof (420-2000 um )

GRADATIE GRIND

f =  fijn (2-5.6 m m )
m g =  m at ig grof (5.6-16 m m )
zg =  zeer grof (16-63 m m )

BESCHRIJVING BODEM LAAG

pid =  foto ionisat ie detector
bv =  bodem vocht
ow =  olie op water
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T.a.v. vd poel milieu
Aalsvoort 2-E
7241 MA  LOCHEM

Datum: 28-Jul-2021

NETHERLANDS

Van der Poel BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 20-Jul-2021

Diepenheim

211163
2021120822/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

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

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

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

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

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

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

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

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Diepenheim

1 2

vd poel milieu

1/2

211163

Analysecertificaat

28-Jul-2021/00:50

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

20-Jul-2021

2021120822/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 28-Jul-2021

A,B,C

Voorbehandeling

Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 89.1% (m/m) 83.4Droge stof

S 1.1% (m/m) ds 0.8Organische stof

99% (m/m) ds 99Gloeirest

S 3.7% (m/m) ds 3.7Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S <20mg/kg ds 34Barium (Ba)

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

S <3.0mg/kg ds <3.0Kobalt (Co)

S <5.0mg/kg ds <5.0Koper (Cu)

S <0.050mg/kg ds <0.050Kwik (Hg)

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

S <4.0mg/kg ds <4.0Nikkel (Ni)

S <10mg/kg ds <10Lood (Pb)

S <20mg/kg ds <20Zink (Zn)

Minerale olie

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

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

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

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

<5.0mg/kg ds <5.0Minerale olie (C30-C35)

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

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

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 118

1

2

Mp. 2, 3, 5 en 6, 02: 4-54, 03: 0-50, 05: 8-58, 06: 8-58

Mp. 2, 02: 54-104, 02: 104-154, 02: 154-204 12185975

12185974

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)



Diepenheim

1 2

vd poel milieu

2/2

211163

Analysecertificaat

28-Jul-2021/00:50

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

20-Jul-2021

2021120822/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 28-Jul-2021

A,B,C

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 180

S
1)1)

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

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050Naftaleen

S <0.050mg/kg ds <0.050Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050Anthraceen

S <0.050mg/kg ds <0.050Fluorantheen

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

S <0.050mg/kg ds <0.050Chryseen

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

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

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

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

S
1)1)

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

1

2

Mp. 2, 3, 5 en 6, 02: 4-54, 03: 0-50, 05: 8-58, 06: 8-58

Mp. 2, 02: 54-104, 02: 104-154, 02: 154-204 12185975

12185974

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2021120822/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 12185974 Mp. 2, 3, 5 en 6, 02: 4-54, 03: 0-50, 05: 8-58, 06 : 8-58

020538910913  4  54 20-Jul-2021

030538910909  0  50 20-Jul-2021

060538910937  8  58 20-Jul-2021

050538910911  8  58 20-Jul-2021

 12185975 Mp. 2, 02: 54-104, 02: 104-154, 02: 154-204

020538910918  54  104 20-Jul-2021

020538910917  104  154 20-Jul-2021

020538910930  154  204 20-Jul-2021

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2021120822/1
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Opmerking 1)

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

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
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Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

AS3000VoorbehandelingW0106UitScan Cryo

Bodemkundige analyses

pb 3010-2 en NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

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

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

Metalen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Minerale olie

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

Polychloorbifenylen, PCB

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

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

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

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

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

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2020.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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T.a.v. vd poel milieu
Aalsvoort 2-E
7241 MA  LOCHEM

Datum: 02-Aug-2021

NETHERLANDS

Van der Poel BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 28-Jul-2021

Diepenheim

211163
2021124516/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

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

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

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

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

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

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

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

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Diepenheim

1

vd poel milieu

1/2

211163

Analysecertificaat

02-Aug-2021/11:58

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

28-Jul-2021

2021124516/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 02-Aug-2021

A,B,C

Metalen

S 130µg/LBarium (Ba)

S <0.20µg/LCadmium (Cd)

S <2.0µg/LKobalt (Co)

S 2.9µg/LKoper (Cu)

S <0.050µg/LKwik (Hg)

S <2.0µg/LMolybdeen (Mo)

S 4.3µg/LNikkel (Ni)

S <2.0µg/LLood (Pb)

S 39µg/LZink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/LBenzeen

S <0.20µg/LTolueen

S <0.20µg/LEthylbenzeen

S <0.10µg/Lo-Xyleen

S <0.20µg/Lm,p-Xyleen

S
1)

0.21µg/LXylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/LBTEX (som)

S <0.020µg/LNaftaleen

S <0.20µg/LStyreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/LDichloormethaan

S <0.20µg/LTrichloormethaan

S <0.10µg/LTetrachloormethaan

S <0.20µg/LTrichlooretheen

S <0.10µg/LTetrachlooretheen

S <0.20µg/L1,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/Lcis 1,2-Dichlooretheen

1 Pb. 1, 01-1: 200-300 12197710

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Water (AS3000)



Diepenheim

1

vd poel milieu

2/2

211163

Analysecertificaat

02-Aug-2021/11:58

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

28-Jul-2021

2021124516/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 02-Aug-2021

A,B,C

S <0.10µg/Ltrans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/LCKW (som)

S <0.20µg/LTribroommethaan

S <0.10µg/LVinylchloride

S <0.10µg/L1,1-Dichlooretheen

S
1)

0.14µg/L1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L1,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/LDichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<10µg/LMinerale olie (C10-C12)

<10µg/LMinerale olie (C12-C16)

<10µg/LMinerale olie (C16-C21)

<15µg/LMinerale olie (C21-C30)

<10µg/LMinerale olie (C30-C35)

<10µg/LMinerale olie (C35-C40)

S <50µg/LMinerale olie totaal (C10-C40)

1 Pb. 1, 01-1: 200-300 12197710

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99
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Site www.eurofins.nl
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Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Water (AS3000)

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2021124516/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 12197710 Pb. 1, 01-1: 200-300

10680521786  200  300 28-Jul-2021

10680521798  200  300 28-Jul-2021

10800982392  200  300 28-Jul-2021
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2021124516/1
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Opmerking 1)

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

Metalen

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Barium (Ba)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cadmium (Cd)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kobalt (Co)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Koper (Cu)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kwik (Hg)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Molybdeen (Mo)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Nikkel (Ni)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Lood (Pb)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

pb 3130-1HS-GC-MSW0254VOCl (11)

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Tribroommethaan (Bromoform)

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichlooretheen

pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichloorpropaan

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,2-Dichloorpropaan

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,3-Dichloorpropaan

pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS3000

Minerale olie

pb 3110-5GC-FIDW0215Minerale olie (C10-C40)

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

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2020.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
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Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever Van der Poel B.V. Rapportnummer V210800008 versie 1
Contactpersoon Dhr. J.R.W. Staal Datum opdracht 28-07-2021
Adres Industrieweg  20 Datum ontvangst 30-07-2021
Postcode en plaats 7920 JP Zuidwolde Datum rapportage 04-08-2021
Projectcode 211163 Pagina 1 van 1
Project omschrijving Diepenheim

Naam Ip. 1 t/m 3, Ip1t/m ip3: 0-50 Datum monstername 28-07-2021
Monstersoort Grond Datum analyse 03-08-2021
Monstername door Opdrachtgever Barcode
Analyse methode Asbest in bodem m.b.v. microscopie - conform AS 3000, AP04 SG6 en NEN 5898 (Q)

Q = door RvA geaccrediteerd

Deelmonsters
Nummer Boornaam Begin diepte Eind diepte Barcode
1 Ip1t/m ip3- 0 50 AM14341216

Resultaten
Parameter Concentratie 95% betrouwbaarheidsinterval Eenheid

Ondergrens Bovengrens
Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen

Droge stof 86,8 %
Massa monster (veldnat) 18,1 kg
Massa monster (droog) 15,7 kg
C h r y s o t i e l (serpentijn) n.a. n.a. - - 1,1 1,1 mg/kg ds
A m o s i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
C r o c i d o l i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Per mineralogische groep
Niet hechtgeb. serpentijn n.a. n.a. - - 1,1 1,1 mg/kg ds
Hechtgebonden serpentijn n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal serpentijn n.a. n.a. - - 1,1 1,1 mg/kg ds
Niet hechtgeb. amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Hechtgebonden amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal
Niet hechtgeb. asbest <2 n.a. - - 1,1 1,1 mg/kg ds
Hechtgebonden asbest <2 n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal asbest <2 n.a. - - 1,1 1,1 mg/kg ds

n.a. = niet aantoonbaar
Gewogen concentratie asbest : totaal asbest  serpentijn + 10*totaal asbest amfibool (mg/kg.ds). 
Dit monster is droog gezeefd. 
Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder.

Analyse Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie
> 20 mm 8 - 20 mm 4 - 8 mm 2 - 4 mm 1 - 2 mm 0,5 - 1 mm < 0,5 mm Totaal

Zeven (g) 0 31 87 99 337 918 14235 15707
Afgezochte deel fractie (%) 100 100 100 100 20 5

NHG = Niet hechtgebonden.
HG = Hechtgebonden.

Conclusie en/of opmerkingen: 
Het aangeboden monster bevat geen asbest.

Hoofdanalist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
Eurofins ACMAA Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen
resultaten.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.
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211163
Diepenheim

20-07-2021
vd poel milieu
2021120822
20-07-2021
28-07-2021

Eenheid 1 GSSD Oordeel 2 GSSD Oordeel

Bodemtype correctie
1,1 0,8
3,7 3,7

Voorbehandeling
Uitgevoerd Uitgevoerd

Bodemkundige analyses
% (m/m) 89,1 89,1 83,4 83,4
% (m/m) ds 1,1 1,1 0,8 0,8
% (m/m) ds 99 99
% (m/m) ds 3,7 3,7 3,7 3,7

Metalen
mg/kg ds <20 44,74 34 108,7
mg/kg ds <0,20 0,2349 - <0,20 0,2349 -

mg/kg ds <3,0 6,225 - <3,0 6,225 -

mg/kg ds <5,0 6,84 - <5,0 6,84 -

mg/kg ds <0,050 0,0489 - <0,050 0,0489 -

mg/kg ds <1,5 1,05 - <1,5 1,05 -

mg/kg ds <4,0 7,153 - <4,0 7,153 -

mg/kg ds <10 10,68 - <10 10,68 -

mg/kg ds <20 30,58 - <20 30,58 -

Minerale olie
mg/kg ds <3,0 10,5 <3,0 10,5
mg/kg ds <5,0 17,5 <5,0 17,5
mg/kg ds <5,0 17,5 <5,0 17,5
mg/kg ds <11 38,5 <11 38,5
mg/kg ds <5,0 17,5 <5,0 17,5
mg/kg ds <6,0 21 <6,0 21
mg/kg ds <35 122,5 - <35 122,5 -

Polychloorbifenylen, PCB
mg/kg ds <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0035
mg/kg ds 0,0049 0,0245 - 0,0049 0,0245 -

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035
mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035
mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035
mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035
mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035
mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035
mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035
mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035
mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035
mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035
mg/kg ds 0,35 0,35 - 0,35 0,35 -

Nr. Analytico-nr BoToVa Oordeel

1 12185974 Voldoet aan Achtergrondwaarde

2 12185975 Voldoet aan Achtergrondwaarde

Verklaring van de gebruikte tekens:

kleiner dan of gelijk aan de Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd.

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

Mp. 2, 3, 5 en 6, 02: 4-54, 03: 0-50, 05: 8-58, 06: 8-58

Mp. 2, 02: 54-104, 02: 104-154, 02: 154-204

-
*

**

***

Benzo(a)pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Indeno(123-cd)pyreen
PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda
Monster

Fenanthreen
Anthraceen
Fluorantheen
Benzo(a)anthraceen
Chryseen
Benzo(k)fluorantheen

PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
PCB (som 7) (factor 0,7)

Naftaleen

Minerale olie (C30-C35)
Minerale olie (C35-C40)
Minerale olie totaal (C10-C40)

PCB 28
PCB 52
PCB 101

Lood (Pb)
Zink (Zn)

Minerale olie (C10-C12)
Minerale olie (C12-C16)
Minerale olie (C16-C21)
Minerale olie (C21-C30)

Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)

Cryogeen malen AS3000

Droge stof
Organische stof
Gloeirest
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Barium (Ba)

Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Organische stof
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Uw projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer



211163
Diepenheim

20-07-2021
vd poel milieu
2021120822
20-07-2021
28-07-2021

Eenheid 1 Oordeel 2 Oordeel

Bodemtype correctie
1,1 0,8
3,7 3,7

Voorbehandeling
Uitgevoerd Uitgevoerd

Bodemkundige analyses
% (m/m) 89,1 83,4
% (m/m) ds 1,1 0,8
% (m/m) ds 99 99
% (m/m) ds 3,7 3,7

Metalen
mg/kg ds <20 34
mg/kg ds <0,20 <= AW <0,20 <= AW

mg/kg ds <3,0 <= AW <3,0 <= AW

mg/kg ds <5,0 <= AW <5,0 <= AW

mg/kg ds <0,050 <= AW <0,050 <= AW

mg/kg ds <1,5 <= AW <1,5 <= AW

mg/kg ds <4,0 <= AW <4,0 <= AW

mg/kg ds <10 <= AW <10 <= AW

mg/kg ds <20 <= AW <20 <= AW

Minerale olie
mg/kg ds <3,0 <3,0
mg/kg ds <5,0 <5,0
mg/kg ds <5,0 <5,0
mg/kg ds <11 <11
mg/kg ds <5,0 <5,0
mg/kg ds <6,0 <6,0
mg/kg ds <35 <= AW <35 <= AW

Polychloorbifenylen, PCB
mg/kg ds <0,0010 <0,0010
mg/kg ds <0,0010 <0,0010
mg/kg ds <0,0010 <0,0010
mg/kg ds <0,0010 <0,0010
mg/kg ds <0,0010 <0,0010
mg/kg ds <0,0010 <0,0010
mg/kg ds <0,0010 <0,0010
mg/kg ds 0,0049 <= AW 0,0049 <= AW

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
mg/kg ds <0,050 <0,050
mg/kg ds <0,050 <0,050
mg/kg ds <0,050 <0,050
mg/kg ds <0,050 <0,050
mg/kg ds <0,050 <0,050
mg/kg ds <0,050 <0,050
mg/kg ds <0,050 <0,050
mg/kg ds <0,050 <0,050
mg/kg ds <0,050 <0,050
mg/kg ds <0,050 <0,050
mg/kg ds 0,35 <= AW 0,35 <= AW

Nr. Analytico-nr Oordeel

1 12185974 Altijd toepasbaar

2 12185975 Altijd toepasbaar

Verklaring van de gebruikte tekens:

kleiner dan of gelijk aan de Achtergrondwaarde

klasse industrie

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd.

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

Mp. 2, 3, 5 en 6, 02: 4-54, 03: 0-50, 05: 8-58, 06: 8-58

Mp. 2, 02: 54-104, 02: 104-154, 02: 154-204

<= AW

Ind.

Benzo(a)pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Indeno(123-cd)pyreen
PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda
Monster

Fenanthreen
Anthraceen
Fluorantheen
Benzo(a)anthraceen
Chryseen
Benzo(k)fluorantheen

PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
PCB (som 7) (factor 0,7)

Naftaleen

Minerale olie (C30-C35)
Minerale olie (C35-C40)
Minerale olie totaal (C10-C40)

PCB 28
PCB 52
PCB 101

Lood (Pb)
Zink (Zn)

Minerale olie (C10-C12)
Minerale olie (C12-C16)
Minerale olie (C16-C21)
Minerale olie (C21-C30)

Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)

Cryogeen malen AS3000

Droge stof
Organische stof
Gloeirest
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Barium (Ba)

Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Organische stof
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Uw projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer



211163
Diepenheim

28-07-2021
vd poel milieu
2021124516
28-07-2021
02-08-2021

Eenheid 1 Oordeel

Metalen
µg/L 130 *

µg/L <0,20 -

µg/L <2,0 -

µg/L 2,9 -

µg/L <0,050 -

µg/L <2,0 -

µg/L 4,3 -

µg/L <2,0 -

µg/L 39 -

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
µg/L <0,20 -

µg/L <0,20 -

µg/L <0,20 -

µg/L <0,10
µg/L <0,20
µg/L 0,21 -

µg/L <0,90
µg/L <0,020 -

µg/L <0,20 -

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen
µg/L <0,20 -

µg/L <0,20 -

µg/L <0,10 -

µg/L <0,20 -

µg/L <0,10 -

µg/L <0,20 -

µg/L <0,20 -

µg/L <0,10 -

µg/L <0,10 -

µg/L <0,10
µg/L <0,10
µg/L <1,6
µg/L <0,20
µg/L <0,10 -

µg/L <0,10 -

µg/L 0,14 -

µg/L <0,20
µg/L <0,20
µg/L <0,20
µg/L 0,42 -

Minerale olie
µg/L <10
µg/L <10
µg/L <10
µg/L <15
µg/L <10
µg/L <10
µg/L <50 -

µg/L 0,77

Nr. Analytico-nr BoToVa Oordeel

1 12197710 Overschrijding Streefwaarde

Verklaring van de gebruikte tekens:

kleiner dan of gelijk aan de Streefwaarde

groter dan Streefwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd.

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

-
*

**

***

Minerale olie totaal (C10-C40)
Extra parameters
som 16 aromatische oplosmiddelen

Legenda
Monster

Pb. 1, 01-1: 200-300

Minerale olie (C10-C12)
Minerale olie (C12-C16)
Minerale olie (C16-C21)
Minerale olie (C21-C30)
Minerale olie (C30-C35)
Minerale olie (C35-C40)

1,1-Dichlooretheen
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7
1,1-Dichloorpropaan
1,2-Dichloorpropaan
1,3-Dichloorpropaan
Dichloorpropanen som factor 0.7

1,1,2-Trichloorethaan
cis 1,2-Dichlooretheen
trans 1,2-Dichlooretheen
CKW (som)
Tribroommethaan
Vinylchloride

Tetrachloormethaan
Trichlooretheen
Tetrachlooretheen
1,1-Dichloorethaan
1,2-Dichloorethaan
1,1,1-Trichloorethaan

Xylenen (som) factor 0,7
BTEX (som)
Naftaleen
Styreen

Dichloormethaan
Trichloormethaan

Zink (Zn)

Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen
o-Xyleen
m,p-Xyleen

Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Lood (Pb)

Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Uw projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer
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1. INLEIDING 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de aanleiding en het doel van het onderzoek en het wettelijk 
kader. Daarnaast wordt ingegaan op de huidige situatie van het plangebied en de beoogde 
ontwikkeling. 
 

1.1 Aanleiding en doel 

Aanleiding tot het onderzoek is het voornemen om een schuur om te bouwen tot woning ter plaatse 
van Markveldseweg 2 te Diepenheim en de daarbij behorende bestemmingswijziging.  
 
Omdat de ontwikkeling negatieve gevolgen kan hebben op beschermde natuurwaarden, is het 
voornemen getoetst aan de natuurwet- en regelgeving. Het doel van de quickscan Wet 
natuurbescherming is inzicht verkrijgen in de mogelijke effecten op beschermde natuurwaarden als 
gevolg van het plan. Indien negatieve effecten niet zijn te voorkomen, wordt geadviseerd omtrent de 
vervolgstappen. 
 

1.2 Wettelijk kader  

Voor de bescherming van natuurwaarden is de Wet natuurbescherming (Wnb) van toepassing. De 
Wnb regelt de bescherming van Natura 2000-gebieden, beschermde soorten en houtopstanden.  
De volledige wetstekst is hier te vinden: https://wetten.overheid.nl/BWBR0037552/2020-01-01. 
Daarnaast is, in het kader van gebiedsbescherming, ook het Natuurnetwerk Nederland (NNN) 
relevant.  
 
Aangezien voor voorliggend plan geen bomen worden gekapt, is het aspect beschermde 
houtopstanden niet relevant. De quickscan gaat uitsluitend in op de onderdelen gebiedsbescherming 
(Natura 2000 en NNN) en soortenbescherming.  
 
Natura 2000 
Hoofdstuk 2 van de Wnb regelt de bescherming van Natura 2000-gebieden, bestaande uit Vogel- 
en/of Habitatrichtlijngebieden. Per Natura 2000-gebied zijn instandhoudingsdoelen geformuleerd 
voor bescherming van habitattypen, habitats van soorten en leefgebieden van soorten en vogels.  
 
Vooraf is verplicht te beoordelen of plannen/projecten in of in de nabijheid van Natura 2000-
gebieden significant negatieve effecten kunnen hebben. Als uit de beoordeling (voortoets) blijkt dat 
geen effecten optreden dan kan een plan worden vastgesteld of is een vergunning voor een project 
of handeling niet nodig. Zijn (significante) effecten niet uit te sluiten dan is een nadere beoordeling 
en/of een vergunning nodig.  
 
Natuurnetwerk Nederland 
De bescherming van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is vastgelegd in het Besluit algemene 
regels ruimtelijke ordening (Barro) en uitgewerkt in provinciale verordeningen. Provincies wijzen 
gebieden aan die het NNN vormen. Via de provinciale verordeningen worden, in het belang van de 
bescherming, instandhouding en ontwikkeling van de wezenlijke kenmerken en waarden-, regels 
gesteld omtrent de inhoud van bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen. 
 
Voor nieuwe ontwikkelingen binnen het NNN, waarbij wordt afgeweken van het bestemmingsplan, 
geldt een ‘nee, tenzij’-afweging. Dit houdt kortweg in dat significante aantasting van de wezenlijke 
kenmerken en waarden van het NNN niet is toegestaan. Regels voor beoordeling van effecten op het 
NNN zijn vastgelegd in provinciale verordeningen.  
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Soortenbescherming  
In hoofdstuk 3 van de Wnb is het onderdeel soortenbescherming is opgenomen. De beschermings-
regimes ten aanzien van beschermde soorten zijn te onderscheiden in Vogelrichtlijnsoorten (art. 3.1 
– 3.4), Habitatrichtlijnsoorten (art 3.5 – 3.9) en nationaal beschermde soorten (art 3.10 – 3.11). 
Daarnaast is in de Wnb een zorgplichtartikel (1.11) opgenomen ter bescherming van alle in het wild 
levende flora en fauna. 
 
De Wnb gaat uit van het ‘nee, tenzij’-principe. Dit betekent dat activiteiten met een schadelijk effect 
op beschermde soorten in principe verboden zijn. Van dit verbod kan onder voorwaarden worden 
afgeweken met een ontheffing of een vrijstelling. De provincie Overijssel is bevoegd gezag voor het 
uitvoeren van de Wet natuurbescherming en heeft voor de implementatie een verordening 
opgesteld met daarin onder andere een lijst met de vrijgestelde soorten (zie bijlage 1). 
 

1.3  Plangebied en voorgenomen ontwikkelingen 

Huidige situatie plangebied 
Het plangebied is gelegen aan de Markveldseweg 2 te Diepenheim. Het plangebied betreft een erf 
met woning. Eveneens op het erf aanwezig is een schuur en autostalling. Een gedeelte van de schuur 
zal verbouwd worden tot woning. De betreffende schuur heeft een schuin dak, bedekt met 
dakpannen. De noordgevel (gepositioneerd richting de straat) van de schuur blijft ongewijzigd ten 
opzichte van de huidige situatie. Op de waarschijnlijk gemetselde fundering is een steens muur 
aanwezig (zonder spouw), voorzien van verschillende stalen stalramen en deuren. In het gebouw is 
een hooizolder aanwezig. De begane grondvloer bestaat uit een dubbellaags gemetselde vloer.  
 
In de gecultiveerde tuin zijn aanwezig; eiken en beuken langs de perceelgrenzen, beukenhaag, 
kastanje, lindes en walnotenbomen en enkele andere gecultiveerde soorten. Een deel van het 
plangebied bestaat uit grasland (intensief gemaaid).  
 
De omgeving van het plangebied bestaat uit agrarisch gebied (akkerland) en enkele bomenrijen. 
Oppervlaktewater is aanwezig in de vorm van een smalle watergang rondom het plangebied. Het 
centrum van Diepenheim ligt op circa twee kilometer afstand.  
Figuren 1.2 tot en met 1.5 geven een impressie van het plangebied. 
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Figuur 1.1 Plangebied (rood omlijnd) (bron achtergrondkaart: GoogleMaps). 
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Figuur 1.2 De te verbouwen schuur. 

 

 
Figuur 1.3 Zuidgevel schuur. 
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Figuur 1.4 Westgevel schuur. 

 

 
Figuur 1.5 Oostgevel schuur. 
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Voorgenomen ontwikkelingen 
De opdrachtgever is voornemens de schuur gedeeltelijk te verbouwen tot woning. In de achterzijde 
(zuidzijde) van de schuur (zie figuur 1.6) zal een levensloopbestendige woning op de begane grond 
gerealiseerd worden met een oppervlakte van circa 120 m2. Daarvoor is een wijziging van het 
bestemmingsplan nodig. De eerste verdieping zal net als in de huidige situatie gebruikt worden voor 
opslag. 
 
Om de extra woning te realiseren zullen de oost- en westgevel opnieuw opgemetseld worden. Het 
streven is om de originele stijl van de schuur te handhaven, zodat nieuwe delen aansluiten op de 
bestaande delen. De zuidgevel blijft gehandhaafd. De staldeur wordt vervangen door een pui met 
glas en openslaande deuren. Aan het dak zullen reparatiewerkzaamheden plaatsvinden. Beschadigde 
dakpannen worden vervangen, daarnaast wordt isolatie aan de onderzijde van het dakbeschot 
aangebracht. Tenslotte vinden er aan de binnenzijde werkzaamheden plaats. 
De te realiseren extra woning wordt niet aangesloten op het aardgasnetwerk (gasloos), verwarming 
zal plaats vinden middels een elektrische warmtepomp en zonnepanelen.  
 
De opdrachtgever heeft aangegeven dat er geen bomen of opgaand groen gekapt worden. Aan het 
overige deel van de schuur en de aangrenzende woning vinden geen werkzaamheden plaats. Er 
wordt een beukenhaag toegevoegd op de grens tussen beide woongedeelten (zie figuur 1.7). De 
opdrachtgever is voornemens om in de tweede helft van 2022 te starten met de voorgenomen 
werkzaamheden. De werkzaamheden aan de buitenzijde vinden uitsluitend overdag plaats.  
 

 
Figuur 1.6 Aanwezige bebouwing en locatie te realiseren woning (bron: Dhr. N. ten Heggeler, 2021a).  
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Figuur 1.7 Huidige en toe te voegen beplanting (bron: Dhr. N. ten Heggeler, 2021b).  
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2. INVENTARISATIE EN EFFECTBEOORDELING 

Het onderzoek heeft bestaat uit het raadplegen van beschikbare bestaande bronnen aangevuld met 
een veldinspectie van het plangebied.  
 

2.1 Bronnenonderzoek 

Voorafgaand aan het veldbezoek is gestart met een bureaustudie naar het voorkomen van 
beschermde flora en fauna ter plaatse van het plangebied en de nabije omgeving. Dit 
bronnenonderzoek heeft bestaan uit het op 20 oktober 2021 opvragen van gegevens van de 
Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF, 2021) van de afgelopen vijf jaar. Hierin is een overzicht 
opgevraagd van de ontheffingsplichtige soorten in de Wet natuurbescherming binnen een straal van 
1 kilometer rond het plangebied. Bij het gebruik is rekening gehouden met de juridische 
houdbaarheid van de gegevens (3-5 jaar). Oudere waarnemingen kunnen worden gebruikt om de 
ecologische potenties in te schatten. Verder is gebruik gemaakt van bestaande literatuurgegevens 
(Broekhuizen et al., 2016; Dietz et al., 2011; Uchelen, 2010) en verspreidingsatlas 
(verspreidingsatlas.nl). Uit het bronnenonderzoek komen voor dit onderzoek relevante soorten naar 
voren: huismus, kerkuil, steenuil, gewone dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis, egel, 
eekhoorn, hazelworm (zie bijlage 3).  
 
Ten aanzien van gebiedsbescherming is aan de hand van (provinciale) kaartenviewers nagegaan of 
het plangebied in/nabij beschermde gebieden (Natura 2000-gebieden en/of het NNN) ligt. 
 

2.2 Veldinspectie 

Het plangebied en de directe omgeving zijn onderzocht door een ecoloog van Eco Reest. Het 
veldbezoek vond overdag plaats op 22 oktober 2021. Tijdens de inventarisatie waren de 
weersomstandigheden als volgt: regen, bewolkt, windkracht 1 – 2 Bft, temperatuur 15°C.  
Het bezoek is erop gericht om te beoordelen of in het plangebied en de directe omgeving potentiële 
leef- en groeiplaatsen van beschermde dier- en plantensoorten aanwezig zijn. 
 

2.3 Toetsing 

Voor het onderdeel gebiedsbescherming (H3) is ten aanzien van Natura 2000 een voortoets 
uitgevoerd, waarin is beoordeeld of (significant) negatieve effecten op de beschermde waarden 
(instandhoudingsdoelen) van Natura 2000-gebieden zijn te verwachten en of er een diepgaandere 
beoordeling noodzakelijk is. Voor de regels ten aanzien van het NNN is bepaald of mogelijk sprake is 
van negatieve effecten op de wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN en of 
vervolgonderzoek nodig is. 
 
Voor het onderdeel soortenbescherming (H4) is op basis van het bronnenonderzoek en het 
veldbezoek beoordeeld welke beschermde soorten (mogelijk) aanwezig zijn. Vervolgens is op basis 
van het voornemen bepaald of en zo ja, welke effecten kunnen optreden op beschermde soorten. 
Indien sprake is van negatieve effecten is advies gegeven over de te nemen vervolgstappen.  
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3. EFFECTBEOORDELING GEBIEDSBESCHERMING  

3.1 Natura 2000 

Ligging plangebied t.o.v. Natura 2000-gebieden 
Het plangebied ligt buiten de begrenzing van Natura 2000-gebied. De dichtstbijzijnde Natura 2000-
gebieden betreffen ‘Borkeld’, ‘Stelkampsveld’ en ‘Buurserzand & Haaksbergerveen’, op 
respectievelijk 9, 10 en 13 kilometer afstand (zie figuur 3.1).  
 

 
Figuur 3.1 Globale ligging plangebied (zwarte marker) ten opzichte van de dichtstbijzijnde Natura 2000-
gebieden (Bron: RIVM, AERIUS-Calculator, 2021). 

 
Mogelijke effecten 
Op basis van de effectenindicator (Broekmeyer et al. 2014, 2006) kan de relevante categorie 
woningbouw in relatie tot de meest nabijgelegen Natura 2000-gebieden mogelijk leiden tot: 
oppervlakteverlies, versnippering, verontreiniging, verdroging, verstoring (licht, geluid, optisch, 
trillingen) en mechanische effecten. Als aanvulling hierop kan ook sprake zijn van 
verzuring/vermesting als gevolg van stikstofdepositie. 
 
Effectbeoordeling 
Aangezien het plangebied buiten de begrenzing van Natura 2000-gebied ligt, is er geen sprake van 
direct negatieve effecten zoals oppervlakteverlies, versnippering en mechanische effecten. De 
mogelijke effecten beperken zich zodoende tot externe werking.  
 
