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functioneel:

- hoofdslaapkamer met badkamer op verdieping
- logeerkamer op BG
- woonkamer met centrale haard aan westzijde
- open keuken met ruimte voor eettafel
- bijkeuken/opslag naast keuken
- entreehal met wc
- technische ruimte/bijkeuken
- zeer hoge isolatiewaarden
- damp-open na-isoleren
- aandacht voor passieve klimaataspecten.

overig:

- nieuwbouw kapschuur t.b.v. paardenstal, carport en overdekt terras
- dak van nieuwe schuur bestaat volledig uit zonnepanelen
- gehele erf (beide woongebouwen) wordt zelfvoorzienend -> e-schuur levert alle stroom. 
- opvangen regenwater, ondergrondse opslag

esthetisch:

- houten draagstructuur zoveel mogelijk in zicht
- lengte van de schuur visueel benadrukken
- optimaal gebruik maken van de bestaande wandopeningen tbv doorzichten 
lichtinval
- vanaf de weg zichtbare dakvlak vrij houden van ingrepen
- centraal geplaatste houten trap
- royale haard als epicentrum woning
- logeerkamer op BG, met voorzieningen voor toekomstige badkamer
- ruime, dubbelhoge woonkamer (sporen zichtbaar) 
- grote daklichten in noordelijke dakvlak
- niendeuren zoveel mogelijk transparant uitvoeren.

Verbouwing schöppe Klein Wicherink
Rijssenseweg 9
7495 RP Ambt Delden

Uitgangspunten:
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Datum

Project Herontwikkeling Schöppe
Klein Wicherink

Erve Klein Wicherink

Rijssenseweg 9 Ambt Delden

13-04-21

Schaal 1:500-A4

Tekening 2.

transformatie schöppe
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huidige situatie (2020)
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huidige schöppe

Opdrachtgever: Naam opdrachtgever

Datum

Project
Projectnaam
#Project Description
#Site Name

Straat opdrachtgever Stad opdrachtgever

Schaal 1:50-A4

Tekening 001-FASE

Opdrachtgever: Naam opdrachtgever

Datum
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Projectnaam
#Project Description
#Site Name

Straat opdrachtgever Stad opdrachtgever

Schaal 1:50-A4
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Opdrachtgever: Han Ten Broeke

Datum

Project Herontwikkeling Schöppe
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Tekening

Opdrachtgever: Naam opdrachtgever

Datum

Project
Projectnaam
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huidige situatie: draagstructuur
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ontwerp verdieping 1:100
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1 INLEIDING 

 

In opdracht van Eelerwoude B.V. is door Ortageo Noordoost B.V. een verkennend bodemonderzoek incl. asbest 

uitgevoerd op de locatie Rijssenseweg 9 in Ambt Delden (gemeente Hof van Twente).  

 

De aanleiding voor het onderzoek is een bestemmingsplanwijziging en geplande nieuwbouw. Er zijn plannen om 

van een bestaande schuur een woning te maken (VAB-ontwikkeling). Tevens zal er een nieuwe schuur worden 

gebouwd op het perceel. 

 

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. 

 

Dit rapport beschrijft de resultaten van het verkennend bodemonderzoek (deel A) en het nader onderzoek naar een 

koperverontreiniging (deel B). De resultaten van het vooronderzoek zijn weergegeven in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 

3 zijn de hypothese en de onderzoekstrategie beschreven. De veldwerkzaamheden zijn in hoofdstuk 4 en het 

laboratoriumonderzoek 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.  

 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 Verwerkt in dit hoofdstuk en opgenomen in bijlage 1  

2 Mondelinge / schriftelijke informatie van opdrachtgever  Verwerkt in dit hoofdstuk 

3 Gemeente Hof van Twente Verwerkt in dit hoofdstuk 

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 https://overijssel.omgevingsrapportage.nl/ 

F. Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) bagviewer.kadaster.nl 

5 Locatiebezoek, foto's onderzoekslocatie 
Gecombineerd met uitvoering veldwerk en verwerkt in dit 

hoofdstuk 

6 

Rapporten:   

A. Verkennend onderzoek Rijssenseweg 9 te Ambt 
Delden Koch, kenmerk 90350133, 10 juni 1990 

B. Technisch onderzoek asbestwegen 2e fase, cluster 2, 
Erve ‘Klein Wicherink’ Tebodin, kenmerk 3315001, 21 juni 2005 

C. Evaluatieverslag sanering erve Klein Wicherink Arcadis, kenmerk 110301.001444, 1 april 2010 

 

 Algemene gegevens 

De algemene gegevens over de locatie zijn weergegeven in de volgende tabel.  

 

Tabel 2: Algemene locatiegegevens 

Adres  Rijssenseweg 9 in Ambt Delden 

Kadastrale aanduiding Gemeente Ambt Delden, sectie I, perceel 1982 (deels) en 1981 (deels) 

Oppervlakte Circa 2.100 m² 

Algemene omschrijving Boerenerf 

Bebouwing Schuur 

Terreinverharding Grotendeels onverhard, deels elementverharding voor en rondom de schuur 
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De situering van de onderzoekslocatie is met een rood kader globaal weergegeven op onderstaande afbeelding. 

De inzet rechtsonder is de geplande nieuwe situatie. Het zwarte kader betreft een nieuw te bouwen schuur. Het 

onderzoekskader is afgestemd met de gemeente. 

 

Afbeelding 1: Situering onderzoekslocatie (actuele luchtfoto, bron PDOK). 

  
 

 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 

Boerenerf. Hoofdgebouw ten zuiden van het 
onderzoeksgebied stamt uit 1858, de te 
verbouwen schuur stamt uit 1910. Tot 2010 
hebben er op het erf diverse (bij)gebouwen 
gestaan, deze zijn waarschijnlijk in 2011 
gesloopt. 

Op een oud boerenerf kunnen diverse activiteiten en 
situaties van toepassing zijn geweest die potentieel 
bodembedreigend zijn.  
 
De toegangsweg in noordoostelijke richting betreft een 
voormalige asbestweg die in 2009 is gesaneerd.  
 
De daken van de schuur en woning zijn niet 
asbestverdacht volgens de provinciale asbestdakenkaart. 

Huidig 

Toekomstig 

Van de bestaande schuur wordt een woning 
gemaakt (VAB-ontwikkeling) en aan de 
noordoostkant zal een nieuwe schuur worden 
gerealiseerd.  

Geen 

Directe omgeving 

Historisch 
Groot bosgebied en diverse agrarische 
percelen 

De toegangsweg in noordoostelijke richting betreft een 
voormalige asbestweg die in 2009 is gesaneerd.  Huidig 

Toekomstig 
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 Uitgevoerde bodemonderzoeken 

Op de locatie en in de directe omgeving zijn in het verleden enkele onderzoeken uitgevoerd. Deze onderzoeken 

worden hieronder behandeld. 

 

Verkennend onderzoek Rijssenseweg 9 te Ambt Delden (bron 6A) 

Het onderzoeksrapport is niet in ons bezit gekomen. Uit de omgevingsrapportage blijkt dat er lichte veront-

reinigingen zijn aangetoond (PAK in de bovengrond en cadmium, chroom en tolueen in het grondwater). De status 

van de locatie is beoordeeld als ‘niet ernstig’, vervolgonderzoek is niet nodig geacht. 

 

Technisch onderzoek asbestwegen 2e fase, cluster 2, Erve ‘Klein Wicherink’ (bron 6B) 

Betreft een bodemsanering het kader van Saneringsregeling Asbestwegen 2e fase (SANAS2) in de omgeving van 

de huidige locatie. Drie deelgebieden zijn hierbij onderscheiden: een deel van het erf en de inrit naar de boerderij, 

de inrit naar de boerderij en een deel van een weg. Alleen bij de inrit naar de boerderij is voor asbest een 

overschrijding van de interventiewaarde van 100 mg/kg d.s. aangetoond; ter plaatse is een sanering uitgevoerd (zie 

hierna). 

 

Evaluatieverslag sanering erve Klein Wicherink (bron 6C) 

De met asbest verontreinigde grond (gewogen gehalten > interventiewaarde) is ontgraven. Er is alleen een sterke 

restverontreiniging met asbest (136 mg/kg d.s.) achtergebleven onder een klinkerverharding niet nabij het huidige 

onderzoeksgebied. In de ontgravingswand binnen het huidige onderzoeksgebied is een gewogen asbestgehalte 

van 69 mg/kg d.s. aangetoond (M012, zie volgende afbeelding). In de overige controlemonsters binnen het huidige 

onderzoeksgebied is niet of nauwelijks asbest aangetoond. 

 

Afbeelding 2: Ontgravingscontour asbestsanering (rood: huidige onderzoekslocatie) (bron 6C). 

 
  



 

 

216861/R01 5/14 

 Bodemopbouw en geohydrologie 

De regionale geo(hydro)logische bodemopbouw is weergegeven in onderstaande tabel. 

 

Tabel 4: Geo(hydro)logische opbouw 

Diepte (m -mv) Geohydrologische eenheid Geologische formatie Lithologie 

0,0 – 3,6 
Tweede, derde en vierde zandige 

eenheid 
Formatie van Boxtel 

Zand, zeer fijn tot zeer grof, 

lokaal kleiig, grindig of humeus 

3,6 – 5,1 
Eerste, tweede en derde zandige 

eenheid 
Formatie van Drente 

Zand, zeer fijn tot uiterst grof, 

lokaal kleiig tot grindig 

5,1 – 30,0 Eerste kleiige eenheid Formatie van Breda Klei, siltig tot zandig 

 

De grondwaterstand van het eerste watervoerende pakket bedraagt regionaal gezien circa 1,0 m -mv. Regionaal 

gezien is de stromingsrichting van het freatisch grondwater noordwestelijk. Er is sprake van inzijging.  

 

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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DEEL A  
 

VERKENNEND BODEMONDERZOEK 
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3 HYPOTHESE EN ONDERZOEKSSTRATEGIE 

 Hypothese 

Chemische parameters  

De locatie is ‘verdacht’ voor een grond- en/of grondwaterverontreiniging met zware metalen en/of PAK; op basis 

van het vooronderzoek wordt verwacht dat sprake is geweest van een diffuse bodembelasting gedurende de lange 

periode dat op de locatie bewoning en/of bedrijvigheid heeft plaatsgevonden. 

 

Asbest  

De locatie is als ‘verdacht’ aangemerkt ten aanzien van verontreiniging met asbest in de bodem omdat op basis 

van voorgaand asbestonderzoek en -saneringsresultaten in de grond nog verhoogde gehalten aan asbest aanwezig 

(kunnen) zijn. Een verontreiniging met asbest is mogelijk diffuus en heterogeen verspreid aanwezig in bovengrond. 

 Onderzoeksstrategie 

Chemische parameters  

Op basis van de hypothese is de locatie conform NEN 5740 onderzocht volgens de strategie voor een ’diffuus 

belaste niet-lijnvormige locatie met een heterogeen verdeelde verontreinigende stof op schaal van monsterneming’ 

(VED-HE-NL). Om inzicht te krijgen in de milieuhygiënische kwaliteit van de ondergrond is voor de ondergrond deze 

strategie gecombineerd met de strategie voor een ‘onverdachte niet-lijnvormige locatie’ (ONV-NL). Dat betekent 

dat één of meerdere boringen dieper zijn doorgezet en de ondergrond analytisch is onderzocht. 

 

Asbest 

Op basis van de hypothese is de locatie conform NEN 5707 onderzocht volgens de strategie voor een ’verdachte 

locatie met een diffuse bodembelasting, heterogeen verdeeld’. 

 

Het onderzoek naar asbest en chemische parameters is gecombineerd uitgevoerd. 
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4 VELDWERKZAAMHEDEN 

 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 5: Uitvoeringsgegevens 

Datum Werkzaamheden 
Beoordelingsrichtlijn/ 

protocol 

Erkende  

organisatie 

Verantwoordelijk 

medewerker 

03-03-2022 

Uitvoeren handboringen, plaatsen 

peilbuizen, maken boorbeschrijvingen, 

nemen grondmonsters en inmeten 

2000/2001 

Ortageo Metingen 

en Controle B.V. 

A.H. Vrugteman 

Locatie-inspectie en monsterneming van 

asbest in bodem 
2000/2018 

11-03-2022 Nemen van grondwatermonsters 2000/2002 R.S. Steggink 

 

Voor het onderzoek naar het voorkomen van asbest is 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. Ook het maaiveld is visueel geïnspecteerd op 

indicaties die kunnen duiden op een bodemverontreiniging. Ten slotte is visueel specifiek aandacht besteed aan 

het voorkomen van asbest in de bodem. Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden is geen aanvullende 

informatie naar voren gekomen die tot een aanpassing van het veldwerkprogramma heeft geleid.  

 

In de volgende tabel is een overzicht van het uitgevoerde veldwerkprogramma weergegeven.  

 

Tabel 6: Overzicht veldwerkprogramma 

Onderdeel Aantal Diepte (m -mv) Nummers 

Proefgaten 10 0,5 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 12, 13, 14 

Proefgaten met boringen1 
2 2,0 07, 11 

1 1,0  01 

Proefgat met peilbuis 1 2,5 02 

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. 

 Resultaten 

In bijlage 3 zijn de uitgetekende bodemprofielen weergegeven. 

 

Bodemopbouw 

In de volgende tabel is weergegeven hoe de bodem tot de maximaal onderzochte diepte is opgebouwd. Opgemerkt 

wordt dat deze classificatie conform de NEN 5104 voor milieukundig onderzoek is beschreven. Het betreft geen 

classificatie voor civieltechnische hergebruiksmogelijkheden; hiervoor dienen de boorbeschrijvingen op de juiste 

wijze geïnterpreteerd te worden en kan (aanvullend) civieltechnisch onderzoek nodig zijn. 
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Tabel 7: Gemiddelde bodemopbouw 

Diepte (m -mv) Hoofdbestanddeel Nadere omschrijving 

0,0 – 0,7 Zand Matig fijn, zwak siltig, zwak humeus 

0,7 – 2,5 Zand Matig fijn, zwak siltig 

 

Visueel waargenomen bijzonderheden  

Aan de uitkomende grond zijn de volgende waarnemingen gedaan: 

• de bovengrond bevat veelal sporen puin of is zwak puinhoudend; 

• plaatselijk is sprake van menggranulaat; 

• de bovengrond bevat bij twee proefgaten sporen kolengruis. 

Op het maaiveld en/of in de uitkomende grond is geen asbestverdacht materiaal (>20 mm) aangetroffen.  

 

In de volgende tabel zijn de visueel waargenomen bijzonderheden weergegeven. 

 

Tabel 8: Visueel waargenomen bijzonderheden in grond 

Onderzoeks-

punt 

Einddiepte 

(m -mv) 

Diepte 

(m -mv) 
Waargenomen bijzonderheden Grondsoort  

01 1,0 0,1 - 0,5 Zwak puinhoudend Zand 

02 2,5 0,0 - 0,5 Zwak puinhoudend, sporen kolengruis Zand 

03 0,5 0,1 - 0,5 Zwak puinhoudend, sporen kolengruis Zand 

04 0,5 0,0 - 0,5 Sporen puin Zand 

05 0,5 0,08 - 0,5 Sterk puinhoudend, veelal gebakken klinkers/steen Zand 

06 0,5 0,0 - 0,5 Zwak puinhoudend Zand 

07 2,0 
0,0 - 0,1 Volledig menggranulaat - 

0,1 - 0,6 Zwak puinhoudend Zand 

08 0,5 0,0 - 0,5 Sporen puin Zand 

10 0,5 0,0 - 0,5 Sporen puin Zand 

11 2,0 0,0 - 0,7 Matig puinhoudend Zand 

12 0,5 0,0 - 0,5 Sporen puin Zand 

13 0,5 0,0 - 0,5 Sporen puin Zand 

 

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. Ondanks het lage afpompdebiet overschrijdt de troebelheid de maximaal 

gewenste waarde van 10 NTU. Als dit consequenties heeft voor de conclusie van het onderzoek, is dit in paragraaf 

5.4 beschreven. 

 

Tabel 9: 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) 

02-1 02-1-1 1,5 - 2,5 Geen 0,92 6,7 513 50 
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5 LABORATORIUMONDERZOEK 

 Analyseprogramma 

Chemische parameters 

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 aanvulling op de 

geplande analyses is een extra analyse uitgevoerd in verband met het aangetroffen puingranulaat. In de volgende 

tabel is een overzicht van de samenstelling van de (meng)monsters en het uitgevoerde analyseprogramma 

weergegeven. 