Op basis van bekende verstoringsafstanden tot maximaal 1.500 meter (Vegte et al., 2014; 
Broekmeyer et al. 2014 en Krijgsveld et al., 2008) en de afstanden tot de meest nabijgelegen Natura 
2000-gebieden (>9 kilometer), is geen sprake van (tijdelijke) verstoring op Natura 2000-gebieden.  
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Ook ontbreken ecologische relaties tussen het plangebied en Natura 2000-gebieden. De aangewezen 
doelsoorten van de dichtstbijzijnde Natura 2000-gebieden zijn gebonden aan specifieke biotopen 
(Min LNV, 2021). Gezien de habitateisen van de doelsoorten en de terreinkenmerken van het 
plangebied (bebouwing en nabij verstoringsbronnen bebouwing/wegen/opgaand groen) worden de 
doelsoorten niet in het plangebied verwacht. Er is zodoende geen sprake van (tijdelijke) verstoring op 
instandhoudingsdoelen van Natura 2000-gebieden.  
 
Eventuele trillingen hebben gezien het geringe trillingseffect van circa 50 meter (Gemeente Utrecht, 
2003) geen effect op de verder gelegen Natura 2000-gebieden. 
De tijdelijke realisatiefase en het toekomstig gebruik kan zorgen voor extra stikstofdepositie. De 
overige effecten verontreiniging en verdroging zijn gezien de uitvoeringswijze (wo. milieueisen 
machinerie) niet aan de orde.  
 
Door de voorgenomen ontwikkeling kan in de realisatie- en/of gebruiksfase stikstofdepositie 
ontstaan. Emissie van stikstofoxiden ontstaat onder andere door verbranding van fossiele 
brandstoffen bij stook van cv-installaties, in het verkeer of door inzet van mobiele machines. 
Stikstofdepositie kan tot vele kilometers ver reiken en negatieve (verzurende/vermestende) effecten 
hebben op stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden.  
Met de inwerkingtreding van de nieuwe stikstofwet (Wet stikstofreductie en natuurverbetering) 
geldt er per 1 juli 2021 een vrijstelling voor de tijdelijke realisatiefase ten aanzien van bouw-, sloop- 
en eenmalige aanlegactiviteiten (Staatsblad, 2021a,b). Het aspect stikstofdepositie speelt hierdoor in 
het vergunningentraject alleen nog een rol in de gebruiksfase.  
 
In de toekomstige gebruiksfase is echter sprake van een zeer geringe toename van stikstofemissies. 
De extra woning wordt gasloos (zie 1.3), zodat geen sprake is van gebouwgebonden emissies. In de 
gebruiksfase zijn alleen de extra verkeersbewegingen relevant. Op basis van kengetallen betreft dit 
voor de extra woning een toename van maximaal 8,6 verkeersbewegingen per etmaal (CROW, 2018). 
Gezien dit beperkte aantal en de ruime afstanden tot Natura 2000-gebieden (>9 kilometer), zal het 
extra verkeer als gevolg van het plan geen stikstofdepositie op Natura 20000-gebieden tot gevolg 
hebben. Middels een berekening met AERIUS-Calculator kan dit eventueel (juridisch) worden 
onderbouwd.  
 

3.2 Natuurnetwerk Nederland 

Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is een samenhangend netwerk van natuur- en 
landbouwgebieden met hoge natuurwaarden. Het NNN heeft als doel het behouden, beschermen en 
versterken van de rijkdom aan plant- en diersoorten (biodiversiteit). De NNN maakt onderdeel uit 
van de Zone Ondernemen met Natuur en Water (Zone ONW). In de Zone ONW is het beleid gericht 
op ruimte te creëren voor economische ontwikkelingen zoals de landbouw, recreatie en 
natuurgebonden woon- en werklocaties (bijvoorbeeld nieuwe landgoederen).  
 
Ligging plangebied t.o.v. het NNN 
Op de kaart in figuur 3.2 is te zien dat het plangebied niet binnen het Natuurnetwerk Nederland 
(NNN) en de Zone Ondernemen met Natuur en Water ligt. Het dichtstbijzijnde NNN-gebied ligt op 
circa 50 meter afstand en betreft NNN-deelgebied Diepenheim.  
 
Effectbeoordeling 
In voorliggend geval is sprake van een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling, er is namelijk sprake van een 
functiewijziging (schuur naar woning). Het plangebied ligt buiten het NNN, zodat een verdere NNN-
toets niet nodig is. De provincie Overijssel hanteert ook geen externe werking ten aanzien van het 
NNN (Provincie Overijssel, 2021).  
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Gezien het huidige gebruik van het erf in combinatie met de lokale aard en geringe omvang van het 
plan zijn – in het kader van een goede ruimtelijke ordening – geen effecten op de wezenlijke 
kenmerken en waarden van het NNN-deelgebied te verwachten. Vervolgstappen ten aanzien van het 
NNN zijn niet aan de orde. 
 

 
Figuur 3.2 Ligging plangebied (zwarte asterisk) ten opzichte van het NNN (groen) en Zone ondernemen met 
Natuur en Water (gestippeld) (Bron: Provincie Overijssel – Geoportaal, 2021). 
 

3.3 Natuur buiten het NNN 

In het Overijsselse ruimtelijk beleid is naast bescherming van natuur binnen het NNN ook aandacht 
voor bescherming van natuur buiten het NNN, namelijk in bestaande bos- en natuurgebieden 
(bestemmingsplan) en leefgebieden agrarisch natuurbeheer (inclusief weidevogelgebieden). 
 
In figuur 3.2 is te zien dat het plangebied niet binnen bos- en natuurgebieden buiten het NNN ligt. 
Ook ligt het plangebied niet binnen de voor weidevogels relevante leefgebieden open grasland en 
open akkerland (zie figuur 3.3). De voorgenomen ontwikkeling heeft zodoende geen effect op natuur 
buiten het NNN. Vervolgstappen zijn zodoende niet aan de orde.  
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Figuur 3.3 Ligging plangebied (rode marker) binnen het zoekgebied leefgebied ‘droge dooradering’ (Provincie 
Overijssel – Natuurbeheerplan, 2021) 
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4. EFFECTBEOORDELING SOORTENBESCHERMING 

4.1 Flora 

De veldinspectie is uitgevoerd na de groei- en bloeiperiode van vele soorten planten. Omdat het een 
goed onderhouden cultuurtuin betreft en alle bomen nog blad hadden is een goed beeld verkregen 
van aanwezige flora. Gedurende de veldinspectie zijn geen beschermde soorten aangetoond. 
Het plangebied bestaat uit een schuur. Direct daaromheen is een verharding en een tuin met 
gecultiveerde soorten aanwezig. Aangetoond gedurende de veldinspectie zijn diverse bomen, 
namelijk; eiken, beuken, een kastanje, lindes en walnotenbomen.  
Er worden gezien de voedselrijke omstandigheden en het beheer (frequent maaien van gazon, deels 
verharde tuin, gecultiveerde tuin) geen beschermde soorten in omgeving van het plangebied 
verwacht. Daarnaast blijven bomen en ander opgaand groen behouden met de voorgenomen 
werkzaamheden. Vervolgstappen ten aanzien van flora zijn zodoende niet aan de orde.  
 

 
Figuur 4.1 Verharding rondom de schuur. Daaromheen een tuin met grasland en gecultiveerde soorten.  

 

4.2 Vogels  

De veldinspectie is uitgevoerd na het broedseizoen van vogels. Broedende vogels zijn daardoor niet 
waar te nemen. Desondanks kan er op basis van de veldinspectie een goed beeld verkregen worden 
van geschiktheid voor vogelsoorten.  
 
Soorten met een jaarrond beschermd nest 
In de omgeving van het plangebied zijn soorten met jaarrond beschermde nesten bekend, zoals 
huismus (NDFF, 2021, bijlage 3). Huismussen zijn gedurende de veldinspectie niet waargenomen. 
Potentiële nestplaatsen van huismus worden uitgesloten, aangezien huismus geen toegang heeft tot 
de ruimte onder het dak. De dakpannen zijn plat en goed op elkaar aangesloten waardoor er geen 
toegang tot ruimte onder het dak is (figuur 4.2). Daarnaast is de onderzijde van het dak (in de schuur) 
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niet afgewerkt met dakbeschot, waardoor nestplaatsen onder het dak niet mogelijk zijn (zie figuur 
4.3).  
 
Voor gierzwaluwen zijn geen geschikte nestlocaties in de schuur aanwezig. Door de afwezigheid van 
het dakbeschot is er geen mogelijkheid voor gierzwaluwen om tot broeden te komen binnen het 
plangebied. Vervolgstappen ten aanzien van gierzwaluw is niet aan de orde.  
 
De in de omgeving bekende kerkuil en steenuil (NDFF, 2021, bijlage 3) hebben geen mogelijkheid om 
binnen het plangebied tot broeden te komen omdat toegangslocaties ontbreken. Daarnaast zijn 
eveneens geen sporen van vogels (uitwerpselen, braakballen) waargenomen. 
  
Vervolgstappen ten aanzien van soorten met een jaarrond beschermd nest zijn zodoende niet aan de 
orde.    
 

 
Figuur 4.2 De dakpannen zijn plat en goed op elkaar aangesloten waardoor er geen toegang is voor 
huismussen.  
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Figuur 4.3 Binnenzijde schuur, het dak is aan de binnenzijde onafgewerkt.  

 
Categorie 5 soorten 
Gedurende de veldinspectie zijn geen categorie 5 vogelsoorten waargenomen. Ook nesten of sporen 
van nesten zijn niet waargenomen. Mogelijk kunnen categorie 5 vogelsoorten in of in de omgeving 
van het plangebied tot broeden komen. Nesten van categorie 5 vogelsoorten zijn jaarrond 
beschermd wanneer onvoldoende alternatieve nestlocaties overblijven in de omgeving. Hoewel deze 
soorten vaak terugkeren naar de plaats waar zij het voorgaande jaar hebben gebroed, beschikken ze 
wel over voldoende flexibiliteit om zich elders te vestigen.  
 
Categorie 5 vogelsoorten als spreeuw kunnen mogelijk tot broeden komen binnen het plangebied. 
Ook soorten als koolmees en pimpelmees kunnen gebruik maken van de reeds aanwezige nestkasten 
(zie figuur 4.4). Er is (zij het een beperkte) broedgelegenheid in goten of onder zonnepanelen (al zal 
het broedsucces daar minimaal zijn door oplopende warmte onder de panelen), zie figuur 4.5.  
 
Omdat er voldoende alternatieven in de omgeving van het plangebied aanwezig zijn (bomen, 
woningen, schuren) betreft het hier geen essentieel leefgebied. Daarnaast worden er met name 
werkzaamheden aan de binnenzijde van het dak verricht. Om te voorkomen dat nesten van vogels in 
nestkasten verstoord dan wel vernield worden, kunnen nestkasten buiten het broedseizoen op een 
andere locatie opgehangen worden. Dit kan aan de woning of aanwezige schuur zijn, zie 5.3. 
Vervolgstappen ten aanzien van categorie 5 vogelsoorten zijn niet aan de orde.  
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Figuur 4.4 Aanwezige nestkasten binnen het plangebied (rood omcirkeld).  

 
 
 

 
Figuur 4.5 Potentiële nestlocaties rood omcirkeld. 
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Broedvogels zonder jaarrond beschermd nest 
Binnen en in de directe omgeving van het plangebied kunnen vogels in het aanwezige opgaand groen 
tot broeden komen. Alhoewel er slechts beperkte mogelijkheden zijn, bevinden potentiële 
broedlocaties zich in de reeds aanwezige nestkasten, goten en zonnepanelen. Voor alle inheemse 
vogelsoorten geldt een verbod op handelingen die soorten, nesten, eieren of vaste rust- of 
verblijfplaatsen beschadigen. Verstoring van vogels is toegestaan zolang dit geen wezenlijke invloed 
op de gunstige staat van instandhouding heeft.  
 
Foerageergebied 
Het plangebied maakt mogelijk onderdeel uit van het foerageergebied van diverse vogels. Tijdens het 
veldbezoek zijn geen foeragerende vogels waargenomen. Gezien het beperkte oppervlak en de 
terreinkenmerken betreft het geen essentieel foerageergebied. In de directe omgeving (tuinen 
erven) is voldoende beschikbaar alternatief foerageergebied beschikbaar. 
 

4.3 Vleermuizen 

Verblijfplaatsen 
Vleermuizen hebben hun verblijfplaatsen in gebouwen en/of bomen. Ondanks dat vleermuizen 
toegang kunnen hebben tot de schuur via goten, zijn er geen geschikte verblijfplaatsen. Het 
dakbeschot ontbreekt waardoor er geen verblijfplaatsen achter de dakpannen mogelijk zijn, zie 
figuur 5.6. Daarnaast is het dak lek en tocht het er door het ontbrekende dakbeschot, waardoor via 
de onderste rij dakpannen tocht de schuur binnen trekt, zie figuur 5.7. Mogelijk is er na de 
voorgenomen ontwikkeling wel potentie voor vleermuizen onder het dak.  
 
In de bomen in het plangebied kunnen vleermuizen mogelijk verblijfplaatsen hebben, alsmede in de 
reeds aanwezige woning. In de aanwezige bomen bevinden zich holtes die potentieel geschikt zijn. 
De woning is geschikt als verblijfplaats voor de in de omgeving bekende gewone dwergvleermuis 
(NDFF, 2021, bijlage 3). Deze mogelijke verblijfplaatsen worden met de voorgenomen 
werkzaamheden niet beschadigd, verstoord of weggenomen. Vervolgstappen ten aanzien van 
verblijfplaatsen van vleermuizen is zodoende niet aan de orde. 
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Figuur 5.6 Dakbeschot ontbreekt waardoor er geen geschikte verblijfplaatsen voor vleermuizen aanwezig 
zijn.  
 

 
Figuur 5.7 Tocht kan de schuur binnentrekken door ruimte tussen dakpannen en muur (rood omcirkeld).  
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Vliegroute 
De straten, bebouwing en bomenrijen in de omgeving vormen lijnvormige elementen die als 
vliegroute kunnen worden gebruikt door vleermuizen. Gezien de aanwezigheid van alternatieven in 
de directe omgeving betreft het geen essentiële vliegroutes. Bovendien worden bij de 
werkzaamheden deze mogelijke vliegroutes niet aangetast. Werkzaamheden vinden uitsluitend 
overdag plaats, zodat ook geen sprake is van lichtverstoring. Vervolgstappen ten aanzien van 
vliegroutes van vleermuizen zijn zodoende niet aan de orde. 
 
Foerageergebied 
Het plangebied kan onderdeel uitmaken van het van het foerageergebied van in de omgeving 
voorkomende soorten vleermuizen zoals gewone dwergvleermuis en gewone grootoorvleermuis 
(NDFF, 2021). 
Aangezien de werkzaamheden overdag plaatsvinden en de locatie en omgeving na ontwikkeling 
voldoende geschikt blijven als foerageergebied is verder onderzoek naar het voorkomen van 
foerageergebieden van vleermuizen niet noodzakelijk. 
 

4.4 Grondgebonden zoogdieren 

Verblijfplaatsen van beschermde grondgebonden zoogdieren (zonder provinciale vrijstelling) worden 
op basis van de habitateisen, de terreinkenmerken en het veldbezoek uitgesloten. Steenmarter 
wordt binnen het plangebied niet verwacht. Er is geen toegang tot het gebouw. Mogelijk kunnen 
wezel, bunzing en hermelijn incidenteel gebruik maken van het plangebied binnen het plangebied. 
De tuin kan gebruikt worden als foerageergebied. Met de voorgenomen werkzaamheden zal 
potentieel foerageergebied niet weggenomen worden en worden negatieve effecten niet verwacht.  
 
De in de omgeving bekende egel kan van het plangebied (tuin en bosschages) gebruik maken als 
leefgebied (verblijfplaatsen en foerageergebied). Met de voorgenomen werkzaamheden (zie 1.3) 
worden echter geen bomen of ander opgaand groen verwijderd. Mogelijke verblijfplaatsen en 
foerageergebied blijft intact. Ook voor in de omgeving bekende eekhoorn (NDFF, 2021, bijlage 3) 
geldt dat nesten en foerageergebied met de voorgenomen werkzaamheden niet aangetast worden. 
Negatieve effecten op beschermde grondgebonden zoogdieren zijn zodoende uitgesloten. Het 
nemen van vervolgstappen is niet aan de orde.  
 
In het plangebied zijn vaste verblijfplaatsen van algemene grondgebonden zoogdiersoorten zoals 
algemeen voorkomende muizen te verwachten. Bij de geplande ingrepen kunnen enkele 
verblijfplaatsen en/of exemplaren geschaad worden. In voorliggende situatie geldt voor algemeen 
voorkomende muizen in de provincie Overijssel vrijstelling van de verbodsartikelen uit de Wet 
natuurbescherming (zie bijlage 1), waardoor het nemen van vervolgstappen voor muizen niet aan de 
orde is. 
 

4.5 Amfibieën en reptielen 

Oppervlaktewater is aanwezig in de vorm van een smalle watergang rondom het plangebied. Met de 
voorgenomen werkzaamheden worden geen werkzaamheden aan de watergang uitgevoerd 
waardoor potentieel (voortplanting) biotoop van beschermde amfibieën niet aangetast wordt.  
Algemeen voorkomende amfibiesoorten zoals in de omgeving bekende gewone pad en bruine kikker 
kunnen voorkomen in de tuin van het plangebied. Met de voorgenomen werkzaamheden kunnen 
enkele exemplaren geschaad worden. Machines kunnen exemplaren schaden. In voorliggende 
situatie geldt voor gewone pad en bruine kikker in de provincie Overijssel vrijstelling van de 
verbodsartikelen uit de Wet natuurbescherming (zie bijlage 1).  
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Gedurende de veldinspectie zijn geen reptielen waargenomen. Op basis van de resultaten van het 
bronnenonderzoek en de veldinspectie kan de aanwezigheid van beschermde reptielen worden 
uitgesloten. De in de omgeving bekende hazelworm (NDFF, 2021, bijlage 3) heeft een voorkeur voor 
enigszins vochtige, met dichte vegetatie bedekte gebieden (Ravon, 2021) en wordt zodoende niet 
binnen het plangebied verwacht.  
Het nemen van vervolgstappen ten aanzien van beschermde amfibieën en reptielen zijn zodoende 
niet aan de orde.  
 

4.6 Vissen 

Binnen het plangebied is een smalle sloot aanwezig. Deze zal met de voorgenomen werkzaamheden 
onaangetast blijven. Er is zodoende geen negatief effect op vissen te verwachten. Vervolgstappen 
ten aanzien van vissen is zodoende niet aan de orde.  
 

4.7 Ongewervelden 

Beschermde slakken en geleedpotigen worden binnen het plangebied niet verwacht. Waardplanten 
worden binnen het plangebied vanwege de gecultiveerde omstandigheden niet verwacht, waardoor 
onderhavig onderzoekslocatie geen cruciale rol speelt voor plaatselijke beschermde 
vlinderpopulaties. Omdat er in de omgeving van het plangebied geen geschikte permanent 
watervoerende elementen aanwezig zijn, kan de aanwezigheid van essentieel leefgebied van 
beschermde libellen worden uitgesloten. Gezien het biotoop en het ontbreken van waardplanten is 
de verwachting dat de omgeving van het plangebied geen deel uitmaakt van een essentieel 
leefgebied van beschermde overige geleedpotigen en slakken. Daarnaast worden vanwege de aard 
van de werkzaamheden, het realiseren van een woning in een schuur, geen negatieve effecten op 
geleedpotigen en slakken verwacht.  
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5. CONCLUSIE EN ADVIES  

5.1 Gebiedsbescherming  

Uit de quickscan Wet natuurbescherming ten aanzien van gebiedsbescherming wordt het volgende 
geconcludeerd: 
 
Natura 2000 
Het plangebied ligt buiten Natura 2000-gebied. Het dichtstbijzijnde gebied ligt op circa 9 kilometer 
afstand. Vanwege deze afstand, de potentiële effecten, bekende dosis-effectrelaties en de 
aard/omvang van de voorgenomen ontwikkeling, zijn indirecte effecten (licht, geluid, trillingseffect) 
op voorhand uitgesloten. Het toekomstig gebruik kan zorgen voor extra stikstofdepositie. De overige 
effecten verontreiniging en verdroging zijn gezien de uitvoeringswijze (wo. milieueisen machinerie) 
niet aan de orde.  
 
In de toekomstige gebruiksfase is echter sprake van een zeer geringe toename van stikstofemissies. 
De extra woning wordt gasloos, zodat geen sprake is van gebouwgebonden emissies. In de 
gebruiksfase zijn alleen de extra verkeersbewegingen relevant. Op basis van kengetallen betreft dit 
voor de extra woning een toename van maximaal 8,6 verkeersbewegingen per etmaal (CROW, 2018). 
Gezien dit beperkte aantal en de ruime afstanden tot Natura 2000-gebieden (>9 kilometer), zal het 
extra verkeer als gevolg van het plan geen stikstofdepositie op Natura 20000-gebieden tot gevolg 
hebben. Middels een berekening met AERIUS-Calculator kan dit eventueel (juridisch) worden 
onderbouwd. 
 
Natuurnetwerk Nederland en natuur buiten het NNN. 
Het plangebied ligt buiten het Natuurnetwerk Nederland en natuur buiten het NNN. Ook ligt het 
plangebied niet binnen de voor weidevogels relevante leefgebieden open grasland en open 
akkerland. Provincie Overijssel hanteert geen externe werking ten aanzien van het NNN (Provincie 
Overijssel, 2021).  
Gezien het huidige gebruik van het erf in combinatie met de lokale aard en geringe omvang van het 
plan zijn er geen effecten op het NNN-deelgebied en natuur buiten het NNN te verwachten. 
Vervolgstappen zijn zodoende niet aan de orde.  
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5.2 Soortenbescherming  

Uit de quickscan Wet natuurbescherming ten aanzien van soortenbescherming wordt het volgende 
geconcludeerd: 
 

- Beschermde flora wordt binnen het plangebied niet verwacht. Vervolgstappen ten aanzien van 
flora zijn niet aan de orde.  

- Soorten met jaarrond beschermd nest zoals huismus en gierzwaluw kunnen binnen het 
plangebied niet tot broeden komen. Vervolgstappen ten aanzien van soorten vogels met 
jaarrond beschermd nest zijn zodoende niet aan de orde.  

- Mogelijk kunnen binnen het plangebied categorie 5 vogelsoorten en overige broedvogels tot 
broeden komen onder zonnepanelen, in goten of in nestkasten. Er zijn echter voldoende 
alternatieven in de omgeving waardoor nesten niet jaarrond beschermd zijn. Voor alle inheemse 
vogelsoorten geldt een verbod op handelingen die soorten, nesten, eieren of vaste rust- of 
verblijfplaatsen beschadigen.  

- Het plangebied is ongeschikt voor vleermuizen, vanwege het lekkende en tochtende dak en 
afwezigheid van dakbeschot. Mogelijke verblijfplaatsen ontbreken. Vervolgstappen ten aanzien 
van verblijfplaatsen van vleermuizen zijn niet aan de orde.  

- Mogelijk vormt het plangebied onderdeel van een vliegroute en foerageergebied van 
vleermuizen. Deze worden door de voorgenomen werkzaamheden niet aangetast.  

- Grondgebonden zoogdieren zoals egel en (kleine) marterachtigen) kunnen incidenteel van de 
tuin van het plangebied gebruik maken als leefgebied. Dit wordt met de voorgenomen 
werkzaamheden niet aangetast. Verblijfplaatsen worden in de te verbouwen schuur niet 
verwacht. Vervolgstappen zijn zodoende niet aan de orde.  

- Met de voorgenomen werkzaamheden worden er geen werkzaamheden aan de sloot 
uitgevoerd, waardoor potentieel (voortplantingsbiotoop) van beschermde amfibieën niet wordt 
aangetast. Door het ontbreken van schuilmogelijkheden worden beschermde reptielen 
eveneens niet verwacht. Vervolgstappen ten aanzien van beschermde amfibieën en reptielen 
zijn zodoende niet aan de orde.  

- Omdat er geen werkzaamheden aan de sloot plaatsvinden wordt potentieel leefgebied van 
vissen niet aangetast. Vervolgstappen zijn zodoende niet aan de orde.  

- Slakken en geleedpotigen worden gezien de biotoop, mate van onderhoud en ontbreken van 
waardplanten niet verwacht. Gezien de aard van de werkzaamheden worden negatieve effecten 
op geleedpotigen en insecten uitgesloten.  

 

5.3 Advies en vervolgstappen 

Stikstofdepositie 
Naar verwachting is geen sprake van stikstofdepositie als gevolg van het toekomstige gebruik, gezien 
de gasloze woning en het beperkt aantal verkeersbewegingen als gevolg van een extra woning. 
Eventueel kan met behulp van het rekenmiddel AERIUS-Calculator een berekening voor de 
gebruiksfase worden uitgevoerd, om inzichtelijk te maken of sprake is van stikstofdepositie op 
Natura 2000-gebied(en). 
 
Voor ontwikkelingen waarbij is aangetoond dat er géén sprake is van (toename van) stikstofdepositie 
op Natura 2000-gebieden (<0,00 mol/ha/jr), is geen vergunning nodig. In dat geval kan het plan 
worden vastgesteld en uitgevoerd zonder verdere vervolgstappen met betrekking tot de Wet 
natuurbescherming, onderdeel Natura 2000. Voor ontwikkelingen waarbij de depositie >0,00 
mol/ha/jaar is, zijn significant negatieve effecten niet op voorhand uitgesloten en zijn vervolgstappen 
zoals een nadere ecologische beoordeling (voortoets stikstof), saldering en/of een vergunning aan de 
orde. 
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Overige broedvogels 
Binnen en in de directe omgeving van het plangebied kunnen diverse vogels tot broeden komen. 
Verstoring van vogels is toegestaan, zolang het geen wezenlijke invloed heeft op de gunstige staat 
van instandhouding. Voor alle inheemse vogelsoorten geldt een verbod op handelingen die soorten, 
nesten, eieren of vaste rust-of verblijfplaatsen beschadigen. Bij uitvoering van de werkzaamheden in 
het broedseizoen wordt geadviseerd potentiële nestlocaties vóór het broedseizoen ongeschikt te 
maken voor vogels. Globaal loopt het broedseizoen van maart tot september. Daarnaast wordt 
geadviseerd om de reeds aanwezige nestkasten uiterlijk eind februari op een geschikte locatie elders 
op te hangen. Dit kunnen locaties uit te volle zon en op beschutte plekken zijn, die bovendien 
beschermd zijn tegen katten.  
 
Indien de werkzaamheden binnen het broedseizoen plaatsvinden, wordt geadviseerd voorafgaand 
aan de werkzaamheden een broedvogelcheck uit te laten voeren om vast te stellen of binnen de 
invloedsfeer van de werkzaamheden broedvogels aanwezig zijn. Indien deze afwezig zijn, kunnen 
werkzaamheden doorgang vinden. Indien bij de controle in gebruik zijnde nesten van vogels, of in 
aanbouw zijnde nesten worden aangetroffen, dient een zorgvuldige werkwijze worden bepaald of 
dienen de werkzaamheden worden uitgesteld tot het nest niet meer in gebruik is. Ook kan ervoor 
worden gekozen de werkzaamheden voor het broedseizoen op te starten en continue door te 
werken, zodat vogels buiten de invloedsfeer van de werkzaamheden geschikte broedgelegenheid 
zullen zoeken. 
 

5.4 Zorgplicht 

Wij merken op dat te allen tijde de zorgplicht blijft gelden. Deze zorgplicht houdt in dat nadelige 
gevolgen voor flora en fauna zoveel mogelijk moeten worden voorkomen. Deze zorg geldt voor alle 
individuen van in Nederland voorkomende soorten planten en dieren, ongeacht of deze soort 
beschermd is en ongeacht of ontheffing of vrijstelling is verleend. 
 

5.5 Vrijblijvend advies nieuwe situatie  

In deze paragraaf geven wij nog een aantal vrijblijvende adviezen, er is geen wettelijke verplichting 
om deze uit te voeren. Maar het opvolgen van deze adviezen kan bijvoorbeeld de biodiversiteit in 
een gebied vergroten, een positief effect hebben op de leefomgeving of aanvullende verblijfplaatsen 
creëren voor bepaalde soorten die wel wat hulp kunnen gebruiken. 
 
Vleermuizen 
Vleermuizen zijn nuttige dieren die veel insecten wegvangen en bovendien geen overlast (stank, 
schade aan het gebouw of lawaai) veroorzaken. Geadviseerd wordt om bij de inrichting van de 
woning verblijfplaatsen beschikbaar te maken voor vleermuizen. Met de voorgenomen 
werkzaamheden ontstaan bij het toevoegen van isolatie en dakbeschot aan de binnenzijde van het 
dak, potentiële verblijfplaatsen voor vleermuizen onder het dak. Deze potentiële verblijfplaatsen 
kunnen voor vleermuizen toegankelijk gemaakt worden door dakpannen te plaatsen die toegang 
geven tot onder het dak. Ook nokpannen kunnen – indien niet volledig dichtgemaakt – toegang 
geven. Met het opnieuw opmetselen van muren kunnen (prefab) vleermuiskasten ingemetseld 
worden waardoor verblijfplaatsen gerealiseerd worden. Deze vleermuiskasten dienen minimaal 3 
meter boven de grond ingemetseld te worden, waarbij in de toekomstige situatie aanvliegroutes 
vrijgehouden worden. dit is van belang in verband met het vrij in en uit kunnen vliegen van 
vleermuizen. 
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Huismussen 
Huismussen broeden in gebouwen onder dakpannen en in gaten en kieren van gebouwen. Daarnaast 
kunnen mussen tot broeden komen in mussenkasten. Om huismussen een mogelijkheid te geven om 
tot broeden te komen wordt geadviseerd om neststenen specifiek voor huismussen op te hangen of 
in te metselen. Met voorkeur worden deze neststenen op minimaal drie meter hoogte opgehangen. 
Dit kunnen locaties uit te volle zon en op beschutte plekken zijn, die bovendien beschermd zijn tegen 
katten.  
 

5.6 Verantwoording 

De conclusies en adviezen zijn van toepassing op de door de opdrachtgever aangegeven en in 
hoofdstuk 1.3 beschreven werkzaamheden en onder de voorwaarden en uitgangspunten genoemd in 
het document (en overige communicatie met de opdrachtgever). Indien deze wijzigen of er ook 
andere werkzaamheden worden uitgevoerd, dient er een herbeoordeling plaats te vinden.  
 
De initiatiefnemer of opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik van de rapportage. Eco 
Reest BV aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud, interpretaties of conclusies 
indien gebruik wordt gemaakt van deelaspecten van deze rapportage, zonder verwijzing naar de 
volledige rapportage.  
 
Bovendien aanvaardt Eco Reest BV geen aansprakelijkheid voor kosten en vertraging die optreden als 
gevolg van het voorkomen van beschermde flora en fauna. 
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BIJLAGE 1 
OVERZICHT VRIJGESTELDE SOORTEN  
PROVINCIE OVERIJSSEL 
 
 

Vrijgestelde soorten (artikel 3.10 eerste lid, onderdeel c) Provincie Overijssel  
Zoogdieren 
 

Aardmuis (Microtus agrestis) 
Bosmuis (Apodemus sylvaticus) 
Dwergmuis (Micromys minutus) 
Dwergspitsmuis (Sorex minutus) 
Gewone bosspitsmuis (Sorex araneus) 
Haas (Lepus europeus) 
Huisspitsmuis (Crocidura russula) 
Konijn (Oryctolagus cuniculus) 
Ree (Capreolus capreolus) 
Rosse woelmuis (Clethrionomys glareolus) 
Tweekleurige bosspitsmuis (Sorex coronatus) 
Veldmuis (Microtus arvalis) 
Vos (Vulpes) 
Woelrat (Arvicola terrestris) 

Amfibieën 
 

Bruine kikker (Rana temporaria) 
Gewone pad (Bufo bufo) 
Kleine watersalamander (Lissotriton vulgaris) 
Meerkikker (Pelophylax ridibundus) 
Middelste groene kikker/bastaard kikker (Pelophylax kl. Esculentus) 

Bron: Provincie Overijssel (2021). Omgevingsverordening 2021 - Bijlage 9a Soorten als bedoeld in artikel 7.4.1, 
eerste lid. 
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BIJLAGE 2 
LIJST VOGELS MET JAARROND BESCHERMDE NESTEN 
PROVINCIE OVERIJSSEL 
 

Nederlandse naam Categorie* Nederlandse naam Categorie* 

Boerenzwaluw 3 Blauwe reiger 5 

Boomvalk 4 Bonte vliegenvanger 5 

Bosuil 3 Boomklever 5 

Buizerd 4 Boomkruiper 5 

Gierzwaluw 2 Draaihals 5 

Grote gele kwikstaart 3 Gekraagde roodstaart 5 

Havik 4 Glanskop 5 

Huismus 2 Grauwe vliegenvanger 5 

Huiszwaluw 2 Groene specht 5 

Kerkuil 3 Grote bonte specht 5 

Oehoe 3 Grutto 5 

Ooievaar 3 IJsvogel 5 

Raaf 4 Kleine bonte specht 5 

Ransuil 4 Kortsnavelboomkruiper 5 

Roek 2 Middelste bonte specht 5 

Slechtvalk 3 Oeverzwaluw 5 

Sperwer 4 Ringmus 5 
Steenuil 1 Spreeuw 5 
Torenvalk 4 Tapuit 5 
Wespendief 4 Tureluur 5 
Zeearend 4 Veldleeuwerik 5 
Zwarte specht 3 Wulp 5 
Zwarte wouw 4 Zomertortel 5   

Zwarte mees 5   
Zwarte roodstaart 5 

*Toelichting categorieën:  
Categorie 1:  Nesten die gedurende het broedseizoen in gebruik zijn als nest en buiten het  
             broedseizoen in gebruik zijn als vaste rust- en verblijfplaats. 
Categorie 2:  Nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden  
             en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing of biotoop. De  
             (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief  
             Beschikbaar.              
Categorie 3:  Nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op              
             dezelfde plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van  
             bebouwing. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer          
             specifiek en limitatief beschikbaar. 
Categorie 4:  Vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nesten die zelf niet of  
             nauwelijks in staat zijn een nest te bouwen Vogels die jaarlijks terugkeert naar  
             specifiek nest en die niet of nauwelijks in staat zijn een nest te bouwen. 
Categorie 5:  Nesten van vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het  
             jaar daarvoor hebben gebroed of de directe omgeving daarvan, maar die wel  
             over voldoende flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats verloren is gegaan,  
             zich elders te vestigen. 

 Bron: Provincie Overijssel, 2019 
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BIJLAGE 3 
UITTREKSEL NDFF 
 
Beschermde soorten* binnen 1 kilometer van het plangebied.  

Soort 
Vogels  

Boerenzwaluw 

Boomvalk 

Bosuil 

Buizerd 

Grote gele kwikstaart 

Havik 

Huismus 

Huiszwaluw 

Kerkuil 

Ooievaar 

Sperwer 

Steenuil 

Torenvalk 

Wespendief 

Zwarte specht 

Vleermuizen 

Baardvleermuis 

Franjestaart 

Gewone dwergvleermuis 

Gewone grootoorvleermuis 

Watervleermuis 

Zoogdieren 

Bosmuis 

Eekhoorn 

Egel 

Haas 

Konijn 

Ree 

Reptielen 

Hazelworm 

Amfibieën 

Bruine kikker 

Gewone pad 

*Habitatrichtlijnsoorten, soorten met jaarrond beschermde nesten en provinciaal beschermde soorten.  
 (Bron: NDFF, 2021)  
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Algemeen 
 

In dit stuk vind u het schetsplan voor de verbouwing van de schuur op het perceel aan de 

markveldseweg 2 tot woning. De insteek is daarbij 2 woonheden te creëren op de kavel. De kavel zal 

niet kadestraal gesplitst worden. 

De uitgangspunten voor het plan zijn om de uitstraling van de bestaande schuur te behouden. Zoals 

in het bouwkundig rapport beschreven dienen de oost- en westgevel opnieuw opgemetseld te 

worden. Het streven is om de originele stijl van de schuur hierbij te handhaven, zodat de nieuwe 

delen aansluiten bij de bestaande delen van de schuur. 

Zoals in dit plan is te lezen zijn de ruimtelijke ingrepen om de schuur geschikt te maken voor 

bewoning klein. Daarmee is ook het effect op de omgeving klein. 

 

Programma 
Het plan omvat het realiseren van een levensloopbestendige woning op de begane grond. De grootte 

van de woning is daarmee zo’n 120 m2. De 1e verdieping zal net als in de huidige situatie gebruikt 

worden voor opslag.  

  



Gevels 
 

Oostgevel 

Zoals in het bouwtechnisch rapport beschreven is de huidige oostgevel in slechte staat en dient deze 

opnieuw opgemetseld te worden. De nieuw te metselen gevel wordt opgetrokken zodanig dat de 

gevelopeningen op dezelfde locaties terugkomen als in de bestaande situatie. Op de locaties van de 

huidige staldeuren worden ramen geplaatst.  De staldeuren zelf worden permanent opengezet. In 

deze gevel wordt ook een nieuwe pui geplaatst met de voordeur. Het stalraam wordt vervangen door 

een exemplaar met geïsoleerd glas in eenzelfde stijl als het origineel. 

 

 

 

  



Westgevel 

Zoals in het bouwtechnisch rapport beschreven is de huidige westgevel in slechte staat en dient deze 

opnieuw opgemetseld te worden. De nieuw te metselen gevel wordt opgetrokken zodanig dat de 

gevelopeningen op dezelfde locaties terugkomen als in de bestaande situatie. In de bestaande 

deuropeningen wordt glas geplaatst. De staldeuren worden permanent opengezet. 

 

Zuidgevel 

Zoals in het bouwkundig rapport beschreven kan de zuidgevel gehandhaafd blijven. De ingrepen aan 

deze gevel bestaan uit het vervangen van de staldeur door een pui met glas en openslaande deuren. 

De stalramen worden vervangen door exemplaren met geïsoleerd glas in eenzelfde stijl als het 

origineel. 
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Inleiding 
Het voornemen is de schuur op het perceel aan de markveldseweg 2 gedeeltelijk te verbouwen tot 

woning. In dit rapport vindt u een beschrijving van de huidige bouwkundige staat en benodigde 

ingrepen om de schuur geschikt te maken voor bewoning. Voor dit rapport is constructief advies 

ingewonnen bij Adviesbureau SEM Oost-Nederland B.V.  



1. Locatie 
 

 
 

De bouwlocatie betreft het zuidelijke deel van de schuur. In deze woning is het voornemen een 

woning te realiseren van één bouwlaag op de begane grond. 

  



2. Noordgevel 
Dit betreft de gevel die richting de straat gericht is. 

De noordgevel van de schuur wordt geen onderdeel van de woning en zal dan ook ongewijzigd 

blijven ten opzichte van de huidige situatie.  

 

Opname:  

• Steens metselwerk in goede staat 

• Aan de rechterzijde is een barst in het metselwerk zichtbaar, waarschijnlijk ten gevolge van 

zettingen ter plaatse van de mestkelder(niet meer in gebruik) 

• De linker- voorzijde van de schuur is onderdeel van de oorspronkelijk woning, en biedt 

toegang tot de hal van deze woning.  

• De centrale deuren bieden toegang tot de deelruimte 

• Aan de rechterzijde is een loopdeur die ook toegang biedt tot de deelruimte 

• Aan de voorzijde is de karakteristieke wolfs-kap zichtbaar met windveren wit gelakt 

  



3. Oostgevel 

 

Opname: 

• Steens metselwerk 

• 6-vaks stalen stalramen 

• Spatkrachten van de kap hebben het metselwerk aan de bovenzijde van de gevels naar 

buiten doen komen 

• Schade aan het metselwerk ter plaatse van ingemetselde roestende ankers  

 

 



 

4. Zuidgevel 

 

Opname:  

• Steens metselwerk, in goede staat 

• Hoge staldeuren bieden toegang tot hoge gedeelte van schuur 

• Deuren op 1e verdieping bieden toegang tot de voormalige hooizolder 

  



5. Westgevel 

 

Opname: 

• Steens metselwerk 

• 6-vaks stalen stalramen 

• Schade aan het metselwerk ter plaatse van ingemetselde roestende ankers  

• Scheur in onderzijde metselwerk ter plaatse van mestkelder 

  



6. Constructie 

 

6.1 fundering 

• Waarschijnlijk een gemetselde fundering, gedeeltelijk gedragen door de uit gewapend beton 

opgetrokken mestkelder 

• De fundering voor de gebintstijlen bestaat uit gemetselde poeren 

• Over algemeen geldt een goede staat van de fundering, plaatselijk hebben zettingsverschillen 

ter plaatse van de mestkelders geresulteerd in scheuren in het metselwerk 

 

 

6.2 Begane grondvloer 

• De begane grondvloer bestaat uit een dubbellaags gemetselde vloer 

• Ter plaatse van de zijkanten is deze aflopend richting de mestkelders 

6.3 Gebinten 

• Het gebint is uitgevoerd als een ankerbalk constructie 



• De gebinten zijn opgebouwd uit eikenhout en in goede staat 

 

 

6.4 Zijbeuken 

• Liggers in de zijbeuken zijn aangetast door houtworm en zijn daardoor onvoldoende in staat 

spatkrachten uit de kap op te vangen 

• Het aanbrengen van een additionele constructie om de spatkrachten op te vangen is 

benodigd 



 

6.5 Kapconstructie 

• Sporen voorzien van een hanenbalk 

• Panlatten direct aangebracht op de sporen 

• Sporen in goede staat 

• Plaatselijk beschadigde dakpannen

 

6.6 Zoldervloer 

• De zoldervloer bestaat uit losliggende vloerdelen 

• De vloerdelen zijn kromgetrokken 

  



7. Benodigde werkzaamheden om het pand geschikt te maken voor 

bewoning 
 

• Metselwerk 

o De zijgevels dienen opnieuw opgetrokken te worden, zodat deze constructief weer 

voldoen. Ook kunnen daarmee de roestende ankers vervangen worden door RVS 

exemplaren 

o De achtergevel is in goede staat en zal op kleine reparatiewerkzaamheden na niet 

aangepakt te hoeven worden 

o Tussen het te bouwen woongedeelte en het te handhaven schuurgedeelte dient een 

brandscheiding aangebracht te worden 

• Constructie 

o Vervangen van aangetaste liggers in de zijbeuken om spatkrachten uit de kap op te 

vangen 

• Pannendak 

o Aanbrengen van dakbeschot op de bestaande sporen 

o Vervangen van beschadigde pannen 

o Aanbrengen van isolatie tussen de sporen aan onderzijde van het dakbeschot 

• Gevelopeningen 

o Renovatie/vervangen van de bestaande raamkozijnen, plaatsen van isolatieglas 

o Vervangen van deuren door raamkozijnen om voldoende licht in het pand te brengen 

• Begane grondvloer 

o Aanbrengen van vloerisolatie en nieuwe vloer 
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Afbeelding 1. Afbeelding 1. Luchtfoto van de projectomgevingLuchtfoto van de projectomgeving
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1.1 Aanleiding
Aan de Platenkampsweg in Bentelo wil de heer Timmerman de bestaande 
golfbaan uitbreiden en luxe tiny houses realiseren. De luxe tiny houses zullen 
gebruikt worden als b & b en worden gebouwd op het erf van Platenkampsweg 
nummer 3a. Op dit erf staat reeds een woning en een bijgebouw. De huidige 
woning krijgt de status ‘bedrijfswoning’ van de b & b. Momenteel is de 
bedrijfswoning behorend bij de Twentse Golf Academy. De uitbreiding van het 
golfterrein betreft een kwalitatieve uitbreiding. De bedoeling is om twee lange 
holes aan te leggen. Het overige terrein zal worden ingericht als natuurterrein. 

1.2 Leeswijzer
In hoofdstuk twee van dit rapport is een korte analyse van de historische 
ontstaanswijze van het landschap gegeven. Uit deze analyse zijn 
uitgangspunten geformuleerd die als handvat dienen voor de totstandkoming 
van het inrichtingsplan. In hoofdstuk drie wordt ingegaan op het geldende beleid 
uit zowel door provincie als gemeente opgestelde kaders en richtlijnen. Ook het 
beleid wordt als uitgangspunt genomen voor het inrichtingsplan. Het ontwerp 
wordt in hoofdstuk vier weergegeven en onderbouwd. 

Afbeelding 2. Afbeelding 2. Detail van het erf aan de PlatenkampswegDetail van het erf aan de Platenkampsweg

PlatenkampswegBe
nt

el
os

es
tra

at

Twentse Golf Academy

Erf

Uitbreidingslocatie 
Twentse Golf Academy

1
INLEIDING
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Afbeelding 3. Afbeelding 3. Historische kaart 1900Historische kaart 1900 Afbeelding 4. Afbeelding 4. Topografische kaart 2016Topografische kaart 2016
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Het projectgebied  is gelegen in het landelijk gebied naast de horecagele-
genheid Eastern Plaza aan de Bentelosestraat, tussen Bentelo en Delden. 
De omgeving is kleinschalig met veel singels en houtwallen. Ten noord-
oosten enkele bospercelen waardoor de Nieuwlandsbeek stroomt. Naar 
het zuiden en westen wordt het landschap gedomineerd door grootscha-
lige agrarische erven. De erven in het westen liggen ‘verstrooid’ in het 
landschap, wat kenmerkend is voor het oude hoevelandschap. De erven 
ten zuiden liggen in een rationele verkaveling, wat kenmerkend is voor het 
jonge kampenlandschap. 

2.1 Historische analyse
Historische kaarten bieden inzicht in de ontstaanswijze van het huidige 
landschap. De afbeeldingen op de pagina hiernaast geven de situatie weer uit 
omstreeks 1900 en 2016. Op de historische kaart zijn twee landschapstypen te 
onderscheiden. 

Ten westen van de projectlocatie bevindt zich het oude hoevelandschap met een 
onregelmatige verkaveling van weiden en akkers, omsloten door houtwallen. 
Vele kleinschalige boerenerven zijn eveneens onregelmatig verspreid. 

Het gebied rondom het projectgebied bestaat omstreeks 1900 uit heidevelden. 
De grond was vaak te droog of juist te nat voor akkerbouw en weidegronden. 
Hierdoor zijn hier dan ook veel minder erven aanwezig. Omstreeks 1900 is 
begonnen met de rationele verkaveling van het gebied. Het gebied wordt steeds 
meer voor landbouw geschikt gemaakt. De uitvinding van kunstmest maakte dit 

mogelijk. Bovendien hadden de heidevelden geen nut meer door de val van het 
potstalsysteem, eveneens door de komst van kunstmest. 

De projectlocatie is een uitzondering in het gebied. De grond hier was geschikt 
voor landbouw waardoor hier ‘eenmanses’ heeft kunnen ontstaan. De es was 
ten dele omzoomd met houtwallen. Het projectgebied is daarom ook te typeren 
als een hoevelandschap. 

De Nieuwlandsbeek valt op door haar meanderende karakter en is veelal 
omsloten door bos. 

2.2 Karakteristiek huidige landschap
Tegenwoordig is het gebied beter ontwaterd waardoor de heidegebieden 
volledig zijn verdwenen. De beken zijn gekanaliseerd. De overgang tussen de 
landschapstypen zijn diffuser geworden door gelijksoortig landgebruik, maar nog 
wel herkenbaar door de resten van organische groenstructuren, de verspreidde 
erven enerzijds en de planmatige rationele verkaveling en erven anderzijds. De 
opstallen op de erven zijn fors in omvang gegroeid.  

De woning in projectgebied is naast het historische erf komen te liggen. Op het 
oude erf zijn de agrarische activiteiten in de vorige eeuw ten einde gekomen (nu 
de Eastern Palace). De Twentse Golf Academy heeft een plek gekregen in het 
kleinschalige landschap. 

GEBIEDSANALYSE
2
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Uitgangspunten:
•	 Uitbreiding van bebouwing in het projectgebied met tiny houses past 

binnen de in de omgeving voorkomende ‘korrelgroottes;
•	 Ontwikkelingen aan de rand van de es kunnen het karakter van de es 

versterken met een robuuste groenstructuur.

2.2 Ondergrond
Het projectgebied kent een reliëfrijke ondergrond zoals te zien is op de 
reliëfkaart hiernaast afgebeeld. In ‘warme’ kleuren worden relatieve hoogtes 
weergegeven en in ‘koude’ kleuren worden de relatieve laagtes weergegeven. 
Herkenbaar is de hogere grond ten zuiden van de Platenkampsweg ligt. Het is 
de eerder genoemde eenmanses die op een bestaande hoogte in het gebied 
is ontstaan. Opvallend is de blauwe stip in de uiterst noordoostelijke hoek van 
de es. Hier is in het verleden een poel gegraven. Naar het noorden en oosten 
wordt het gebied steeds lager en natter. Hier wordt de golfbaan herkenbaar met 
verschillende aanwezige poelen. 

Uitganspunten:
•	 De gegraven poel aan de rand van de es wordt beleefbaarder gemaakt;
•	 Langs de Platenkampsweg loopt het reliëf steil naar de es. Het 

hoogteverschil van deze esrand kan worden aangezet met een houtwal.

Afbeelding 5. Afbeelding 5. Reliëf in het landschap zoals te zien op de hoogtekaartReliëf in het landschap zoals te zien op de hoogtekaart
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Afbeelding 6. Afbeelding 6. LuchtfotoLuchtfoto
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Afbeelding 7. Afbeelding 7. Laag van het agrarisch cultuurlandschapLaag van het agrarisch cultuurlandschap

Afbeelding 9. Afbeelding 9. Stedelijke laagStedelijke laag Afbeelding 10. Afbeelding 10. Natuurlijke laagNatuurlijke laag

Afbeelding 8. Afbeelding 8. Laag van de belevingLaag van de beleving



11Inpassingsplan B&B Bentelo

3.1 Provinciaal beleid
Omgevingsvisie Overijssel 2017 “Beken Kleur”

Ontwikkelingsperspectieven
In de omgevingsvisie ontwikkelingsperspectieven zijn zes ontwikkelperspectieven 
opgenomen. Drie daarvan zijn gericht op ontwikkelingen in de groene omgeving, 
de overige perspectieven zijn gericht op de ontwikkelingen in het stedelijk 
gebied. De perspectieven zijn richtinggevend over waar wat ontwikkeld zou 
kunnen worden.

De projectlocatie ligt in het ontwikkelperspectief “wonen en werken in het 
kleinschalige mixlandschap”. Binnen het ontwikkelingsperspectief is de 
ambitie om voort te bouwen aan kenmerkende structuren en agrarische 
cultuurlandschappen. Hiervoor gelden de volgende ruimtelijke kwaliteitsambities:

•	 zichtbaar en beleefbaar mooi landschap;
•	 sterke ruimtelijke identiteiten als merken voor Overijssel;
•	 continu en beleefbaar watersysteem.

Wonen en werken in het kleinschalige mixlandschap
In dit perspectief staat het in harmonie ontwikkelen van diverse functies 
centraal. Hierbij zijn akkerbouw, melkveehouderijen en de opwekking 
van duurzame energie belangrijke vormen van landgebruik. De andere 
gebruiksvormen zijn gericht op natuur, recreatie, wonen en andere bedrijvigheid. 
De ontwikkelingsmogelijkheden dienen bij te dragen aan het behoud van de 

kwaliteiten van het kleinschalige landschap. Dit betekend behoud van diverse 
woonmilieus die voor verschillende groepen aantrekkelijk zijn: buurtschappen, 
landgoederen, bedrijfswoningen en erven. 

Uitgangspunt:
•	 De voorgenomen ontwikkeling heeft betrekking op de realisatie van 

korte recreatieverblijven. Hierdoor wordt een bestaand woon- werk- en 
recreatie ensemble versterkt, dit draagt bij aan het versterken van het 
kleinschalige mixlandschap. Gelet op dit voorgenoemde aspecten past 
de ontwikkeling binnen het ontwikkelingsperspectief “wonen en werken 
in het kleinschalige mixlandschap”. Ook de uitbreiding van het golfterrein 
past binnen dit beleid. 

Gebiedskenmerken
In de provincie Overijssel zijn de gebiedskenmerken van provinciaal belang, 
opgenomen in de Catalogus gebiedskenmerken. In deze catalogus is voor 
alle gebiedstypen in Overijssel opgenomen welke kwaliteiten en kenmerken er 
behouden, versterkt en ontwikkeld moeten worden. Hierbij wordt onderscheid 
gemaakt in vier lagen:

•	 de natuurlijke laag;
•	 de laag van het agrarisch cultuurlandschap;
•	 de stedelijke laag;
•	 de laag van beleving.

BELEID

3
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Stedelijke laag – Informele trage netwerk
Dit netwerk bestaat uit langzame netwerken zoals wandel- en ruiterpaden. 
Deze netwerken maken de laag van het agrarische cultuurlandschap en de 
natuurlijke laag toegankelijk en beleefbaar. In de loop der jaren zijn vele paden 
verdwenen. Daarom dienen nieuwe ontwikkelingen bij te dragen aan het behoud 
en ontwikkeling van de trage netwerken. 

Met de ontwikkeling van een houtwal langs de Platenkampsweg wordt de 
historische padenstructuur versterkt en beleefbaar. 

Laag van de beleving
De voorgenomen ontwikkeling valt binnen het donkertegebied. Donkertegebieden 
zijn plekken in het buitengebied waar het ’s nachts nog écht donker wordt, waar je 
de sterren nog goed kunt waarnemen. De doelstellingen van het donkertegebied 
is om de donkerte te behouden en waar mogelijk het gebied nog donkerder te 
maken. 

Binnen de ontwikkelingen zullen op de nieuwe parkeerplaats geen verlichtingen 
worden aangebracht. Bij de recreatie accommodatie worden alleen noodzakelijke 
verlichtingen aangebracht.  

Conclusie
De voorgenomen ontwikkeling draagt bij aan het versterken van de 
gebiedskenmerken behorend bij de projectlocatie aan de Platenkampsweg.

Omgevingsverordening Overijssel 2017 “Beken Kleur”
In de omgevingsvisie schetst de Provincie Overijssel haar visie op de fysieke 
leefomgeving van Overijssel. De relevante onderdelen uit omgevingsvisie zijn in 
de vorige paragraaf weergegeven. Om de doorwerking van de onderdelen uit de 
omgevingsvisie juridisch te borgen heeft de provincie de omgevingsverordening 
opgesteld. De verordening voorziet niet in nieuw beleid, maar zorgt dat de 
belangen uit de omgevingsvisie zijn geborgd.

Natuurlijke laag – Dekzandvlakte en natte beekdalen
De projectlocatie is onderdeel van de dekzandgronden, welke een groot 
oppervlak van de provincie Overijssel beslaan. Grote verschillen tussen hoog/
droog en laag/nat zijn kenmerkend voor dit landschapstype. De gronden zijn in 
cultuur gebracht als essen, oude hoeven en heideontginning landschap. Het 
reliëf van oudsher is daarbij op veel plekken, ten behoeve van de landbouw, 
vervlakt. 
Ontwikkelingen dienen bij te dragen aan het beter zicht en beleefbaar maken 
van de hoogteverschillen en het watersysteem. Bij ontwikkelingen is de richting 
van het landschap het uitgangspunt.

De voorgenomen ontwikkeling heeft betrekking op de realisatie van een nieuwe 
recreatie accommodatie voor kort verblijf in combinatie van de uitbreiding van 
de golfbaan. Deze ontwikkeling draagt bij aan het beleefbaar maken van het 
landschap door het karakter van de naastgelegen es te versterken.

Laag van het agrarisch cultuurlandschap – Oude hoevelandschap
De natuurlijke hoogten in het landschap waren geschikte plekken voor 
woningbouw en landbouw. De projectlocatie ligt op een eenmanses 
als een enclave van oude hoevelandschap te midden van een jong 
heideontginningslandschap. 

De ambitie is om de ruimtelijke kwaliteit een stevige impuls te geven. Dit 
betekend dat ontwikkelingen bijdragen aan behoud en versterking van de 
dragende organische structuren zoals houtwallen, erfbeplanting en hagen. 

Met de ontwikkeling van een nieuwe recreatie accommodatie en de uitbreiding 
van de golfbaan wordt een robuuste houtwal langs de eenmanses gerealiseerd. 
Door deze omvorming krijgen de ruimtelijke kwaliteiten van de projectlocatie en 
stevige impuls. Daarnaast wordt de nieuwe bebouwing dusdanig gesitueerd dat 
deze binnen de landschappelijke groene raamwerken vallen. Hiermee worden 
de gebiedskenmerken van het oude hoevelandschap versterkt.
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Conclusie
De voorgenomen ontwikkeling draagt bij aan het versterken van de ruimtelijke 
kwaliteitsambities uit de Omgevingsvisie. Daarmee sluit de ontwikkeling aan bij 
het instrumentarium uit de Omgevingsverordening “Beken Kleur”.

3.2 Gemeentelijk beleid
De gemeente Hof van Twente heeft een structuurvisie opgesteld (21 mei 
2010) voor het landelijk gebied. Hierin worden uitgangspunten gesteld voor 
ontwikkelingen in het landelijk gebied. 
Een van de kernkwaliteiten die hierin wordt gesteld is van toepassing op de 
ontwikkeling aan de Platenkampsweg; een grote mate van ondernemerschap 
waardoor verspreid over het gehele landelijk gebied nieuwe bedrijvigheid wordt 
gestart.

Verblijfsrecreatie
Gemeente Hof van Twente biedt diverse overnachtingsmogelijkheden voor 
toeristen. Om echter in te kunnen blijven spelen op de vraag van de toerist en 
het toeristisch-recreatief product te versterken wordt gestreefd naar verbetering, 
verhoging en diversificatie van het aantal toeristische overnachtingen. Daarbij is 
speciale aandacht voor stimulering van het aantal toeristische overnachtingen in 
het voor- en naseizoen. Hiervoor wordt dit unieke concept neergezet.
Nieuwe of vernieuwende initiatieven op het gebied van verblijfsrecreatie worden 
gestimuleerd, mede ook om nieuwe doelgroepen te bereiken. Bij groei van 
bedrijven wordt het kwaliteitscriterium voorop gesteld, daarnaast is selectief 
uitbreiding mogelijk waarbij gebieds- en marktomstandigheden en mate van 
innovatie leidend zijn.

Conclusie
De beoogde ontwikkeling van dit unieke concept versterkt het toeristisch-
recreatief product.

3.3 Landschapsontwikkelingsplan
Het landschapsontwikkelingsplan geeft aan om in landschap met kampen 
(oftewel eenmansessen, zoals in de landschapsanalyse is beschreven) de 
volgende uitgangspunten gelden: 

“Het kampenlandschap dient het kleinschalige en onregelmatige patroon van 
singels, houtwallen en bosjes rond de omsloten kampen te worden onderhouden 
en waar nodig hersteld. Binnen dit verdichte landschap kunnen kleinschalige 
vernieuwingen worden ingepast (niet-agrarische functies).”

Conclusie
In de inrichting zal het herstel van de kamprand, in de vorm van een houtwal, 
centraal staan. 

Het landschapsontwikkelingsplan geeft aan dat het projectgebied in de categorie 
´Werklandschap 20e eeuw”, subcategorie “Veldontginningen” valt. Vanwege de 
aanwezigheid van de es, houden we ´Werklandschap 20e eeuw”, subcategorie 
“Van oorsprong kampenlandschap” aan. 

Afbeelding 11. Afbeelding 11. Uitsnede kaart LandschapsontwikkelingsplanUitsnede kaart Landschapsontwikkelingsplan



14 Inpassingsplan B&B Bentelo

Afbeelding 12. Afbeelding 12. InrichtingsplanInrichtingsplan

Uitbreidingslocatie 
Twentse Golf Academy

Landhek 
verbindt de bestaande TGA 

met de uitbreiding

Heg
Vergroot de biodiversiteit

Houtwal
De houtwal herstelt het klein-

schalige landschap om de 
éénmanses en vergroot de 

biodiversiteit

Tiny houses
De nieuwe tiny houses op 

het erf Platenkampsweg 3a

Poel

Landhek 
Begrenzing golfterrein en weg

Heg
Nieuwe heg omkadert tiny 

houses-terrein

Houtmijt
Vormt schuilgebied voor 

kleine zoogdieren zoals de 
wezel. Schuilplaats voor 

vogels.

(Sier)fruit 
Bij de entree van het golfterrein staat (sier)fruit 

dat refereert naar een boomgaard
Bestaande woning

Bijenkasten



15Inpassingsplan B&B Bentelo

De ontwikkeling van de luxe tiny houses verdicht het bestaande erf. Vandaar dat 
in het ontwerp de landschappelijke versterking vooral gezocht wordt buiten het 
erf. 

4.1 Heg op het erf
Eén uitzondering is de heg bestaande uit inheems plantmateriaal. Deze 
zorgt voor privacy, vergroot de biodiversiteit, zonder het erf op te delen. Aan 
de binnenzijde van de accommodatie wordt een gemeenschappelijk hofje 
gecreëerd.

4.2 Houtwal omzoomd es
Met de ontwikkeling wordt de kans gegrepen het karakter van de es te versterken 
met een robuuste esrand. Deze houtwal loopt door tot in het westen van de es. 

De houtwal wordt voorzien van inheems heestermateriaal als meidoorn, 
sleedoorn, kardinaalsmuts en hazelaar. In onregelmatig patroon kan een enkele 
eik in de houtwal uitgroeien tot boom. Houtwal wordt 6 meter breed zodat er 
twee rijen beplanting kan worden aangeplant. Omdat ze regelmatig (bijvoorbeeld 
eens per vijftien jaar) worden afgezet, ontstaat een dichte structuur. 

De dichte structuur biedt bescherming aan verschillende kleine zoogdieren en 
zangvogels. Kleine vogels zoals heggenmus, winterkoning en zwartkop broeden 
er graag. Ook voor kleine zoogdieren zoals wezel en hermelijn biedt een 
houtsingel schuilgelegenheid.

INRICHTINGSPLAN
4
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Afbeelding 13. Afbeelding 13. Houtmijt (bron: brabants landschap): mogelijkheid tot scheppen van privacy tussen Houtmijt (bron: brabants landschap): mogelijkheid tot scheppen van privacy tussen 
de tiny housesde tiny houses

Afbeelding 14. Afbeelding 14. Fruit (bron: Brabants landschap)Fruit (bron: Brabants landschap)

Afbeelding 15. Afbeelding 15. Voorbeeld van een Twents landhekVoorbeeld van een Twents landhek
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Vanaf de parkeerplaats is de es beleefbaar. Langs de Platenkampsweg wordt de 
es beleefbaar gemaakt door een opening in de houtwal te laten.  