 

Tabel 10: Samenstelling (meng)monsters en analyseprogramma NEN 5740 

Onderdeel 
Monster-

code 

Traject 

(m -mv) 
Deelmonsters 

Waargenomen 

bijzonderheden 
Analysepakket 

Bovengrond 

05-1 0,08 - 0,5 - 

Sterk puinhoudend, 

veelal gebakken 

klinkers/steen 

Standaardpakket grond1 

M01 0,0 - 0,5 01-1, 02-1, 03-1, 04-1 

Zwak puinhoudend, 

sporen kolengruis, 

sporen puin 

Standaardpakket grond 

M02 0,0 - 0,6 06-1, 07-2, 11-1, 13-1 

Zwak puinhoudend, 

sporen puin, matig 

puinhoudend 

Standaardpakket grond 

U
it
s
p
lit

s
in

g
 

M
0

2
 

06-1 0,0 - 0,5 - Zwak puinhoudend Koper + PAK 

07-2 0,1 - 0,6 - Zwak puinhoudend Koper + PAK 

11-1 0,0 - 0,5 - Matig puinhoudend Koper + PAK 

13-1 0,0 - 0,5 - Sporen puin Koper + PAK 

Ondergrond M03 0,6 - 1,0 01-3, 02-3, 07-3, 11-3 Geen Standaardpakket grond 

Grondwater 02-1 1,5 - 2,5 - Geen Standaardpakket grondwater2 

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 

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 11: Samenstelling (meng)monsters en analyseprogramma NEN 5707/NEN 5897 

Monster-

code 

Traject 

(m -mv) 
Onderzoekspunten 

Asbestverdacht 

materiaal > 20 mm 

Analysepakket 

Fractie < 20 mm Fractie > 20 mm 

AS1 0,0 - 0,5 01, 03 (10-50), 02, 04 (0-50) - Asbest in grond (NEN 5898) - 

AS2 0,0 - 0,5 05, 06, 07, 11 (0-50) - Asbest in grond (NEN 5898) - 

AS3 0,0 - 0,5 08, 10 ,12 ,13 (0-50) - Asbest in grond (NEN 5898) - 

P1 0,0 - 0,1 07  -  Asbest in puin (NEN 5898) - 

- = Niet van toepassing 
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 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). 

 

In deze paragraaf zijn de resultaten samengevat. In de tabellen is tussen haakjes een index opgenomen (zie 

'kader'). De index geeft inzicht in de verhouding tussen het gestandaardiseerde gemeten gehalte en de 

achtergrondwaarde respectievelijk de interventiewaarde (voor grond) en tussen de gemeten concentratie en de 

streefwaarde respectievelijk de interventiewaarde (voor grondwater). Een index van 0,5 komt overeen met de 

tussenwaarde. Hoe dichter de index in de buurt van de 1 komt, hoe dichter de interventiewaarde wordt benaderd. 

Een index boven 1 geeft aan met welke factor de interventiewaarde wordt overschreden.  

 

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 12: Overschrijdingstabel analyseresultaten grond  

Monster-

code 

Traject 

(m -mv) 

Waargenomen 

bijzonderheden 

Overschrijding van de 
Indicatief 

oordeel Bbk 
achtergrondwaarde 

(index1 < 0,5) 

tussenwaarde 

(index1 >0,5) 

interventiewaarde 

(index1 >1) 

05-1 0,08 - 0,5 

Sterk puinhoudend, 

veelal gebakken 

klinkers/steen 

Minerale olie (-) - - Klasse industrie 

M01 0,0 - 0,5 

Zwak 

puinhoudend, 

sporen kolengruis, 

sporen puin 

PCB (0,01), minerale 

olie (0,03), zink 

(0,06), lood (0,05), 

PAK (0,32) 

- - Klasse industrie 

M02 0,0 - 0,6 

Zwak 

puinhoudend, 

sporen puin, matig 

puinhoudend 

Minerale olie (0,02), 

zink (0,23), cadmium 

(0,01), lood (0,06) 

Koper (0,66),  

PAK (0,6) 
- Klasse industrie 

U
it
s
p
lit

s
in

g
 M

0
2
 06-1 0,0 - 0,5 Zwak puinhoudend - - - 

Altijd 

toepasbaar 

07-2 0,1 - 0,6 Zwak puinhoudend PAK (-) - Koper (5,8) Niet toepasbaar 

11-1 0,0 - 0,5 Matig puinhoudend PAK (0,03) - - 
Altijd 

toepasbaar 

13-1 0,0 - 0,5 Sporen puin - PAK (0,69) - Klasse industrie 

M03 0,6 - 1,0 Geen - - - 
Altijd 

toepasbaar 

- = geen parameters in gehalten/concentraties boven de betreffende toetsingswaarden aangetoond 

1  Index = (gestandaardiseerde meetwaarde- achtergrondwaarde) / (interventiewaarde – achtergrondwaarde) 

 

De diverse licht verhoogde gehalten aan minerale olie, PCB, diverse zware metalen en PAK in de bovengrond zijn 

waarschijnlijk te relateren aan het langdurige historisch gebruik van de locatie (bewoning en agrarische 

bedrijvigheid). Het mengmonster met de matig verhoogde gehalten koper en PAK is uitgesplitst, waarna er een licht 

verhoogd gehalte PAK in proefgaten 07 en 11, een matig verhoogd gehalte PAK in proefgat 13 en een sterk 

verhoogd gehalte koper ter plaatse van proefgat 07 is aangetoond.  
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Grondwater 

De toetsingsresultaten van de grondwateranalyse in de volgende tabel samengevat weergegeven.  

 

Tabel 13: Overschrijdingstabel analyseresultaten grondwater 

Monster-

code 

Traject 

(m -mv) 
Waargenomen bijzonderheden 

Overschrijding van de 

streefwaarde 

(index1 < 0,5) 

tussenwaarde 

(index1 >0,5) 

interventiewaarde 

(index1 >1) 

02-1-1 1,5 - 2,5 Geen Xylenen (som) (0,02) - - 

- = geen parameters in gehalten/concentraties boven de betreffende toetsingswaarden aangetoond 

1 Index = (gestandaardiseerde meetwaarde - streefwaarde) / (interventiewaarde - streefwaarde) 

 

In het grondwater is slechts een (zeer) licht verhoogde concentratie xylenen aangetoond. 

5.2.2 Asbest 

Grond 

In de grond(meng)monsters AS1 en AS2 is geen asbest aangetoond. In het grond(meng)monster AS3 is een 

gehalte asbest aangetoond van 15,8 mg/kg d.s. Dit mengmonster is samengesteld uit proefgaten rondom de 

gesaneerde asbestweg. Zoals tijdens de voorgaande saneringsevaluatie al was vastgesteld middels controle-

monsters, was er plaatselijk sprake van enkele (licht) verhoogde gehalten asbest. Dit blijkt ook uit het huidige 

asbestonderzoek.  

 

In bijlage 5 is een overzicht opgenomen met het berekende gehalte aan asbest. 

 

Puingranulaat 

Het aangetroffen puingranulaat ter plaatse van proefgat 7 is indicatief geanalyseerd op asbest. Uit de analyse blijkt 

dat het materiaal geen asbest bevat.  

 Toetsing aan de gestelde hypothesen 

Chemische parameters 

De hypothese 'verdachte locatie' is een correcte hypothese omdat er verontreinigende parameters zijn aangetoond 

in gehalten boven de betreffende achtergrondwaarde en in concentraties boven de betreffende streefwaarde.  

 

Asbest 

De hypothese ‘verdachte locatie’ is correct en wordt aangenomen omdat asbest is aangetoond in de bodem. 

 Toetsing aan de noodzaak tot nader onderzoek 

Chemische parameters 

Omdat PAK niet in een sterk verhoogd gehalte is aangetoond in separate monsters en onderzoekspunt 11 met een 

matige puinbijmenging slechts een lichte verhoging laat zien, is verder onderzoek naar PAK niet nodig. 
 

Ter plaatse van proefgat 07 wordt voor koper de interventiewaarde (ruim) overschreden. Dit houdt in dat er op basis 

van de Wet bodembescherming aanleiding is voor het uitvoeren van nader onderzoek. 

 

Asbest  

Omdat er geen asbest is aangetoond in twee (meng)monsters, en omdat het indicatief (gewogen) gehalte aan 

asbest van het derde (meng)monster niet groter is dan de helft van de interventiewaarde (> 50 mg/kg d.s. 

(gewogen)), 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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DEEL B  
 

NADER ONDERZOEK KOPER 

 

 

Nog niet verwerkt in de huidige conceptrapportage. Het nader onderzoek wordt uitgevoerd op 14 april 2022 en de 

resultaten van dit nader onderzoeken worden nadien verwerkt in dit rapport, waarna hiervan een definitieve versie 

zal worden opgesteld. 
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6 SAMENVATTING, CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

 

In opdracht van Eelerwoude B.V. is door Ortageo Noordoost B.V. in de periode maart 2022 een verkennend 

bodemonderzoek uitgevoerd op de locatie Rijssenseweg 9 in Ambt Delden (gemeente Hof van Twente).  

 

Aanleiding en doel 

De aanleiding voor het onderzoek is een bestemmingsplanwijziging en geplande nieuwbouw. Er zijn plannen om 

van een bestaande schuur een woning te maken (VAB-ontwikkeling). Tevens zal er een nieuwe schuur worden 

gebouwd op het perceel. 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 

Verkennend bodemonderzoek 

De locatie is onderzocht volgens de strategie voor een ’diffuus belaste niet-lijnvormige locatie met een heterogeen 

verdeelde verontreinigende stof op schaal van monsterneming’ (VED-HE-NL). Om inzicht te krijgen in de milieu-

hygiënische kwaliteit van de ondergrond is voor de ondergrond deze strategie gecombineerd met de strategie voor 

een ‘onverdachte niet-lijnvormige locatie’ (ONV-NL). Dat betekent dat één of meerdere boringen dieper zijn 

doorgezet en de ondergrond analytisch is onderzocht. Voor asbest is de locatie onderzocht volgens de strategie 

voor een ’verdachte locatie met een diffuse bodembelasting, heterogeen verdeeld’ (VED-HE). 

 

Nader bodemonderzoek 

Verwerken in definitieve rapportversie. 

 

Resultaten en conclusies  

Op basis van het uitgevoerde onderzoek blijkt het volgende: 

• De bovengrond bevat veelal sporen puin of is zwak puinhoudend. Plaatselijk is menggranulaat sporen 

kolengruis aangetroffen.  

• In de bovengrond zijn licht verhoogde gehalten minerale olie, PCB, PAK en/of diverse zware aangetoond. 

Plaatselijk is in separate monsters een matig verhoogd gehalte PAK en een sterk verhoogd gehalte koper 

aangetoond. Deze grond die niet sterk is verontreinigd, is indicatief geclassificeerd als klasse “industrie”. 

In de puinhoudende bovengrond is geen asbest aangetoond. Nabij de in 2009 gesaneerde asbestweg is 

conform verwachting asbest aangetoond in een gehalte kleiner dan de zorgvuldigheidsnorm van  

50 mg/kg. d.s. 

• In de ondergrond zijn geen verontreinigende stoffen aangetoond. Deze grond is indicatief geclassificeerd als 

“altijd toepasbaar”. 

• Het grondwater bevat (zeer) licht verhoogde concentraties bevat aan xylenen. 

• Het menggranulaat is indicatief onderzocht en er is geen asbest aangetoond. 

 

Ter plaatse van één onderzoekspunt wordt voor koper de interventiewaarde (ruim) overschreden. Dit houdt in dat 

er op basis van de Wet bodembescherming aanleiding is voor het uitvoeren van nader onderzoek. Behoudens deze 

sterke koperverontreiniging levert de aangetoonde milieuhygiënische bodemkwaliteit geen belemmeringen op voor 

de voorgenomen bouwactiviteiten en bijbehorende graafwerkzaamheden. 

 

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.  

 

Verder invulling na nader onderzoek in de definitieve versie van dit onderzoeksrapport worden verwerkt.  
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Opdrachtgever: Eelerwoude B.V.

Projectlocatie: Rijssenseweg 9 Ambt Delden Projectcode: 216861

Pagina:1 / 3 Getekend volgens NEN 5104

Lengte (m): 0,30

Peilen in cm t.o.v. maaiveld

Boormeester: Arnold Vrugteman

Datum meting: 3-3-2022

Meetpunt: 01

Breedte (m): 0,30

0

50

100

1

2

3 4

beton0

5

Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtgeel
10

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak

humeus, zwak puinhoudend,

donkerbruin, 1%bvm>20mm

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak

humeus, zwak roesthoudend,

neutraal oranjebruin70

Zand, matig fijn, zwak siltig, laagjes

leem, neutraal grijsgeel

100

Lengte (m): 0,30

Peilen in cm t.o.v. maaiveld

Boormeester: Arnold Vrugteman

Datum meting: 3-3-2022

Meetpunt: 02

Breedte (m): 0,30

0

50

100

150

200

250

1

2

3

4

5

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak

humeus, zwak puinhoudend, sporen

kolengruis, zwak grindhoudend,

donkerbruin, 1%bvm20mm

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak

humeus, laagjes roest, neutraalbruin

80

Zand, matig fijn, zwak siltig,

neutraalgeel
100

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht

grijsgeel

150

Zand, matig fijn, zwak siltig, laagjes

leem, lichtgrijs

250

Lengte (m): 0,30

Peilen in cm t.o.v. maaiveld

Boormeester: Arnold Vrugteman

Datum meting: 3-3-2022

Meetpunt: 03

Breedte (m): 0,30

0

50

1

klinker0

10

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak

humeus, zwak puinhoudend, sporen

kolengruis, donkerbruin,

1%bvm>20mm

50

Lengte (m): 0,30

Peilen in cm t.o.v. maaiveld

Boormeester: Arnold Vrugteman

Datum meting: 3-3-2022

Meetpunt: 04

Breedte (m): 0,30

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak

humeus, sporen puin, zwak

grindhoudend, donkerbruin,

1%bvm>20mm

50

Lengte (m): 0,30

Peilen in cm t.o.v. maaiveld

Boormeester: Arnold Vrugteman

Datum meting: 3-3-2022

Meetpunt: 05

Breedte (m): 0,30

0

50

1

klinker0

8

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak

humeus, sterk puinhoudend, zwak

grindhoudend, donkerbruin,

5%bvm>20mm veelal gebakken

klinkers/steen
50

Lengte (m): 0,30

Peilen in cm t.o.v. maaiveld

Boormeester: Arnold Vrugteman

Datum meting: 3-3-2022

Meetpunt: 06

Breedte (m): 0,30

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak

humeus, zwak grindhoudend, zwak

puinhoudend, donkerbruin,

2%bvm>20mm

50



Opdrachtgever: Eelerwoude B.V.

Projectlocatie: Rijssenseweg 9 Ambt Delden Projectcode: 216861

Pagina:2 / 3 Getekend volgens NEN 5104

Lengte (m): 0,30

Peilen in cm t.o.v. maaiveld

Boormeester: Arnold Vrugteman

Datum meting: 3-3-2022

Meetpunt: 07

Breedte (m): 0,30

0
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150
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1 6

2

3

4

5

verharding0

Volledig menggranulaat, 5%>20mm10

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak

humeus, zwak grindhoudend, zwak

puinhoudend, donkerbruin,

2%bvm>20mm

60

Zand, matig fijn, zwak siltig, laagjes

leem, licht beigegeel

150

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht

grijsgeel

200

Lengte (m): 0,30

Peilen in cm t.o.v. maaiveld

Boormeester: Arnold Vrugteman

Datum meting: 3-3-2022

Meetpunt: 08

Breedte (m): 0,30

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak

humeus, sporen grind, sporen puin,

donkerbruin, 0%bvm>20mm

50

Lengte (m): 0,30

Peilen in cm t.o.v. maaiveld

Boormeester: Arnold Vrugteman

Datum meting: 3-3-2022

Meetpunt: 09

Breedte (m): 0,30

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak

humeus, sporen grind, donkerbruin

50

Lengte (m): 0,30

Peilen in cm t.o.v. maaiveld

Boormeester: Arnold Vrugteman

Datum meting: 3-3-2022

Meetpunt: 10

Breedte (m): 0,30

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak

humeus, sporen grind, sporen puin,

donkerbruin, 0%bvm>20mm

50
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Lengte (m): 0,30

Peilen in cm t.o.v. maaiveld

Boormeester: Arnold Vrugteman

Datum meting: 3-3-2022

Meetpunt: 11

Breedte (m): 0,30

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak

humeus, zwak grindhoudend, matig

puinhoudend, donkerbruin,

2%bvm>20mm

70

Zand, matig fijn, zwak siltig, laagjes

leem, licht beigegeel

100

Zand, matig fijn, zwak siltig, laagjes

leem, licht grijsgeel

200

Lengte (m): 0,30

Peilen in cm t.o.v. maaiveld

Boormeester: Arnold Vrugteman

Datum meting: 3-3-2022

Meetpunt: 12

Breedte (m): 0,30

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak

humeus, sporen grind, sporen puin,

donkerbruin, 1%bvm>20mm

50

Lengte (m): 0,30

Peilen in cm t.o.v. maaiveld

Boormeester: Arnold Vrugteman

Datum meting: 3-3-2022

Meetpunt: 13

Breedte (m): 0,30

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak

humeus, sporen puin, donkerbruin,

0%bvm>20mm

50

Lengte (m): 0,30

Peilen in cm t.o.v. maaiveld

Boormeester: Arnold Vrugteman

Datum meting: 3-3-2022

Meetpunt: 14

Breedte (m): 0,30

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak

humeus, donkerbruin

50
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SGS Environmental Analytics B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.sgs.com/analytics-nl

Ortageo Noordoost
Justus de Gruil
Einsteinstraat 12a
7601 PR  ALMELO

Uw projectnaam : Rijssenseweg 9 Ambt Delden
Uw projectnummer : 216861
SGS rapportnummer : 13631380, versienummer: 1.