4.3 Poel
En een diversiteit aan inheems opgaand groen wordt beheerd en versterkt 
langs de straat en de poel. De poel is een thuis voor felgekleurde libellen 
en salamanders. Door er meer licht in te laten schijnen, door beheer van de 
houtopstand er om heen, trekt de poel naast bruine- en groene kikkers, ook 
insecten aan. De verblijfsplek bij de poel wordt omzoomd door een losse 
meidoornhaag in het zuiden. De heg wordt één keer per jaar gesnoeid.

4.4 Houtmijt
De houtmijt bestaat uit een dichte structuur van takken en houtblokken en vormt 
een schuilgebied voor kleine zoogdieren zoals de wezel. Vogeltjes schuilen ook 
graag in zulke takkenbossen.

4.5 Landhekken
Landhekken vormen de overgang over de openbare weg van het bestaande 
golfterrein naar de uitbreiding. Ze verfraaien het landschap en voegen extra 
streekeigen detail toe. 

4.6 Fruit
Door fruitbomen bij de entree te zetten, verwijst de ontwikkeling naar de 
historische opbouw van erven, waarin fruit een belangrijke rol speelde. Ook 
krijgt de bezoeker een extra seizoensbeleving mee, door bloesem en eventueel 
ook fruit (wanneer voor fruitdragende soorten wordt gekozen).
 
Vooral vlinders en broedvogels houden van fruitboomgaarden. Dat zijn algemene 
vogels, zoals winterkoning en putter, maar ook zeldzame zoals braamsluiper en 
grauwe vliegenvanger. Ook vlinders met spannende namen, zoals gehakkelde 
aurelia en landkaartje, komen in boomgaarden voor.

Afbeelding 16. Afbeelding 16. Bloemrijk grasland ten behoeve van de bijenBloemrijk grasland ten behoeve van de bijen
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Deelgebied Werkzaamheden Opp. Eenheid Eenheids-
prijs

Totaal prijs
ex btw 21%

Totaal prijs ex 
btw 6%

1. Beukenhaag
Leveren haagplantsoen (beuk, 6 st. per m1)(maat 100 - 125 cm) 150 m1 10,80€      1.620€                
Aanbrengen haagplantsoen exclusief grondverbetering (2 rijiig) 150 m1 9,50€        1.425€         

2. Leilindes
leveren boom (Tilia tomentosa) 3 stuks 103,00€    309€                   
Planten bomen inclusief plantgatverbetering 1m omtrek en 0,5m diep 3 stuks 40,00€      120€            

3. Meidoornhaag
Leveren haagplantsoen (meidoorn, 3 st. per m1)(maat 100 - 125 cm) 305 m1 4,65€        1.418€                
Aanbrengen haagplantsoen exclusief grondverbetering (1 rijiig) 305 m1 4,25€        1.296€         

4. Houtwal
Leveren en planten bosplantsoen (meidoorn 30%, sleedoorn 20%, kardinaals 310 stuks 1,49€        462€            
muts 10%, Gelderse roos 10%, hulst 10%, gewone vlier 10%, hazelaar 10%)
Leveren boom (zomereik, maat 16-18) 6 stuks 101,00€    606€                   
Planten bomen inclusief plantgatverbetering 1m omtrek en 0,5m diep 6 stuks 40,00€      240€            

subtotaal 3543,15 3.953€                

Uitvoeringskosten 4,00% 142€            158€                   
Algemene kosten 4,00% 142€            158€                   
Winst & risico 5,00% 177€            198€                   

461€            514€                   

subtotaal ex btw 4.004€         4.467€                
subtotaal incl btw 4.845€         4.735€                

Eindtotaal incl btw 9.580€                

Subtotaal toeslagen

Afbeelding 17. Afbeelding 17. Hoeveelheden en soorten beplantingHoeveelheden en soorten beplanting
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4.7 Leilindes
Aan de zuidzijde van de tiny houses worden leilindes aangeplant. Een 
karakteristiek erfelement die van oudsher aan de zuidzijde als natuurlijke 
zonwering werd aangeplant. 

4.8 Kruidenrijk grasland
Aan de randen van de es wordt een kruidenrijk grasland in gezaaid. In overleg 
met de imker van de bijenkasten (die in de esrand een plek krijgen) wordt 
bepaald om welke kruiden het zal gaan. 
.  

4.9 Recreatieve bijdrage
Overnachtingen in de tiny houses dragen bij aan toeristische voorzieningen 
zoals de combinatie wandelen, fietsen, al dan niet met golfsport. 

Afbeelding 18. Afbeelding 18. LeilindesLeilindes Afbeelding 19. Afbeelding 19. ´Losse´ houtwal´Losse´ houtwal
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Afbeelding 20. Afbeelding 20. Sfeerbeeld tiny housesSfeerbeeld tiny houses

Afbeelding 21. Afbeelding 21. Plattegrond tiny housePlattegrond tiny house

Afbeelding 22. Afbeelding 22. Sfeerbeeld tiny housesSfeerbeeld tiny houses
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1 INLEIDING 

 

In opdracht van H. Timmerman Bentelo Beheer B.V. is door Ortageo Noordoost B.V. een verkennend bodem-

onderzoek conform NEN 5740 en NEN 5707 uitgevoerd op de locatie Platenkampsweg 3a in Bentelo (gemeente 

Hof van Twente).  

 

De aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen aanvraag van een omgevingsvergunning voor de bouw van 

recreatiewoningen. 

 

Het doel van het onderzoek is om door het bepalen van de actuele bodemkwaliteit vast te stellen of de locatie 

geschikt is voor het beoogde gebruik. 

 

In dit rapport worden de resultaten van het vooronderzoek weergegeven in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 3 zijn de 

hypothese en de onderzoekstrategie beschreven. De veldwerkzaamheden zijn in hoofdstuk 4 en het laboratorium-

onderzoek is in hoofdstuk 5 beschreven. Het rapport wordt besloten met een samenvatting, de conclusies en de 

aanbevelingen (hoofdstuk 6). In de appendix zijn de verschillende kaders van het onderzoek beschreven 

(waaronder wet-/regelgeving en toetsingskader) en is de verantwoording opgenomen. 
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2 VOORONDERZOEK 

 

Voor de uitvoering van het verkennend bodemonderzoek is een vooronderzoek uitgevoerd. Doel van het voor-

onderzoek is het achterhalen van (potentieel) bodemverontreinigende activiteiten die nu plaatsvinden of in het 

verleden hebben plaatsgevonden op of in de directe omgeving van de onderzoekslocatie.  

2.1 Bronnen 

In onderstaande tabel zijn de in het kader van het vooronderzoek geraadpleegde bronnen weergeven.  

 

Tabel 1: Geraadpleegde bronnen 

Nr. Bron Verwijzing/toelichting 

1 Topografische kaart, kadastrale gegevens Kadaster, opgenomen in bijlage 1  

2 
Mondelinge informatie van opdrachtgever c.q. eigenaar van 

de  onderzoekslocatie 
Verwerkt in dit hoofdstuk 

3 Gemeente Hof van Twente Verwerkt in dit hoofdstuk en opgenomen in bijlage 6 

4 

Internetbronnen:  

A. Actuele luchtfoto’s en straatoverzichten www.google.nl/maps en pdokviewer.pdok.nl 

B. Historische topografische kaarten www.topotijdreis.nl 

C. TNO-NITG (gegevens bodemopbouw / grondwater) www.dinoloket.nl 

D. Bodemloket (dossiervermelding onderzoek / sanering) www.bodemloket.nl 

E. Provinciale bodematlas geo.overijssel.nl/viewer/app/master/v1 

5 Locatiebezoek, foto's onderzoekslocatie 
Gecombineerd met uitvoering veldwerk en verwerkt in dit 

hoofdstuk 

 

2.2 Algemene gegevens 

De algemene gegevens over de locatie zijn weergegeven in de volgende tabel.  

 

Tabel 2: Algemene locatiegegevens 

Adres  Platenkampsweg 3a in Bentelo (gemeente Hof van Twente) 

Kadastrale aanduiding Gemeente Ambt-Delden, sectie C, nummer 2120 

Eigenaar / gebruiker De heer H.J.M. Timmerman 

Oppervlakte Circa 1.000 m² 

Algemene omschrijving De onderzoekslocatie betreft het zuidwestelijk deel van het woonperceel  

Bebouwing Schuurtje (geen asbestverdachte dakbedekking) 

Terreinverharding Onverhard 
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De situering van de onderzoekslocatie is globaal weergegeven op onderstaande afbeelding. 

 

Afbeelding 1: Situering onderzoekslocatie 

 
 

2.3 Bodemgebruik 

In onderstaande tabel zijn de beschikbare gegevens weergegeven over het historisch, huidig en toekomstig gebruik 

van de onderzoekslocatie en de directe omgeving.  

 

Tabel 3: Beschrijving bodemgebruik 

Omschrijving Gebruik 
Potentieel bodembedreigende activiteiten 

en situaties 

Onderzoekslocatie 

Historisch Agrarisch Geen 

Huidig Woonperceel (siertuin / gazon) met schuurtje Geen 

Toekomstig Recreatiewoningen Geen 

Directe omgeving 

Historisch Agrarisch Geen 

Huidig 
Woonperceel (oostelijk), openbaar terrein (zuidelijk), 
restaurant (westelijk) en golfterrein (noordelijk) 

Geen 

 
Volgens de asbestdakenkaart van de provincie Overijssel is nabij de locatie geen bebouwing aanwezig met een 

asbestverdachte dakbedekking. Op de asbestsignaleringskaart is de locatie wel aangeduid als een ‘grote kans op 

aanwezigheid van asbest in de bodem’. Op deze kaart zijn echter (nagenoeg) alle bebouwde percelen in het 

buitengebied van de gemeente Hof van Twente als ‘verdacht’ beschouwd. Afhankelijk van het (historische) gebruik 

van de locatie en bebouwingssituatie dient voor elke locatie alsnog vastgesteld te worden of deze daadwerkelijk 

verdacht is voor de aanwezigheid van asbest in de bodem. Voor de huidige onderzoekslocatie zijn hiervoor geen 

concrete aanwijzingen.  
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2.4 Uitgevoerde bodemonderzoeken 

Op de locatie 

Voor zover bekend is op de onderzoekslocatie niet eerder een bodemonderzoek uitgevoerd.  

 

Directe omgeving 

Voor de aanvraag van een bouwvergunning is op het westelijk gelegen perceel van het restaurant (Bentelosestraat 

54) in 1995 en in 1998 een bodemonderzoek uitgevoerd. Uit een door de gemeente verstrekte samenvatting (zie 

bijlage 6) blijkt het volgende: 

• het onderzoek in 1995 is uitgevoerd door CBB (rapport met kenmerk 1073431 d.d. 11 januari 1995). In de 

bovengrond is sprake van een licht verhoogd gehalte aan PAK. In de ondergrond en in het grondwater zijn 

geen verontreinigingen aangetoond; 

• het onderzoek in 1998 is uitgevoerd door Boluwa (rapport met kenmerk 98162 d.d. 17 augustus 1998). In de 

bovengrond is sprake van een licht verhoogd gehalte aan PAK. In de ondergrond zijn geen verontreinigingen 

aangetoond. Het grondwater bevat een licht verhoogde concentratie aan chroom. Dat zware metaal maakt 

tegenwoordig geen onderdeel meer uit van het standaardpakket grondwater.  

 

Op het terrein van de golfbaan ten noorden en oosten van de onderzoekslocatie is in 2004 een verkennend 

bodemonderzoek uitgevoerd door Grontmij (rapport met kenmerk 99011755 d.d. 29 juni 2004). Uit een door de 

gemeente verstrekte samenvatting (zie bijlage 6) van dat rapport blijkt dat de grond licht verhoogde gehalten aan 

minerale en koper bevat. In het grondwater zijn destijds licht verhoogde concentraties aan zware metalen (arseen 

en chroom) gemeten. Deze zware metalen maken tegenwoordig geen onderdeel meer uit van het standaardpakket 

grondwater. 

2.5 Bodemopbouw en geohydrologie 

Het maaiveld bevindt zich op circa 15 m+NAP. Het watervoerende pakket heeft een dikte van circa 10 meter. Het 

doorlatend vermogen van deze laag bedraag minder dan 100 m2/dag. Het freatisch grondwaterniveau bevindt zich 

op 1,0 à 1,5 m -mv en stroomt vermoedelijk in noordwestelijke richting. De invloed van het Twentekanaal (circa 

1.500 meter ten noorden van de locatie) is onbekend. 

 

De locatie ligt niet in het intrekgebied van een grondwaterwinning of een grondwaterbeschermingsgebied. Voor 

zover bekend wordt er op en in de directe omgeving van de locatie niet op relevante schaal grondwater door 

bedrijven en particulieren onttrokken.  
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3 HYPOTHESE EN ONDERZOEKSSTRATEGIE 

3.1 Hypothese 

Chemische parameters (NEN 5740) 

De locatie is ‘onverdacht’ voor een grond- en/of grondwaterverontreiniging; er zijn uit het vooronderzoek geen 

concrete aanwijzingen voortgekomen dat de bodem op de locatie verontreinigd is met één of meer stoffen.  

 

Asbest (NEN 5707) 

Hoewel uit het vooronderzoek geen concrete aanwijzingen zijn voortgekomen dat de bodem op de locatie 

verontreinigd is met asbest, is vanwege de waargenomen bijmenging met puin in de bovengrond (zie volgende 

hoofdstuk) de locatie wel ‘verdacht’ voor een bodemverontreiniging met asbest. Asbest kan diffuus en heterogeen 

verspreid in de bovengrond aanwezig zijn. 

3.2 Onderzoeksstrategie 

Chemische parameters (NEN 5740) 

Op basis van de hypothese is de locatie conform NEN 5740 onderzocht volgens de strategie voor een ‘onverdachte 

niet-lijnvormige locatie’ (ONV-NL). 

 

Asbest (NEN 5707) 

Op basis van de hypothese is de locatie conform NEN 5707 onderzocht volgens de strategie voor een ‘verdachte 

locatie met diffuse bodembelasting, heterogeen verdeeld’. Het onderzoek naar asbest is gecombineerd met het 

onderzoek naar chemische parameters uitgevoerd.  
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4 VELDWERKZAAMHEDEN 

4.1 Opzet 

Algemeen 

In onderstaande tabel zijn de uitvoeringsdata en de verantwoordelijke monsternemers aangegeven voor de 

verschillende uitvoeringsfasen van het veldonderzoek. De locaties van de onderzoekspunten zijn weergegeven op 

de tekening in bijlage 2. 

 

Tabel 4: Uitvoeringsgegevens 

Datum Werkzaamheden 
Beoordelings-

richtlijn/ protocol 

Erkende  

organisatie 

Verantwoordelijk 

medewerker 

09-11-21 

Uitvoeren handboringen, plaatsen 

peilbuis, maken boorbeschrijvingen, 

nemen grondmonsters en inmeten 

2000/2001 
Ortageo Metingen en 

Controle B.V. 
Dhr. A.H. Vrugteman 

Locatie-inspectie en monsterneming 

van asbest in bodem 
2000/2018 

16-11-21 Nemen van grondwatermonsters 2000/2002 
Ortageo Metingen en 

Controle B.V. 
Dhr. J. Tibben 

 

Voor het onderzoek naar het voorkomen van asbest is op het onbegroeide deel een maaiveldinspectie uitgevoerd 

waarbij het maaiveld van de gehele onderzoekslocatie systematisch is afgezocht op asbestverdacht (plaat)-

materiaal. De inspectie-efficiëntie is geschat op 25%. 

 

In het veld is de vrijgekomen grond laagsgewijs beoordeeld en beschreven (textuur, kleur, humusgehalte). 

Daarnaast is gelet op het voorkomen van puin, slakken, kolengruis en dergelijke evenals op kleurafwijkingen, die 

kunnen duiden op de aanwezigheid van bodemverontreiniging. Ten slotte is visueel specifiek aandacht besteed 

aan het voorkomen van asbest in de bodem. 

 

In de volgende tabel is een overzicht van het uitgevoerde veldwerkprogramma weergegeven.  

 

Tabel 5: Overzicht veldwerkprogramma 

Onderdeel Aantal Diepte (m –mv) Nummers 

Proefgaten 6 0,5 02, 03, 04, 05, 07, 09 

Proefgaten met boringen1 2 2,0 06, 08 

Boring met peilbuis 1 3,0 01 

1 proefgaten zijn vanaf circa 0,5 m –mv dieper doorgeboord 

 

Afwijkingen ten opzichte van BRL SIKB 2000 

Er is bij de uitvoering van de veldwerkzaamheden niet afgeweken van de BRL SIKB 2000. 
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4.2 Resultaten 

In bijlage 3 zijn de uitgetekende bodemprofielen weergegeven. 

 

Bodemopbouw 

De bodem bestaat tot de maximaal onderzochte diepte uit matig tot zeer fijn, zwak tot matig siltig zand. 
 

Visueel waargenomen bijzonderheden  

De bovengrond bevat sporen puin. Op het maaiveld van de locatie en aan de uitkomende grond zijn verder geen 

bijzonderheden waargenomen die duiden op de mogelijke aanwezigheid van asbest en/of overige verontreinigende 

stoffen op en in de bodem. 

 

Grondwater  

Tijdens de bemonstering van het grondwater zijn visueel waarnemingen gedaan en metingen verricht. De resultaten 

daarvan zijn weergegeven in onderstaande tabel. De zuurgraad en het geleidingsvermogen zijn als normaal te 

beschouwen voor de onderzochte locatie. De troebelheid is lager dan maximaal gewenste 10 NTU. 

 

Tabel 6: Bijzonderheden en resultaten veldmetingen grondwater 

Peilbuis 
Monster-

code 

Filterstelling 

(m –mv) 

Waargenomen 

bijzonderheden 

Grondwater-

stand (m -mv) 

Zuurgraad 

(pH) 

Geleidings-

vermogen (µs/cm) 

Troebelheid 

(NTU) 

01 01-1-1 2,0 – 3,0 Geen 1,5 6,4 756 9 
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5 LABORATORIUMONDERZOEK 

5.1 Analyseprogramma 

Chemische parameters (NEN 5740) 

Op basis van de visuele waarnemingen (grondsoort, kleur, aard en hoeveelheid bodemvreemde bijmengingen e.d.) 

en de ruimtelijke verdeling van de onderzoekspunten zijn grond(meng)monsters samengesteld. In de volgende 

tabel is een overzicht van de samenstelling van de (meng)monsters en het uitgevoerde analyseprogramma 

weergegeven. 

 

Tabel 7: Samenstelling (meng)monsters en analyseprogramma NEN 5740 

Onderdeel 
Monster-

code 

Traject 

(m -mv) 
Deelmonsters 

Waargenomen 

bijzonderheden 
Analysepakket 

Bovengrond m1 0,0 - 0,5 01-1, 02-1, 03-1, 04-1, 05-1, 06-1, 08-1 Sporen puin Standaardpakket1 

Ondergrond m2 0,5 - 1,5 01-2, 01-3, 06-2, 06-3, 08-2, 08-3 Sporen puin Standaardpakket1 

Grondwater 01-1-1 2,0 - 3,0 01-1-1  Geen Standaardpakket2 

1 Metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni, Zn), PCB, PAK, minerale olie, lutum, organische stof en droge stofgehalte 

2 Metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni, Zn), vluchtige aromatische koolwaterstoffen (BTEXN en styreen), vluchtige gehalogeneerde 

koolwaterstoffen (VOCl en VC) en minerale olie 

 

Asbest (NEN 5707) 

Op basis van de visuele waarnemingen en de ruimtelijke verdeling van de onderzoekspunten zijn in het veld grond-

(meng)monsters samengesteld. In de volgende tabel is het analyseprogramma voor asbest weergegeven. 

 

Tabel 8: Samenstelling (meng)monsters en analyseprogramma NEN 5707 

Monster-

code 

Traject 

(m -mv) 
Onderzoekspunten 

Asbestverdacht 

materiaal > 20 mm 

Analysepakket 

Fractie < 20 mm Fractie > 20 mm 

AS1 0,0 - 0,5 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 Geen Asbest in grond - 

- = Niet van toepassing 
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5.2 Analyseresultaten 

De analysecertificaten van het laboratoriumonderzoek zijn opgenomen in bijlage 4.  

5.2.1 Chemische parameters 

Grond 

De toetsingstabellen zijn opgenomen in bijlage 5. In deze tabellen zijn de gemeten gehalten in de grond aan de 

hand van de analytisch vastgestelde percentages lutum en organische stof omgerekend naar de 'standaard bodem' 

(25% lutum en 10% organische stof). Dit zijn de gestandaardiseerde gemeten gehalten (GSSD). 

 

De toetsingsresultaten van de grondanalyses zijn in de volgende tabel samengevat weergegeven waarbij ook de 

eventuele bodemvreemde bijmengingen in het (meng)monster zijn weergegeven.  

 

Tabel 9: Overschrijdingstabel analyseresultaten grond  

Monster-

code 

Traject 

(m -mv) 
Waargenomen bijzonderheden 

Overschrijding van de 

achtergrondwaarde 

(index1 < 0,5) 

tussenwaarde 

(index1 >0,5) 

interventiewaarde 

(index1 >1) 

m1 0,0 - 0,5 Geen - - - 

m2 0,5 - 1,5 Geen - - - 

 

Zoals uit bovenstaande tabel blijkt zijn geen chemische parameters in een verontreinigende mate aangetoond. 

 

Grondwater 

De toetsingsresultaten van de grondwateranalyses  zijn in de volgende tabel samengevat weergegeven.  

 

Tabel 10: Overschrijdingstabel analyseresultaten grondwater 

Monster-

code 

Traject 

(m -mv) 
Waargenomen bijzonderheden 

Overschrijding van de 

streefwaarde 

(index1 < 0,5) 

tussenwaarde 

(index1 >0,5) 

interventiewaarde 

(index1 >1) 

01-1-1 2,0 – 3,0 Geen Barium (0,12) - - 

- = geen parameters in gehalten/concentraties boven de betreffende toetsingswaarden aangetoond 

1 Index = (gestandaardiseerde meetwaarde - streefwaarde) / (interventiewaarde - streefwaarde) 

 

Aangezien er geen directe relatie is tussen de licht verhoogde concentratie aan barium en het gebruik van de locatie 

en er voor zover bekend geen bron aanwezig is in de directe omgeving, is de verhoogde concentratie waarschijnlijk 

van nature in het grondwater aanwezig. Ook bij onderzoeken in de directe omgeving zijn in het grondwater (andere) 

zware metalen in licht verhoogde concentraties gemeten. Destijds was barium nog geen onderdeel van het 

standaardpakket grondwater. 
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5.2.2 Asbest 

De resultaten van de asbestanalyse zijn in de volgende tabel samengevat beschreven. 

 

Tabel 11: Analyseresultaten asbest 

Monster-

code 

Traject 

(m -mv) 
Asbest > 20 mm 

Indicatief gewogen gehalte 

(mg/kg d.s.)1 

Totaal gewogen gehalten  

grond + materiaal (mg/kg d.s.)1 

Grond 

(<20 mm) 

Materiaal 

(>20 mm) 

Niet-hecht- 

gebonden  

Hecht- 

gebonden  

Totaal 

gehalte 

AS1 0,0 – 0,5 - 0,4 - 0,4 - 0,4 

- = geen asbestverdacht / asbesthoudend materiaal aangetroffen / aangetoond 

1 gewogen gehalte asbest = gehalte serpentijnasbest + (10 * gehalte amfiboolasbest) 

 

De aanwezigheid van asbest is gerelateerd aan één stukje asbestcement in de fractie 2-4 mm. 

5.3 Toetsing aan de gestelde hypothesen 

Chemische parameters (NEN 5740) 

De hypothese 'onverdachte locatie' is niet correct omdat in het grondwater een licht verhoogde concentratie aan 

barium is gemeten. De gevolgde onderzoeksstrategie geeft echter een representatief inzicht in de bodemkwaliteit 

om in de grond geen verontreinigingen zijn aangetoond en de verhoogde concentratie aan barium waarschijnlijk 

een natuurlijke oorsprong heeft. 

 

Asbest (NEN 5707) 

De hypothese ‘verdachte locatie’ is correct en wordt aangenomen omdat asbest is aangetoond in de bodem. 

5.4 Toetsing aan de noodzaak tot nader onderzoek 

Chemische parameters (NEN 5740) 

Er zijn geen parameters aangetoond in gehalten/concentraties boven de tussenwaarde. Dit houdt in dat er op basis 

van de Wet bodembescherming geen aanleiding is voor het uitvoeren van nader onderzoek en/of sanerende 

maatregelen. 

 

Asbest (NEN 5707) 

Omdat het indicatief (gewogen) gehalte aan asbest gering en ruimschoots lager dan de halve interventiewaarde 

(<50 mg/kg d.s.), is in voldoende mate vastgesteld dat op de locatie geen sprake is van een geval van ernstige 

bodemverontreiniging met asbest. Dit houdt in dat er op basis van de Wet bodembescherming geen aanleiding is 

voor het uitvoeren van nader onderzoek en/of sanerende maatregelen. 
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6 SAMENVATTING, CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

 

In opdracht van H. Timmerman Bentelo Beheer B.V. is door Ortageo Noordoost B.V. in november 2021 een 

verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740 en NEN 5707 uitgevoerd op de locatie Platenkampsweg 3a in 

Bentelo (gemeente Hof van Twente).  

 

Aanleiding en doel 

De aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen aanvraag van een omgevingsvergunning voor de bouw van 

recreatiewoningen. Het doel van het onderzoek is om door het bepalen van de actuele bodemkwaliteit vast te stellen 

of de locatie geschikt is voor het beoogde gebruik. 

 

Wettelijk kader 

Het onderzoek is uitgevoerd conform de vigerende NEN-normen en voldoet aan de geldende wet- en regelgeving 

betreffende de kwaliteit van de uitvoering van milieuhygiënisch bodemonderzoek. 

 

Strategie 

De locatie is (gecombineerd) onderzocht conform: 

• NEN 5740 (chemisch) volgens de strategie voor een ‘onverdachte niet-lijnvormige locatie’ (ONV-NL); 

• NEN 5707 (asbest) volgens de strategie voor een ‘verdachte locatie met diffuse bodembelasting, heterogeen 

verdeeld’.  

 

Resultaten 

In onderstaande tabel zijn de resultaten van het bodemonderzoek samengevat weergegeven. 

 

Tabel 12: Samenvatting toetsingsresultaten  

Onderdeel 
Overschrijding van de 

achtergrond- of streefwaarde tussenwaarde interventiewaarde 

Bovengrond - - - 

Ondergrond - - - 

Grondwater Barium - - 

- =  Geen parameters in gehalten boven de betreffende toetsingswaarden aangetoond 

 

In de bovengrond is asbest aanwezig:  er is één stukje asbestcement in de fractie 2-4 mm aangetoond. Het indicatief 

gewogen asbestgehalte is 0,4 mg/kg d.s.  

 

Conclusies  

In de grond zijn geen chemische verontreinigingen aangetoond. In het grondwater is sprake van een licht verhoogde 

concentratie aan barium, te relateren aan een natuurlijke oorsprong. In de grond is geen asbest aangetoond boven 

de halve interventiewaarde ( 50 mg/kg d.s.). Het uitvoeren van een nader onderzoek wordt daarom niet noodzakelijk 

geacht. 

 

De aangetoonde milieuhygiënische bodemkwaliteit levert geen belemmeringen op voor het beoogde gebruik van 

de locatie. 

 

Aanbevelingen 

Als grond van de locatie vrijkomt, moet er rekening mee worden gehouden dat deze niet zonder meer elders 

toepasbaar is. Op hergebruik van grond is het Besluit bodemkwaliteit van toepassing. De toepassing van grond 

elders moet worden gemeld via het ‘meldpunt bodemkwaliteit’. In het kader van kostenefficiëntie adviseren wij om 

vrijkomende grond zoveel mogelijk binnen de onderzoekslocatie te hergebruiken. 
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KADER VAN HET ONDERZOEK 

In deze appendix wordt kort ingegaan op de verschillende kaders die van toepassing zijn op bodemonderzoek.  

 

NEN-normen 

Bij het bepalen van de onderzoeksstrategie en het vaststellen van het onderzoeksprogramma is uitgegaan van de 

volgende NEN-normen: 

• Bodem – Landbodem – Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek (Nederlandse norm 

5725: oktober 2017). 

• Bodem – Landbodem – Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek – Onderzoek naar de 

milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond’ (Nederlandse norm 5740: januari 2009 en 5740:2009/A1: 

februari 2016). 

• Bodem - Inspectie en monsterneming van asbest in bodem en partijen grond (Nederlandse norm 5707: 

augustus 2015 en 5707+C1/C2: december 2017).  

 

Uitvoeringskader 

Het bodemonderzoek is uitgevoerd conform de wettelijke KWALIBO-regeling (Kwaliteitsborging bij bodem-

intermediairs). Dit betekent dat het veldwerk is uitgevoerd onder erkenning op basis van BRL SIKB 2000 en de 

daarbij behorende protocollen 2001 (plaatsen handboringen en peilbuizen), 2002 (nemen van grondwatermonsters) 

en 2018 (locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem). Monstername van het materiaal uit de 

inspectiesleuven in de halfverharding wordt uitgevoerd conform de geldende NEN-normen door een erkende 

medewerker, maar valt formeel niet onder protocol 2018. Waar tijdens het onderzoek is afgeweken van de normen 

en de protocollen, is dat vermeld in dit rapport.  

 

Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd door een laboratorium dat is geaccrediteerd op basis van de criteria in 

NEN-EN-ISO/IEC 17025:2000 en op basis van AS3000. Op de analysecertificaten is aangegeven welke 

laboratoriumverrichtingen onder de genoemde accreditaties zijn uitgevoerd.  

 

In deze appendix is de verantwoording van het uitgevoerde onderzoek opgenomen, waaronder verwijzingen naar 

wet- en regelgeving en kwaliteitsborging.  

 

Reikwijdte van het onderzoek 

Het bodemonderzoek is alleen bedoeld om inzicht te krijgen in de actuele milieuhygiënische kwaliteit van grond 

en/of grondwater op de onderzoekslocatie voor het beoogde doel. De uitvoering van de werkzaamheden door 

Ortageo vindt op zorgvuldige wijze plaats volgens de algemeen gebruikelijke inzichten en methoden bij onderzoek 

naar bodemverontreiniging. Het bodemonderzoek beoogt een waarheidsgetrouw beeld te geven van de bodem-

kwaliteit van de onderzoekslocatie op het moment van de monstername. Vanwege het steekproefsgewijze karakter 

van het onderzoek waarbij de monstername op deels willekeurig bepaalde locaties plaatsvindt, kan niet worden 

uitgesloten dat binnen de onderzoekslocatie lokaal een verontreiniging afkomstig van een onbekende puntbron 

aanwezig is, die niet wordt aangetoond in dit onderzoek. Tevens wordt erop gewezen dat het uitgevoerde 

onderzoek een momentopname betreft. De onderzoeksresultaten worden minder representatief voor de actuele 

bodemkwaliteit naarmate meer activiteiten op de locatie plaatsvinden en de verstreken periode sinds de uitvoering 

van het onderzoek langer wordt.  