Rotterdam, 11-03-2022

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 216861.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn. De door u aangegeven
omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn
overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de
opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 9 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Per 23 maart 2021 is SYNLAB Analytics & Services B.V. overgegaan naar de nieuwe naam SGS
Environmental Analytics B.V. Alle erkenningen van SYNLAB Analytics & Services B.V blijven van kracht en
zijn/worden omgezet naar SGS Environmental Analytics B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) 05-1 05 (8-50)
002 Grond (AS3000) M01 01 (10-50) 02 (0-50) 03 (10-50) 04 (0-50)
003 Grond (AS3000) M02 06 (0-50) 07 (10-60) 11 (0-50) 13 (0-50)
004 Grond (AS3000) M03 01 (70-100) 02 (80-100) 07 (60-100) 11 (70-100)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004  

monster voorbehandeling  S Ja  Ja  Ja  Ja    

droge stof gew.-% S 87.3  86.1  84.7  86.5    

gewicht artefacten g S <1  <1  <1  <1    

aard van de artefacten - S geen  geen  geen  geen    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 2.0  2.6  3.6  1.2    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 2.0  <2  <2  5.1    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S <20  37  66  <20    

cadmium mg/kgds S <0.2  0.28  0.48  <0.2    

kobalt mg/kgds S <1.5  1.8  3.6  <1.5    

koper mg/kgds S 5.2  16  71  <5    

kwik mg/kgds S <0.05  0.08  0.09  <0.05    

lood mg/kgds S 12  47  52  10    

molybdeen mg/kgds S <0.5  <0.5  1.00  <0.5    

nikkel mg/kgds S <3  5.3  8.5  <3    

zink mg/kgds S 31  76  120  <20    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01  0.04  0.06  <0.01    

fenantreen mg/kgds S 0.04  1.7  4.9  0.02    

antraceen mg/kgds S <0.01  0.37  0.74  0.02    

fluoranteen mg/kgds S 0.08  3.1  6.8  0.05    

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.03  1.7  3.0  0.04    

chryseen mg/kgds S 0.04  1.7  2.3  0.03    

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.03  0.97  1.4  0.02    

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.04  1.7  2.4  0.03    

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.05  1.3  1.5  0.03    

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.04  1.2  1.5  0.02    

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.364 1) 13.78 1) 24.6 1) 0.267 1)   

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

PCB 52 µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

PCB 101 µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

PCB 118 µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

PCB 138 µg/kgds S <1  <1  1.7  <1    

PCB 153 µg/kgds S <1  1.9 3) 1.3  <1    

PCB 180 µg/kgds S <1  1.5  1.2  <1    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) 05-1 05 (8-50)
002 Grond (AS3000) M01 01 (10-50) 02 (0-50) 03 (10-50) 04 (0-50)
003 Grond (AS3000) M02 06 (0-50) 07 (10-60) 11 (0-50) 13 (0-50)
004 Grond (AS3000) M03 01 (70-100) 02 (80-100) 07 (60-100) 11 (70-100)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004  

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 1) 6.9 1) 7 1) 4.9 1)   

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5  <5  <5  <5    

fractie C12-C22 mg/kgds  <5  16  14  <5    

fractie C22-C30 mg/kgds  10  41  48  <5    

fractie C30-C40 mg/kgds  34 2) 31  52  <5    

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S 40  90  110  <20    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.



Ortageo Noordoost

Rijssenseweg 9 Ambt Delden
216861
13631380

03-03-2022

Justus de Gruil
03-03-2022

11-03-2022

Blad 4 van 9

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
2 Er zijn componenten na C40 aangetroffen. Deze zijn niet van invloed op het gerapporteerde resultaat.
3 Er zijn componenten aanwezig die een storende invloed hebben op de meting. Om die reden is de onzekerheid in het

resultaat vergroot.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

monster voorbehandeling Grond (AS3000) Grond: conform NEN-EN 16179. Grond (AS3000): conform NEN-EN 
16179

droge stof Grond (AS3000) Grond: NEN-EN 15934. Grond (AS3000): AS3010-2 en NEN-EN 
15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 

AS3010-3
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): AS3010-4
barium Grond (AS3000) AS3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2 (ontsluiting NEN 6961)
cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Idem
lood Grond (AS3000) Idem
molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) AS3010-7 en NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y9712705 03-03-2022 03-03-2022 ALC201  
002 Y9712706 03-03-2022 03-03-2022 ALC201  
002 Y9712737 03-03-2022 03-03-2022 ALC201  
002 Y9712707 03-03-2022 03-03-2022 ALC201  
002 Y9712732 03-03-2022 03-03-2022 ALC201  
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Paraaf :

1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

003 Y9712784 03-03-2022 03-03-2022 ALC201  
003 Y9513045 03-03-2022 03-03-2022 ALC201  
003 Y9513041 03-03-2022 03-03-2022 ALC201  
003 Y9712246 03-03-2022 03-03-2022 ALC201  
004 Y9712730 03-03-2022 03-03-2022 ALC201  
004 Y9712738 03-03-2022 03-03-2022 ALC201  
004 Y9712244 03-03-2022 03-03-2022 ALC201  
004 Y9712703 03-03-2022 03-03-2022 ALC201  
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Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

05-1 05 (8-50)
001
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1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

M01 01 (10-50) 02 (0-50) 03 (10-50) 04 (0-50)
002
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Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

M02 06 (0-50) 07 (10-60) 11 (0-50) 13 (0-50)
003
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SGS Environmental Analytics B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.sgs.com/analytics-nl

Ortageo Noordoost
Justus de Gruil
Einsteinstraat 12a
7601 PR  ALMELO

Uw projectnaam : Rijssenseweg 9 Ambt Delden
Uw projectnummer : 216861
SGS rapportnummer : 13641986, versienummer: 1.

Rotterdam, 29-03-2022

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 216861.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn. De door u aangegeven
omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn
overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de
opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Per 23 maart 2021 is SYNLAB Analytics & Services B.V. overgegaan naar de nieuwe naam SGS
Environmental Analytics B.V. Alle erkenningen van SYNLAB Analytics & Services B.V blijven van kracht en
zijn/worden omgezet naar SGS Environmental Analytics B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) 06-1 06 (0-50)
002 Grond (AS3000) 07-2 07 (10-60)
003 Grond (AS3000) 11-1 11 (0-50)
004 Grond (AS3000) 13-1 13 (0-50)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004  

monster voorbehandeling  S Ja  Ja  Ja  Ja    

droge stof gew.-% S 87.6  89.1  84.5  82.7    

gewicht artefacten g S <1  <1  <1  <1    

aard van de artefacten - S geen  geen  geen  geen    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 1.9  4.0  3.9  2.5    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 4.9  <2  5.7  5.4    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
koper mg/kgds S 6.5  470  9.8  15    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S 0.02 1) 0.06 1) <0.03 1) 3) 0.40 1)   

fenantreen mg/kgds S 0.09 1) 0.13 1) 0.27 1) 4.7 1)   

antraceen mg/kgds S 0.02 1) 0.03 1) 0.07 1) 0.85 1)   

fluoranteen mg/kgds S 0.17 1) 0.29 1) 0.66 1) 7.2 1)   

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.09 1) 0.16 1) 0.31 1) 3.6 1)   

chryseen mg/kgds S 0.10 1) 0.16 1) 0.28 1) 2.7 1)   

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.09 1) 0.12 1) 0.18 1) 1.7 1)   

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.12 1) 0.19 1) 0.32 1) 3.0 1)   

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.12 1) 0.20 1) 0.27 1) 2.0 1)   

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.11 1) 0.18 1) 0.22 1) 2.1 1)   

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.93 1) 2) 1.52 1) 2) 2.601 1) 2) 28.25 1) 2)   

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        
002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
* Na het nemen van deelmonsters ten behoeve van het bepalen van de bodemkenmerken (droge stof en eventueel

organisch stof,  lutum en pH-CaCl2), alsmede eventuele deelmonsters voor vluchtige verbindingen (BTEX,
vluchtige halogenen, Cyanides), was geen 140 gram meer over voor de monstervoorbehandeling voor de overige
parameters. Daarom is minder dan 140 gram voorbehandeld voor deze parameters.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

* Na het nemen van deelmonsters ten behoeve van het bepalen van de bodemkenmerken (droge stof en eventueel
organisch stof,  lutum en pH-CaCl2), alsmede eventuele deelmonsters voor vluchtige verbindingen (BTEX,
vluchtige halogenen, Cyanides), was geen 140 gram meer over voor de monstervoorbehandeling voor de overige
parameters. Daarom is minder dan 140 gram voorbehandeld voor deze parameters.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

* Na het nemen van deelmonsters ten behoeve van het bepalen van de bodemkenmerken (droge stof en eventueel
organisch stof,  lutum en pH-CaCl2), alsmede eventuele deelmonsters voor vluchtige verbindingen (BTEX,
vluchtige halogenen, Cyanides), was geen 140 gram meer over voor de monstervoorbehandeling voor de overige
parameters. Daarom is minder dan 140 gram voorbehandeld voor deze parameters.

Voetnoten

1 De periode tussen monsterneming en het in behandeling nemen in het laboratorium was groter dan de
conserveringstermijn. Dit heeft mogelijk de representativiteit van het monster beïnvloed.

2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
3 De rapportagegrens is verhoogd i.v.m. noodzakelijke verdunning.
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SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

monster voorbehandeling Grond (AS3000) Grond: conform NEN-EN 16179. Grond (AS3000): conform NEN-EN 
16179

droge stof Grond (AS3000) Grond: NEN-EN 15934. Grond (AS3000): AS3010-2 en NEN-EN 
15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 

AS3010-3
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): AS3010-4
koper Grond (AS3000) AS3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2 (ontsluiting NEN 6961)
naftaleen Grond (AS3000) AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y9712784 03-03-2022 03-03-2022 ALC201  
002 Y9513045 03-03-2022 03-03-2022 ALC201  
003 Y9712246 03-03-2022 03-03-2022 ALC201  
004 Y9513041 03-03-2022 03-03-2022 ALC201  
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SGS Environmental Analytics B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.sgs.com/analytics-nl

Ortageo Noordoost
Justus de Gruil
Einsteinstraat 12a
7601 PR  ALMELO

Uw projectnaam : Rijssenseweg 9 Ambt Delden
Uw projectnummer : 216861
SGS rapportnummer : 13636347, versienummer: 1.

Rotterdam, 15-03-2022

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 216861.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn. De door u aangegeven
omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn
overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de
opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Per 23 maart 2021 is SYNLAB Analytics & Services B.V. overgegaan naar de nieuwe naam SGS
Environmental Analytics B.V. Alle erkenningen van SYNLAB Analytics & Services B.V blijven van kracht en
zijn/worden omgezet naar SGS Environmental Analytics B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

02

Analyse Eenheid Q 001     

METALEN
barium µg/l S 38          

cadmium µg/l S <0.2          

kobalt µg/l S <2          

koper µg/l S 5.0          

kwik µg/l S <0.05          

lood µg/l S <2          

molybdeen µg/l S 3.8          

nikkel µg/l S <3          

zink µg/l S <10          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S <0.2          

tolueen µg/l S 1.2          

ethylbenzeen µg/l S 0.26          

o-xyleen µg/l S 0.48          

p- en m-xyleen µg/l S 1.0          

xylenen (0.7 factor) µg/l S 1.48 1)         

styreen µg/l S <0.2          

naftaleen µg/l S <0.02          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan µg/l S <0.2          

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.2          

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1          

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1          

trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1          

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l S 0.14 1)         

dichloormethaan µg/l S <0.2          

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

som dichloorpropanen (0.7
factor)

µg/l S 0.42 1)         

tetrachlooretheen µg/l S <0.1          

tetrachloormethaan µg/l S <0.1          

1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1          

1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1          

trichlooretheen µg/l S <0.2          

chloroform µg/l S <0.2          

vinylchloride µg/l S <0.2          

tribroommethaan µg/l S <0.2          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 µg/l  <25          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

02

Analyse Eenheid Q 001     

fractie C12-C22 µg/l  <25          

fractie C22-C30 µg/l  <25          

fractie C30-C40 µg/l  <25          

totaal olie C10 - C40 µg/l S <50          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

barium Grondwater (AS3000) AS3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2
cadmium Grondwater (AS3000) Idem
kobalt Grondwater (AS3000) Idem
koper Grondwater (AS3000) Idem
kwik Grondwater (AS3000) AS3110-3 en NEN-EN-ISO 17852
lood Grondwater (AS3000) AS3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2
molybdeen Grondwater (AS3000) Idem
nikkel Grondwater (AS3000) Idem
zink Grondwater (AS3000) Idem
benzeen Grondwater (AS3000) AS3130-1
tolueen Grondwater (AS3000) Idem
ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem
o-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
styreen Grondwater (AS3000) Idem
naftaleen Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,2-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
cis-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
trans-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

Grondwater (AS3000) Idem

dichloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,2-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,3-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
som dichloorpropanen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
tetrachlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
tetrachloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,1-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,2-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
trichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
chloroform Grondwater (AS3000) Idem
vinylchloride Grondwater (AS3000) Idem
tribroommethaan Grondwater (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grondwater (AS3000) AS3110-5

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 B2071945 11-03-2022 11-03-2022 ALC204  
001 G7051633 11-03-2022 11-03-2022 ALC236  



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever Ortageo Noordoost BV Rapportnummer U220300010 versie 1
Contactpersoon Dhr. J. de Gruil Datum opdracht 03-03-2022
Adres Einsteinstraat 12a Datum ontvangst 04-03-2022
Postcode en plaats 7601 PR Almelo Datum rapportage 11-03-2022
Projectcode 216861 Pagina 1 van 1
Project omschrijving Rijssenseweg 9 Ambt Delden

Monstersoort Grond Datum monstername 03-03-2022
Monstername door Opdrachtgever Datum analyse

Monsters
Labcode Naam Nummer Boornaam Begin diepte Eind diepte Barcode
V220300703 AS1 1 AS1-1 0 50 AM14382372

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 : U220300010
Ons kenmerk : Project 1321450
Validatieref. : 1321450_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : WLSV-NFTB-TMLB-OSKS
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 1 bijlage(n)

Amsterdam, 10 maart 2022

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 : 7091099
Uw referentie : V220300703
Opgegeven bemonsteringsdatum : 03/03/2022

Asbestonderzoek
Initialen analist : N.E.
Analysedatum : 10-03-2022

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 14370 g
Droge massa aangeleverde monster : 12775 g
Percentage droogrest : 88,9 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 10780,4 86,0 12,5 0,12 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 462,9 3,7 61,2 13,22 0 0,0
1-2 mm 257,9 2,1 73,3 28,42 0 0,0
2-4 mm 208,3 1,7 208,3 100,00 0 0,0
4-8 mm 386,7 3,1 386,7 100,00 0 0,0
8-20 mm 438,7 3,5 438,7 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 12534,9 100,0 1180,7 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 0,4 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2
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 <0,6 0,0 1,1 <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 2

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

Projectcode : 1321450
Uw project omschrijving : U220300010
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: WLSV-NFTB-TMLB-OSKS Ref.: 1321450_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 : 1321450
Uw project omschrijving : U220300010
Opdrachtgever : Eurofins ACMAA Testing

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

Opdrachtverificatiecode: WLSV-NFTB-TMLB-OSKS Ref.: 1321450_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 : 1321450
Uw project omschrijving : U220300010
Opdrachtgever : Eurofins ACMAA Testing

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

Opdrachtverificatiecode: WLSV-NFTB-TMLB-OSKS Ref.: 1321450_certificaat_v1



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever Ortageo Noordoost BV Rapportnummer U220300011 versie 1
Contactpersoon Dhr. J. de Gruil Datum opdracht 03-03-2022
Adres Einsteinstraat 12a Datum ontvangst 04-03-2022
Postcode en plaats 7601 PR Almelo Datum rapportage 11-03-2022
Projectcode 216861 Pagina 1 van 1
Project omschrijving Rijssenseweg 9 Ambt Delden

Monstersoort Grond Datum monstername 03-03-2022
Monstername door Opdrachtgever Datum analyse

Monsters
Labcode Naam Nummer Boornaam Begin diepte Eind diepte Barcode
V220300704 AS2 1 AS2-1 0 50 AM14382373

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 : U220300011
Ons kenmerk : Project 1321451
Validatieref. : 1321451_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : QXRL-SONR-FBSO-NEZE
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 1 bijlage(n)

Amsterdam, 10 maart 2022

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 : 7091100
Uw referentie : V220300704
Opgegeven bemonsteringsdatum : 03/03/2022

Asbestonderzoek
Initialen analist : A.Z.
Analysedatum : 10-03-2022

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 13410 g
Droge massa aangeleverde monster : 12284 g
Percentage droogrest : 91,6 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 9668,8 80,4 13,3 0,14 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 464,8 3,9 122,7 26,40 0 0,0
1-2 mm 283,3 2,4 103,9 36,67 0 0,0
2-4 mm 250,7 2,1 250,7 100,00 0 0,0
4-8 mm 540,8 4,5 540,8 100,00 0 0,0
8-20 mm 818,7 6,8 818,7 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 12027,1 100,0 1850,1 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 0,5 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 : 1321451
Uw project omschrijving : U220300011
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: QXRL-SONR-FBSO-NEZE Ref.: 1321451_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 : 1321451
Uw project omschrijving : U220300011
Opdrachtgever : Eurofins ACMAA Testing

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

Opdrachtverificatiecode: QXRL-SONR-FBSO-NEZE Ref.: 1321451_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 : 1321451
Uw project omschrijving : U220300011
Opdrachtgever : Eurofins ACMAA Testing

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

Opdrachtverificatiecode: QXRL-SONR-FBSO-NEZE Ref.: 1321451_certificaat_v1



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever Ortageo Noordoost BV Rapportnummer U220300012 versie 1
Contactpersoon Dhr. J. de Gruil Datum opdracht 03-03-2022
Adres Einsteinstraat 12a Datum ontvangst 04-03-2022
Postcode en plaats 7601 PR Almelo Datum rapportage 11-03-2022
Projectcode 216861 Pagina 1 van 1
Project omschrijving Rijssenseweg 9 Ambt Delden

Monstersoort Grond Datum monstername 03-03-2022
Monstername door Opdrachtgever Datum analyse

Monsters
Labcode Naam Nummer Boornaam Begin diepte Eind diepte Barcode
V220300705 AS3 1 AS3-1 0 50 AM14382374

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 : U220300012
Ons kenmerk : Project 1321452
Validatieref. : 1321452_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : MSNG-SYQM-RBHH-EBMQ
Bijlage(n) : 3 tabel(len) + 1 bijlage(n)

Amsterdam, 10 maart 2022

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 : 7091101
Uw referentie : V220300705
Opgegeven bemonsteringsdatum : 03/03/2022

Asbestonderzoek
Initialen analist : D.G.
Analysedatum : 10-03-2022

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 14980 g
Droge massa aangeleverde monster : 12493 g
Percentage droogrest : 83,4 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 11228,4 91,6 12,5 0,11 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 245,6 2,0 62,8 25,57 0 0,0
1-2 mm 186,1 1,5 52,5 28,21 0 0,0
2-4 mm 122,2 1,0 122,2 100,00 2 20,3
4-8 mm 202,5 1,7 202,5 100,00 4 643,2
8-20 mm 275,0 2,2 275,0 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 12259,8 100,0 727,5 6 663,5

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 0,0 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 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 7,4 5,7 9,1 6,6 5,2 7,9 0,9 0,5 1,2
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 7,6 5,9 9,3 6,8 5,4 8,1 0,9 0,5 1,2

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 6,8 0,9 7,6
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 6,8 0,9

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: 15 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 : 1321452
Uw project omschrijving : U220300012
Opdrachtgever : Eurofins ACMAA Testing
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Monstercode : 7091101
Uw referentie : V220300705
Opgegeven bemonsteringsdatum : 03/03/2022

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
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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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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
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216861 

BIJLAGE 5 

Overschrijdingstabellen en berekening asbestgehalten 
  



BEREKENING GEWOGEN ASBESTGEHALTE

Algemene gegevens

Projectnummer Ortageo 216861,0

Toetsingsdatum

Veldgegevens

Sleuf/gat (monstercode) AS03 (8, 10, 12, 13, 0-50)

Afmetingen sleuf/gat (meter x meter) 0,30 0,30

Bemonsteringstraject (meter) 0,50

Soortelijke massa (kg/m3) 1.750

Droge stof gehalte (%m/m) 83,4

Bodemvreemd materiaal > 20 mm (massa%) / kg 0%

Onderzochte massa sleuf/gat (kg d.s.) 65,68

Analyseresultaten fractie < 20 mm (NEN 5898) GM OG BG 1

Gemeten gehalte serpentijn asbest (mg/kg d.s.) 6,8 5,4 8,1

Gemeten gehalte amfibool asbest (mg/kg d.s.) 0,9 0,5 1,2

Gewogen gehalte asbest (mg/kg d.s.) 15,8 10,4 20,1

Gewogen gehalte asbest (mg/kg d.s.) na correctie 
bodemvreemd materiaal > 20 mm

15,8 10,4 20,0

Analyseresultaten fractie > 20 mm (NEN 5896) GM OG BG

Gemeten gehalte serpentijn asbest (g)

Gemeten gehalte amfibool asbest (g)

Gewogen gehalte asbest (mg/kg d.s.) 0,0 0,0 0,0

Totaal (som fractie < 20 mm + > 20 mm) GM OG BG

Totaal gehalte asbest (mg/kg d.s.) 7,7 5,9 9,3

Totaal gewogen gehalte asbest (mg/kg d.s.) 15,8 10,4 20,0

Verklaring afkortingen:

GM: gemiddelde gehalte

OG: ondergrens

BG: bovengrens

Projectnummer: 216861

12-4-2022

STDP122_v001_20181105
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Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Monstercode  05-1 06-1 07-2 

Certificaatcode  13631380 13641986 13641986 

Boring(en)  05 06 07 

Traject (m -mv)  0,08 - 0,50 0,00 - 0,50 0,10 - 0,60 

Humus % ds 2,00 1,90 4,00 

Lutum % ds 2,00 4,90 2,00 

Datum van toetsing  15-3-2022 30-3-2022 30-3-2022 

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

     

METALEN     

barium mg/kg ds  <20 <54 (6)   

cadmium mg/kg ds  <0,2 <0,2 -0,03   

kobalt mg/kg ds  <1,5 <3,7 -0,06   

koper mg/kg ds  5,2 10,8 -0,19  6,5 12,2 -0,19  470 910 5,8 

kwik mg/kg ds  <0,05 <0,05 -0   

molybdeen mg/kg ds  <0,5 <0,4 -0,01   

nikkel mg/kg ds  <3 <6 -0,44   

lood mg/kg ds  12 19 -0,06   

zink mg/kg ds  31 74 -0,11   

     

PAK     

naftaleen mg/kg ds  <0,01 <0,01  0,02 0,02  0,06 0,06 

benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,04 0,04  0,12 0,12  0,19 0,19 

benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,03 0,03  0,09 0,09  0,12 0,12 

indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,04 0,04  0,11 0,11  0,18 0,18 

benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,05 0,05  0,12 0,12  0,20 0,20 

fluorantheen mg/kg ds  0,08 0,08  0,17 0,17  0,29 0,29 

chryseen mg/kg ds  0,04 0,04  0,10 0,10  0,16 0,16 

benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,03 0,03  0,09 0,09  0,16 0,16 

anthraceen mg/kg ds  <0,01 <0,01  0,02 0,02  0,03 0,03 

fenanthreen mg/kg ds  0,04 0,04  0,09 0,09  0,13 0,13 

PAK mg/kg ds  0,364 0,364 -0,03  0,93 0,93 -0,01  1,52 1,52 0 

     

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN   

PCB µg/kg ds  4,9 <24,5 0   

PCB 28 µg/kg ds  <1 <4   

PCB 52 µg/kg ds  <1 <4   

PCB 101 µg/kg ds  <1 <4   

PCB 118 µg/kg ds  <1 <4   

PCB 138 µg/kg ds  <1 <4   

PCB 153 µg/kg ds  <1 <4   

PCB 180 µg/kg ds  <1 <4   

     

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN   

minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <5 18 (6)   

minerale olie C12 - C22 mg/kg ds  <5 18 (6)   

minerale olie C22 - C30 mg/kg ds  10 50 (6)   

minerale olie C30 - C40 mg/kg ds  34 170 (6)   

minerale olie mg/kg ds  40 200 0   

     

OVERIG     

Droge stof % ds  87,3 87,3 (6)  87,6 87,6 (6)  89,1 89,1 (6) 

lutum %  2,0   4,9   <2  

organische stof % ds  2,0   1,9   4,0  
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Tabel 2: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Monstercode  11-1 13-1 M01 

Certificaatcode  13641986 13641986 13631380 

Boring(en)  11 13 01, 02, 03, 04 

Traject (m -mv)  0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 

Humus % ds 3,90 2,50 2,60 

Lutum % ds 5,70 5,40 2,00 

Datum van toetsing  30-3-2022 30-3-2022 15-3-2022 

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

     

METALEN     

barium mg/kg ds    37 143 (6) 

cadmium mg/kg ds    0,28 0,47 -0,01 

kobalt mg/kg ds    1,8 6,3 -0,05 

koper mg/kg ds  9,8 17,0 -0,15  15 27 -0,08  16 32 -0,05 

kwik mg/kg ds    0,08 0,11 -0 

molybdeen mg/kg ds    <0,5 <0,4 -0,01 

nikkel mg/kg ds    5,3 15,5 -0,3 

lood mg/kg ds    47 73 0,05 

zink mg/kg ds    76 178 0,06 

     

PAK     

naftaleen mg/kg ds  <0,03 <0,02  0,40 0,40  0,04 0,04 

benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,32 0,32  3,0 3,0  1,7 1,7 

benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,18 0,18  1,7 1,7  0,97 0,97 

indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,22 0,22  2,1 2,1  1,2 1,2 

benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,27 0,27  2,0 2,0  1,3 1,3 

fluorantheen mg/kg ds  0,66 0,66  7,2 7,2  3,1 3,1 

chryseen mg/kg ds  0,28 0,28  2,7 2,7  1,7 1,7 

benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,31 0,31  3,6 3,6  1,7 1,7 

anthraceen mg/kg ds  0,07 0,07  0,85 0,85  0,37 0,37 

fenanthreen mg/kg ds  0,27 0,27  4,7 4,7  1,7 1,7 

PAK mg/kg ds  2,601 2,601 0,03  28,25 28,25 0,69  13,78 13,78 0,32 

     

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN   

PCB µg/kg ds    6,9 26,5 0,01 

PCB 28 µg/kg ds    <1 <3 

PCB 52 µg/kg ds    <1 <3 

PCB 101 µg/kg ds    <1 <3 

PCB 118 µg/kg ds    <1 <3 

PCB 138 µg/kg ds    <1 <3 

PCB 153 µg/kg ds    1,9 7,3 

PCB 180 µg/kg ds    1,5 5,8 

     

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN   

minerale olie C10 - C12 mg/kg ds    <5 13 (6) 

minerale olie C12 - C22 mg/kg ds    16 62 (6) 

minerale olie C22 - C30 mg/kg ds    41 158 (6) 

minerale olie C30 - C40 mg/kg ds    31 119 (6) 

minerale olie mg/kg ds    90 346 0,03 

     

OVERIG     

Droge stof % ds  84,5 84,5 (6)  82,7 82,7 (6)  86,1 86,1 (6) 

lutum %  5,7   5,4   <2  

organische stof % ds  3,9   2,5   2,6  
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Tabel 3: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Monstercode  M02 M03 

Certificaatcode  13631380 13631380 

Boring(en)  06, 07, 11, 13 01, 02, 07, 11 

Traject (m -mv)  0,00 - 0,60 0,60 - 1,00 

Humus % ds 3,60 1,20 

Lutum % ds 2,00 5,10 

Datum van toetsing  15-3-2022 15-3-2022 

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

    

METALEN    

barium mg/kg ds  66 256 (6)  <20 <39 (6) 

cadmium mg/kg ds  0,48 0,77 0,01  <0,2 <0,2 -0,03 

kobalt mg/kg ds  3,6 12,7 -0,01  <1,5 <2,8 -0,07 

koper mg/kg ds  71 139 0,66  <5 <7 -0,22 

kwik mg/kg ds  0,09 0,13 -0  <0,05 <0,05 -0 

molybdeen mg/kg ds  1,00 1,00 -0  <0,5 <0,4 -0,01 

nikkel mg/kg ds  8,5 24,8 -0,16  <3 <5 -0,46 

lood mg/kg ds  52 79 0,06  10 15 -0,07 

zink mg/kg ds  120 274 0,23  <20 <29 -0,19 

    

PAK    

naftaleen mg/kg ds  0,06 0,06  <0,01 <0,01 

benzo(a)pyreen mg/kg ds  2,4 2,4  0,03 0,03 

benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  1,4 1,4  0,02 0,02 

indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  1,5 1,5  0,02 0,02 

benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  1,5 1,5  0,03 0,03 

fluorantheen mg/kg ds  6,8 6,8  0,05 0,05 

chryseen mg/kg ds  2,3 2,3  0,03 0,03 

benzo(a)anthraceen mg/kg ds  3,0 3,0  0,04 0,04 

anthraceen mg/kg ds  0,74 0,74  0,02 0,02 

fenanthreen mg/kg ds  4,9 4,9  0,02 0,02 

PAK mg/kg ds  24,6 24,6 0,6  0,267 0,267 -0,03 

    

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN  

PCB µg/kg ds  7 19 -0  4,9 <24,5 0 

PCB 28 µg/kg ds  <1 <2  <1 <4 

PCB 52 µg/kg ds  <1 <2  <1 <4 

PCB 101 µg/kg ds  <1 <2  <1 <4 

PCB 118 µg/kg ds  <1 <2  <1 <4 

PCB 138 µg/kg ds  1,7 4,7  <1 <4 

PCB 153 µg/kg ds  1,3 3,6  <1 <4 

PCB 180 µg/kg ds  1,2 3,3  <1 <4 

    

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN  

minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <5 10 (6)  <5 18 (6) 

minerale olie C12 - C22 mg/kg ds  14 39 (6)  <5 18 (6) 

minerale olie C22 - C30 mg/kg ds  48 133 (6)  <5 18 (6) 

minerale olie C30 - C40 mg/kg ds  52 144 (6)  <5 18 (6) 

minerale olie mg/kg ds  110 306 0,02  <20 <70 -0,02 

    

OVERIG    

Droge stof % ds  84,7 84,7 (6)  86,5 86,5 (6) 

lutum %  <2   5,1  

organische stof % ds  3,6   1,2  

  
## : geen meetwaarde aanwezig 
-- : geen toetsnorm aanwezig 
<d : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
<=T : > Achtergrondwaarde 
8,88 : > Tussenwaarde 
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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Tabel 4: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

   AW WO IND I 

   

METALEN   

cadmium mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 

kobalt mg/kg ds  15 35 190 190 

koper mg/kg ds  40 54 190 190 

kwik mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 

molybdeen mg/kg ds  1,5 88 190 190 

nikkel mg/kg ds  35 39 100 100 

lood mg/kg ds  50 210 530 530 

zink mg/kg ds  140 200 720 720 

   

PAK   

PAK mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

PCB mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

minerale olie mg/kg ds  190 190 500 5000 
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Tabel 5: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Watermonster  02-1-1 