 

Als grond van de locatie vrijkomt, moet er rekening mee worden gehouden dat deze niet zonder meer elders 

toepasbaar is. Op hergebruik van grond is het Besluit bodemkwaliteit van toepassing. De toepassing van grond 

elders moet worden gemeld via het ‘meldpunt bodemkwaliteit’.  

 

Het bodemonderzoek is, mits anders aangegeven, niet van toepassing op puin- of andere lagen waarin de fractie 

aan bodemvreemd materiaal groter is dan 50%. Deze lagen betreffen formeel geen bodem en hierop is de Wet 

bodembescherming niet van toepassing. 

 

Toetsingskader 

Om de mate waarin sprake is van bodemverontreiniging te kunnen beoordelen, worden de analyseresultaten van 

de grond- en grondwatermonsters getoetst aan het toetsingskader dat landelijk (generiek) is vastgesteld.  
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Generiek toetsingskader 

Voor de beoordeling van de analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters wordt gebruik gemaakt van 

de achtergrondwaarden grond zoals opgenomen in de Regeling bodemkwaliteit, de streefwaarden grondwater en 

interventiewaarden grond en grondwater zoals opgenomen in de Circulaire bodemsanering. In onderstaande tabel 

worden deze referentiewaarden en de daarbij gehanteerde terminologie toegelicht. 

 

Tabel: Toelichting op referentiewaarden 

Referentiewaarde Afkorting Betekenis  Index Terminologie bij overschrijding 

Grond 

Achtergrondwaarde A 
Generieke waarde voor schone 

grond (AW2000-waarde) 
0 Licht verhoogd / verontreinigd 

Tussenwaarde T ‘Trigger’ voor nader onderzoek 0,5 Matig verhoogd / verontreinigd 

Interventiewaarde I 
Waarde voor 

sanering(sonderzoek) 
1,0 Sterk verhoogd / verontreinigd 

Grondwater 

Streefwaarde S 
Generieke waarde voor een 

schoon grondwater 
0 Licht verhoogd / verontreinigd 

Tussenwaarde T ‘Trigger’ voor nader onderzoek 0,5 Matig verhoogd / verontreinigd 

Interventiewaarde I 
Waarde voor  

sanering(sonderzoek) 
1,0 Sterk verhoogd / verontreinigd 

 

Voor toetsing aan de referentiewaarden worden de gemeten gehalten op basis van de percentages lutum (fractie 

<2 μm) en organische stof in een monster, omgerekend naar een gestandaardiseerd gehalte. Een 

gestandaardiseerd gehalte geldt voor een standaardbodem met 25% lutum en 10% organische stof. Vóór 1 

november 2013 werden bij elke onderzoek juist de referentiewaarden die gelden voor een standaardbodem 

omgerekend op basis van de percentages aan lutum en organische stof per monster. 

 

Gehalten c.q. concentraties aan verontreinigende stoffen boven de tussenwaarde geven in het algemeen aanleiding 

tot het instellen van een nader onderzoek.  

 

Asbest 

Voor asbest is een interventiewaarde vastgesteld van 100 mg/kg d.s. De restconcentratienorm (hergebruikswaarde) 

is gelijk gesteld aan de interventiewaarde. 

 

Het gehalte aan asbest wordt bepaald aan de hand van onderstaande formule. Hierbij vindt voor gehalten in de 

grond van gaten of sleuven een correctie plaats naar de inhoud van het monsterpunt: 

  

gewogen gehalte asbest = gehalte serpentijnasbest + (10 * gehalte amfiboolasbest) 

 

Gebiedsspecifiek toetsingskader 

Gemeenten hebben op basis van het Besluit bodemkwaliteit de mogelijkheid tot het vaststellen van gebieds-

specifiek beleid voor hun grondgebied. Op basis daarvan kan licht tot matig verontreinigde grond zonder verdere 

keuring worden hergebruikt binnen de betreffende gemeente(n). Sommige gemeenten hebben in het bodem-

beheerplan tevens vastgesteld dat de lokale maximale waarden gelden als verhoogde achtergrondwaarden in het 

kader van de beoordeling c.q. afperking van (gevallen van) bodemverontreiniging. 
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Op basis van het gebiedsspecifiek beleid kunnen lokale maximale waarden (LMW) zijn vastgesteld die hoger liggen 

dan de generieke achtergrondwaarden. Deze waarden gelden voor homogene deelgebieden die zijn ingedeeld 

naar ontstaansgeschiedenis en gebruik. De lokale maximale waarden kunnen, mits dit is vastgelegd in het 

gemeentelijk beleid, worden gebruikt in plaats van de generieke achtergrondwaarden bij de toetsing of sprake is 

van bodemverontreiniging in de zin van de Wet bodembescherming. 

 

Beoordelingskader saneringsnoodzaak 

Gevalsdefinitie 

Een geval van bodemverontreiniging wordt gedefinieerd als een verontreinigd grondgebied, waarbij de 

geconstateerde verontreinigingen een technische, organisatorische en ruimtelijke samenhang vertonen. Aan elk 

van deze drie criteria moet worden voldaan om te spreken van één geval van bodemverontreiniging. 

 

Bodemverontreiniging ontstaan vanaf 1987 

Als de bodemverontreiniging is ontstaan na 1 januari 1987 dan is conform de Wet bodembescherming sprake van 

een verontreiniging die valt onder de zorgplicht (art. 13 Wbb). De veroorzaker is verplicht de verontreiniging en de 

directe gevolgen daarvan te beperken en zoveel mogelijk ongedaan te maken. Er moet dus zo spoedig mogelijk 

een sanering te worden uitgevoerd, ongeacht de ernst, omvang en risico's van de verontreiniging. 

 

Bodemverontreiniging ontstaan vóór 1987 

De saneringsparagraaf uit de Wet bodembescherming, van toepassing op bodemverontreiniging die is ontstaan 

vóór 1 januari 1987, omschrijft de volgende uitgangspunten: 

• Conform art. 28 Wbb moet degene die de bodem wil gaan saneren of werkzaamheden wil gaan verrichten 

waardoor de verontreiniging van de bodem wordt verminderd of verplaatst, hiervan melding doen bij het 

bevoegd gezag (art. 28 Wbb). Deze melding hoeft niet, als redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de 

sanering of de geplande activiteit geen betrekking heeft op een geval van ernstige bodemverontreiniging en 

tevens vaststaat: 

- dat de betreffende hoeveelheid verontreinigde grond niet meer bedraagt dan 50 m3 en/of de hoeveelheid 

verontreinigd grondwater niet meer bedraagt dan 1.000 m3; 

- dat uit de aard van de handelingen volgt dat de grond slechts tijdelijk wordt verplaatst en na verplaatsing 

in zijn geheel wordt teruggebracht. 

• Er is sprake van een ‘geval van ernstige bodemverontreiniging’ als in een bodemvolume van 25 m³ in de grond 

en/of 100 m³ in het grondwater het gemiddelde gehalte van een verontreinigde stof groter is dan de 

interventiewaarde voor grond respectievelijk grondwater. Voor een geval van ernstige bodemverontreiniging 

geldt een saneringsnoodzaak. 

• In enkele specifieke situaties kan bij gehalten onder de interventiewaarden ook sprake zijn van een geval van 

ernstige bodemverontreiniging. Dit geldt voor de zogenaamde gevoelige functies:  

- moestuin/volkstuin; 

- plaatsen waar vluchtige verbindingen aanwezig zijn in het grondwater in combinatie met hoge 

grondwaterstanden en/of in de onverzadigde bodem onder bebouwing; 

- plaatsen waar sprake is van gewasconsumptie en waar een verontreiniging met PCB in de contactzone 

aanwezig is. 

• Of een geval van ernstige bodemverontreiniging met spoed moet worden gesaneerd is afhankelijk van de 

risico's. Hiertoe moet een risicobeoordeling worden uitgevoerd waarbij de humane, ecologische en 

verspreidingsrisico's worden vastgesteld. Als sprake is van onaanvaardbare risico's moet de sanering met 

spoed worden uitgevoerd. Eventueel kunnen ook tijdelijke beveiligingsmaatregelen worden getroffen om de 

risico's te beheersen. 

 

Het bevoegd gezag Wbb stelt in een beschikking vast of sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging 

en, als dit het geval is, of de verontreiniging met spoed moet worden gesaneerd. Als sprake is van spoed, dan stelt 

het bevoegd gezag in de beschikking tevens de termijn vast waarbinnen met de sanering moet worden begonnen. 
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Asbest 

Met betrekking tot asbest is het Milieuhygiënisch Saneringscriterium Bodem, protocol asbest van toepassing. Dit 

protocol asbest is opgenomen in de Circulaire bodemsanering. Voor asbest geldt dat, ongeacht de omvang, er 

sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging indien de interventiewaarde van 100 mg/kg d.s. wordt 

overschreden. 

 

Indien een asbestverontreiniging is ontstaan na 1993 (opname zorgplichtartikel in de Wet bodembescherming) dient 

een bodemverontreiniging in principe, ongeacht mate, omvang en risico’s te worden gesaneerd.  

 

Indien een verontreiniging is ontstaan voor 1993 (‘historische verontreiniging’) wordt de saneringsnoodzaak en -

spoedeisendheid volgens het Milieuhygiënisch Saneringscriterium bepaald. Volgens de Circulaire bodemsanering 

geldt voor asbest dat, bij grond met een gewogen gehalte aan asbest hoger dan de interventiewaarde van 100 

mg/kg d.s. er, onafhankelijk van de omvang van de verontreiniging, sprake is van een geval van ernstige 

bodemverontreiniging. Indien sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging (geen zorgplicht) worden 

vervolgens de volgende stappen van het protocol asbest uitgevoerd: 

• uitvoeren standaard risicobeoordeling via onder andere bodemgebruiksvorm, aanwezigheid van asbest in 

‘leeflaag’, gehalte aan (niet) hechtgebonden asbest en vegetatie; 

• eventueel uitvoeren van een locatiespecifieke risicobeoordeling (bepaling respirabele vezels en/of bepaling 

asbestvezelconcentratie in binnen- en/of buitenlucht). 

 

De Wet bodembescherming (Wbb) is niet van toepassing bij puin- of andere lagen waarin de fractie aan 

bodemvreemd materiaal groter is dan 50%. De Wbb is daarnaast per definitie niet van toepassing bij wegen: onder 

een weg wordt verstaan een weg, een pad of een erf, alsmede andere grond die bestemd is om door rij en ander 

verkeer gebruikt te worden. Het is sinds 1 januari 2000, op basis van het Besluit asbestwegen milieubeheer, 

verboden om een asbesthoudende weg voorhanden te hebben. Wanneer er meer dan 100 mg/kg d.s. asbest 

(gewogen) in een weg aanwezig is, is de eigenaar verplicht een melding te doen bij het Ministerie Infrastructuur en 

Milieu (I&M) en maatregelen te nemen die strekken tot het tegengaan van blootstelling van gebruikers van die weg 

aan asbest. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ziet toe op de handhaving van het Besluit asbestwegen 

milieubeheer.  

 

Het verbod geldt voor alle asbestwegen in Nederland. Uitgezonderd zijn:  

• een weg, waarvan de eigenaar heeft aangetoond dat de concentratie asbest in die weg lager is dan 100 mg/kg 

d.s. (gewogen);  

• een weg die voor 1 juli 1993 is aangebracht en waarvan het asbest is afgeschermd door een verharding die 

geen asbest bevat.  

 

Een weg wordt beschouwd als een object. Op het verwijderen van objecten is het Asbest-verwijderingsbesluit 2005 

van toepassing. In het Asbestverwijderingsbesluit 2005 wordt echter een asbestweg uitgezonderd van de asbest-

inventarisatieplicht (artikel 4 lid 1c) en de verplichting een gecertificeerde asbestverwijderaar de werkzaamheden 

te laten uitvoeren. En geldt voor het verwijderen van de weg wel het sloopregime uit het Arbeidsomstandigheden-

besluit. 
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NEN-normen 

Vooronderzoek 

NEN 5725 
Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek (Nederlandse norm 

5725: oktober 2017) 

Bodemonderzoek 

NEN 5740 

Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de 

milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond (Nederlandse norm 5740, januari 2009 en 5740:2009/A1: 

februari 2016) 

NEN 5707 
Bodem - Inspectie en monsterneming van asbest in bodem en partijen grond (Nederlandse norm 5707: 

augustus 2015 en 5707+C1/C2: december 2017) 

 

Kwaliteitsborging 

Algemeen 

Kwaliteitszorg 

algemeen 

NEN-EN-ISO  

9001: 2015  

Kwaliteitsmanagementsystemen – Eisen 

(Nederlandse norm, oktober 2015) 

 

Veiligheidscertificaat 

aannemers 
VCA** 

VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) Checklist Aannemers 

(versie 2017/6.0, april 2018) 

 

Kwalibo algemeen BRL SIKB 
Kwalibo staat voor kwaliteitsborging in het bodembeheer en is 

verankerd in het Besluit bodemkwaliteit 
 

Milieukundig laboratoriumonderzoek 

Laboratorium AS3000  
Eurofins Analytico B.V. 

Eurofins ACMAA Testing (asbest) 
RvA 

Milieukundig veldwerk 

BRL SIKB/protocol 

BRL SIKB 2000 Veldwerk milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek 

 

Protocol 2001 
Uitvoeren van handboringen en plaatsen van peilbuizen, maken van 

boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen 

Protocol 2002 Het nemen van grondwatermonsters 

Protocol 2018 Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem 
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Verklaring van onafhankelijkheid veldwerkzaamheden 

Protocol Functie Naam Handtekening Datum 

Protocol 2001 
Veldwerker bodemonderzoek 

grond* 
Dhr . A.H. Vrugteman 

 

09-11-2021 

Protocol 2018 
Veldwerker bodemonderzoek 

asbest* 

Protocol 2002 
Veldwerker bodemonderzoek 

grondwater* 
Dhr. J. Tibben 

 
16-11-2021 

Kwaliteitsborging advies en rapportage  

Norm Functie Naam Paraaf Datum 

ISO 9001:2015 Auteur 

Dhr. G.D.F. Klein Teeselink 

 

22-11-2021 

Protocol 2018 Projectleider asbest** 

ISO 9001:2015 Kwaliteitscontrole Dhr. J.D.B. Leeferink 
 

23-11-2021 

* gecertificeerd in kader van Kwalibo  

** geregistreerd in kader van Kwalibo 

 

Toelichting verklaring van onafhankelijkheid 

Ortageo en al haar medewerkers hebben geen financiële en / of juridische belangen met betrekking tot de opdrachtgever en/of 

het eigendom van de onderzoekslocatie voor het bodemonderzoek. 

 

Disclaimer 

Hoewel het bodemonderzoek op zorgvuldige wijze en conform de vigerende normen en protocollen is voorbereid en uitgevoerd, 

kan niet worden uitgesloten dat in werkelijkheid de situatie afwijkt ten opzichte van de in dit rapport gepresenteerde gegevens. 

Immers, elk bodemonderzoek is gebaseerd op het nemen van een aantal steekmonsters, welke representatief worden geacht 

voor het onderzochte gebied, maar waarbij (lokale) afwijkingen niet volledig kunnen worden uitgesloten. 



 Buitengebied Hof van Twente, Veegplan 2021
 

Bijlage 10  Onderzoeken Postweg 12 Markelo
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Landschappelijke inpassing 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postweg 12 te Markelo     -    Fam. Bruinenberg  
 

Na inventarisatie van het landschap (Heide en Bosontginning) en de ecologische bestaande situatie is 

deze schets ontstaan voor het plaatsen van de Rood voor Rood woning. 
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Opzet perceel Postweg 12 te Markelo met Rood voor Rood bebouwing 

 

Bron: Google maps 
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Voor alle opties geldt; 

- Wensen uit wooncomfort zijn, de afstand zo ver mogelijk van de bestaande bebouwing.  

- Uitgangspunt vanuit het landschap, open landschap zo veel mogelijk behouden 

- Aandachtspunt; woning en relatie tot elkaar (het gevoel van 1 erf) 

 

RvR woning heeft zicht, vanuit de kopse kant van de woning, op het open landschap. Door de woning 

haaks op de weg de plaatsen blijft het zicht vanuit de postweg op het landschap. De cluster met 

woningen is wel één geheel doordat in dezelfde richting staan. 

Door aan beide zijde de beplanting open te houden, versterk je richt op het achterliggend landschap. 

Deze wordt zelf versterk door een laanbeplanting aan te brengen. In dit geval door fruitbomen, zodat 

het zicht openblijft en de van oudsher nutsvoorziening terugkomt tussen de woningen.  

 

Landschappelijk/ erfinrichting 

De toegangsweg komt net voor de bestaande eik, parallel aan de huidige en nieuwe bebouwing. Achter 

de boom komt een eikenlaan door twee nieuw te planten eiken naast de bestaande eik in de huidige 

weide. De laan/ toegangsweg wordt voorzien van een haag van een inheems soort. Deze haag wordt ook 

geplaatst voor de woning, zodat er een vierkante dierenweide ontstaat tussen de bebouwing. In deze 

haag komt een doorkijk naar het landschap en fruitbomenlaan. 

 

 

Toelichting bebouwing  

1. De Rood voor Rood bebouwing heeft zicht, vanuit de kopse kant van de woning, op het open 

landschap.  

 

2. Door de woning haaks op de weg te plaatsen, blijft het zicht vanuit de Postweg op het landschap 

bestaan  

 

3. De cluster met woningen is één geheel, doordat ze in dezelfde richting staan, met dezelfde lijnen  

 

4. De schuur staat dicht bij de plek waar voorheen een oude kippenschuur heeft gestaan, welke rond 

2018 is weggehaald  

 

5. In de opzet voor de RvR woning is rekening gehouden met de elektriciteitsmast. Er is gepoogd 

maximale afstand te creëren tot de mast, zonder het erf idee geweld aan te doen.  

 

6. In de opzet is tevens de inrichting van de Potdijk, de Lutteveldweg en de Enkelaarsweg meegenomen, 

waar een goede afweging is gemaakt tussen privacy en erfinrichting.  
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Bijlage 3: Impressie foto’s van een schuurwoning 

 

 

Bovenstaande afbeeldingen afkomstig van google 
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1 Inleiding 

In november 2021 heeft TTE Consultants in opdracht van de familie Bruinenberg een vooronderzoek 

en een verkennend asbest/bodemonderzoek uitgevoerd op een perceel aan de Postweg 12 te Mar-

kelo. 

 

Aanleiding 

Op de locatie rust het plan om in het kader van de Rood-voor-Rood regeling een woonhuis te bou-

wen. Op basis van de notitie “Landschappelijke inpassing, juli 2021” wordt afgeleid dat de opper-

vlakte van de te ontwikkelen locatie ongeveer 1.000 m2 bedraagt (arcering figuur 1). Bij de voorbe-

reiding van het onderzoek werd duidelijk dat een strook van 6 meter breed ten zuiden van de bo-

menrij als toegangspad wordt ingericht, als onderdeel van de ontwikkeling. De te ontwikkelen locatie 

is gelegen op een paardenweide die bij de woning Postweg 12 in het buitengebied van Markelo 

hoort.  

 

 

Figuur 1: Schets nieuwbouwlocatie, bron: notitie “Landschappelijke inpassing” 

 

De gemeente Hof van Twente heeft aangegeven dat bij een dergelijke bestemmingswijziging een 

verkennend bodemonderzoek moet worden uitgevoerd, conform de NEN 5725 (vooronderzoek), 

NEN 5707 (verkennend asbestonderzoek bodem) en NEN 5740 (verkennend bodemonderzoek al-

gemeen). 
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Onderzoeksdoel 

Het doel van het verkennend bodemonderzoek is aantonen of de milieuhygiënische bodemkwaliteit 

voldoet aan de eisen die gelden voor het toekomstig gebruik van de locatie “wonen met tuin”. 

 

Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt een beschrijving gegeven van de locatie en de historie daarvan op basis van 

het vooronderzoek. In hoofdstuk 3 wordt de onderzoeksstrategie toegelicht. In hoofdstuk 4 worden 

de uitgevoerde werkzaamheden en de resultaten beschreven. In hoofdstuk 5 volgen de conclusies 

en aanbevelingen. 
 

In deze rapportage wordt voor de mate van bodemverontreiniging de volgende terminologie gebruikt: 

• Schoon, indien het gehalte lager is dan de achtergrondwaarde (AW). 

• Licht verontreinigd/verhoogd, indien het gehalte hoger is dan de achtergrondwaarde maar lager 

dan de interventiewaarde (IW). 

• Sterk of ernstig verontreinigd/verhoogd, indien het gehalte hoger is dan de interventiewaarde 

(IW). 
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2 Locatiegegevens 

In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de locatie en de historie van de locatie. De 

beschrijving is gebaseerd op het vooronderzoek dat overeenkomstig NEN5725:2017 is uitgevoerd. 

 

2.1 Algemeen 

De locatie ligt ten noorden van Markelo in het buitengebied. Het gehele huidige perceel bestaat uit 

een woning met adreslocatie Postweg 12 met erf, een paardenstal annex carport en een 

naastgelegen paardenweide. Op de paardenweide heeft in het verleden een schuur gestaan, deze 

is in maart 2019 gesloopt. De locatie staat kadastraal bekend als gemeente Markelo, sectie O, 

nummer 600 en 601 met een totaal oppervlakte van 5.572 m2.  

 

2.2 Bodemopbouw en geohydrologie 

Ten noorden van de locatie bevindt zich het natura2000 gebied De Borkeld, gelegen op en stuwwal. 

Het maaiveld van de locatie is ongeveer 22 m+NAP. Het freatische grondwater is te verwachten rond 

20 m+NAP. De bodem is opgebouwd uit een leemlaag met daaronder fijnzandige pakketten. De 

grondwaterstand wordt beheerd via het peil in sloten. In de omgeving tussen Markelo en Rijssen zijn 

meerdere “leemkuilen” aanwezig, waar in het verleden leem werd gewonnen voor de lokale steen-

fabrieken. Enkele van die leemkuilen zijn gebruikt als vuilstortplaats.  

 
2.3 Historie 

De te onderzoeken locatie maakt onderdeel uit van een paardenweide. Het te ontwikkelen deel om-

vat ongeveer 1.300 m2. Op de locatie heeft een schuur gestaan met een asbest dak. Die schuur is 

in maart 2019 gesloopt onder asbestcondities. De schuur is daarbij wel uitgekeurd, maar het terrein 

zelf niet (Inspectierapport code A190300059, versie 01, Eurofins-ACMAA Inspections, d.d. 7 maart 

2019). Na de sloop van de schuur is het terrein geëgaliseerd en opnieuw ingezaaid met gras ten 

behoeve van de paardenweide. De locatie van de schuur is in het huidige landschap niet meer te 

herkennen. 

 

Op oude landschapskaarten (jaren ’80) is een eventuele watergang waar te nemen. Het is niet dui-

delijk of dit een greppel of een sloot betrof. Deze is op latere kaarten niet aanwezig en ook in het 

huidige terrein is geen watergang op de betreffende plek aanwezig. Het is mogelijk dat hier in de 

jaren ’80 een sloot is gedempt. Midden in het weiland en langs de Postweg zijn nog oude bomen 

aanwezig die de eventuele sloot/oude kavelgrens markeren. 
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Figuur 2: Mogelijke sloot op locatie in jaren ’80 en huidige situatie (bron: www.topotijdreis.nl) 

 

2.4 Eerdere onderzoeken 

In 2010 is in het kader van de saneringsregeling asbestwegen derde fase een asbestonderzoek 

uitgevoerd op de locatie Postweg 12 in opdracht van de provincie Overijssel (Asbestonderzoek, 

Search Ingenieursbureau b.v., locatiecode MPA1021, d.d. 8 november 2010). Daarbij is de locatie 

opgedeeld in 4 deellocaties, waarvan deellocatie D de schuur in het weiland betrof. In de strook 

rondom de schuur zijn 6 asbestgaten gegraven, in 1 asbestgat is een gehalte hechtgebonden asbest 

gemeten van 18 mg/kg d.s.. Verder is destijds in geen van de overige monsters asbest aangetroffen.  

 

 

Figuur 3: Onderzoeksinspanning deellocatie D (2010) 

 

Tijdens het asbestonderzoek in 2010 is de bovengrond indicatief onderzocht op overige parameters 

uit het NEN-pakket. Geen van de onderzochte stoffen is in een verhoogd gehalte gemeten. 
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3 Onderzoeksstrategie 

3.1 Verkennend bodemonderzoek 

Voor het verkennend bodemonderzoek zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

- De te onderzoeken oppervlakte bedraagt 1.300 m². 

- Op basis van het vooronderzoek wordt voor de onderzoeksstrategie aangesloten bij de 

NEN5470, strategie “ONVERDACHT”. 

 

Tabel 3.1: Aantallen boringen, peilbuizen en analyses conform NEN5740 (strategie “ONV”) 

Onderdeel Aantal 

Boring tot 0,5 m-mv 6 

Boring tot grondwaterstand  1 

Peilbuis 1 

Analyses grond (NEN-pakket – minerale olie, zware metalen, PAK, PCB) 2 

Analyses grondwater (NEN-pakket – aromaten, gechloreerde koolwaterstoffen, zware me-

talen, minerale olie) 

1 

 

 

3.2 Asfaltonderzoek / asbestonderzoek / verdachte plekken 

Na de sloop van de schuur is wel de schuur zelf asbestvrij verklaard, maar is geen inspectie gedaan 

van het maaiveld. Tijdens dit bodemonderzoek wordt een maaiveldinspectie uitgevoerd op asbest-

verdacht materiaal.  

 

De mogelijk aanwezige voormalige sloot is in de jaren ’80 niet meer aanwezig. Destijds werd vaak 

asbest(pulp) van de Eternit fabriek gebruikt voor het verharden van erven en dempen van sloten. 

Sloten die in het verleden zijn gedempt met bodemvreemd materiaal zijn daarom verdacht van de 

aanwezigheid van asbest. De ligging van deze voormalige sloot is in het veld nog te herkennen door 

de aanwezige bomen. Op de plek van de voormalige sloot worden 2 asbestgaten gegraven ter veri-

ficatie van de aanwezigheid van bodemvreemd materiaal. Al naar gelang de aanwezigheid van bo-

demvreemd materiaal wordt een kwalitatief of kwantitatief asbestanalyse uitgevoerd. 

 
  



 

C21046 VBO POSTWEG 12 MARKELO_DEF PAGINA 6 VAN  9 

 

V
B

O
 P

O
S

T
W

E
G

 1
2

 M
A

R
K

E
L

O
 

4 Uitgevoerde werkzaamheden en resultaten 

4.1 Uitgevoerde werkzaamheden 

Het veldwerk is uitgevoerd door Poelsema Veldwerkbureau, gecertificeerd voor BRL SIKB 2000 cer-

tificaatnummer EC-SIKB-02239. Het veldwerk wordt uitgevoerd onder aansturing van een projectlei-

der van TTE. Het analyseren van de genomen grond- en grondwatermonsters zijn uitbesteed aan 

een geaccrediteerd laboratorium (AL-West). 

 

De boorstaten, toetsingstabellen, analysecertificaten en veldwerkformulieren zijn opgenomen in res-

pectievelijk bijlage 2 t/m 5.  

 

Op 12 november 2021 is een veldinspectie uitgevoerd. Daarna zijn 1 peilbuis tot 4,5 m-mv (pb 01), 

1 boring tot 2,0 m-mv (02) en 6 boringen verdeeld over de locatie tot 0,5 m-mv (03 t/m 08). De 

peilbuis en boring 02 zijn geplaatst nabij de toekomstige woning, waarbij de peilbuis nabij de contour 

van de voormalige sloot is gezet.  

 

De ligging van een eventuele voormalige sloot is te herkennen aan de bomen in het veld (zie foto). 

In de contour van de voormalige sloot zijn 2 asbestgaten (30x30 cm) gegraven tot ruim 50 cm diep 

(tot in de zandige ondergrond) AB 01 en AB 02.  

 

 

Foto 1: Situatie asbestgaten in mogelijke voormalige sloot 
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4.2 Resultaten 

Bodemopbouw en grondwaterstand 

Het maaiveld bestaat volledig uit gras. Daaronder is matig humeus matig fijn zand aanwezig tot 

ongeveer 0,5 meter diep. Tussen 0,5 en 1,6 m-mv (meter beneden maaiveld) wordt matig fijn zand 

aangetroffen, gevolgd door leemhoudend zand tot zandig leem. Het grondwater stond ten tijde van 

het bodemonderzoek op 3,25 m-mv.  

 

Zintuiglijke waarnemingen 

Bij de maaiveldinspectie is geen asbestverdacht materiaal aangetroffen. Tijdens de boorwerkzaam-

heden zijn geen bodemvreemde materialen waargenomen, geen onnatuurlijke bijmengingen en 

geen olie-waterreactie. In de bovenste halve meter worden wortelresten en wat grind aangetroffen. 

 

In de gegraven gaten is geen bodemvreemd materiaal aanwezig. Er is ook geen slootprofiel waar-

genomen. De opgeboorde grond en de situatie in het gegraven gat is overeenkomstig het boorprofiel 

van de nabijgelegen peilbuis.  

 

 

Foto 2 en 3: AB02 in vermoede sloot en opgegraven materiaal 

 

Analyseresultaten 

 

Grond 

In tabel 4.1 is de samenstelling van de (grond)mengmonsters weergegeven. Tevens is aangegeven 

voor welke parameters sprake is van overschrijdingen van de toetsingswaarden. De volledige toet-

singstabellen zijn opgenomen in bijlage 3. 
 

Tabel 4.1: Samenstelling (meng)monsters en analyseresultaten (Geel: >Achtergrondwaarde, Rood: >Interven-

tiewaarde) 

Monstercode Deelmonsters 

(boringen)  

Monstertraject (m-mv) Overschrijding van toetsings-

waarde (gehalte in mg/kg d.s.) 

MMbg 01 t/m 08 Bovengrond: 0-0,50 - 

MMog 01, 02 Ondergrond: 0,50-1,6 - 

MMasbest AB01, AB02 0-0,50 - 

 

In de grondmengmonsters zijn geen van de onderzochte stoffen gemeten boven de achtergrond-

waarde. In het mengmonster van de gegraven gaten voor het onderzoek naar asbest in de gedempte 

sloot is geen asbest aangetroffen. 
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Grondwater 

De resultaten van het grondwater zijn samengevat in tabel 4.2.  
 

Tabel 4.2: Analyseresultaten grondwater (Geel: >Achtergrondwaarde, Rood: >Interventiewaarde) 

Peilbuis  Filtertraject (m-mv) Analyses Overschrijdingen  

(gemeten concentratie in µg/l) 

01 3,5-4,5 NEN-grondwater Barium (180) 

Naftaleen (0,049) 

Xylenen (0,25) 

Zink (81) 

 

In het grondwater zijn lichte verontreinigingen gemeten aan xylenen, zink, barium en naftaleen. Xy-

leen en naftaleen (beiden olieachtige producten) liggen net boven de bepalingsgrens/achtergrond-

waarde. De metalen zink en barium worden gemeten boven de achtergrondwaarde. De interventie-

waarde wordt niet overschreden. 
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5 Samenvatting en conclusie 

In november 2021 is een verkennend asbestbodemonderzoek uitgevoerd op de nieuwbouwlocatie 

in de paardenweide naast Postweg 12 te Markelo. De locatie is in gebruik als een paardenweide en 

zal in de toekomst worden bebouwd met een woning in het kader van de Rood-voor-Rood regeling. 

Vanwege deze voorgenomen bestemmingswijziging is een verkennend bodemonderzoek uitge-

voerd, om aan te tonen dat de locatie geschikt is voor de functie wonen met tuin. De te onderzoeken 

locatie heeft een oppervlakte van ongeveer 1.300 m2. De onderzoekslocatie maakt momenteel on-

derdeel uit van een groter perceel, behorend bij de Postweg 12. 

 

Uit het vooronderzoek blijkt dat de locatie onverdacht is van de aanwezigheid van verontreiniging. 

Er hebben geen verdachte activiteiten plaatsgevonden. Het bodemonderzoek is uitgevoerd conform 

NEN 5740, strategie onverdacht. In het verleden heeft op de locatie een schuur met asbesthoudend 

dak gestaan, deze is in 2019 onder asbestcondities gesloopt. In 2010 is de gehele locatie Postweg 

12 onderzocht op de aanwezigheid van asbest, in het kader van de Saneringsregeling asbestwegen 

derde fase. In 2010 is geen sterke verontreiniging met asbest aangetroffen. Gelijktijdig met het bo-

demonderzoek heeft ook een maaiveldinspectie plaatsgevonden naar de aanwezigheid van asbest-

verdachte materialen.  

 

Op de locatie was mogelijk tot aan de jaren ’80 een watergang (greppel of sloot) aanwezig op de 

locatie. De contour van deze greppel/sloot is in het huidige landschap nog te herkennen aan oude 

bomen die nog aanwezig zijn, momenteel is er geen sprake van een greppel/sloot. De mogelijke 

demping van deze sloot is onderzocht door enkele asbestgaten te graven. 

 

Op basis van de onderzoeksresultaten wordt het volgende geconcludeerd: 

• In de bovengrond en de ondergrond wordt de achtergrondwaarde niet overschreden. 

• Het grondwater is licht verontreinigd met barium, naftaleen, xyleen en zink. 

• Er is geen bodemvreemd materiaal aangetroffen in de contour van de voormalige sloot, er 

is ook geen oude slootbodem waargenomen en in het grondmonster is geen asbest aanwe-

zig. 

 

De lichte verontreinigingen in het grondwater vormen geen belemmering voor de geplande bestem-

mingswijziging. De locatie is geschikt voor de functie wonen met tuin. 
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Bijlage 2: Boorstaten 
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300

Leem, zwak zandig, geen olie-water reactie,
licht grijsbruin, Edelmanboor

450

v02

Y: 474548,55

Datum: 12-11-2021

X: 230353,64

GWS: 300

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig humeus,
sterk wortelhoudend, sporen grind, geen
olie-water reactie, donkerbruin, Edelmanboor

50

Leem, sterk zandig, geen olie-water reactie,
licht bruingrijs, Edelmanboor

100

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

170

Leem, sterk zandig, geen olie-water reactie,
neutraal roestbruin, Edelmanboor

200

v03

Datum: 12-11-2021

GWS: 300

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

2

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig humeus,
sterk wortelhoudend, sporen grind, brokken
leem, geen olie-water reactie, donkerbruin,
Edelmanboor

20

Leem, sterk zandig, geen olie-water reactie,
neutraal roestgrijs, Edelmanboor

50

v04

Datum: 12-11-2021

GWS: 300

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig humeus,
sterk wortelhoudend, sporen grind, brokken
leem, geen olie-water reactie, donkerbruin,
Edelmanboor

50
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Schaal 1: 50

Projectcode: C21046

Projectnaam: Markelo, Postwegen 12

v05

Datum: 12-11-2021

GWS: 300

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

2

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig humeus,
sterk wortelhoudend, sporen grind, brokken
leem, geen olie-water reactie, donkerbruin,
Edelmanboor

20

Leem, sterk zandig, geen olie-water reactie,
neutraal roestgrijs, Edelmanboor

50

v06

Datum: 12-11-2021

GWS: 300

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig humeus,
sterk wortelhoudend, sporen grind, brokken
leem, geen olie-water reactie, donkerbruin,
Edelmanboor

50

v07

Datum: 12-11-2021

GWS: 300

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig humeus,
sterk wortelhoudend, sporen grind, brokken
leem, geen olie-water reactie, donkerbruin,
Edelmanboor

50

v08

Datum: 12-11-2021

GWS: 300

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig humeus,
sterk wortelhoudend, sporen grind, brokken
leem, geen olie-water reactie, donkerbruin,
Edelmanboor

50
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Schaal 1: 50

Projectcode: C21046

Projectnaam: Markelo, Postwegen 12

vAB01

Y: 474531,28

Datum: 12-11-2021

X: 230347,59

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig humeus,
sterk wortelhoudend, sporen grind, brokken
leem, geen olie-water reactie, donkerbruin,
Edelmanboor

50

vAB02

Y: 474545,02

Datum: 12-11-2021

X: 230350,27

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig humeus,
sterk wortelhoudend, sporen grind, brokken
leem, geen olie-water reactie, donkerbruin,
Edelmanboor

50

vMM voormalige sloot

Datum: 12-11-2021

Boormeester: Karlo Naberman

0

1

0



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

zand afdichting

bentoniet/mikoliet/klei afdichting

grind afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand
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Bijlage 3: Toetsingstabellen 
 
  



 
 

Projectcode: C21046 

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   MMbg MMog 

Grondsoort  Zand Zand 

Zintuiglijke bijmengingen  sterk wortelhoudend, sporen grind, 
brokken leem, geen olie-water 
reactie 

sterk leemhoudend, geen olie-
water reactie 

Certificaatcode     

Boring(en)   01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 01, 01, 02, 02 

Traject (m -mv)   0,00 - 0,50 0,50 - 1,60 

Humus % ds 4,60 0,30 

Lutum % ds 5,90 9,50 

Datum van toetsing  25-11-2021 25-11-2021 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

    

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN  

PCB (som 7) mg/kg ds  0,0049 <0,0107 -0,01  0,0049 <0,0245 0 

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004 

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004 

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004 

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004 

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004 

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004 

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004 

    

METALEN    

IJzer  % ds  <5 4 (6)  <5 4 (6) 

Kobalt  mg/kg ds  <3 <5 -0,06  6,7 12,9 -0,01 

Nikkel  mg/kg ds  5,5 12,1 -0,35  9 16 -0,29 

Koper  mg/kg ds  6,6 11,2 -0,19  5,2 8,5 -0,21 

Zink  mg/kg ds  32 60 -0,14  <20 <24 -0,2 

Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 

Cadmium  mg/kg ds  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03 

Barium  mg/kg ds  <20 <36 (6)  26 52 (6) 

Kwik  mg/kg ds  <0,05 <0,05 -0  <0,05 <0,04 -0 

Lood  mg/kg ds  17 24 -0,05  <10 <10 -0,08 

    

OVERIG    

Droge stof %  83,2 83,2 (6)  86,6 86,6 (6) 

Lutum %  5,9   9,5  

Organische stof (humus) % ds  4,6   0,3  

    

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN  

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 5 (6)  <3 11 (6) 

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <53 -0,03  <35 <123 -0,01 

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <3 5 (6)  <3 11 (6) 

Minerale olie C16 - C20 mg/kg ds  <4 6 (6)  <4 14 (6) 

Minerale olie C20 - C24 mg/kg ds  <5 8 (6)  <5 18 (6) 

Minerale olie C24 - C28 mg/kg ds  <5 8 (6)  <5 18 (6) 

Minerale olie C28 - C32 mg/kg ds  <5 8 (6)  <5 18 (6) 

Minerale olie C32 - C36 mg/kg ds  <5 8 (6)  <5 18 (6) 

Minerale olie C36 - C40 mg/kg ds  <5 8 (6)  <5 18 (6) 

    

PAK    

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Chryseen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

PAK 10 VROM mg/kg ds  0,35 <0,35 -0,03  0,35 <0,35 -0,03 

 
 
 

  



 
 

Projectcode: C21046 

Tabel 2: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

   AW WO IND I 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 

   

METALEN   

Cadmium  mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 

Kobalt  mg/kg ds  15 35 190 190 

Koper  mg/kg ds  40 54 190 190 

Kwik  mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 

Lood  mg/kg ds  50 210 530 530 

Molybdeen  mg/kg ds  1,5 88 190 190 

Nikkel  mg/kg ds  35 39 100 100 

Zink  mg/kg ds  140 200 720 720 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 190 500 5000 

   

PAK   

PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 

 
 

---------- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
<=T : Kleiner of gelijk aan Tussenwaarde 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.1.0 - 

 
  



 
 

Projectcode: C21046 

Tabel 3: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Watermonster  01-1-1 

Datum  19-11-2021 

Filterdiepte (m -mv)  3,50 - 4,50 

Datum van toetsing  7-12-2021 

Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde 

  Meetw GSSD Index 

   

AROMATISCHE VERBINDINGEN 

Benzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0 

Tolueen µg/l  <0,2 <0,1 -0,01 

Xylenen (som) µg/l  0,25 0,25 0 

meta-/para-Xyleen (som) µg/l  <0,2 <0,1 

ortho-Xyleen µg/l  0,11 0,11 

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  <0,2 <0,1 -0,02 

Som 16 Aromatische oplosmiddelen µg/l   0,67(2,14) 

   

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 

1,3-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1 

1,1-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1 

Dichloorpropaan µg/l   <0,42 -0 

cis + trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  0,21 <0,14 0,01 

1,1-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 0,01 

cis-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 

trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 

Dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1 0 

Trichloormethaan (Chloroform) µg/l  <0,2 <0,1 -0,01 

Tribroommethaan (bromoform) µg/l  <0,2 <0,1(14) 

Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  <0,1 <0,1 0,01 

1,1-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,01 

1,2-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,02 

1,2-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1 

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0 

1,1,2-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0 

Trichlooretheen (Tri) µg/l  <0,2 <0,1 -0,05 

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  <0,1 <0,1 0 

Vinylchloride µg/l  <0,2 <0,1 0,03 

   

METALEN   

Kobalt  µg/l  2,4 2,4 -0,22 

Nikkel  µg/l  13 13 -0,03 

Koper  µg/l  <2 <1 -0,23 

Zink  µg/l  81 81 0,02 

Molybdeen  µg/l  <2 <1 -0,01 

Cadmium  µg/l  0,27 0,27 -0,02 

Barium  µg/l  180 180 0,23 

Kwik  µg/l  <0,05 <0,04 -0,06 

Lood  µg/l  <2 <1 -0,23 

   

OVERIG   

som dichloorpropaan-isomeren µg/l  0,42  

   

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN   

Minerale olie C10 - C12 µg/l  <10 7(6) 

Minerale olie C10 - C40 µg/l  <50 <35 -0,03 

Minerale olie C12 - C16 µg/l  <10 7(6) 

Minerale olie C16 - C20 µg/l  <5 4(6) 

Minerale olie C20 - C24 µg/l  <5 4(6) 

Minerale olie C24 - C28 µg/l  <5 4(6) 

Minerale olie C28 - C32 µg/l  <5 4(6) 

Minerale olie C32 - C36 µg/l  <5 4(6) 

Minerale olie C36 - C40 µg/l  <5 4(6) 

   

PAK   

Naftaleen µg/l  0,049 0,049 0 

PAK 10 VROM -   0,00070(11) 

 
 
 



 
 

Projectcode: C21046 

Tabel 4: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

   S S Diep Indicatief I 

   

AROMATISCHE VERBINDINGEN   

Benzeen µg/l  0,2   30 

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  6   300 

Tolueen µg/l  7   1000 

Xylenen (som) µg/l  0,2   70 

Som 16 Aromatische oplosmiddelen µg/l    150 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  0,01   300 

1,1,2-Trichloorethaan µg/l  0,01   130 

1,1-Dichloorethaan µg/l  7   900 

1,1-Dichlooretheen µg/l  0,01   10 

1,2-Dichloorethaan µg/l  7   400 

cis + trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  0,01   20 

Dichloormethaan µg/l  0,01   1000 

Dichloorpropaan µg/l  0,8   80 

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  0,01   40 

Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  0,01   10 

Tribroommethaan (bromoform) µg/l     630 

Trichlooretheen (Tri) µg/l  24   500 

Vinylchloride µg/l  0,01   5 

Trichloormethaan (Chloroform) µg/l  6   400 

   

METALEN   

Barium  µg/l  50 200  625 

Cadmium  µg/l  0,4 0,06  6 

Kobalt  µg/l  20 0,7  100 

Koper  µg/l  15 1,3  75 

Kwik  µg/l  0,05 0,01  0,3 

Lood  µg/l  15 1,7  75 

Molybdeen  µg/l  5 3,6  300 

Nikkel  µg/l  15 2,1  75 

Zink  µg/l  65 24  800 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 µg/l  50   600 

   

PAK   

Naftaleen µg/l  0,01   70 

 

---------- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
<=T : Kleiner of gelijk aan Tussenwaarde 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.1.0 - 
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Bijlage 4: Analysecertificaten 
 
  



ANALYSERAPPORT

19.11.2021Datum
35007957Relatienr
1100340Opdrachtnr.

Opdracht   1100340   Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35007957  Poelsema Veldwerk Bureau
Uw referentie C21046 Markelo, Postwegen 12
Opdrachtacceptatie 15.11.21

Poelsema Veldwerk Bureau
De Kampen 19
8325 DD VOLLENHOVE

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. 

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.

Geachte heer, mevrouw,

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

Met vriendelijke groet,
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AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer
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Algemene monstervoorbehandeling

Fracties (sedigraaf)

Klassiek Chemische Analyses

Voorbehandeling metalen analyse

Metalen (AS3000)

PAK (AS3000)

Minerale olie (AS3000/AS3200)

%
% Ds

% Ds

% Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds

797014 797015

-- --
-- --
-- --

-- --

-- --

-- --

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

-- --
-- --

Eenheid
MMbg 01 (0-50) 02 (0-50) 03 (0-20) 04 (0-50) 

05 (0-20) 06 (0-50) 07 (0-50) 08 (0-50)
MMog 01 (50-100) 01 (110-160) 02 (50-100) 02

(100-150)

Opdracht   1100340   Bodem / Eluaat

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof
IJzer (Fe2O3)

Fractie < 2 µm

Organische stof

Koningswater ontsluiting

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (AS3000)
Zink (Zn)

Anthraceen
Benzo(a)anthraceen
Benzo-(a)-Pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen
Chryseen
Fenanthreen
Fluorantheen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
Naftaleen
Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

S
S
S

S

S

S

S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S

   x)    x)

   #)    #)

*) *)

++ ++
83,2 86,6
<5,0 <5,0

5,9 9,5

4,6   0,3   

++ ++

<20 26
<0,20 <0,20

<3,0 6,7
6,6 5,2

<0,05 <0,05
17 <10

<1,5 <1,5
5,5 9,0
32 <20

<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
0,35   0,35   

<35 <35
<3 <3

797014
797015

12.11.2021
12.11.2021

MMbg 01 (0-50) 02 (0-50) 03 (0-20) 04 (0-50) 05 (0-20) 06 (0-50) 07 (0-50) 08 (0-50)

MMog 01 (50-100) 01 (110-160) 02 (50-100) 02 (100-150)

Monstername Monster beschrijvingMonsternr.
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Minerale olie (AS3000/AS3200)

Polychloorbifenylen (AS3000)

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

797014 797015

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

Eenheid

x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.
#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Begin van de analyses: 15.11.2021
Einde van de analyses:  19.11.2021

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was 
voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen. .

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

MMbg 01 (0-50) 02 (0-50) 03 (0-20) 04 (0-50) 
05 (0-20) 06 (0-50) 07 (0-50) 08 (0-50)

MMog 01 (50-100) 01 (110-160) 02 (50-100) 02
(100-150)

Opdracht   1100340   Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
De parameter-specifieke analytische meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de 
gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen.

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

S
S
S
S
S
S
S
S

*) *)

*) *)

*) *)

*) *)

*) *)

*) *)

*) *)

   #)    #)

<3 <3
<4 <4
<5 <5
<5 <5
<5 <5
<5 <5
<5 <5

<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
0,0049   0,0049   

Het analyseresultaat van PCB 138 is mogelijk overschat vanwege co-elutie met PCB 163
Het organische stof gehalte wordt gecorrigeerd voor het lutum gehalte, als geen lutum bepaald is wordt gecorrigeerd als ware het lutum gehalte 
5,4%
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NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

P
ar

am
et

er
s 

ui
tg

ev
oe

rd
 d

oo
r 

A
L-

W
es

t B
V

 z
ijn

 g
ea

cc
re

di
te

er
d 

vo
lg

en
s 

E
N

 IS
O

/IE
C

 1
70

25
:2

01
7.

 A
lle

en
 n

ie
t-

ge
ac

cr
ed

ite
er

de
 e

n/
of

 u
itb

es
te

de
 p

ar
am

et
er

s 
zi

jn
 g

em
ar

ke
er

d 
m

et
 h

et
 s

ym
bo

ol
 "

 *
) 

".



Toegepaste methoden

conform Protocollen AS 3000

conformNEN-EN12880;  AS3000,  AS3200; NEN-EN15934
eigen methode

Gelijkwaardig aan NEN 5739
Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200

Organische stof Voorbehandeling conform AS3000 Barium (Ba) Cadmium (Cd) Kobalt (Co)
Koper (Cu) Kwik (Hg) Lood (Pb) Molybdeen (Mo) Nikkel (AS3000) Zink (Zn)
Koolwaterstoffractie C10-C40 Anthraceen Benzo(a)anthraceen Benzo-(a)-Pyreen Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen Chryseen Fenanthreen Fluorantheen Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen Naftaleen
Som PAK (VROM) (Factor 0,7) PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

Droge stof
Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

IJzer (Fe2O3)
Koningswater ontsluiting Fractie < 2 µm

Opdracht   1100340   Bodem / Eluaat

*)

: 

: 
: 

: 
: 
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C21046
Markelo, Postwegen 12
1100340AL-West Opdrachtnummer

Projectnummer
Projectnaam

Begin van de analyses:
Einde van de analyses:

15.11.2021
19.11.2021

Monstergegevens
Monsternr. Barcode Boornummer Monstername Aanlevering

797014
797014
797014
797014
797014
797014
797014
797014

797015
797015
797015
797015

1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
3
4

AG40024867
AG40024889
AG40024902
AG40024946
AG40024957
AG40024979
AG4002499B
AG40029604

AG4002500.
AG4002969D
AG40024924
AG4002968C

12.11.21
12.11.21
12.11.21
12.11.21
12.11.21
12.11.21
12.11.21
12.11.21

12.11.21
12.11.21
12.11.21
12.11.21

   

15.11.21
15.11.21
15.11.21
15.11.21
15.11.21
15.11.21
15.11.21
15.11.21

15.11.21
15.11.21
15.11.21
15.11.21
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CHROMATOGRAM for Order No. 1100340, Analysis No. 797014, created at 18.11.2021 09:13:13

Monster beschrijving: MMbg 01 (0-50) 02 (0-50) 03 (0-20) 04 (0-50) 05 (0-20) 06 (0-50) 07 (0-50) 08 (0-50)

[@ANALYNR_START=797014]
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CHROMATOGRAM for Order No. 1100340, Analysis No. 797015, created at 18.11.2021 09:42:56

Monster beschrijving: MMog 01 (50-100) 01 (110-160) 02 (50-100) 02 (100-150)

[@ANALYNR_START=797015]
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ANALYSERAPPORT

23.11.2021Datum
35007957Relatienr
1100341Opdrachtnr.

Opdracht   1100341   Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35007957  Poelsema Veldwerk Bureau
Uw referentie C21046 Markelo, Postwegen 12
Opdrachtacceptatie 15.11.21

Poelsema Veldwerk Bureau
De Kampen 19
8325 DD VOLLENHOVE

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 

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 erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Geachte heer, mevrouw,

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

Met vriendelijke groet,
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Asbestbepaling in grond/puin
Asbest (klassiek)

797028

--

Eenheid

Begin van de analyses: 15.11.2021
Einde van de analyses:  23.11.2021

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was 
voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen. .

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

Toegepaste methoden

Asbest in bodem en materialen vlgs eigen methode Asbest (klassiek)

MMasbest MM voormalige 
sloot (0-50)

Opdracht   1100341   Bodem / Eluaat

De parameter-specifieke analytische meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de 
gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen.

zie bijlage

797028 12.11.2021 MMasbest MM voormalige sloot (0-50)

Monstername Monster beschrijvingMonsternr.

: 

A
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C21046
Markelo, Postwegen 12
1100341AL-West Opdrachtnummer

Projectnummer
Projectnaam

Begin van de analyses:
Einde van de analyses:

15.11.2021
23.11.2021

Monstergegevens
Monsternr. Barcode Boornummer Monstername Aanlevering

797028 AG40029749 12.11.21 15.11.21
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Rapportageblad klassieke methode
Asbestanalyse van bodem en materialen volgens Eigen Methode

Monsternr. : 797028
Datum onderzoek : 19-11-2021

Fracties (g)
Monster nat (g) 498,2
Monster droog (g) 412,3
DS(%) 82,76

Zeeffraktie > 4 mm

Soort asbest Aantal deeltjes Percentage

   
   

Zeeffraktie <4 mm

Soort asbest Aantal deeltjes Percentage

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108

Opmerkingen

Opmerkingen

Geen asbest gevonden.
 

 

Opmerkingen

Geen asbest gevonden.
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ANALYSERAPPORT

25.11.2021Datum
35007957Relatienr
1102289Opdrachtnr.

Opdracht   1102289   Water

Opdrachtgever 35007957  Poelsema Veldwerk Bureau
Uw referentie C21046 Markelo, Postwegen 12
Opdrachtacceptatie 19.11.21

Poelsema Veldwerk Bureau
De Kampen 19
8325 DD VOLLENHOVE

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. 

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.

Geachte heer, mevrouw,

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

Met vriendelijke groet,
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Metalen (AS3000)

Aromaten (AS3000)

Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l

808120

--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--

Eenheid
01-1-1 01 (350-450)

Opdracht   1102289   Water

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen
m,p-Xyleen
ortho-Xyleen
Som Xylenen (Factor 0,7)

Naftaleen
Styreen

Dichloormethaan
Trichloormethaan (Chloroform)

Tetrachloormethaan (Tetra)
1,1-Dichloorethaan
1,2-Dichloorethaan
1,1,1-Trichloorethaan
1,1,2-Trichloorethaan
Vinylchloride
1,1-Dichlooretheen
Cis-1,2-Dichlooretheen
trans-1,2-Dichlooretheen
Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen 
(Factor 0,7)
Som Dichlooretheen (Factor 0,7)

Trichlooretheen (Tri)
Tetrachlooretheen (Per)

S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S

   #)

   #)

   #)

180
0,27

2,4
<2,0

<0,05
<2,0
<2,0

13
81

<0,20
<0,20
<0,20
<0,20

0,11
0,25   
0,049
<0,20

<0,20
<0,20
<0,10
<0,20
<0,20
<0,10
<0,10
<0,20
<0,10
<0,10
<0,10
0,14   

0,21   
<0,20
<0,10

808120 01-1-1 01 (350-450) 19.11.2021

Monster beschrijving Monstername MonsternamepuntMonsternr.
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Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

Broomhoudende koolwaterstoffen

Minerale olie (AS3000)

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

808120

--
--
--
--

--

--
--
--
--
--
--
--
--
--

Eenheid

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Begin van de analyses: 19.11.2021
Einde van de analyses:  25.11.2021

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was 
voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen. .

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

01-1-1 01 (350-450)

Opdracht   1102289   Water

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
De parameter-specifieke analytische meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de 
gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen.

1,1-Dichloorpropaan
1,2-Dichloorpropaan
1,3-Dichloorpropaan
Som Dichloorpropanen (Factor 0,7)

Tribroommethaan (bromoform)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40
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Toegepaste methoden
eigen methode

Protocollen AS 3100

Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

Barium (Ba) Cadmium (Cd) Kobalt (Co) Koper (Cu) Kwik (Hg) Lood (Pb) Molybdeen (Mo) Nikkel (Ni)
Zink (Zn) Dichloormethaan Tribroommethaan (bromoform) Benzeen Trichloormethaan (Chloroform)
Tetrachloormethaan (Tetra) Tolueen Ethylbenzeen 1,1-Dichloorethaan m,p-Xyleen ortho-Xyleen
1,2-Dichloorethaan Som Xylenen (Factor 0,7) Naftaleen Styreen 1,1,1-Trichloorethaan 1,1,2-Trichloorethaan
Vinylchloride 1,1-Dichlooretheen Cis-1,2-Dichlooretheen trans-1,2-Dichlooretheen
Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen (Factor 0,7) Som Dichlooretheen (Factor 0,7) Trichlooretheen (Tri)
Tetrachlooretheen (Per) 1,1-Dichloorpropaan 1,2-Dichloorpropaan 1,3-Dichloorpropaan
Som Dichloorpropanen (Factor 0,7) Koolwaterstoffractie C10-C40

Opdracht   1102289   Water

*): 

: 

Blad 4 van 4

D
O

C
-1

3-
17

38
15

93
-N

L-
P

4

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

P
ar

am
et

er
s 

ui
tg

ev
oe

rd
 d

oo
r 

A
L-

W
es

t B
V

 z
ijn

 g
ea

cc
re

di
te

er
d 

vo
lg

en
s 

E
N

 IS
O

/IE
C

 1
70

25
:2

01
7.

 A
lle

en
 n

ie
t-

ge
ac

cr
ed

ite
er

de
 e

n/
of

 u
itb

es
te

de
 p

ar
am

et
er

s 
zi

jn
 g

em
ar

ke
er

d 
m

et
 h

et
 s

ym
bo

ol
 "

 *
) 

".



C21046
Markelo, Postwegen 12
1102289AL-West Opdrachtnummer

Projectnummer
Projectnaam

Begin van de analyses:
Einde van de analyses:

19.11.2021
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Monstergegevens
Monsternr. Barcode Boornummer Monstername Aanlevering

808120
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A10200896888
A11300194440
A20500046819
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CHROMATOGRAM for Order No. 1102289, Analysis No. 808120, created at 22.11.2021 12:27:13

Monster beschrijving: 01-1-1 01 (350-450)

[@ANALYNR_START=808120]
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Bijlage 5: Veldwerkformulieren 
 

 











 
 

Projectcode: C21046 

 

Tabel 1: Zintuiglijk waargenomen bijzonderheden 

Boring Diepte boring 
(m -mv) 

Traject 
(m -mv) 

Grondsoort Waargenomen bijzonderheden 

01 4,50 0,00 - 0,50 Zand sterk wortelhoudend, sporen grind, geen 
olie-water reactie 

  0,50 - 1,10 Zand geen olie-water reactie 

  1,10 - 1,60 Zand sterk leemhoudend, geen olie-water 
reactie 

  1,60 - 3,00 Leem sporen roest, geen olie-water reactie 

  3,00 - 4,50 Leem geen olie-water reactie 

AB01a 2,00 0,00 - 0,30 Zand geen olie-water reactie 

  0,30 - 0,60 Leem zwak roesthoudend, geen olie-water 
reactie 

  0,60 - 1,10 Leem matig roesthoudend, laagjes zand, geen 
olie-water reactie 

  1,10 - 1,50 Zand laagjes leem, zwak roesthoudend, geen 
olie-water reactie 

  1,50 - 2,00 Leem zwak roesthoudend, lensjes zand, geen 
olie-water reactie 

AB02a 2,00 0,00 - 0,30 Zand geen olie-water reactie 

  0,30 - 0,60 Leem zwak roesthoudend, geen olie-water 
reactie 

  0,60 - 1,30 Leem matig roesthoudend, geen olie-water 
reactie 

  1,30 - 1,40 Zand matig roesthoudend, geen olie-water 
reactie 

  1,40 - 2,00 Leem zwak roesthoudend, geen olie-water 
reactie 

02 2,00 0,00 - 0,50 Zand sterk wortelhoudend, sporen grind, geen 
olie-water reactie 

  0,50 - 1,00 Leem geen olie-water reactie 

  1,00 - 1,70 Zand geen olie-water reactie 

  1,70 - 2,00 Leem geen olie-water reactie 

03 0,50 0,00 - 0,20 Zand sterk wortelhoudend, sporen grind, 
brokken leem, geen olie-water reactie 

  0,20 - 0,50 Leem geen olie-water reactie 

04 0,50 0,00 - 0,50 Zand sterk wortelhoudend, sporen grind, 
brokken leem, geen olie-water reactie 

05 0,50 0,00 - 0,20 Zand sterk wortelhoudend, sporen grind, 
brokken leem, geen olie-water reactie 

  0,20 - 0,50 Leem geen olie-water reactie 

06 0,50 0,00 - 0,50 Zand sterk wortelhoudend, sporen grind, 
brokken leem, geen olie-water reactie 

07 0,50 0,00 - 0,50 Zand sterk wortelhoudend, sporen grind, 
brokken leem, geen olie-water reactie 

08 0,50 0,00 - 0,50 Zand sterk wortelhoudend, sporen grind, 
brokken leem, geen olie-water reactie 

AB01 0,50 0,00 - 0,50 Zand sterk wortelhoudend, sporen grind, 
brokken leem, geen olie-water reactie 

AB02 0,50 0,00 - 0,50 Zand sterk wortelhoudend, sporen grind, 
brokken leem, geen olie-water reactie 

 
 
 

Tabel 2: Metingen grondwater 

Peilbuis Filterdiepte 
(m -mv) 

Grondwater-stand 
(m -mv) 

pH 
(-) 

EC 
(µS/cm) 

Troebelheid 
(NTU) 

01 3,50 - 4,50 3,25 7,4 180 45 

 
 
  



 
 

Projectcode: C21046 

Tabel 3: Monsterselectie 

Analyse- 
monster 

Traject 
(m -mv) 

Deelmonsters Analysepakket 

MMasbest 0,00 - 0,50 MM voormalige 
sloot (0,00 

Asbest kwalitatief 

MMbg 0,00 - 0,50 01 (0,00 - 0,50) 
02 (0,00 - 0,50) 
03 (0,00 - 0,20) 
04 (0,00 - 0,50) 
05 (0,00 - 0,20) 
06 (0,00 - 0,50) 
07 (0,00 - 0,50) 
08 (0,00 - 0,50) 

NEN grond 

MMog 0,50 - 1,60 01 (0,50 - 1,00) 
01 (1,10 - 1,60) 
02 (0,50 - 1,00) 
02 (1,00 - 1,50) 

NEN grond 

 
 
 

Tabel 4: Analyses grondwater 

Analyse- 
monster 

Filterdiepte (m -mv) Analysepakket 

01-1-1 3,50 - 4,50 NEN grondwater 
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1 Inleiding 

In november 2021 heeft TTE Consultants in opdracht van de familie Bruinenberg een vooronderzoek 

en een verkennend asbest/bodemonderzoek uitgevoerd op een perceel aan de Postweg 12 te Mar-

kelo. 

 

Aanleiding 

Op de locatie rust het plan om in het kader van de Rood-voor-Rood regeling een woonhuis te bou-

wen. Op basis van de notitie “Landschappelijke inpassing, juli 2021” wordt afgeleid dat de opper-

vlakte van de te ontwikkelen locatie ongeveer 1.000 m2 bedraagt (arcering figuur 1). Bij de voorbe-

reiding van het onderzoek werd duidelijk dat een strook van 6 meter breed ten zuiden van de bo-

menrij als toegangspad wordt ingericht, als onderdeel van de ontwikkeling. De te ontwikkelen locatie 

is gelegen op een paardenweide die bij de woning Postweg 12 in het buitengebied van Markelo 

hoort.  