Datum watermonstername  11-3-2022 

Filterdiepte (m -mv)  1,50 - 2,50 

Datum van toetsing  30-3-2022 

  Meetw GSSD Index 

   

METALEN   

barium µg/l  38 38  -0,02 

cadmium µg/l  <0,2 <0,1  -0,05 

kobalt µg/l  <2 <1  -0,23 

koper µg/l  5,0 5,0  -0,17 

kwik µg/l  <0,05 <0,04  -0,06 

molybdeen µg/l  3,8 3,8  -0 

nikkel µg/l  <3 <2  -0,22 

lood µg/l  <2 <1  -0,23 

zink µg/l  <10 <7  -0,08 

   

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

  

benzeen µg/l  <0,2 <0,1  -0 

tolueen µg/l  1,2 1,2  -0,01 

ethylbenzeen µg/l  0,26 0,26  -0,03 

xylenen (som) µg/l  1,48 1,48  0,02 

meta-/para-Xyleen (som) µg/l  1,0 1,0  

ortho-Xyleen µg/l  0,48 0,48  

styreen µg/l  <0,2 <0,1  -0,02 

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

µg/l   3,22 (2,14) 

   

PAK   

naftaleen µg/l  <0,02 <0,01  0 

PAK -   <0,00020 (11) 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

1,3-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1  

1,1-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1  

Dichloorpropaan (som) µg/l  0,42 <0,42  -0 

dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1  0 

chloroform µg/l  <0,2 <0,1  -0,01 

bromoform µg/l  <0,2 <0,1 (14) 

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 

TRI µg/l  <0,2 <0,1  -0,05 

PER µg/l  <0,1 <0,1  0 

DCE (som) µg/l  0,14 <0,14  0,01 

1,1-dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1  0,01 

DCE (cis) µg/l  <0,1 <0,1  

DCE (trans) µg/l  <0,1 <0,1  

vinylchloride µg/l  <0,2 <0,1  0,03 

   

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

minerale olie C10 - C12 µg/l  <25 18 (6) 

minerale olie C12 - C22 µg/l  <25 18 (6) 

minerale olie C22 - C30 µg/l  <25 18 (6) 

minerale olie C30 - C40 µg/l  <25 18 (6) 

minerale olie µg/l  <50 <35  -0,03 
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## : geen meetwaarde aanwezig 
-- : geen toetsnorm aanwezig 
<d : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Streefwaarde 
8,88 : > Streefwaarde 
>T : > Tussenwaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
11 : Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie 
14 : Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - S) / (I - S) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.1.0 - 

 
 
 
Tabel 6: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

   S S Diep Indicatief I 

   

METALEN   

barium µg/l  50 200  625 

cadmium µg/l  0,4 0,06  6 

kobalt µg/l  20 0,7  100 

koper µg/l  15 1,3  75 

kwik µg/l  0,05 0,01  0,3 

molybdeen µg/l  5 3,6  300 

nikkel µg/l  15 2,1  75 

lood µg/l  15 1,7  75 

zink µg/l  65 24  800 

   

AROMATISCHE VERBINDINGEN   

benzeen µg/l  0,2   30 

tolueen µg/l  7   1000 

ethylbenzeen µg/l  4   150 

xylenen (som) µg/l  0,2   70 

styreen µg/l  6   300 

Som 16 Aromatische oplosmiddelen µg/l    150 

   

PAK   

naftaleen µg/l  0,01   70 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

Dichloorpropaan (som) µg/l  0,8   80 

dichloormethaan µg/l  0,01   1000 

chloroform µg/l  6   400 

bromoform µg/l     630 

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 

TRI µg/l  24   500 

PER µg/l  0,01   40 

DCE (som) µg/l  0,01   20 

1,1-dichlooretheen µg/l  0,01   10 

vinylchloride µg/l  0,01   5 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

minerale olie µg/l  50   600 
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Tabel 7: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit 

Monstercode  05-1 06-1 07-2 

Humus (% ds)  2,00 1,90 4,00 

Lutum (% ds)  2,00 4,90 2,00 

Datum van toetsing  15-3-2022 30-3-2022 30-3-2022 

Monster getoetst als  partij partij partij 

Bodemklasse monster  Klasse industrie Altijd toepasbaar 
Niet Toepasbaar > 
Interventiewaarde 

Zintuiglijke bijmengingen  
sterk puinhoudend, 
5%bvm>20mm veelal 
gebakken klinkers/steen 

zwak puinhoudend, 
2%bvm>20mm 

zwak puinhoudend, 
2%bvm>20mm 

Grondsoort  Zand Zand Zand 

  Meetw GSSD Meetw GSSD Meetw GSSD 

     

METALEN     

barium mg/kg ds  <20 <54 (6)   

cadmium mg/kg ds  <0,2 <0,2   

kobalt mg/kg ds  <1,5 <3,7   

koper mg/kg ds  5,2 10,8  6,5 12,2  470 910 

kwik mg/kg ds  <0,05 <0,05   

molybdeen mg/kg ds  <0,5 <0,4   

nikkel mg/kg ds  <3 <6   

lood mg/kg ds  12 19   

zink mg/kg ds  31 74   

     

PAK     

naftaleen mg/kg ds  <0,01 <0,01  0,02 0,02  0,06 0,06 

benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,04 0,04  0,12 0,12  0,19 0,19 

benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,03 0,03  0,09 0,09  0,12 0,12 

indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,04 0,04  0,11 0,11  0,18 0,18 

benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,05 0,05  0,12 0,12  0,20 0,20 

fluorantheen mg/kg ds  0,08 0,08  0,17 0,17  0,29 0,29 

chryseen mg/kg ds  0,04 0,04  0,10 0,10  0,16 0,16 

benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,03 0,03  0,09 0,09  0,16 0,16 

anthraceen mg/kg ds  <0,01 <0,01  0,02 0,02  0,03 0,03 

fenanthreen mg/kg ds  0,04 0,04  0,09 0,09  0,13 0,13 

PAK mg/kg ds  0,364 0,364  0,93 0,93  1,52 1,52 

     

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN   

PCB µg/kg ds  4,9 <24,5   

PCB 28 µg/kg ds  <1 <4   

PCB 52 µg/kg ds  <1 <4   

PCB 101 µg/kg ds  <1 <4   

PCB 118 µg/kg ds  <1 <4   

PCB 138 µg/kg ds  <1 <4   

PCB 153 µg/kg ds  <1 <4   

PCB 180 µg/kg ds  <1 <4   

     

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN   

minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <5 18 (6)   

minerale olie C12 - C22 mg/kg ds  <5 18 (6)   

minerale olie C22 - C30 mg/kg ds  10 50 (6)   

minerale olie C30 - C40 mg/kg ds  34 170 (6)   

minerale olie mg/kg ds  40 200   

     

OVERIG     

Droge stof % ds  87,3 87,3 (6)  87,6 87,6 (6)  89,1 89,1 (6) 

lutum %  2,0   4,9   <2  

organische stof % ds  2,0   1,9   4,0  
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Tabel 8: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit 

Monstercode  11-1 13-1 M01 

Humus (% ds)  3,90 2,50 2,60 

Lutum (% ds)  5,70 5,40 2,00 

Datum van toetsing  30-3-2022 30-3-2022 15-3-2022 

Monster getoetst als  partij partij partij 

Bodemklasse monster  Altijd toepasbaar Klasse industrie Klasse industrie 

Zintuiglijke bijmengingen  
matig puinhoudend, 
2%bvm>20mm 

sporen puin, 0%bvm>20mm 

zwak puinhoudend, sporen 
kolengruis, sporen puin, 
1%bvm>20mm, 
1%bvm20mm 

Grondsoort  Zand Zand Zand 

  Meetw GSSD Meetw GSSD Meetw GSSD 

     

METALEN     

barium mg/kg ds    37 143 (6) 

cadmium mg/kg ds    0,28 0,47 

kobalt mg/kg ds    1,8 6,3 

koper mg/kg ds  9,8 17,0  15 27  16 32 

kwik mg/kg ds    0,08 0,11 

molybdeen mg/kg ds    <0,5 <0,4 

nikkel mg/kg ds    5,3 15,5 

lood mg/kg ds    47 73 

zink mg/kg ds    76 178 

     

PAK     

naftaleen mg/kg ds  <0,03 <0,02  0,40 0,40  0,04 0,04 

benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,32 0,32  3,0 3,0  1,7 1,7 

benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,18 0,18  1,7 1,7  0,97 0,97 

indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,22 0,22  2,1 2,1  1,2 1,2 

benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,27 0,27  2,0 2,0  1,3 1,3 

fluorantheen mg/kg ds  0,66 0,66  7,2 7,2  3,1 3,1 

chryseen mg/kg ds  0,28 0,28  2,7 2,7  1,7 1,7 

benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,31 0,31  3,6 3,6  1,7 1,7 

anthraceen mg/kg ds  0,07 0,07  0,85 0,85  0,37 0,37 

fenanthreen mg/kg ds  0,27 0,27  4,7 4,7  1,7 1,7 

PAK mg/kg ds  2,601 2,601  28,25 28,25  13,78 13,78 

     

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN   

PCB µg/kg ds    6,9 26,5 

PCB 28 µg/kg ds    <1 <3 

PCB 52 µg/kg ds    <1 <3 

PCB 101 µg/kg ds    <1 <3 

PCB 118 µg/kg ds    <1 <3 

PCB 138 µg/kg ds    <1 <3 

PCB 153 µg/kg ds    1,9 7,3 

PCB 180 µg/kg ds    1,5 5,8 

     

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN   

minerale olie C10 - C12 mg/kg ds    <5 13 (6) 

minerale olie C12 - C22 mg/kg ds    16 62 (6) 

minerale olie C22 - C30 mg/kg ds    41 158 (6) 

minerale olie C30 - C40 mg/kg ds    31 119 (6) 

minerale olie mg/kg ds    90 346 

     

OVERIG     

Droge stof % ds  84,5 84,5 (6)  82,7 82,7 (6)  86,1 86,1 (6) 

lutum %  5,7   5,4   <2  

organische stof % ds  3,9   2,5   2,6  
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Tabel 9: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit 

Monstercode  M02 M03  

Humus (% ds)  3,60 1,20  

Lutum (% ds)  2,00 5,10  

Datum van toetsing  15-3-2022 15-3-2022  

Monster getoetst als  partij partij  

Bodemklasse monster  Klasse industrie Altijd toepasbaar  

Zintuiglijke bijmengingen  

zwak puinhoudend, sporen 
puin, matig puinhoudend, 
2%bvm>20mm, 
0%bvm>20mm 

  

Grondsoort  Zand Zand  

  Meetw GSSD Meetw GSSD  

     

METALEN     

barium mg/kg ds  66 256 (6)  <20 <39 (6)  

cadmium mg/kg ds  0,48 0,77  <0,2 <0,2  

kobalt mg/kg ds  3,6 12,7  <1,5 <2,8  

koper mg/kg ds  71 139  <5 <7  

kwik mg/kg ds  0,09 0,13  <0,05 <0,05  

molybdeen mg/kg ds  1,00 1,00  <0,5 <0,4  

nikkel mg/kg ds  8,5 24,8  <3 <5  

lood mg/kg ds  52 79  10 15  

zink mg/kg ds  120 274  <20 <29  

     

PAK     

naftaleen mg/kg ds  0,06 0,06  <0,01 <0,01  

benzo(a)pyreen mg/kg ds  2,4 2,4  0,03 0,03  

benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  1,4 1,4  0,02 0,02  

indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  1,5 1,5  0,02 0,02  

benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  1,5 1,5  0,03 0,03  

fluorantheen mg/kg ds  6,8 6,8  0,05 0,05  

chryseen mg/kg ds  2,3 2,3  0,03 0,03  

benzo(a)anthraceen mg/kg ds  3,0 3,0  0,04 0,04  

anthraceen mg/kg ds  0,74 0,74  0,02 0,02  

fenanthreen mg/kg ds  4,9 4,9  0,02 0,02  

PAK mg/kg ds  24,6 24,6  0,267 0,267  

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB µg/kg ds  7 19  4,9 <24,5  

PCB 28 µg/kg ds  <1 <2  <1 <4  

PCB 52 µg/kg ds  <1 <2  <1 <4  

PCB 101 µg/kg ds  <1 <2  <1 <4  

PCB 118 µg/kg ds  <1 <2  <1 <4  

PCB 138 µg/kg ds  1,7 4,7  <1 <4  

PCB 153 µg/kg ds  1,3 3,6  <1 <4  

PCB 180 µg/kg ds  1,2 3,3  <1 <4  

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <5 10 (6)  <5 18 (6)  

minerale olie C12 - C22 mg/kg ds  14 39 (6)  <5 18 (6)  

minerale olie C22 - C30 mg/kg ds  48 133 (6)  <5 18 (6)  

minerale olie C30 - C40 mg/kg ds  52 144 (6)  <5 18 (6)  

minerale olie mg/kg ds  110 306  <20 <70  

     

OVERIG     

Droge stof % ds  84,7 84,7 (6)  86,5 86,5 (6)  

lutum %  <2   5,1   

organische stof % ds  3,6   1,2   
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## : geen meetwaarde aanwezig 
-- : geen toetsnorm aanwezig 
<d : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
8,88 : Wonen 
8,88 : Industrie 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : Niet Toepasbaar > IW 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.1.0 - 

 
 
 
Tabel 10: Normwaarden (mg/kg) conform Regeling Besluit Bodemkwaliteit 

   AW WO IND I 

   

METALEN   

cadmium mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 

kobalt mg/kg ds  15 35 190 190 

koper mg/kg ds  40 54 190 190 

kwik mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 

molybdeen mg/kg ds  1,5 88 190 190 

nikkel mg/kg ds  35 39 100 100 

lood mg/kg ds  50 210 530 530 

zink mg/kg ds  140 200 720 720 

   

PAK   

PAK mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

PCB mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

minerale olie mg/kg ds  190 190 500 5000 
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Foto's onderzoekslocatie 
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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).  

• Inspectie en monsterneming van asbest in bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat (Nederlandse norm 

5897: augustus 2015 en 5897+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.  

 

Eventuele monstername voor onderzoek naar PFAS is uitgevoerd conform specifieke eisen volgens 

veldwerkprotocol ‘’bemonstering PFAS-verbindingen in grond- en grondwater’’ vastgesteld door expertisecentrum 

PFAS (juli 2019). 
 

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. 
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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.  

 

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. 

 

Tijdelijk handelingskader PFAS 

Op 8 juli 2019 is in een brief van het Ministerie Infrastructuur en Waterstaat (kenmerk IENW/BSK-2019/131399) 

aangegeven dat te verzetten of toe te passen grond moet voldoen aan de eisen die het Ministerie stelt aan PFAS. 

Omdat in het Besluit bodemkwaliteit nog geen toepassingsnormen voor PFAS zijn vastgelegd, zijn voorlopige 

toepassingsnormen vastgesteld in het geactualiseerd tijdelijk handelingskader (kenmerk IENW/BSK-2021/335279, 

d.d. 13 december 2021). Vooruitlopend op de aanpassing van de regelgeving, dient dit kader op basis van de 

zorgplicht al te worden gebruikt. 
 

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. 
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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. 

 

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/C2: december 2017) 

NEN 5897 
Inspectie en monsterneming van asbest in bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat (Nederlandse norm 

5897: augustus 2015 en 5897/C2: december 2017) 

NTA 5755 
Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van nader onderzoek - Onderzoek naar de aard en 

omvang van bodemverontreiniging (Nederlandse Technische Afspraak 5755, juli 2010) 

 
   



 

 

 

216861  

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 

AP04 

SGS Environmental Analytics B.V. 

Eurofins ACMAA Testing (asbest) 
RvA 

Milieukundig veldwerk 

BRL SIKB/protocol* 

BRL SIKB 1000 Monsterneming voor partijkeuringen  

 

Protocol 1001 Monsterneming voor partijkeuringen grond en baggerspecie 

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 2003 Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek 

Protocol 2018 Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem 

BRL SIKB/protocol 

BRL SIKB 2100 Mechanisch boren 

 

Protocol 2101 Mechanisch boren 

BRL SIKB/protocol 

BRL SIKB 6000 Milieukundige begeleiding van (water-) bodemsaneringen en nazorg 

 

Protocol 6001 
Milieukundige begeleiding landbodemsanering met conventionele 

methoden 

Protocol 6002 
Milieukundige begeleiding van landbodemsanering met in-situ 

methoden 
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Kwaliteitsborging advies en rapportage  

Norm Functie Naam Datum 

ISO 9001: 2015 Auteur J. de Gruil 15 april 2022 

ISO 9001: 2015 Kwaliteitscontrole  15 april 2022 

 

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. 
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1 Inleiding 

Initiatiefnemer is voornemens de bestaande schuur om te bouwen naar een woning en een nieuwe kapschuur 

te realiseren aan de Rijssenseweg 9 te Ambt Delden. 