 

 

Figuur 1: Schets nieuwbouwlocatie, bron: notitie “Landschappelijke inpassing” 

 

De gemeente Hof van Twente heeft aangegeven dat bij een dergelijke bestemmingswijziging een 

verkennend bodemonderzoek moet worden uitgevoerd, conform de NEN 5725 (vooronderzoek), 

NEN 5707 (verkennend asbestonderzoek bodem) en NEN 5740 (verkennend bodemonderzoek al-

gemeen). 
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Onderzoeksdoel 

Het doel van het verkennend bodemonderzoek is aantonen of de milieuhygiënische bodemkwaliteit 

voldoet aan de eisen die gelden voor het toekomstig gebruik van de locatie “wonen met tuin”. 

 

Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt een beschrijving gegeven van de locatie en de historie daarvan op basis van 

het vooronderzoek. In hoofdstuk 3 wordt de onderzoeksstrategie toegelicht. In hoofdstuk 4 worden 

de uitgevoerde werkzaamheden en de resultaten beschreven. In hoofdstuk 5 volgen de conclusies 

en aanbevelingen. 
 

In deze rapportage wordt voor de mate van bodemverontreiniging de volgende terminologie gebruikt: 

• Schoon, indien het gehalte lager is dan de achtergrondwaarde (AW). 

• Licht verontreinigd/verhoogd, indien het gehalte hoger is dan de achtergrondwaarde maar lager 

dan de interventiewaarde (IW). 

• Sterk of ernstig verontreinigd/verhoogd, indien het gehalte hoger is dan de interventiewaarde 

(IW). 
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2 Locatiegegevens 

In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de locatie en de historie van de locatie. De 

beschrijving is gebaseerd op het vooronderzoek dat overeenkomstig NEN5725:2017 is uitgevoerd. 

 

2.1 Algemeen 

De locatie ligt ten noorden van Markelo in het buitengebied. Het gehele huidige perceel bestaat uit 

een woning met adreslocatie Postweg 12 met erf, een paardenstal annex carport en een 

naastgelegen paardenweide. Op de paardenweide heeft in het verleden een schuur gestaan, deze 

is in maart 2019 gesloopt. De locatie staat kadastraal bekend als gemeente Markelo, sectie O, 

nummer 600 en 601 met een totaal oppervlakte van 5.572 m2.  

 

2.2 Bodemopbouw en geohydrologie 

Ten noorden van de locatie bevindt zich het natura2000 gebied De Borkeld, gelegen op en stuwwal. 

Het maaiveld van de locatie is ongeveer 22 m+NAP. Het freatische grondwater is te verwachten rond 

20 m+NAP. De bodem is opgebouwd uit een leemlaag met daaronder fijnzandige pakketten. De 

grondwaterstand wordt beheerd via het peil in sloten. In de omgeving tussen Markelo en Rijssen zijn 

meerdere “leemkuilen” aanwezig, waar in het verleden leem werd gewonnen voor de lokale steen-

fabrieken. Enkele van die leemkuilen zijn gebruikt als vuilstortplaats.  

 
2.3 Historie 

De te onderzoeken locatie maakt onderdeel uit van een paardenweide. Het te ontwikkelen deel om-

vat ongeveer 1.300 m2. Op de locatie heeft een schuur gestaan met een asbest dak. Die schuur is 

in maart 2019 gesloopt onder asbestcondities. De schuur is daarbij wel uitgekeurd, maar het terrein 

zelf niet (Inspectierapport code A190300059, versie 01, Eurofins-ACMAA Inspections, d.d. 7 maart 

2019). Na de sloop van de schuur is het terrein geëgaliseerd en opnieuw ingezaaid met gras ten 

behoeve van de paardenweide. De locatie van de schuur is in het huidige landschap niet meer te 

herkennen. 

 

Op oude landschapskaarten (jaren ’80) is een eventuele watergang waar te nemen. Het is niet dui-

delijk of dit een greppel of een sloot betrof. Deze is op latere kaarten niet aanwezig en ook in het 

huidige terrein is geen watergang op de betreffende plek aanwezig. Het is mogelijk dat hier in de 

jaren ’80 een sloot is gedempt. Midden in het weiland en langs de Postweg zijn nog oude bomen 

aanwezig die de eventuele sloot/oude kavelgrens markeren. 
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Figuur 2: Mogelijke sloot op locatie in jaren ’80 en huidige situatie (bron: www.topotijdreis.nl) 

 

2.4 Eerdere onderzoeken 

In 2010 is in het kader van de saneringsregeling asbestwegen derde fase een asbestonderzoek 

uitgevoerd op de locatie Postweg 12 in opdracht van de provincie Overijssel (Asbestonderzoek, 

Search Ingenieursbureau b.v., locatiecode MPA1021, d.d. 8 november 2010). Daarbij is de locatie 

opgedeeld in 4 deellocaties, waarvan deellocatie D de schuur in het weiland betrof. In de strook 

rondom de schuur zijn 6 asbestgaten gegraven, in 1 asbestgat is een gehalte hechtgebonden asbest 

gemeten van 18 mg/kg d.s.. Verder is destijds in geen van de overige monsters asbest aangetroffen.  

 

 

Figuur 3: Onderzoeksinspanning deellocatie D (2010) 

 

Tijdens het asbestonderzoek in 2010 is de bovengrond indicatief onderzocht op overige parameters 

uit het NEN-pakket. Geen van de onderzochte stoffen is in een verhoogd gehalte gemeten. 
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3 Onderzoeksstrategie 

3.1 Verkennend bodemonderzoek 

Voor het verkennend bodemonderzoek zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

- De te onderzoeken oppervlakte bedraagt 1.300 m². 

- Op basis van het vooronderzoek wordt voor de onderzoeksstrategie aangesloten bij de 

NEN5470, strategie “ONVERDACHT”. 

 

Tabel 3.1: Aantallen boringen, peilbuizen en analyses conform NEN5740 (strategie “ONV”) 

Onderdeel Aantal 

Boring tot 0,5 m-mv 6 

Boring tot grondwaterstand  1 

Peilbuis 1 

Analyses grond (NEN-pakket – minerale olie, zware metalen, PAK, PCB) 2 

Analyses grondwater (NEN-pakket – aromaten, gechloreerde koolwaterstoffen, zware me-

talen, minerale olie) 

1 

 

 

3.2 Asfaltonderzoek / asbestonderzoek / verdachte plekken 

Na de sloop van de schuur is wel de schuur zelf asbestvrij verklaard, maar is geen inspectie gedaan 

van het maaiveld. Tijdens dit bodemonderzoek wordt een maaiveldinspectie uitgevoerd op asbest-

verdacht materiaal.  

 

De mogelijk aanwezige voormalige sloot is in de jaren ’80 niet meer aanwezig. Destijds werd vaak 

asbest(pulp) van de Eternit fabriek gebruikt voor het verharden van erven en dempen van sloten. 

Sloten die in het verleden zijn gedempt met bodemvreemd materiaal zijn daarom verdacht van de 

aanwezigheid van asbest. De ligging van deze voormalige sloot is in het veld nog te herkennen door 

de aanwezige bomen. Op de plek van de voormalige sloot worden 2 asbestgaten gegraven ter veri-

ficatie van de aanwezigheid van bodemvreemd materiaal. Al naar gelang de aanwezigheid van bo-

demvreemd materiaal wordt een kwalitatief of kwantitatief asbestanalyse uitgevoerd. 
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4 Uitgevoerde werkzaamheden en resultaten 

4.1 Uitgevoerde werkzaamheden 

Het veldwerk is uitgevoerd door Poelsema Veldwerkbureau, gecertificeerd voor BRL SIKB 2000 cer-

tificaatnummer EC-SIKB-02239. Het veldwerk wordt uitgevoerd onder aansturing van een projectlei-

der van TTE. Het analyseren van de genomen grond- en grondwatermonsters zijn uitbesteed aan 

een geaccrediteerd laboratorium (AL-West). 

 

De boorstaten, toetsingstabellen, analysecertificaten en veldwerkformulieren zijn opgenomen in res-

pectievelijk bijlage 2 t/m 5.  

 

Op 12 november 2021 is een veldinspectie uitgevoerd. Daarna zijn 1 peilbuis tot 4,5 m-mv (pb 01), 

1 boring tot 2,0 m-mv (02) en 6 boringen verdeeld over de locatie tot 0,5 m-mv (03 t/m 08). De 

peilbuis en boring 02 zijn geplaatst nabij de toekomstige woning, waarbij de peilbuis nabij de contour 

van de voormalige sloot is gezet.  

 

De ligging van een eventuele voormalige sloot is te herkennen aan de bomen in het veld (zie foto). 

In de contour van de voormalige sloot zijn 2 asbestgaten (30x30 cm) gegraven tot ruim 50 cm diep 

(tot in de zandige ondergrond) AB 01 en AB 02.  

 

 

Foto 1: Situatie asbestgaten in mogelijke voormalige sloot 
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4.2 Resultaten 

Bodemopbouw en grondwaterstand 

Het maaiveld bestaat volledig uit gras. Daaronder is matig humeus matig fijn zand aanwezig tot 

ongeveer 0,5 meter diep. Tussen 0,5 en 1,6 m-mv (meter beneden maaiveld) wordt matig fijn zand 

aangetroffen, gevolgd door leemhoudend zand tot zandig leem. Het grondwater stond ten tijde van 

het bodemonderzoek op 3,25 m-mv.  

 

Zintuiglijke waarnemingen 

Bij de maaiveldinspectie is geen asbestverdacht materiaal aangetroffen. Tijdens de boorwerkzaam-

heden zijn geen bodemvreemde materialen waargenomen, geen onnatuurlijke bijmengingen en 

geen olie-waterreactie. In de bovenste halve meter worden wortelresten en wat grind aangetroffen. 

 

In de gegraven gaten is geen bodemvreemd materiaal aanwezig. Er is ook geen slootprofiel waar-

genomen. De opgeboorde grond en de situatie in het gegraven gat is overeenkomstig het boorprofiel 

van de nabijgelegen peilbuis.  

 

 

Foto 2 en 3: AB02 in vermoede sloot en opgegraven materiaal 

 

Analyseresultaten 

 

Grond 

In tabel 4.1 is de samenstelling van de (grond)mengmonsters weergegeven. Tevens is aangegeven 

voor welke parameters sprake is van overschrijdingen van de toetsingswaarden. De volledige toet-

singstabellen zijn opgenomen in bijlage 3. 
 

Tabel 4.1: Samenstelling (meng)monsters en analyseresultaten (Geel: >Achtergrondwaarde, Rood: >Interven-

tiewaarde) 

Monstercode Deelmonsters 

(boringen)  

Monstertraject (m-mv) Overschrijding van toetsings-

waarde (gehalte in mg/kg d.s.) 

MMbg 01 t/m 08 Bovengrond: 0-0,50 - 

MMog 01, 02 Ondergrond: 0,50-1,6 - 

MMasbest AB01, AB02 0-0,50 - 

 

In de grondmengmonsters zijn geen van de onderzochte stoffen gemeten boven de achtergrond-

waarde. In het mengmonster van de gegraven gaten voor het onderzoek naar asbest in de gedempte 

sloot is geen asbest aangetroffen. 
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Grondwater 

De resultaten van het grondwater zijn samengevat in tabel 4.2.  
 

Tabel 4.2: Analyseresultaten grondwater (Geel: >Achtergrondwaarde, Rood: >Interventiewaarde) 

Peilbuis  Filtertraject (m-mv) Analyses Overschrijdingen  

(gemeten concentratie in µg/l) 

01 3,5-4,5 NEN-grondwater Barium (180) 

Naftaleen (0,049) 

Xylenen (0,25) 

Zink (81) 

 

In het grondwater zijn lichte verontreinigingen gemeten aan xylenen, zink, barium en naftaleen. Xy-

leen en naftaleen (beiden olieachtige producten) liggen net boven de bepalingsgrens/achtergrond-

waarde. De metalen zink en barium worden gemeten boven de achtergrondwaarde. De interventie-

waarde wordt niet overschreden. 
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5 Samenvatting en conclusie 

In november 2021 is een verkennend asbestbodemonderzoek uitgevoerd op de nieuwbouwlocatie 

in de paardenweide naast Postweg 12 te Markelo. De locatie is in gebruik als een paardenweide en 

zal in de toekomst worden bebouwd met een woning in het kader van de Rood-voor-Rood regeling. 

Vanwege deze voorgenomen bestemmingswijziging is een verkennend bodemonderzoek uitge-

voerd, om aan te tonen dat de locatie geschikt is voor de functie wonen met tuin. De te onderzoeken 

locatie heeft een oppervlakte van ongeveer 1.300 m2. De onderzoekslocatie maakt momenteel on-

derdeel uit van een groter perceel, behorend bij de Postweg 12. 

 

Uit het vooronderzoek blijkt dat de locatie onverdacht is van de aanwezigheid van verontreiniging. 

Er hebben geen verdachte activiteiten plaatsgevonden. Het bodemonderzoek is uitgevoerd conform 

NEN 5740, strategie onverdacht. In het verleden heeft op de locatie een schuur met asbesthoudend 

dak gestaan, deze is in 2019 onder asbestcondities gesloopt. In 2010 is de gehele locatie Postweg 

12 onderzocht op de aanwezigheid van asbest, in het kader van de Saneringsregeling asbestwegen 

derde fase. In 2010 is geen sterke verontreiniging met asbest aangetroffen. Gelijktijdig met het bo-

demonderzoek heeft ook een maaiveldinspectie plaatsgevonden naar de aanwezigheid van asbest-

verdachte materialen.  

 

Op de locatie was mogelijk tot aan de jaren ’80 een watergang (greppel of sloot) aanwezig op de 

locatie. De contour van deze greppel/sloot is in het huidige landschap nog te herkennen aan oude 

bomen die nog aanwezig zijn, momenteel is er geen sprake van een greppel/sloot. De mogelijke 

demping van deze sloot is onderzocht door enkele asbestgaten te graven. 

 

Op basis van de onderzoeksresultaten wordt het volgende geconcludeerd: 

• In de bovengrond en de ondergrond wordt de achtergrondwaarde niet overschreden. 

• Het grondwater is licht verontreinigd met barium, naftaleen, xyleen en zink. 

• Er is geen bodemvreemd materiaal aangetroffen in de contour van de voormalige sloot, er 

is ook geen oude slootbodem waargenomen en in het grondmonster is geen asbest aanwe-

zig. 

 

De lichte verontreinigingen in het grondwater vormen geen belemmering voor de geplande bestem-

mingswijziging. De locatie is geschikt voor de functie wonen met tuin. 

 

 

 

 



 

C21046 VBO POSTWEG 12 MARKELO_DEF  

 

V
B

O
 P

O
S

T
W

E
G

 1
2

 M
A

R
K

E
L

O
 

 

 

 
  



N

 Datum

09-12-2021

 Schaal

1 : 500

Formaat

A4

 Bijlage

-

Familie Bruineberg
Opdrachtgever

C21046 Markelo, Postweg 12,  VO
Projectnaam

Boring tot 2,0 m-mv

Boring tot 0,5 m-mv

Asbestgat

Peilbuis

Vermoedelijke ligging voormalige sloot

Voormalige schuur

Onderzoekslocatie

Legenda

Situatietekening



 

C21046 VBO POSTWEG 12 MARKELO_DEF  

 

V
B

O
 P

O
S

T
W

E
G

 1
2

 M
A

R
K

E
L

O
 

Bijlage 2: Boorstaten 
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Schaal 1: 50

Projectcode: C21046

Projectnaam: Markelo, Postwegen 12

v01

Y: 474539,46

Datum: 12-11-2021

X: 230347,14

GWS: 300

Boormeester: Karlo Naberman
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10

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig humeus,
sterk wortelhoudend, sporen grind, geen
olie-water reactie, donkerbruin, Edelmanboor

50

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

110

Zand, matig fijn, matig siltig, sterk
leemhoudend, geen olie-water reactie,
roestbruin, Edelmanboor

160

Leem, sterk zandig, sporen roest, geen
olie-water reactie, neutraal roestbruin,
Edelmanboor

300

Leem, zwak zandig, geen olie-water reactie,
licht grijsbruin, Edelmanboor

450

v02

Y: 474548,55

Datum: 12-11-2021

X: 230353,64

GWS: 300

Boormeester: Karlo Naberman
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1
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gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig humeus,
sterk wortelhoudend, sporen grind, geen
olie-water reactie, donkerbruin, Edelmanboor

50

Leem, sterk zandig, geen olie-water reactie,
licht bruingrijs, Edelmanboor

100

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

170

Leem, sterk zandig, geen olie-water reactie,
neutraal roestbruin, Edelmanboor

200

v03

Datum: 12-11-2021

GWS: 300

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

2

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig humeus,
sterk wortelhoudend, sporen grind, brokken
leem, geen olie-water reactie, donkerbruin,
Edelmanboor

20

Leem, sterk zandig, geen olie-water reactie,
neutraal roestgrijs, Edelmanboor

50

v04

Datum: 12-11-2021

GWS: 300

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig humeus,
sterk wortelhoudend, sporen grind, brokken
leem, geen olie-water reactie, donkerbruin,
Edelmanboor

50
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Schaal 1: 50

Projectcode: C21046

Projectnaam: Markelo, Postwegen 12

v05

Datum: 12-11-2021

GWS: 300

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

2

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig humeus,
sterk wortelhoudend, sporen grind, brokken
leem, geen olie-water reactie, donkerbruin,
Edelmanboor

20

Leem, sterk zandig, geen olie-water reactie,
neutraal roestgrijs, Edelmanboor

50

v06

Datum: 12-11-2021

GWS: 300

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig humeus,
sterk wortelhoudend, sporen grind, brokken
leem, geen olie-water reactie, donkerbruin,
Edelmanboor

50

v07

Datum: 12-11-2021

GWS: 300

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig humeus,
sterk wortelhoudend, sporen grind, brokken
leem, geen olie-water reactie, donkerbruin,
Edelmanboor

50

v08

Datum: 12-11-2021

GWS: 300

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig humeus,
sterk wortelhoudend, sporen grind, brokken
leem, geen olie-water reactie, donkerbruin,
Edelmanboor

50
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Schaal 1: 50

Projectcode: C21046

Projectnaam: Markelo, Postwegen 12

vAB01

Y: 474531,28

Datum: 12-11-2021

X: 230347,59

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig humeus,
sterk wortelhoudend, sporen grind, brokken
leem, geen olie-water reactie, donkerbruin,
Edelmanboor

50

vAB02

Y: 474545,02

Datum: 12-11-2021

X: 230350,27

Boormeester: Karlo Naberman

0

50

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig humeus,
sterk wortelhoudend, sporen grind, brokken
leem, geen olie-water reactie, donkerbruin,
Edelmanboor

50

vMM voormalige sloot

Datum: 12-11-2021

Boormeester: Karlo Naberman

0

1

0



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

zand afdichting

bentoniet/mikoliet/klei afdichting

grind afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand
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Bijlage 3: Toetsingstabellen 
 
  



 
 

Projectcode: C21046 

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   MMbg MMog 

Grondsoort  Zand Zand 

Zintuiglijke bijmengingen  sterk wortelhoudend, sporen grind, 
brokken leem, geen olie-water 
reactie 

sterk leemhoudend, geen olie-
water reactie 

Certificaatcode     

Boring(en)   01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 01, 01, 02, 02 

Traject (m -mv)   0,00 - 0,50 0,50 - 1,60 

Humus % ds 4,60 0,30 

Lutum % ds 5,90 9,50 

Datum van toetsing  25-11-2021 25-11-2021 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

    

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN  

PCB (som 7) mg/kg ds  0,0049 <0,0107 -0,01  0,0049 <0,0245 0 

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004 

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004 

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004 

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004 

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004 

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004 

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,004 

    

METALEN    

IJzer  % ds  <5 4 (6)  <5 4 (6) 

Kobalt  mg/kg ds  <3 <5 -0,06  6,7 12,9 -0,01 

Nikkel  mg/kg ds  5,5 12,1 -0,35  9 16 -0,29 

Koper  mg/kg ds  6,6 11,2 -0,19  5,2 8,5 -0,21 

Zink  mg/kg ds  32 60 -0,14  <20 <24 -0,2 

Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 

Cadmium  mg/kg ds  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03 

Barium  mg/kg ds  <20 <36 (6)  26 52 (6) 

Kwik  mg/kg ds  <0,05 <0,05 -0  <0,05 <0,04 -0 

Lood  mg/kg ds  17 24 -0,05  <10 <10 -0,08 

    

OVERIG    

Droge stof %  83,2 83,2 (6)  86,6 86,6 (6) 

Lutum %  5,9   9,5  

Organische stof (humus) % ds  4,6   0,3  

    

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN  

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 5 (6)  <3 11 (6) 

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <53 -0,03  <35 <123 -0,01 

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <3 5 (6)  <3 11 (6) 

Minerale olie C16 - C20 mg/kg ds  <4 6 (6)  <4 14 (6) 

Minerale olie C20 - C24 mg/kg ds  <5 8 (6)  <5 18 (6) 

Minerale olie C24 - C28 mg/kg ds  <5 8 (6)  <5 18 (6) 

Minerale olie C28 - C32 mg/kg ds  <5 8 (6)  <5 18 (6) 

Minerale olie C32 - C36 mg/kg ds  <5 8 (6)  <5 18 (6) 

Minerale olie C36 - C40 mg/kg ds  <5 8 (6)  <5 18 (6) 

    

PAK    

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Chryseen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

PAK 10 VROM mg/kg ds  0,35 <0,35 -0,03  0,35 <0,35 -0,03 

 
 
 

  



 
 

Projectcode: C21046 

Tabel 2: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

   AW WO IND I 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 

   

METALEN   

Cadmium  mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 

Kobalt  mg/kg ds  15 35 190 190 

Koper  mg/kg ds  40 54 190 190 

Kwik  mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 

Lood  mg/kg ds  50 210 530 530 

Molybdeen  mg/kg ds  1,5 88 190 190 

Nikkel  mg/kg ds  35 39 100 100 

Zink  mg/kg ds  140 200 720 720 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 190 500 5000 

   

PAK   

PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 

 
 

---------- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
<=T : Kleiner of gelijk aan Tussenwaarde 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.1.0 - 

 
  



 
 

Projectcode: C21046 

Tabel 3: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Watermonster  01-1-1 

Datum  19-11-2021 

Filterdiepte (m -mv)  3,50 - 4,50 

Datum van toetsing  7-12-2021 

Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde 

  Meetw GSSD Index 

   

AROMATISCHE VERBINDINGEN 

Benzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0 

Tolueen µg/l  <0,2 <0,1 -0,01 

Xylenen (som) µg/l  0,25 0,25 0 

meta-/para-Xyleen (som) µg/l  <0,2 <0,1 

ortho-Xyleen µg/l  0,11 0,11 

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  <0,2 <0,1 -0,02 

Som 16 Aromatische oplosmiddelen µg/l   0,67(2,14) 

   

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 

1,3-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1 

1,1-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1 

Dichloorpropaan µg/l   <0,42 -0 

cis + trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  0,21 <0,14 0,01 

1,1-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 0,01 

cis-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 

trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 

Dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1 0 

Trichloormethaan (Chloroform) µg/l  <0,2 <0,1 -0,01 

Tribroommethaan (bromoform) µg/l  <0,2 <0,1(14) 

Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  <0,1 <0,1 0,01 

1,1-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,01 

1,2-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,02 

1,2-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1 

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0 

1,1,2-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0 

Trichlooretheen (Tri) µg/l  <0,2 <0,1 -0,05 

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  <0,1 <0,1 0 

Vinylchloride µg/l  <0,2 <0,1 0,03 

   

METALEN   

Kobalt  µg/l  2,4 2,4 -0,22 

Nikkel  µg/l  13 13 -0,03 

Koper  µg/l  <2 <1 -0,23 

Zink  µg/l  81 81 0,02 

Molybdeen  µg/l  <2 <1 -0,01 

Cadmium  µg/l  0,27 0,27 -0,02 

Barium  µg/l  180 180 0,23 

Kwik  µg/l  <0,05 <0,04 -0,06 

Lood  µg/l  <2 <1 -0,23 

   

OVERIG   

som dichloorpropaan-isomeren µg/l  0,42  

   

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN   

Minerale olie C10 - C12 µg/l  <10 7(6) 

Minerale olie C10 - C40 µg/l  <50 <35 -0,03 

Minerale olie C12 - C16 µg/l  <10 7(6) 

Minerale olie C16 - C20 µg/l  <5 4(6) 

Minerale olie C20 - C24 µg/l  <5 4(6) 

Minerale olie C24 - C28 µg/l  <5 4(6) 

Minerale olie C28 - C32 µg/l  <5 4(6) 

Minerale olie C32 - C36 µg/l  <5 4(6) 

Minerale olie C36 - C40 µg/l  <5 4(6) 

   

PAK   

Naftaleen µg/l  0,049 0,049 0 

PAK 10 VROM -   0,00070(11) 

 
 
 



 
 

Projectcode: C21046 

Tabel 4: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

   S S Diep Indicatief I 

   

AROMATISCHE VERBINDINGEN   

Benzeen µg/l  0,2   30 

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  6   300 

Tolueen µg/l  7   1000 

Xylenen (som) µg/l  0,2   70 

Som 16 Aromatische oplosmiddelen µg/l    150 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  0,01   300 

1,1,2-Trichloorethaan µg/l  0,01   130 

1,1-Dichloorethaan µg/l  7   900 

1,1-Dichlooretheen µg/l  0,01   10 

1,2-Dichloorethaan µg/l  7   400 

cis + trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  0,01   20 

Dichloormethaan µg/l  0,01   1000 

Dichloorpropaan µg/l  0,8   80 

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  0,01   40 

Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  0,01   10 

Tribroommethaan (bromoform) µg/l     630 

Trichlooretheen (Tri) µg/l  24   500 

Vinylchloride µg/l  0,01   5 

Trichloormethaan (Chloroform) µg/l  6   400 

   

METALEN   

Barium  µg/l  50 200  625 

Cadmium  µg/l  0,4 0,06  6 

Kobalt  µg/l  20 0,7  100 

Koper  µg/l  15 1,3  75 

Kwik  µg/l  0,05 0,01  0,3 

Lood  µg/l  15 1,7  75 

Molybdeen  µg/l  5 3,6  300 

Nikkel  µg/l  15 2,1  75 

Zink  µg/l  65 24  800 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 µg/l  50   600 

   

PAK   

Naftaleen µg/l  0,01   70 

 

---------- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
<=T : Kleiner of gelijk aan Tussenwaarde 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.1.0 - 
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ANALYSERAPPORT

19.11.2021Datum
35007957Relatienr
1100340Opdrachtnr.

Opdracht   1100340   Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35007957  Poelsema Veldwerk Bureau
Uw referentie C21046 Markelo, Postwegen 12
Opdrachtacceptatie 15.11.21

Poelsema Veldwerk Bureau
De Kampen 19
8325 DD VOLLENHOVE

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. 

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.

Geachte heer, mevrouw,

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

Met vriendelijke groet,
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Algemene monstervoorbehandeling

Fracties (sedigraaf)

Klassiek Chemische Analyses

Voorbehandeling metalen analyse

Metalen (AS3000)

PAK (AS3000)

Minerale olie (AS3000/AS3200)

%
% Ds

% Ds

% Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds

797014 797015

-- --
-- --
-- --

-- --

-- --

-- --

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

-- --
-- --

Eenheid
MMbg 01 (0-50) 02 (0-50) 03 (0-20) 04 (0-50) 

05 (0-20) 06 (0-50) 07 (0-50) 08 (0-50)
MMog 01 (50-100) 01 (110-160) 02 (50-100) 02

(100-150)

Opdracht   1100340   Bodem / Eluaat

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof
IJzer (Fe2O3)

Fractie < 2 µm

Organische stof

Koningswater ontsluiting

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (AS3000)
Zink (Zn)

Anthraceen
Benzo(a)anthraceen
Benzo-(a)-Pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen
Chryseen
Fenanthreen
Fluorantheen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
Naftaleen
Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

S
S
S

S

S

S

S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S

   x)    x)

   #)    #)

*) *)

++ ++
83,2 86,6
<5,0 <5,0

5,9 9,5

4,6   0,3   

++ ++

<20 26
<0,20 <0,20

<3,0 6,7
6,6 5,2

<0,05 <0,05
17 <10

<1,5 <1,5
5,5 9,0
32 <20

<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
0,35   0,35   

<35 <35
<3 <3

797014
797015

12.11.2021
12.11.2021

MMbg 01 (0-50) 02 (0-50) 03 (0-20) 04 (0-50) 05 (0-20) 06 (0-50) 07 (0-50) 08 (0-50)

MMog 01 (50-100) 01 (110-160) 02 (50-100) 02 (100-150)

Monstername Monster beschrijvingMonsternr.
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Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

P
ar

am
et

er
s 

ui
tg

ev
oe

rd
 d

oo
r 

A
L-

W
es

t B
V

 z
ijn

 g
ea

cc
re

di
te

er
d 

vo
lg

en
s 

E
N

 IS
O

/IE
C

 1
70

25
:2

01
7.

 A
lle

en
 n

ie
t-

ge
ac

cr
ed

ite
er

de
 e

n/
of

 u
itb

es
te

de
 p

ar
am

et
er

s 
zi

jn
 g

em
ar

ke
er

d 
m

et
 h

et
 s

ym
bo

ol
 "

 *
) 

".



Minerale olie (AS3000/AS3200)

Polychloorbifenylen (AS3000)

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

797014 797015

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

Eenheid

x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.
#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Begin van de analyses: 15.11.2021
Einde van de analyses:  19.11.2021

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was 
voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen. .

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

MMbg 01 (0-50) 02 (0-50) 03 (0-20) 04 (0-50) 
05 (0-20) 06 (0-50) 07 (0-50) 08 (0-50)

MMog 01 (50-100) 01 (110-160) 02 (50-100) 02
(100-150)

Opdracht   1100340   Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
De parameter-specifieke analytische meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de 
gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen.