 

In verband met deze voorgenomen ontwikkeling is een toetsing van de plannen aan de natuurwetgeving en het 

natuurbeleid noodzakelijk. Met deze toetsing moet duidelijk worden hoe de ontwikkeling gerealiseerd kan 

worden binnen de kaders van de natuurbescherming. 

 

Eerste stap in deze toetsing is het uitvoeren van een verkennend onderzoek. Op basis van een 

bureauonderzoek en een veldbezoek wordt aan de hand van aanwezige terreintypen en toevallige 

waarnemingen van soorten zo goed mogelijk ingeschat welke beschermde gebieden en plant- en diersoorten 

aanwezig (kunnen) zijn. Op basis daarvan worden uitspraken gedaan over de (mogelijke) effecten van de 

voorgenomen ontwikkeling en de eventueel noodzakelijke vervolgstappen. Voorliggende rapportage gaat hier 

verder op in. 
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2 Huidige situatie en ontwikkeling 

2.1 Huidige situatie 
Het plangebied bestaat uit een grote schuur en omliggend erf en is gelegen aan de Rijssenseweg 9 te Ambt 

Delden (gem. Hof van Twente, prov. Overijssel). De muren van de schuur zijn opgetrokken uit enkelzijdig 

baksteen. Aan beide kopse kanten van de schuur is vanaf circa 2,5 m tot aan de nok houten gevelbetimmering 

aanwezig. Aan alle zijden van de schuur zijn deuren aanwezig, aan de voorkant en beide zijkanten zijn tevens 

ramen aanwezig. De schuur heeft een met pannen gedekt zadeldak, zonder onderliggend dakbeschot. De 

schuur bestaat uit een begane grond en bovenverdieping (hooizolder). Aan de buitenzijde van de schuur 

hangen enkele lampen. Direct rond de schuur is bestrating aanwezig. Op het erf staan meerdere bomen, het 

overige deel bestaat voornamelijk uit gazon en enkele hagen. Tevens is er een kleine poel aanwezig. Ten oosten 

van de schuur staat het woonhuis. Binnen het plangebied zijn geen watervoerende elementen aanwezig. De 

omgeving van het plangebied bestaat uit een afwisseling van bos en kleinschalig agrarisch landschap. Circa  

600 m (hemelsbreed) ten noorden bevindt zich de N741, circa 600 m ten zuiden bevindt zich de N346. Circa  

1,9 km (hemelsbreed) ten zuidoosten van het plangebied bevindt zich het centrum van Delden. Het 

dichtstbijzijnde natuurgebied betreft de bossen in de omgeving. Het plangebied omvat de 

Amersfoortcoördinaten 243625, 476250. Afbeelding 1 geeft de topografische ligging van het plangebied. In 

afbeelding 2 is een luchtfoto van het plangebied en de directe omgeving weergegeven. Afbeelding 3 t/m 10 

geven een impressie van het plangebied ten tijde van het veldbezoek (d.d. 17 februari 2022). 
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Afbeelding 1. Topografische ligging van het plangebied (ESRI, 2022). 
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Afbeelding 2. Luchtfoto van het plangebied en de directe omgeving (ESRI, 2022). 
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Afbeelding 3. De te verbouwen schuur, gezien vanuit het noordwesten, met in de achtergrond de bestaande woning. 

 
Afbeelding 4. De voorzijde van de te verbouwen schuur. 

 
Afbeelding 5. Binnenzijde van de schuur met opslag van materialen. 
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Afbeelding 6. De zolder, duidelijk is te zien dat er aan de binnenzijde geen dakbeschot aanwezig is. 

 
Afbeelding 7. Een steenuilenkast in een oude fruitboom op het erf. 

 
Afbeelding 8. Een poel op het erf, ten noordwesten van de te verbouwen schuur. 
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Afbeelding 9. Omgeving van het plangebied met in de voorgrond de beoogde locatie van de nieuwe kapschuur. 

 
Afbeelding 10. Het erf rond de te verbouwen en nieuw te bouwen kapschuur. 

2.2 Voorgenomen ontwikkeling 
De bestaande schuur wordt omgebouwd naar een woning met een hoofdslaapkamer met badkamer op de 

eerste verdieping en een logeerkamer op de begane grond. Op de begane grond komen verder een 

woonkamer met centrale haard, open keuken, bijkeuken, entreehal met wc en technische ruimte. Het gebouw 

krijgt een zeer hoge isolatiewaarde met aandacht voor passieve klimaataspecten. 

 

Aan de noordzijde wordt een nieuwe kapschuur gebouwd. De nieuwe kapschuur wordt gebouwd om als 

paardenstal te fungeren. Daarnaast krijgt het een functie als carport en overdekt terras. Het dak van de nieuwe 

schuur zal volledig bestaan uit zonnepanelen. Het gehele erf wordt zelfvoorzienend. Regenwater wordt 

opgevangen en ondergronds opgeslagen. 

 

In afbeelding 11 zijn de twee beoogde varianten van de terreininrichting weergegeven.  
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Afbeelding 11. Twee varianten van de beoogde terreinindeling in de nieuwe situatie (Roderik zu Castell-Rüdenhuasen 
Architect, 2021).  
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3 Natuurwetgeving en -beleid 

3.1 Inleiding 
De Wet natuurbescherming bestaat uit drie onderdelen: de bescherming van soorten, de bescherming van 

gebieden en de bescherming van houtopstanden. De kern van het natuurbeleid wordt gevormd door het 

Natuurnetwerk Nederland, dat een samenhangend netwerk vormt van natuurgebieden. De provincies zijn het 

bevoegd gezag. Alleen in een aantal situaties, zoals bij ruimtelijke ingrepen waarmee grote nationale belangen 

zijn gemoeid, is het Rijk het bevoegd gezag. In dit hoofdstuk wordt kort ingegaan op de relevante wetgeving en 

het natuurbeleid voor het plangebied.  

3.2 Bescherming van soorten 
Het uitgangspunt bij het onderdeel soortenbescherming is dat geen schade mag worden toegebracht aan 

beschermde dieren of planten. De wet kent een drietal beschermingsregimes; beschermingsregime soorten 

Vogelrichtlijn, beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn en beschermingsregime “andere soorten”. Elk 

beschermingsregime heeft zijn eigen verbodsbepalingen.  

 

Voor ieder ruimtelijk plan of ruimtelijke ontwikkeling is het verplicht om te toetsen of deze kan leiden tot 

overtreding van de betreffende verbodsbepalingen. Wanneer sprake is of kan zijn van een overtreding, dan 

dient er onderzocht te worden of een vrijstelling geldt. Indien er geen vrijstelling geldt, kan het aanvragen van 

een ontheffing noodzakelijk zijn. Bijlage 1 gaat verder in op het wettelijk kader bij toetsing aan de Wet 

natuurbescherming, onderdeel soortenbescherming. 

 

Gevolgen plangebied 

De Wet natuurbescherming is een nationale wet. Indien negatieve effecten worden verwacht door activiteiten 

of ontwikkelingen is een toetsing aan de Wet natuurbescherming noodzakelijk. In hoofdstuk 5 wordt verder 

ingegaan op de aanwezigheid van beschermde soorten en welke effecten de voorgenomen ontwikkeling heeft 

op deze soorten. 

3.3 Bescherming van gebieden 
Met het onderdeel gebiedsbescherming worden binnen de Wet natuurbescherming de Natura 2000-gebieden 

beschermd. Natura 2000 is een samenhangend netwerk van natuurgebieden in Europa. Natura 2000 bestaat 

uit gebieden die zijn aangewezen in het kader van de Europese Vogelrichtlijn (79/409/EEG) en gebieden die zijn 

aangemeld op grond van de Europese Habitatrichtlijn (92/43/EEG). Voor alle gebieden gelden 

instandhoudingsdoelstellingen. De kern van de bescherming is dat deze instandhoudingsdoelstellingen niet in 

gevaar mogen worden gebracht.  

 

Activiteiten mogen geen negatieve effecten hebben op de waarden waarvoor het gebied is aangewezen. Voor 

activiteiten of projecten die schadelijk zijn voor de beschermde natuur geldt een vergunningplicht. Hierdoor is 

in Nederland een zorgvuldige afweging gegarandeerd bij projecten die gevolgen kunnen hebben voor 

natuurgebieden.  

 

Gevolgen plangebied 

Niet stikstof-gerelateerde effecten: 

Op ongeveer 10,5 km afstand liggen de dichtstbijzijnde Natura 2000-gebieden, Borkeld ten westen van het 

plangebied en Lonnekermeer ten oosten van het plangebied. De aard van de voorgenomen werkzaamheden en 
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ontwikkeling maken dat de effecten uitsluitend tot het plangebied of in de zeer directe zone eromheen beperkt 

blijven. Een toetsing op grond van de Wet natuurbescherming van niet stikstof-gerelateerde effecten wordt 

daarom niet noodzakelijk geacht. 

 

Stikstof-gerelateerde effecten 

Gezien de tijdelijke aard van de voorgenomen werkzaamheden is er naar verwachting weinig tot geen depositie 

van stikstof op de Natura 2000-gebieden. Tevens zijn in de wet stikstofreductie en natuurherstel, welke op 1 

juli 2021 in werking is getreden, tijdelijke stikstofdeposities vrijgesteld van vergunningplicht. Het uitvoeren van 

een stikstofberekening middels het model AERIUS-Calculator, is dan ook niet nodig om de uitstoot en depositie 

van stikstof, en de gevolgen daarvan op Natura 2000-gebieden te bepalen. Gezien de beperkte omvang van de 

plannen, de afstand tot de Natura 2000-gebieden en het feit dat de gebouwen zelfvoorzienend worden zijn 

stikstof-gerelateerde effecten ook voor de gebruiksfase niet te verwachten.  

3.4 Bescherming van houtopstanden 
Het kappen of rooien van bomen is niet zomaar toegestaan in de Wet natuurbescherming. Dit geldt ook bij het 

rooien of het verrichten van handelingen die de dood of ernstige beschadiging van bomen tot gevolg hebben. 

Hieronder valt ook beschadiging door vee. Onder bos wordt verstaan: 

• alleen bossen die buiten de ‘bebouwde kom Boswet’ liggen; 

• alle beplantingen van bomen die groter zijn dan 10 are (1.000 m2); 

• bomen in een rijbeplanting, als de rij uit meer dan 20 bomen bestaat. 

 

De gemeente stelt de grenzen van de ‘bebouwde kom Boswet’ bij besluit vast. Deze grenzen kunnen afwijken 

van de ‘bebouwde kom Verkeerswet’. Het besluit wordt door de provincie goedgekeurd. De grenzen zijn bij de 

gemeente na te vragen.  

 

Gevolgen plangebied 

De bomen binnen het plangebied bevinden zich op een erf/tuin en vallen daarmee niet onder de definitie 

houtopstand volgens de Wet natuurbescherming. In het huidige voornemen is geen sprake van 

kapwerkzaamheden. Voor eventuele kap is nadere toetsing van houtopstanden niet noodzakelijk. Wel wordt 

geadviseerd om bij de gemeente Hof van Twente na te vragen of een gemeentelijke kapvergunning 

noodzakelijk is. 

3.5 Natuurnetwerk Nederland 
Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is het Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen 

natuurgebieden. Het netwerk moet natuurgebieden beter met elkaar en met het omringende agrarisch gebied 

verbinden. Dit Natuurnetwerk is de kern van het Nederlandse natuurbeleid. De provincies zijn verantwoordelijk 

voor de begrenzing en de ontwikkeling van het Natuurnetwerk en hebben hiervoor soms een andere 

benaming. In of in de directe nabijheid van het NNN geldt het ‘nee, tenzij’- principe. In principe zijn geen 

ontwikkelingen toegestaan als zij de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied aantasten. 

 

Een toetsing aan het natuurbeleid is alleen noodzakelijk als de ontwikkeling in strijd is met het 

bestemmingsplan. Daarnaast moet het plangebied in het NNN of een andere door de provincie beschermde 

natuurzone liggen. In een aantal provincies kent het natuurbeleid externe werking. Dit betekent dat in die 

provincie bij een ontwikkeling waarvoor een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk is altijd een toetsing aan 

het natuurbeleid moet worden uitgevoerd.  

 

Gevolgen plangebied 

Het plangebied is gelegen buiten het NNN. De ontwikkeling is daarnaast niet in strijd met het 

bestemmingsplan. Een toetsing aan het natuurbeleid is daarom niet noodzakelijk.  
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4 Methode 

4.1 Inleiding 
De aanwezige natuurwaarden zijn in beeld gebracht op basis van bestaande inventarisatiegegevens en een 

verkennend veldbezoek.  

4.2 Bureauonderzoek 
Voor het bureauonderzoek is (indien beschikbaar) gebruikgemaakt van landelijke, provinciale en regionale 

verspreidingsinformatie: 

• NDFF (Nationale Databank Flora en Fauna); 

• de flora- en faunadatabase van Eelerwoude is eveneens geraadpleegd. Eelerwoude heeft meerdere 

onderzoeken in de nabije omgeving uitgevoerd. De data van deze onderzoeken is opgeslagen in deze 

database. 

4.3 Terreinbezoek 
Op basis van een eenmalig veldbezoek is de geschiktheid van het onderzoeksgebied voor de verwachte soorten 

en/of soortgroepen beoordeeld. Het veldbezoek is overdag door N. Otten uitgevoerd, ecologisch adviseur bij 

Eelerwoude (zie kader). Het veldbezoek is uitgevoerd op 17 februari bij 10 °C, half bewolkt weer en windkracht 

5 Bft. Het gaat hier om een deskundigenoordeel op basis van de fysieke gesteldheid van het terrein 

(biotopenonderzoek). Daarnaast zijn de aangetroffen belangwekkende soorten genoteerd.  

 

 

Kader – Ecologisch deskundige 

De veldmedewerkers van Eelerwoude beschikken over een uitgebreide ervaring met de betreffende soortgroepen en voldoen aan de 

criteria van ‘ecologisch deskundige’. Met een ecologisch deskundige wordt bedoeld een persoon die voor de situatie en soorten ten 

aanzien waarvan hij of zij gevraagd is te adviseren en/of te begeleiden, aantoonbare ervaring en kennis heeft op het gebied van 

soortspecifieke ecologie. De ervaring en kennis dienen te zijn opgedaan doordat de deskundige: 

• op HBO- dan wel universitair niveau een opleiding heeft genoten met als zwaartepunt (Nederlandse) ecologie; en/of 

• op MBO-niveau een opleiding heeft afgerond met als zwaartepunt de Wet natuurbescherming, soortenherkenning en zorgvuldig 

handelen ten opzichte van die soorten; en/of 

• als ecoloog werkzaam is voor een ecologisch adviesbureau, zoals bijvoorbeeld een bureau welke is aangesloten bij het Netwerk Groene 

Bureaus; en/of 

• zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenbescherming en is aangesloten bij en werkzaam voor de daarvoor in 

Nederland bestaande organisaties (zoals bijvoorbeeld Zoogdiervereniging, RAVON, Stichting Das en Boom, Vogelbescherming 

Nederland, Vlinderstichting, Natuurhistorisch Genootschap, KNNV, NJN, IVN EIS Nederland, FLORON, Sovon Vogelonderzoek 

Nederland, STONE, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, De Landschappen en Stichting Beheer Natuur en Landelijk Gebied; en/of 

• zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenmonitoring en/of -bescherming. 
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5 Beschermde soorten  

5.1 Inleiding 
Dit hoofdstuk beschrijft de tijdens het veldbezoek waargenomen soorten, al dan niet aangevuld met gegevens 

uit de literatuur en andere informatiebronnen. Vervolgens worden eventuele effecten beschreven als gevolg 

van de voorgenomen ontwikkeling. 

5.2 Planten  
Voorkomen en functie 

Er zijn tijdens het veldbezoek geen beschermde plantensoorten aangetroffen. De aanwezige soorten bestaan 

uit soorten van tuinen en erven. De tuin bestaat voornamelijk uit ingezaaid gras en enkele hagen en 

(fruit)bomen. Het gazon wordt regelmatig gemaaid. Daarnaast is een deskundigenbeoordeling van de 

potentiële aanwezigheid van beschermde planten in het plangebied uitgevoerd op basis van een 

biotoopanalyse. Gelet op de aanwezige terreintypen, het beheer en de functie van het plangebied is het niet 

waarschijnlijk dat binnen het plangebied beschermde plantensoorten voorkomen. Veel van de beschermde 

soorten stellen zeer specifieke standplaatsvereisten als kalkgraslanden, kalkrijke akkers of hoogvenen. Deze 

standplaatsomstandigheden komen niet voor binnen het plangebied. 

 

Effecten en ontheffing 

In het plangebied zijn geen beschermde plantensoorten aangetroffen. Deze kunnen op basis van het aanwezige 

biotoop worden uitgesloten, waardoor geen sprake is van negatieve effecten op beschermde planten. Nader 

onderzoek of een ontheffing Wet natuurbescherming is niet aan de orde. 

 

Conclusie: nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing is in het kader van de Wet natuurbescherming 

voor beschermde flora niet noodzakelijk. 

5.3 Zoogdieren  

5.3.1 Vleermuizen 

Voorkomen en functie 

In het plangebied is tijdens het dagbezoek beoordeeld of de locatie geschikt is voor vleermuizen. Hierbij is 

onderscheid gemaakt in: verblijfplaats, vliegroute en foerageergebied. In het plangebied kunnen de volgende 

vleermuissoorten voorkomen: gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, rosse vleermuis, laatvlieger, 

watervleermuis, gewone grootoorvleermuis en mogelijk ook meervleermuis. 

 

Verblijfplaatsen 

Vleermuizen maken gedurende het jaar gebruik van een netwerk van vaste rust- en verblijfplaatsen (zie kader - 

Vleermuisverblijfplaatsen). Deze verblijfplaatsen kunnen de volgende functies hebben: 

• kraamverblijfplaats; 

• zomerverblijfplaats; 

• paar- en/of baltsverblijfplaats; 

• winterverblijfplaats. 
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Door de bouwkundige eigenschappen en de toegankelijkheid van de schuur is deze niet geschikt als 

verblijfplaats voor gebouw bewonende vleermuizen. Zo is er geen spouw of dakbeschot aanwezig. Ook sluit het 

houtwerk strak aan op de gevel en zijn er geen kieren of spleten aanwezig die ruimte bieden als 

vleermuisverblijfplaats. De bomen binnen het plangebied zijn gecontroleerd op holten, spleten en loshangend 

schors, wat kan fungeren als verblijfplaats voor boom bewonende vleermuissoorten. Dergelijke potentiële 

verblijfplaatsen zijn niet aangetroffen.  

 

Foerageergebieden en vliegroutes 

Het erf is door de aanwezigheid van groen, water en luwe plekken geschikt als foerageergebied voor 

vleermuizen. Ook de omgeving is geschikt als foerageergebied, onder meer door de aanwezigheid van bos en 

andere groenstructuren. Vleermuizen gebruiken lijnvormige elementen om zich langs te verplaatsen, zoals 

houtsingels, welke als vliegroute kunnen dienen. Deze zijn binnen het plangebied niet aanwezig. De bosrand 

direct ten noorden van het plangebied vormt wel een geschikte lijnvormige structuur. Hetzelfde geldt voor de 

bomen langs de Rijssenseweg ten zuiden van het plangebied (zie ook kader - Foerageergebieden en 

vliegroutes). 

 

 
 

Effecten en ontheffing 

Alle vleermuissoorten zijn beschermd onder de Wet natuurbescherming met beschermingsregime soorten 

Habitatrichtlijn. Het opzettelijk verstoren, vangen en doden van individuen van beschermde soorten, alsmede 

het beschadigen of vernielen van vaste verblijfplaatsen, inclusief de functionele leefomgeving, is verboden 

vanuit de Wet natuurbescherming. De functionaliteit van de verblijfplaatsen van vleermuizen dienen te allen 

tijde gegarandeerd te blijven. 

 

 

 

Kader - Vleermuisverblijfplaatsen 

Onder de vleermuizen zijn gebouw bewonende en/of boom bewonende soorten aanwezig. Gewone dwergvleermuis en laatvlieger zijn 

hoofdzakelijk gebouw bewonend. Rosse vleermuis en watervleermuis zijn voornamelijk boom bewonende en gewone 

grootoorvleermuis en ruige dwergvleermuis bewonen zowel bomen als gebouwen. Voorbeelden van verblijfplaatsen in gebouwen zijn 

ruimtes in spouwmuren en achter boeiboorden en gevelbetimmering. Holten en spleten in bomen en ruimtes achter loszittend schors 

zijn voorbeelden van verblijfplaatsen in bomen.  

 

Vanuit de verschillende functies van de verblijfplaats worden weer andere eisen gesteld aan bijvoorbeeld het klimaat, de 

toegankelijkheid en de expositie van het verblijf ten opzichte van de zon. Als kraamverblijfplaats worden meestal gebouwen en/of 

bomen uitgekozen waarbinnen een constant klimaat heerst. Bij gebouwen zijn dit voornamelijk woningen met een spouwmuur of een 

geïsoleerd dak. Sommige vleermuizen hebben aan een opening van 1-2 cm voldoende om naar binnen te kruipen. Bij bomen gaat het 

meestal om dikke, oude bomen met een dikke restwand. 

Kader - Foerageergebieden en vliegroutes 

Foerageergebieden en vliegroutes van vleermuizen zijn beschermd indien bij het verdwijnen ook een verblijfplaats ongeschikt wordt. 

Bijvoorbeeld door het onderbreken van een vliegroute wordt een foerageergebied onbereikbaar, waardoor de vleermuizen 

onvoldoende voedsel kunnen vinden. Bij het verdwijnen van foerageergebieden of vliegroutes wordt derhalve onderzocht of er 

voldoende bereikbare alternatieven zijn.  

Vleermuizen maken gebruik van lijnvormige landschapselementen zoals bomenrijen en singels om zich langs te verplaatsen. Een 

aaneengesloten kronendak heeft hierbij de voorkeur. Van vleermuizen is bekend dat onderbrekingen in de lijnstructuur maximaal 100 

tot 200 meter mogen bedragen (kleinere en langzaam vliegende soorten 50 meter). Wanneer de onderbrekingen groter zijn dan deze 

afstand kunnen sommige soorten deze afstand niet overbruggen en zullen ze uitwijken naar alternatieve vliegroutes en 

foerageergebieden. 
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Verblijfplaatsen 

Verblijfplaatsen van zowel gebouw als boom bewonende vleermuissoorten kunnen op voorhand worden 

uitgesloten door de afwezigheid van geschikte, potentiële verblijfplaatsen. Nader onderzoek of een 

ontheffingsaanvraag zijn niet noodzakelijk.  

 

Foerageergebieden en vliegroutes 

Met betrekking tot het foerageergebied en de vliegroutes van de vleermuizen zal de herinrichting geen effect 

hebben op de functionaliteit van het gebied als zodanig, het groen en de poel blijven behouden. Bij de 

werkzaamheden dienen onderstaande voorwaarden in acht te worden genomen:  

• werkzaamheden uitsluitend overdag uitvoeren (m.n. in actieve periode van vleermuizen- april t/m 

november); 

• niet uitstralende armaturen (zie kader- Verlichting); 

• plaatsen van afschermende beplanting; 

• voorkom verlichting van boomkronen en bosrand. 

 

In dat geval is nader onderzoek of een ontheffingsaanvraag in het kader van de bescherming van soorten in de 

Wet natuurbescherming niet noodzakelijk.  

 

Conclusie: nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing is in het kader van de Wet natuurbescherming  

voor vleermuizen niet noodzakelijk. 

 

 

Kader – Verlichting 

Een aantal nachtactieve dieren, zoals vleermuizen, uilen en marters, zijn gevoelig voor verlichting. Er zijn soorten die kunstlicht zoveel 

mogelijk vermijden, zoals de watervleermuis, en er zijn soorten die (in beperkte mate) rond lantaarnpalen jagen, zoals de rosse 

vleermuis. Bij het plaatsen van verlichting bij in- en/of uitvliegopeningen, vliegroutes en foerageergebieden kunnen barrières ontstaan 

waardoor de vleermuizen van de verblijfplaatsen, vliegroute en/of foerageergebied afzien.  

 

Er dient te allen tijde rekening gehouden te worden met verlichting, door verlichting tot een minimum te beperken en directe 

belichting van de omgeving en onverlichte gebiedsdelen te voorkomen. Om lichthinder te voorkomen en het gebied aantrekkelijker te 

maken voor vleermuizen kunnen verschillende maatregelen getroffen worden: 

• verlichting alleen plaatsen waar het echt nodig is; 

• verlichting alleen aan op momenten wanneer het nodig is (dynamische verlichting);  

• verlaag de hoogte van de lichtmasten zodat boomkronen onverlicht blijven; 

• beperk verstrooiing het licht tot een minimum door gebruik van aangepaste armatuur; 

• geen verlichting plaatsen bij in- en/of uitvliegopeningen en vliegroutes. 

 

Hieronder staan enkele voorbeelden om lichtverstrooiing te voorkomen. 
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5.3.2 Overige zoogdieren 

Voorkomen en functie 

Soorten waarvoor een provinciale vrijstelling geldt 

Op basis van het aanwezige biotoop, sporen, literatuurgegevens en expertise zijn onder andere de volgende 

algemeen voorkomende zoogdieren binnen het plangebied aanwezig of te verwachten: ree, haas, vos, konijn 

en diverse algemene (spits)muizen. Deze soorten kunnen het plangebied gebruiken als (onderdeel van hun) 

leef- en foerageergebied. Daarnaast maken een aantal van het plangebied gebruik als migratieroute.   

 

Soorten waarvoor geen provinciale vrijstelling geldt 

Beschermde soorten waarvoor geen vrijstelling geldt, zoals eekhoorn, steenmarter, kleine marterachtigen en 

das, kunnen wel in het plangebied voorkomen. Verblijfplaatsen of sporen van deze soorten zijn echter niet 

aangetroffen in de schuur of het omliggend erf. Er is geen geschikt leefgebied voorhanden. Veel van de 

beschermde soorten, als edelhert en waterspitsmuis, komen voor in natuurgebieden en stellen specifieke eisen 

als oude loofbossen of heldere (snel) stromende wateren met een rijke vegetatie. Mogelijk dat enkele soorten, 

als de eekhoorn of das, het plangebied wel gebruiken als foerageergebied, maar dit betreft echter geen 

essentieel leefgebied gezien de ligging in een groene omgeving. Voor soorten als eikelmuis, hamster en 

Noordse woelmuis geldt dat het plangebied buiten het bekende verspreidingsgebied valt (Verspreidingsatlas 

Zoogdieren).  

 

Effecten en ontheffing 

Soorten waarvoor een provinciale vrijstelling geldt 

De ingreep zal naar verwachting leiden tot een beperkt verlies van leefgebied van de genoemde (algemeen) 

voorkomende zoogdieren met het beschermingsregime “andere soorten”. Voor deze beschermde soorten is bij 

een ruimtelijke inrichting door de provincie Overijssel een vrijstelling van de ontheffingsplicht opgesteld.  

 

Soorten waarvoor geen provinciale vrijstelling geldt 

Voor bovenstaande soorten, de soorten zonder een provinciale vrijstelling, geldt dat negatieve effecten zijn uit 

te sluiten. Verblijfplaatsen en essentieel leefgebied zijn ter plaatse van de werkzaamheden niet aangetroffen 

en worden niet verwacht. Mogelijk maakt het plangebied wel onderdeel uit van het leefgebied van de 

betreffende soorten. De groenstructuren en poel blijven behouden. Een negatief effect op beschermde 

grondgebonden zoogdieren is daarom uitgesloten. 

 

Conclusie: nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing is in het kader van de Wet natuurbescherming  

voor grondgebonden zoogdieren niet noodzakelijk. 

5.4 Vogels  
Voorkomen en functie 

Alle vogels zijn als soort beschermd in de Wet natuurbescherming. Onderscheid wordt gemaakt tussen vogels 

met jaarrond beschermde nesten, vogels met jaarrond beschermde functionele leefomgeving en overige 

(broed)vogels.  

 

Onder de vogels met jaarrond beschermde nesten vallen onder andere soorten die hun nesten ook buiten het 

broedseizoen gebruiken, soorten die elk jaar op dezelfde plaats broeden en daarin zeer honkvast zijn en 

soorten die steeds van hetzelfde nest gebruik maken en niet of nauwelijks zelf een nest kunnen bouwen. Onder 

de vogels met jaarrond beschermde leefomgeving vallen soorten die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats 

die zij het jaar daarvoor hebben gebruikt of de directe omgeving daarvan, maar die wel over voldoende 

flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats verloren is gegaan, zich elders te vestigen.   
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Jaarrond beschermde nesten 

Verblijfplaatsen van vogelsoorten, of aanwijzingen (braakballen of uitwerpselen) hiertoe, die jaarrond van 

vaste rust- en verblijfplaatsen gebruikmaken zijn niet aangetroffen binnen het plangebied en worden op basis 

van de aanwezige terreintypen ook niet verwacht. De bebouwing is geschikt voor een soort als de kerkuil of 

steenuil. Hier zijn echter geen individuen of sporen van aangetroffen. In de bomen op het erf zijn geen 

geschikte holten of nesten aangetroffen. Nesten van soorten die in bomen nestelen zijn daarom uitgesloten. In 

een oude fruitboom is een steenuilkast aangetroffen. Deze is niet in gebruik. Tevens is een scheef hangende 

torenvalkkast aangetroffen. Ook hier is de aanwezigheid van een nest uitgesloten. Mogelijk dat enkele 

vogelsoorten met jaarrond beschermde nesten, zoals steenuil en kerkuil, wel het plangebied gebruiken als 

onderdeel van hun leefgebied.  

 

Jaarrond beschermde functionele leefomgeving 

In deze situatie zijn enkele vogelsoorten te verwachten waarvan de functionele leefomgeving jaarrond 

beschermd is. Het gaat om soorten als gekraagde roodstaart, spreeuw en zwarte roodstaart.  

 

Overige (broed)vogels  

De aangetroffen vogels binnen en direct rondom het plangebied vallen onder de algemene broedvogels van het 

agrarisch buitengebied en bossen. Onder andere de volgende vogelsoorten kunnen gebruikmaken van het 

plangebied: houtduif, Turkse tortel, merel, zanglijster, heggenmus, roodborst en winterkoning.  

 

Effecten en ontheffing 

Vogels met jaarrond beschermde nesten 

Van een aantal vogelsoorten zijn de nesten het hele jaar door beschermd. Ook de functionele leefomgeving is 

daarbij beschermd. Bij de aantasting van de nestlocatie en/of de functionele leefomgeving is een ontheffing 

Wet natuurbescherming noodzakelijk.  

 

Aangezien er geen jaarrond beschermde nesten zijn aangetroffen is nader onderzoek of een 

ontheffingsaanvraag niet noodzakelijk. 

 

Vogels met jaarrond beschermde functionele leefomgeving 

Gelet op de beperkte omvang van het plangebied en het beperkte aanbod aan geschikt leefgebied voor deze 

soorten gaat het eventueel om slechts enkele broedparen van genoemde algemeen voorkomende soorten. In 

de omgeving zijn voldoende alternatieve nestmogelijkheden en leefgebied aanwezig. Genoemde soorten zijn 

bovendien goed in staat alternatieve nestplaatsen te vinden. Compenserende maatregelen of het aanvragen 

van een ontheffing is om deze redenen dan ook niet aan de orde.   

 

Overige (broed)vogels  

Alle vogelsoorten in Nederland zijn beschermd onder de Wet natuurbescherming. Voor alle beschermde 

inheemse (ook algemeen voorkomende) vogelsoorten geldt een verbod op handelingen die opzettelijk nesten, 

rustplaatsen en eieren vernielen of beschadigen, alsook op het wegnemen van nesten van vogels. Daarnaast is 

het verboden vogels opzettelijk te storen, tenzij de verstoring niet van wezenlijke invloed is op de staat van 

instandhouding van de desbetreffende vogelsoort. Door verstorende werkzaamheden buiten het broedseizoen 

uit te voeren kan in veel situaties worden voorkomen dat gehandeld wordt in strijd met deze verbodsbepaling. 

De periode van 1 maart tot 15 juli wordt over het algemeen beschouwd als broedseizoen1. Werkzaamheden 

binnen het broedseizoen zijn mogelijk indien is vastgesteld dat er met deze werkzaamheden geen nesten van 

broedvogels worden verstoord. Voor de Wet natuurbescherming zijn echter alle bewoonde vogelnesten 

beschermd, ongeacht het tijdstip van het jaar en ongeacht de zeldzaamheid van de soort.  