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

S
S
S
S
S
S
S
S

*) *)

*) *)

*) *)

*) *)

*) *)

*) *)

*) *)

   #)    #)

<3 <3
<4 <4
<5 <5
<5 <5
<5 <5
<5 <5
<5 <5

<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
0,0049   0,0049   

Het analyseresultaat van PCB 138 is mogelijk overschat vanwege co-elutie met PCB 163
Het organische stof gehalte wordt gecorrigeerd voor het lutum gehalte, als geen lutum bepaald is wordt gecorrigeerd als ware het lutum gehalte 
5,4%
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Toegepaste methoden

conform Protocollen AS 3000

conformNEN-EN12880;  AS3000,  AS3200; NEN-EN15934
eigen methode

Gelijkwaardig aan NEN 5739
Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200

Organische stof Voorbehandeling conform AS3000 Barium (Ba) Cadmium (Cd) Kobalt (Co)
Koper (Cu) Kwik (Hg) Lood (Pb) Molybdeen (Mo) Nikkel (AS3000) Zink (Zn)
Koolwaterstoffractie C10-C40 Anthraceen Benzo(a)anthraceen Benzo-(a)-Pyreen Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen Chryseen Fenanthreen Fluorantheen Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen Naftaleen
Som PAK (VROM) (Factor 0,7) PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

Droge stof
Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

IJzer (Fe2O3)
Koningswater ontsluiting Fractie < 2 µm

Opdracht   1100340   Bodem / Eluaat

*)

: 

: 
: 

: 
: 
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C21046
Markelo, Postwegen 12
1100340AL-West Opdrachtnummer

Projectnummer
Projectnaam

Begin van de analyses:
Einde van de analyses:

15.11.2021
19.11.2021

Monstergegevens
Monsternr. Barcode Boornummer Monstername Aanlevering

797014
797014
797014
797014
797014
797014
797014
797014

797015
797015
797015
797015

1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
3
4

AG40024867
AG40024889
AG40024902
AG40024946
AG40024957
AG40024979
AG4002499B
AG40029604

AG4002500.
AG4002969D
AG40024924
AG4002968C

12.11.21
12.11.21
12.11.21
12.11.21
12.11.21
12.11.21
12.11.21
12.11.21

12.11.21
12.11.21
12.11.21
12.11.21

   

15.11.21
15.11.21
15.11.21
15.11.21
15.11.21
15.11.21
15.11.21
15.11.21

15.11.21
15.11.21
15.11.21
15.11.21
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CHROMATOGRAM for Order No. 1100340, Analysis No. 797014, created at 18.11.2021 09:13:13

Monster beschrijving: MMbg 01 (0-50) 02 (0-50) 03 (0-20) 04 (0-50) 05 (0-20) 06 (0-50) 07 (0-50) 08 (0-50)

[@ANALYNR_START=797014]
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CHROMATOGRAM for Order No. 1100340, Analysis No. 797015, created at 18.11.2021 09:42:56

Monster beschrijving: MMog 01 (50-100) 01 (110-160) 02 (50-100) 02 (100-150)

[@ANALYNR_START=797015]
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ANALYSERAPPORT

23.11.2021Datum
35007957Relatienr
1100341Opdrachtnr.

Opdracht   1100341   Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35007957  Poelsema Veldwerk Bureau
Uw referentie C21046 Markelo, Postwegen 12
Opdrachtacceptatie 15.11.21

Poelsema Veldwerk Bureau
De Kampen 19
8325 DD VOLLENHOVE

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 

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 erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Geachte heer, mevrouw,

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

Met vriendelijke groet,
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Asbestbepaling in grond/puin
Asbest (klassiek)

797028

--

Eenheid

Begin van de analyses: 15.11.2021
Einde van de analyses:  23.11.2021

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was 
voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen. .

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

Toegepaste methoden

Asbest in bodem en materialen vlgs eigen methode Asbest (klassiek)

MMasbest MM voormalige 
sloot (0-50)

Opdracht   1100341   Bodem / Eluaat

De parameter-specifieke analytische meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de 
gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen.

zie bijlage

797028 12.11.2021 MMasbest MM voormalige sloot (0-50)

Monstername Monster beschrijvingMonsternr.

: 

A
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C21046
Markelo, Postwegen 12
1100341AL-West Opdrachtnummer

Projectnummer
Projectnaam

Begin van de analyses:
Einde van de analyses:

15.11.2021
23.11.2021

Monstergegevens
Monsternr. Barcode Boornummer Monstername Aanlevering

797028 AG40029749 12.11.21 15.11.21
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Rapportageblad klassieke methode
Asbestanalyse van bodem en materialen volgens Eigen Methode

Monsternr. : 797028
Datum onderzoek : 19-11-2021

Fracties (g)
Monster nat (g) 498,2
Monster droog (g) 412,3
DS(%) 82,76

Zeeffraktie > 4 mm

Soort asbest Aantal deeltjes Percentage

   
   

Zeeffraktie <4 mm

Soort asbest Aantal deeltjes Percentage

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108

Opmerkingen

Opmerkingen

Geen asbest gevonden.
 

 

Opmerkingen

Geen asbest gevonden.
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ANALYSERAPPORT

25.11.2021Datum
35007957Relatienr
1102289Opdrachtnr.

Opdracht   1102289   Water

Opdrachtgever 35007957  Poelsema Veldwerk Bureau
Uw referentie C21046 Markelo, Postwegen 12
Opdrachtacceptatie 19.11.21

Poelsema Veldwerk Bureau
De Kampen 19
8325 DD VOLLENHOVE

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. 

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.

Geachte heer, mevrouw,

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

Met vriendelijke groet,
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Metalen (AS3000)

Aromaten (AS3000)

Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l

808120

--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--

Eenheid
01-1-1 01 (350-450)

Opdracht   1102289   Water

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen
m,p-Xyleen
ortho-Xyleen
Som Xylenen (Factor 0,7)

Naftaleen
Styreen

Dichloormethaan
Trichloormethaan (Chloroform)

Tetrachloormethaan (Tetra)
1,1-Dichloorethaan
1,2-Dichloorethaan
1,1,1-Trichloorethaan
1,1,2-Trichloorethaan
Vinylchloride
1,1-Dichlooretheen
Cis-1,2-Dichlooretheen
trans-1,2-Dichlooretheen
Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen 
(Factor 0,7)
Som Dichlooretheen (Factor 0,7)

Trichlooretheen (Tri)
Tetrachlooretheen (Per)

S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S

   #)

   #)

   #)

180
0,27

2,4
<2,0

<0,05
<2,0
<2,0

13
81

<0,20
<0,20
<0,20
<0,20

0,11
0,25   
0,049
<0,20

<0,20
<0,20
<0,10
<0,20
<0,20
<0,10
<0,10
<0,20
<0,10
<0,10
<0,10
0,14   

0,21   
<0,20
<0,10

808120 01-1-1 01 (350-450) 19.11.2021

Monster beschrijving Monstername MonsternamepuntMonsternr.
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Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

Broomhoudende koolwaterstoffen

Minerale olie (AS3000)

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

808120

--
--
--
--

--

--
--
--
--
--
--
--
--
--

Eenheid

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Begin van de analyses: 19.11.2021
Einde van de analyses:  25.11.2021

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was 
voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen. .

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

01-1-1 01 (350-450)

Opdracht   1102289   Water

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
De parameter-specifieke analytische meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de 
gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen.

1,1-Dichloorpropaan
1,2-Dichloorpropaan
1,3-Dichloorpropaan
Som Dichloorpropanen (Factor 0,7)

Tribroommethaan (bromoform)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

S
S
S
S

S

S

   #)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

<0,20
<0,20
<0,20
0,42   

<0,20

<50
<10
<10

<5,0
<5,0
<5,0
<5,0
<5,0
<5,0
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Toegepaste methoden
eigen methode

Protocollen AS 3100

Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

Barium (Ba) Cadmium (Cd) Kobalt (Co) Koper (Cu) Kwik (Hg) Lood (Pb) Molybdeen (Mo) Nikkel (Ni)
Zink (Zn) Dichloormethaan Tribroommethaan (bromoform) Benzeen Trichloormethaan (Chloroform)
Tetrachloormethaan (Tetra) Tolueen Ethylbenzeen 1,1-Dichloorethaan m,p-Xyleen ortho-Xyleen
1,2-Dichloorethaan Som Xylenen (Factor 0,7) Naftaleen Styreen 1,1,1-Trichloorethaan 1,1,2-Trichloorethaan
Vinylchloride 1,1-Dichlooretheen Cis-1,2-Dichlooretheen trans-1,2-Dichlooretheen
Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen (Factor 0,7) Som Dichlooretheen (Factor 0,7) Trichlooretheen (Tri)
Tetrachlooretheen (Per) 1,1-Dichloorpropaan 1,2-Dichloorpropaan 1,3-Dichloorpropaan
Som Dichloorpropanen (Factor 0,7) Koolwaterstoffractie C10-C40

Opdracht   1102289   Water

*): 

: 
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C21046
Markelo, Postwegen 12
1102289AL-West Opdrachtnummer

Projectnummer
Projectnaam

Begin van de analyses:
Einde van de analyses:

19.11.2021
25.11.2021

Monstergegevens
Monsternr. Barcode Boornummer Monstername Aanlevering

808120
808120
808120

A10200896888
A11300194440
A20500046819

19.11.21
19.11.21
19.11.21

19.11.21
19.11.21
19.11.21
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CHROMATOGRAM for Order No. 1102289, Analysis No. 808120, created at 22.11.2021 12:27:13

Monster beschrijving: 01-1-1 01 (350-450)

[@ANALYNR_START=808120]
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Bijlage 5: Veldwerkformulieren 
 

 











 
 

Projectcode: C21046 

 

Tabel 1: Zintuiglijk waargenomen bijzonderheden 

Boring Diepte boring 
(m -mv) 

Traject 
(m -mv) 

Grondsoort Waargenomen bijzonderheden 

01 4,50 0,00 - 0,50 Zand sterk wortelhoudend, sporen grind, geen 
olie-water reactie 

  0,50 - 1,10 Zand geen olie-water reactie 

  1,10 - 1,60 Zand sterk leemhoudend, geen olie-water 
reactie 

  1,60 - 3,00 Leem sporen roest, geen olie-water reactie 

  3,00 - 4,50 Leem geen olie-water reactie 

AB01a 2,00 0,00 - 0,30 Zand geen olie-water reactie 

  0,30 - 0,60 Leem zwak roesthoudend, geen olie-water 
reactie 

  0,60 - 1,10 Leem matig roesthoudend, laagjes zand, geen 
olie-water reactie 

  1,10 - 1,50 Zand laagjes leem, zwak roesthoudend, geen 
olie-water reactie 

  1,50 - 2,00 Leem zwak roesthoudend, lensjes zand, geen 
olie-water reactie 

AB02a 2,00 0,00 - 0,30 Zand geen olie-water reactie 

  0,30 - 0,60 Leem zwak roesthoudend, geen olie-water 
reactie 

  0,60 - 1,30 Leem matig roesthoudend, geen olie-water 
reactie 

  1,30 - 1,40 Zand matig roesthoudend, geen olie-water 
reactie 

  1,40 - 2,00 Leem zwak roesthoudend, geen olie-water 
reactie 

02 2,00 0,00 - 0,50 Zand sterk wortelhoudend, sporen grind, geen 
olie-water reactie 

  0,50 - 1,00 Leem geen olie-water reactie 

  1,00 - 1,70 Zand geen olie-water reactie 

  1,70 - 2,00 Leem geen olie-water reactie 

03 0,50 0,00 - 0,20 Zand sterk wortelhoudend, sporen grind, 
brokken leem, geen olie-water reactie 

  0,20 - 0,50 Leem geen olie-water reactie 

04 0,50 0,00 - 0,50 Zand sterk wortelhoudend, sporen grind, 
brokken leem, geen olie-water reactie 

05 0,50 0,00 - 0,20 Zand sterk wortelhoudend, sporen grind, 
brokken leem, geen olie-water reactie 

  0,20 - 0,50 Leem geen olie-water reactie 

06 0,50 0,00 - 0,50 Zand sterk wortelhoudend, sporen grind, 
brokken leem, geen olie-water reactie 

07 0,50 0,00 - 0,50 Zand sterk wortelhoudend, sporen grind, 
brokken leem, geen olie-water reactie 

08 0,50 0,00 - 0,50 Zand sterk wortelhoudend, sporen grind, 
brokken leem, geen olie-water reactie 

AB01 0,50 0,00 - 0,50 Zand sterk wortelhoudend, sporen grind, 
brokken leem, geen olie-water reactie 

AB02 0,50 0,00 - 0,50 Zand sterk wortelhoudend, sporen grind, 
brokken leem, geen olie-water reactie 

 
 
 

Tabel 2: Metingen grondwater 

Peilbuis Filterdiepte 
(m -mv) 

Grondwater-stand 
(m -mv) 

pH 
(-) 

EC 
(µS/cm) 

Troebelheid 
(NTU) 

01 3,50 - 4,50 3,25 7,4 180 45 

 
 
  



 
 

Projectcode: C21046 

Tabel 3: Monsterselectie 

Analyse- 
monster 

Traject 
(m -mv) 

Deelmonsters Analysepakket 

MMasbest 0,00 - 0,50 MM voormalige 
sloot (0,00 

Asbest kwalitatief 

MMbg 0,00 - 0,50 01 (0,00 - 0,50) 
02 (0,00 - 0,50) 
03 (0,00 - 0,20) 
04 (0,00 - 0,50) 
05 (0,00 - 0,20) 
06 (0,00 - 0,50) 
07 (0,00 - 0,50) 
08 (0,00 - 0,50) 

NEN grond 

MMog 0,50 - 1,60 01 (0,50 - 1,00) 
01 (1,10 - 1,60) 
02 (0,50 - 1,00) 
02 (1,00 - 1,50) 

NEN grond 

 
 
 

Tabel 4: Analyses grondwater 

Analyse- 
monster 

Filterdiepte (m -mv) Analysepakket 

01-1-1 3,50 - 4,50 NEN grondwater 
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1. Inleiding  
1.1 Aanleiding en doel  
Initiatiefnemer is voornemens een vrijstaande woning te bouwen aan Postweg 12 te Markelo. Om te 

voorkomen dat de verbodsbepalingen uit de Wet natuurbescherming (hierna te noemen Wnb) worden 

overtreden, dient onderzoek gedaan te worden naar de aanwezigheid van beschermde gebieden en flora 

en fauna. Aan MBH Consult B.V. is opdracht gegeven dit onderzoek uit te voeren.  

In de quickscan wordt onderzocht of:  

• de ingreep mogelijk een effect heeft op beschermde natuurgebieden (Natura 2000 en  

NNN); 

• beschermde plant- en diersoorten in het plangebied kunnen voorkomen; 

• de ingreep mogelijk een effect heeft op deze beschermde soorten; 

• het plangebied een belangrijke functie voor beschermde plant- en diersoorten kan vervullen 

(bijvoorbeeld als essentieel foerageergebied, vliegroute, nest- of verblijfplaats); 

• op basis van bovenstaande bevindingen nader onderzoek nodig is. 

 

1.2  Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 wordt de bestaande situatie van het plangebied en het voorgenomen plan omschreven. In 

hoofdstuk 3 wordt een korte toelichting op de Wet natuurbescherming gegeven en wordt de 

onderzoeksmethode toegelicht. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de beschermde gebieden, in hoofdstuk 

5 op beschermde soorten en in hoofdstuk 6 op mogelijke kap van houtopstanden. De conclusies zijn 

beschreven in hoofdstuk 7. In hoofdstuk 8 worden de bronnen vermeld. 
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2. Het plangebied 
2.1   Ligging en algemene beschrijving plangebied 
Het plangebied (binnen rode lijn) is gelegen aan de Postweg 12 te Markelo.  

 

Figuur 1 Ligging plangebied binnen rode lijn  (bron: Kadastralekaart.nl) 

Het plangebied is gelegen in Markelo, een dorp in de Overijsselse gemeente Hof van Twente. 

Markelo ligt tussen Deventer en Hengelo ten zuidoosten van Almelo. 

Het plangebied bestaat uit een paardenweide en klein stuk houtwal. Het weiland bestaat uit intensief 

gemaaid gras, afgezet met een houten paardenhek. In het midden van het weiland staat een  zomereik. 

De graszode is dicht en er komen weinig tot geen kruiden in voor. Grenzend aan dit weiland en de 

paardenpak is een houtwal aanwezig. In de houtwal, bestaande uit beuk, berk, kers en populier, zijn geen 

nesten, holen of boomholtes aangetroffen. Enkel kruidachtige als duizendknoop, braam en 

vingerhoedskruid. Op dit weiland zijn geen mest-, prooisporen of pootafdrukken aangetroffen. Wel zijn 

aan de rand van het weiland een aantal molshopen aangetroffen (zie bijlage 1).  

Naast het plangebied ligt een boerderij, een paardenstal en garage. Op het erf is weinig bestrating 

aanwezig, enkel een oprit en paden die de gebouwen met elkaar verbinden. Naast een tuin ingericht met 

gazon en hagen, ligt een grote paardenbak op het noordoosten van het erf.   

Langs de oostzijde van het plangebied is een houtwal aanwezig met bomen tot circa 30 meter hoog. Ook 

in deze bomen zijn geen nesten of boomholtes aangetroffen.  

De foto’s zijn opgenomen in bijlage 1.  
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2.2  Nieuwe plan 
Het nieuwe plan bestaat uit een nieuwe rood voor rood woning, een schuur en nieuwe beplanting. 

 

Figuur 2  Plan nieuwe inrichting Postweg 12 (bron: Opdrachtgever) 

Op het weiland naast het erf komen ter hoogte van de paardenbak twee gebouwen en een zestal bomen. 

Aan de zuidkant komt de oprit waarlangs twee nieuwe bomen worden geplant. Twee bestaande eiken 

blijven staan. Ook worden er hagen haaks op de oprit naast het huis geplaatst (zie bijlage 2). De oprit 

vanaf de Postweg wordt ter hoogte van de stippellijn aangelegd, waarbij  de bestaande bomen blijven 

staan.  
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3. Wettelijk kader en onderzoeksmethode 
3.1   Wettelijk kader Wet natuurbescherming 
De bescherming van natuurwaarden in geregeld in de Wet natuurbescherming (hierna te noemen Wnb). 

De Wnb regelt de bescherming van gebieden, soorten en houtopstanden. Onderstaand worden de 

belangrijkste bepalingen kort samengevat.  

Zorgplicht (artikel 1.11 Wnb) 

Iedereen moet voldoende zorg in acht nemen voor Natura 2000-gebieden, bijzondere nationale 

natuurgebieden en voor in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving. Handelingen 

met nadelige gevolgen nadelige gevolgen voor gebieden, soorten en hun leefomgeving, moeten worden 

nagelaten, voorkomen, beperkt of ongedaan gemaakt worden. De zorgplicht is altijd van toepassing, ook 

bij vrijstelling of ontheffing.  

Gebiedsbescherming (Hoofdstuk 2 Wnb) 

In hoofdstuk 2 wordt de bescherming van Natura 2000-gebieden, bestaande uit de Europees aangewezen 

Habitatrichtlijngebieden (HR) en Vogelrichtlijngebieden (VR) geregeld. De instandhoudingsdoelstellingen 

voor deze gebieden mogen niet worden geschaad. Een plan kan alleen maar worden vastgesteld, wanneer 

uit onderzoek zekerheid is verkregen dat het plan de natuurlijke kenmerken van het gebied niet zal 

aantasten. In artikel 2.8 staan de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan voor het vaststellen van een 

plan of het verlenen van een vergunning. Het bevoegd gezag is meestal de provincie waar (het grootste 

deel van) het plan ligt of de handeling plaatsvindt. Soms is bevoegd gezag het Rijk (artikel 2.10). 

Soortenbescherming (hoofdstuk 3 Wnb)  

De Wnb kent drie beschermingsregimes voor soorten.  

1. De bescherming van vogels uit de Vogelrichtlijn is omschreven in artikel 3.1.  

Vogels mogen niet opzettelijk worden gedood, gevangen of gestoord. Ook is het verboden 

opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels te vernielen of te beschadigen, of nesten 

van vogels weg te nemen. Deze vogels worden vaak onderverdeeld in soorten met een jaarrond 

beschermd nest en soorten waarvan het nest alleen is beschermd in het broedseizoen.  

2. Bescherming van de soorten uit de Habitatrichtlijn in omschreven in artikel 3.5. 

Soorten van dieren mogen niet opzettelijk worden gedood, gevangen of gestoord. Ook is het 

verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren te beschadigen of te vernielen. En 

het is verboden planten van deze soorten, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te 

plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen. 

3. Nationale bescherming van soorten is omschreven in artikel 3.10. 

De lijst van deze soorten is opgenomen in de bijlage bij artikel 3.10 onder A. Voor sommige 

soorten geldt op basis van de provinciale verordening vrijstelling van de verbodsbepalingen. 

Houtopstanden (hoofdstuk 4 Wnb) 

De bescherming van houtopstanden is opgenomen in hoofdstuk 4 Wnb. Houtopstanden als genoemd in 

4.1 mogen niet geveld worden zonder voorafgaande melding bij de provincie. Herplant is hierbij verplicht.  

Natuurnetwerk Nederland 

In artikel 1.12 (aanvullend 9.11 Wnb) is bepaald dat de totstandkoming van het Natuurnetwerk Nederland 

(NNN) door de provincies wordt gedaan. De bescherming is opgenomen in artikel 2.10.4 eerste lid Besluit 
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algemene regels ruimtelijke ordening (Barro). Er mogen geen activiteiten mogelijk worden gemaakt die 

per saldo leiden tot een significante aantasting van de wezenlijke kenmerken en waarden, of tot een 

significante vermindering van de oppervlakte van die gebieden, of van de samenhang tussen die 

gebieden. Deze regels staan in de provinciale verordening.  

 

3.2   Onderzoeksmethode 
Eerst is een bureauonderzoek gedaan om te kijken hoe het plangebied ligt ten opzichte van beschermde 

gebieden. Ook is bekeken of in en rondom het plangebied beschermde soorten aanwezig zijn. Hiervoor is 

onder andere gebruik gemaakt van de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) en (provinciale) 

kaartviewers. Het overzicht van de geraadpleegde bronnen is opgenomen in hoofdstuk 8.  

Met deze verzamelde informatie is een veldbezoek gedaan op 17 januari, 13:00 uur. Tijdens het 

veldbezoek is het plangebied en de directe omgeving onderzocht door een ecoloog van MBH Consult B.V. 

De weersomstandigheden tijdens het veldbezoek waren redelijk: overwegend bewolkt, geen wind, 6°C.  

Aan de hand van de verzamelde informatie is bepaald welke effecten kunnen optreden op beschermde 

gebieden en soorten. Als blijkt dat geen verbodsartikelen worden overtreden, dan is het nemen van 

vervolgstappen niet nodig en is het plan uitvoerbaar. Leidt het plan wèl tot overtreding, dan is het nemen 

van vervolgstappen (nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing) wel nodig. 
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4. Gebiedsbescherming 
4.1   Natura 2000 
Op circa 1000 meter afstand richting het noorden is gelegen het Natura2000-gebied Borkeld.  

 

Figuur 3  Omliggende Natura2000-Gebieden (bron: Natura2000.nl/gebieden) 

Gezien de ligging ten opzichte van de Natura 2000-gebieden en de ruimtelijke aanpassingen zijn geen 

directe effecten op de Natura-2000-gebieden te verwachten. Er is geen sprake van aantasting van de 

instandhoudingsdoelstellingen van de Natura 2000-gebieden door mogelijk directe effecten.  

Wel kan er een mogelijk indirecte effect stikstofdepositie ontstaan. Dit onderzoek is in deze quickscan niet 

opgenomen en wordt, indien nodig, separaat gedaan. 

 

4.2  Natuurnetwerk Nederland (NNN) 
Het plangebied ligt niet in Natuur Netwerk Nederland als genoemd in de Geconsolideerde Verordening 

vanaf 2017 van de Provincie Overijssel op kaart 7 Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen Ecologische 

Hoofdstructuur (EHS)).   

Er is sprake van een bestemmingsplanwijziging, dus verdere toetsing aan de Omgevingsverordening is 

noodzakelijk. Dit valt buiten het advies van de quickscan.  
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Figuur 4 Omliggende NNN-Gebieden (bron: ruimtelijkeplannen.nl) 
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5. Soortenbescherming 
In dit hoofdstuk worden de te verwachten (bureauonderzoek) en de aangetroffen (veldonderzoek) 

beschermde soorten en leefgebieden binnen het plangebied en de directe omgeving beschreven. Ook is 

beschreven of het plan effect heeft op beschermde soorten en leefgebieden. Dit is getoetst aan de 

verbodsbepalingen uit de Wet natuurbescherming. Indien nader onderzoek of het aanvragen van een 

ontheffing noodzakelijk is, is dit ook aangegeven.  

 

5.1   Vogels 
Vogels met een jaarrond beschermd nest 

Uit de gegevens van NDFF blijkt dat in en in de directe omgeving van het plangebied diverse 

waarnemingen van jaarrond beschermde soorten zijn. Tijdens het veldbezoek zijn in het plangebied geen 

waarnemingen gedaan van jaarrond beschermde nesten. Op het terrein zijn geen nesten aangetroffen in 

de aanwezige bomen of direct het plangebied gelegen bomen. Er is enkel in de omgeving tijdens het 

bezoek een overvliegende buizerd waargenomen.  

Overige broedvogels 

Op locatie en in nabije omgeving zijn enkel een merel en een groep putters aangetroffen.  

Broedseizoen 

Alle vogelnesten in functie zijn beschermd. Wanneer werkzaamheden binnen broedseizoen van weide- en 

akkervogels valt (circa 15 maart tot en met 15 juli) die controles in het gras uitgevoerd te worden en 

bezette nesten te markeren. Indien moeten werkzaamheden uitgesteld worden tot na de broed periode. 

Omdat in de boom en de houtwal direct naast het bouwgebied tijdens de broedperiode vogels kunnen 

gaan nestelen, is het geadviseerd om bouwverlichting na schemer uit te zetten en pas na zonsopkomst 

weer aan te zetten.  

Ook voor de overige uit de bureaustudie blijkende waarnemingen van vogels is in het plangebied geen 

functioneel leefgebied aanwezig door het ontbreken van grotere groepen bomen, heide, minder sterk 

beheerd grasland. Het nemen van vervolgstappen voor deze soortgroep is niet nodig. 

 

5.2   Vleermuizen 
Uit de gegevens van NDFF blijkt dat in en in de directe omgeving van het plangebied waarnemingen van 

vleermuizen zijn. In het plangebied is geen bebouwing aanwezig. Er zijn er geen bomen aanwezig met 

holen of losse stukken schors. De lijnbeplanting die op het perceel aanwezig is, valt niet binnen het 

plangebied en wordt niet verstoord. Het nemen van vervolgstappen voor deze soortgroep is noodzakelijk. 

 

5.3   Grondgebonden zoogdieren 
Uit de gegevens van NDFF blijkt dat in en in de directe omgeving landzoogdieren zijn waargenomen. 

Het plangebied bestaat uit een zeer dichte en intensief beheerde graszode. Er zijn geen sporen 

aangetroffen van konijn, haas of martachtigen. Alleen zijn binnen 50 meter van het plangebied 

molshopen aangetroffen. Deze soort is niet beschermd. Wel dient voor de soort rekening gehouden te 
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worden met de Zorgplicht (artikel 1.11 Wnb). Voor overige landzoogdieren is in het plangebied geen 

volledig functioneel aanwezig. Het nemen van vervolgstappen voor deze soortgroep is daarom niet 

noodzakelijk. 

 

5.4   Flora 
Uit de gegevens van NDFF blijkt dat in en in de directe omgeving van het plangebied geen beschermde 

plantensoorten zijn waargenomen.  

In het plangebied zijn geen geschikte groeiplaatsen aanwezig voor voorkomende beschermde 

plantensoorten (info verspreidingsatlas). De in het plangebied aangetroffen plantensoorten betreft alleen 

dicht ingezaaid engels raaigras met sporadisch jacobskruiskruid. Het nemen van vervolgstappen voor deze 

soortgroep is daarom niet nodig. 

 

5.5   Amfibieën 
Uit de gegevens van NDFF blijkt dat in en in de directe omgeving van het plangebied geen amfibieën zijn 

waargenomen. Tijdens het veldbezoek is gebleken dat in nabije omgeving van en in het plangebied geen 

permanent oppervlaktewater aanwezig is. Hierdoor kan worden uitgesloten dat beschermde 

amfibiesoorten aanwezig zijn in het plangebied. Het nemen van vervolgstappen voor deze soortgroep is 

daarom niet noodzakelijk. 

 

5.6   Reptielen 
Uit de gegevens van NDFF blijkt dat in en in de directe omgeving van het plangebied reptielen zijn 

waargenomen. In het plangebied is door het zeer intensieve gebruik geen geschikt habitat (heide, bos, 

duinen, ruige bermen, permanent oppervlaktewater met ruigte) aanwezig voor deze soortgroep. Het 

nemen van vervolgstappen voor deze soortgroep is daarom niet nodig. 

 

5.7   Vissen 
Tijdens het veldbezoek is gebleken dat in het plangebied geen permanent oppervlaktewater aanwezig is. 

Hierdoor kan worden uitgesloten dat beschermde vissoorten aanwezig zijn in het plangebied. Het nemen 

van vervolgstappen voor deze soortgroep is daarom niet noodzakelijk. 

 

5.8   Ongewervelden 
Uit de gegevens van NDFF blijkt dat in en in de directe omgeving van het plangebied beschermde 

ongewervelden zijn waargenomen. Echter is binnen het plangebied is geen geschikte leefomgeving voor 

deze soorten aanwezig. Op de intensief gebruikte gronden zijn maar zeer beperkt nectar houdende 

planten aanwezig, waardoor ook het gebruik als fourageergebied uitgesloten is. Vervolgonderzoek naar 

deze soortgroep is niet noodzakelijk. 
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6. Houtopstanden 
Er worden geen bomen gekapt in het plangebied. Het onderdeel Houtopstanden uit de Wet 

natuurbescherming is daarom niet van toepassing.  

  

7. Conclusies 
Gebiedsbescherming 
Het plangebied maakt geen deel uit van Natura 2000-gebied of NNN. Er zijn geen significant negatieve 

effecten te verwachten op habitattypen en soorten in deze gebieden. Deze quickscan doet geen uitspraak 

over stikstofdepositie. 

Het plangebied ligt niet in NNN. 

Soortenbescherming 
Tijdens de bouwwerkzaamheden moet enkel rekening gehouden te worden met eventueel aanwezige 

broedende vogels. Wanneer werkzaamheden binnen broedseizoen van weide- en akkervogels valt (circa 

15 maart tot en met 15 juli) dienen controles in het gras uitgevoerd te worden en bezette nesten te 

markeren (gelieve meer dan één meter van het nest verwijdert te blijven om verstoring door menselijke 

geur te voorkomen). Indien moeten werkzaamheden uitgesteld worden tot na de broedperiode.  

Omdat in de boom en de houtwal direct naast het bouwgebied tijdens de broedperiode vogels kunnen 

gaan nestelen, is het geadviseerd om bouwverlichting na schemer uit te zetten en pas na zonsopkomst 

weer aan te zetten.  

Er dient altijd rekening gehouden te worden met de Zorgplicht (artikel 1.11 Wnb).  

Houtopstanden 
Er worden geen bomen gekapt in het plangebied, Het onderdeel Houtopstanden uit de Wet 

natuurbescherming is daarom niet van toepassing.  



Quickscan Wet natuurbescherming Postweg 12 te Markelo 

 
13 

8. Bronvermeldingen 
 

Wet natuurbescherming; https://wetten.overheid.nl/BWBR0037552/2021-07-01  

Gebiedendatabase Natura 2000  - http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000  

Interim Omgevingsverordening Utrecht – via www.ruimtelijkeplannen.nl  

Nationale databank Flora en Fauna – www.quickscanhulp.nl  

Verspreidingsatlas - www.verspreidingsatlas.nl  

https://regelink.nl/beschermde-soorten-wet-natuurbescherming/   

Omschrijving en verspreidingsgegevens vlinders – www.vlinderstichting.nl  

Omschrijving en verspreidingsgegevens amfibieën en reptielen - www.ravon.nl 

Syllabus Vleermuizen en planologie 2016 

www.ravon.nl 

www.sovon.nl  

www.libellennet.nl  

www.Vlindernet.nl  
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Bijlage 1 – Foto’s veldonderzoek 
Erf  

  

 

 

 

Weiland (nieuw plan) 
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Quickscan Wet natuurbescherming Postweg 12 te Markelo 

 
16 

Directe omgeving 
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