 

 
1 In het kader van de Wet natuurbescherming wordt voor het broedseizoen geen standaardperiode gehanteerd. Van belang 
is of een broedgeval verstoord wordt, ongeacht de datum. Globaal gaat het echter om de periode van 1 maart tot 15 juli.  
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Conclusie: bij de werkzaamheden dient rekening gehouden te worden met (in gebruik zijnde) nesten van vogels.  

5.5 Reptielen 
Voorkomen en functie 

Beschermde reptielen stellen specifieke eisen aan hun habitat en zijn daardoor gebonden aan specifieke 

terreinen. Dergelijk geschikt biotoop bestaat bijvoorbeeld uit heideterreinen, goed ontwikkelde waterlopen en 

venranden. In het plangebied ontbreekt dergelijk habitat. Daarnaast ligt het plangebied buiten het bekende 

verspreidingsgebied van de meeste Nederlandse reptielensoorten (RAVON Verspreidingsatlas Reptielen). Het 

plangebied ligt wel binnen het bekende verspreidingsgebied van de hazelworm en levendbarende hagedis. Ook 

voor deze soorten is geen geschikt leefgebied aanwezig binnen het plangebied. Er zijn ook geen 

verspreidingsgegevens bekend van reptielen in en rondom het plangebied (NDFF, 2022).  

 

Effecten en ontheffing 

Op basis van het aanwezige biotoop kunnen beschermde reptielen worden uitgesloten. Negatieve effecten op 

reptielen zijn dan ook niet aanwezig. Nader onderzoek of een ontheffing Wet natuurbescherming is voor 

reptielen niet aan de orde. 

 

Conclusie: nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing is in het kader van de Wet natuurbescherming  

voor reptielen niet noodzakelijk. 

5.6 Amfibieën  
Voorkomen en functie 

Soorten waarvoor een provinciale vrijstelling geldt 

Een aantal soorten zoals bruine kikker, bastaardkikker, gewone pad en kleine watersalamander kunnen het 

plangebied gebruiken als landbiotoop. De poel aan de noordwestzijde van het plangebied is in potentie 

geschikt als voortplantingsbiotoop.  

 

Soorten waarvoor geen provinciale vrijstelling geldt 

Het plangebied ligt buiten het bekende verspreidingsgebied van de meeste in Nederland voorkomende 

beschermde amfibieënsoorten (RAVON Verspreidingsatlas amfibieën). Het plangebied ligt echter wel binnen 

het verspreidingsgebied van de heikikker, kamsalamander en poelkikker. De heikikker heeft een voorkeur voor 

heide, hoogveen en laagveen en is duidelijk een cultuurvliedende soort die niet of nauwelijks wordt 

aangetroffen in te intensief gebruikt agrarisch landschap (RAVON). De poelkikker komt ook met name voor in 

heide- en hoogveenlandschappen maar komt daarnaast ook in mindere mate voor in agrarisch landschap. Wel 

gaat het daarbij voornamelijk om oligotrofe en mesotrofe wateren (RAVON). Gezien het aanwezige ongeschikte 

habitat binnen de invloedsfeer van de werkzaamheden is ook de aanwezigheid van de poelkikker zijn zowel de 

heikikker als poelkikker uit te sluiten. De kamsalamander leeft in (kleinschalige) bosrijke gebieden met 

houtwallen en struweel (RAVON). Het voortplantingswater bestaat uit poelen, vijvers, vennen en leemputten 

(RAVON). Mogelijk komt de soort voor rond de poel en in de bosrand ten noorden van het plangebied. Er zijn 

geen verspreidingsgegevens bekend van beschermde amfibieën rondom het plangebied (NDFF, 2022). 

 

Effecten en ontheffing 

Soorten waarvoor een provinciale vrijstelling geldt 

De ingreep zal naar verwachting leiden tot een beperkt verlies van leefgebied van de genoemde (algemeen) 

voorkomende amfibieën met het beschermingsregime “andere soorten”. Voor deze beschermde soorten is bij 

een ruimtelijke inrichting door de provincie Overijssel een vrijstelling van de ontheffingsplicht opgesteld.  
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Soorten waarvoor geen provinciale vrijstelling geldt 

De meeste beschermde amfibieën waarvoor geen vrijstelling geldt, kunnen op basis van de aanwezige biotoop 

worden uitgesloten, waardoor er geen sprake is van negatieve effecten. De aanwezigheid van de 

kamsalamander is niet uit te sluiten in en rond de poel en de bosrand. Hier vinden echter geen werkzaamheden 

plaats, waardoor negatieve effecten zijn uit te sluiten. Nader onderzoek of een ontheffing Wet 

natuurbescherming is voor amfibieën niet aan de orde. 

 

Conclusie: nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing is in het kader van de Wet natuurbescherming  

voor amfibieën niet noodzakelijk.  

5.7 Vissen  
Voorkomen en functie 

Binnen de invloedsfeer van de werkzaamheden zijn geen watervoerende elementen (sloten, poelen, 

enzovoort) aanwezig. De poel blijft behouden. Daarnaast ligt het plangebied buiten het bekende 

verspreidingsgebied van de in Nederland voorkomende vissoorten waarvoor geen vrijstelling geldt 

(RAVON/ANEMOON Verspreidingsatlas Vissen).  

 

Effecten en ontheffing 

Beschermde vissen zijn niet in het plangebied aanwezig. Tevens ligt de poel buiten de invloedsfeer van de 

werkzaamheden. Negatieve effecten op beschermde vissen zijn daarom uit te sluiten. Nader onderzoek of een 

ontheffing Wet natuurbescherming voor vissen is niet aan de orde. 

 

Conclusie: nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing is in het kader van de Wet natuurbescherming 

voor beschermde vissen niet noodzakelijk.  

5.8 Ongewervelden 
Voorkomen en functie 

Van de groep ongewervelden (dagvlinders, libellen, kevers, kreeftachtigen en weekdieren) worden beschermde 

soorten als gevlekte witsnuitlibel, vliegend hert en platte schijfhoren niet verwacht. Dit door het ontbreken van 

geschikt habitat dat onder andere bestaat uit heideterreinen en venranden. Er zijn ook geen 

verspreidingsgegevens bekend van beschermde ongewervelden in en rondom het plangebied (NDFF, 2022). 

 

Effecten en ontheffing 

In het plangebied zijn geen beschermde ongewervelden aanwezig. Er is geen sprake van negatieve effecten op 

beschermde ongewervelden. Nader onderzoek of een ontheffing Wet natuurbescherming is voor 

ongewervelden niet aan de orde. 

 

Conclusie: nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing is in het kader van de Wet natuurbescherming 

voor beschermde ongewervelden niet noodzakelijk. 
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6 Conclusie 

6.1 Beschermde soorten 

6.1.1 Soorten waarvoor een provinciale vrijstelling geldt 

De ontwikkeling zal naar verwachting leiden tot een beperkt verlies van leefgebied van een aantal beschermde 

soorten waarvoor een provinciale vrijstelling geldt. Het betreft soorten als ree, haas, konijn en diverse 

algemene (spits)muissoorten. De ingreep heeft geen invloed op de gunstige staat van instandhouding van deze 

soorten omdat er sprake is van een tijdelijke en plaatselijke verstoring, voldoende leefgebied aanwezig blijft en 

het relatief algemene soorten betreft. 

6.1.2 Soorten waarvoor geen provinciale vrijstelling geldt 

Met de volgende soorten en/of soortgroepen dient rekening te worden gehouden. 

 

Vleermuizen 

Verblijfplaatsen 

Verblijfplaatsen van zowel gebouw als boom bewonende vleermuissoorten kunnen op voorhand worden 

uitgesloten door de afwezigheid van geschikte ruimten. Nader onderzoek of een ontheffingsaanvraag zijn niet 

noodzakelijk.  

 

Foerageergebieden en vliegroutes 

Met betrekking tot het foerageergebied en de vliegroutes van de vleermuizen zal de herinrichting geen effect 

hebben op de functionaliteit van het gebied als zodanig, het groen en de poel blijven behouden. Bij de 

werkzaamheden dienen onderstaande voorwaarden in acht te worden genomen:  

• werkzaamheden uitsluitend overdag uitvoeren (m.n. in actieve periode van vleermuizen- april t/m 

november); 

• niet uitstralende armaturen (zie kader- Verlichting); 

• plaatsen van afschermende beplanting; 

• voorkom verlichting van boomkronen en bosrand. 

 

In dat geval is nader onderzoek of een ontheffingsaanvraag in het kader van de bescherming van soorten in de 

Wet natuurbescherming is niet noodzakelijk. 

 

Broedvogels 

Voor alle beschermde inheemse (ook algemeen voorkomende) vogelsoorten geldt een verbod op handelingen 

die opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren vernielen of beschadigen, als ook op het wegnemen van nesten 

van vogels. Daarnaast is het verboden vogels opzettelijk te storen, tenzij de storing niet van wezenlijke invloed 

is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort. In veel situaties kan dit voorkomen 

worden door verstorende werkzaamheden buiten het broedseizoen2 uit te voeren. 

6.1.3 Algemene zorgplicht 

Zorgplicht 

In de Wet natuurbescherming is in artikel 1.11 een omschrijving opgenomen over de algemene zorgplicht. Deze 

zorgplicht houdt in dat iedereen ‘voldoende zorg’ in acht neemt voor alle in het wild levende dieren en planten, 

 
2 In het kader van de Wet natuurbescherming wordt voor het broedseizoen geen standaardperiode gehanteerd. Van belang 
is of een broedgeval verstoord wordt, ongeacht de datum. Globaal gaat het echter om de periode van 1 maart tot 15 juli.  
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dus ook niet-beschermde soorten, en hun directe leefomgeving. Dit is een algemene verantwoordelijkheid die 

voor iedereen geldt. Het betekent bijvoorbeeld dat er niet onnodig dieren en planten worden gedood, wanneer 

er redelijkerwijs een andere oplossing voor is, bijvoorbeeld door de dieren te verplaatsen naar een ander 

gebied. 

6.2 Bescherming gebieden 
Niet stikstof-gerelateerde effecten: 

Gezien de afstand tot de Natura 2000-gebieden, de invulling van de tussenliggende gebieden en de 

voorgenomen werkzaamheden is er geen sprake van mogelijk negatieve effecten op de 

instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied, zij het door een rechtstreekse invloed, cumulatieve 

invloed of externe werking. Een toetsing op grond van de Wet natuurbescherming van niet stikstof-

gerelateerde effecten wordt daarom niet noodzakelijk geacht. 

 

Stikstof-gerelateerde effecten 

Gezien de tijdelijke aard van de voorgenomen werkzaamheden is er naar verwachting weinig tot geen depositie 

van stikstof op de Natura 2000-gebieden. Tevens zijn in de wet stikstofreductie en natuurherstel, welke op 1 

juli 2021 in werking is getreden, tijdelijke stikstofdeposities vrijgesteld van vergunningplicht. Het uitvoeren van 

een stikstofberekening middels het model AERIUS-Calculator, is dan ook niet nodig om de uitstoot en depositie 

van stikstof, en de gevolgen daarvan op Natura 2000-gebieden te bepalen. 

 

Gezien de beperkte omvang van de plannen, de afstand tot de Natura 2000-gebieden en het feit dat de 

gebouwen zelfvoorzienend worden zijn stikstof-gerelateerde effecten ook voor de gebruiksfase niet te 

verwachten. 

6.3 Bescherming houtopstanden 
De bomen binnen het plangebied bevinden zich op een erf/tuin en vallen daarmee niet onder de definitie 

houtopstand volgens de Wet natuurbescherming. In het huidige voornemen is geen sprake van 

kapwerkzaamheden. Voor eventuele kap is nadere toetsing van houtopstanden niet noodzakelijk. Wel wordt 

geadviseerd om bij de gemeente Hof van Twente na te vragen of een gemeentelijke kapvergunning 

noodzakelijk is. 

6.4 Natuurnetwerk Nederland 
Het plangebied is gelegen buiten het NNN. De ontwikkeling is daarnaast niet in strijd met het 

bestemmingsplan. Een toetsing aan het natuurbeleid is daarom niet noodzakelijk. 

6.5 Uitvoerbaarheid van de plannen 
Mits rekening gehouden wordt met de voorgenoemde maatregelen en werkwijze is geen overtreding van de 

natuurwetten en natuurbeleid aan de orde. Vanuit de eisen van de natuurbescherming is het plan derhalve 

uitvoerbaar. 

6.6 Geldigheid rapportage 
Dit rapport gaat in op de effecten van de ontwikkeling zoals beschreven in hoofdstuk 2.2. Wijzigingen of 

aanpassingen in de ontwikkeling kunnen tot andere conclusies ten aanzien van de effecten op beschermde 

soorten leiden. 
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Tabel 1. Resultaten (mogelijk) aanwezige beschermde flora en fauna in het plangebied.  

Beschermingsregime Soort(groep) Gebruik gebied Effect ruimtelijke ontwikkelingen Ontheffing 

Vervolg  

Nader onderzoek/mitigerende en/of 

compenserende maatregelen 

“Andere soorten” 
Vrijgestelde 
grondgebonden 
zoogdieren 

Leefgebied 
Tijdelijke aantasting leefgebied, doden, op 
termijn weer geschikt leefgebied 

Nee, 
vrijstelling 

Zorgplicht 

“Andere soorten” Vrijgestelde amfibieën  Leefgebied 
Tijdelijke aantasting leefgebied, doden, op 
termijn weer geschikt leefgebied 

Nee, 
vrijstelling 

Zorgplicht 

Habitatrichtlijn Vleermuizen 
Geen verblijfplaatsen, 
mogelijk foerageergebied 

Geen Nee Rekening houden met verlichting  

Vogelrichtlijn Vogels 
Broedlocatie en onderdeel 
leefgebied  

Mogelijke verstoring Nee, mits  
Werkzaamheden buiten broedseizoen uitvoeren, 
zorgplicht  
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7 Opweg naar 100% natuurinclusief 
ontwikkelen, inrichten en beheren 

Als Eelerwoude dagen wij onze opdrachtgevers uit natuurinclusief te ontwikkelen, in te richten en te beheren. 

Én daarmee samen maximaal impact te maken. Zo werken we samen aan een gezonde toekomst van huidige 

en toekomstige generaties.  

Vanuit deze ambitie geven wij u het volgende advies mee: 

• Vroeger was ons land veel natter, soorten van natte gebieden en overgangen tussen land en water die ooit 

erg algemeen waren zijn daardoor nu zeldzamer dan voorheen. Dit geldt ook voor relatief algemene soorten 

als bruine kikker, dotterbloem en kleine watersalamander.  

 

Aan de noordwestzijde van het plangebied is een poel aanwezig. Door de wilgen rond deze poel gedeeltelijk 

te verwijderen wordt verzuring van het water door bladinval voorkomen. Hierdoor ontstaat tevens een mooi 

open water voor kikkers, salamanders en libellen. Mensen kunnen genieten van bloeiende gele lis en andere 

bloemen op de oever. De beste wateren voor deze soorten liggen in de zon en hebben flauwe oevers zodat 

het water in het voorjaar snel opwarmt.  

 

Door waar mogelijk kleine wateren en moerasgebiedjes aan te leggen ontstaat weer leefgebied voor de 

kenmerken flora en fauna van ons waterland. 

 

• In Europa gaat het slecht met de biodiversiteit van graslanden. Ook in Nederland zijn veel ooit algemene 

vlindersoorten en wilde bijen van graslanden als het icarusblauwtje, kleine vuurvlinder, hooibeestje, 

pluimvoetbij en grasbij buiten de natuurgebieden teruggedrongen tot bermen, slootkanten en kleine 

overhoekjes. Doordat deze soorten nu nog op veel plekken voorkomen zijn ze relatief makkelijk te helpen 

door het oppervlak bloemrijk grasland toe te laten nemen. Tevens helpt een extensief maaibeheer, waarbij 

minder en gefaseerd gemaaid wordt, om de biodiversiteit in het gazon te stimuleren. 

 

Meer bloemen en vlinders wie wil dat nou niet? 

 

• Het is inmiddels algemeen bekend. Het aantal insecten loopt wereldwijd terug, ook in Nederland blijkt dit uit 

meerdere studies. Insecten zijn erg belangrijk in het ecosysteem als plaagbestrijders, bestuivers en als 

voedsel voor vogels en andere dieren. In het plangebied worden bomen en struiken aangeplant, dit is 

natuurlijk positief, maar kan met slimme keuzes nog meer bijdragen aan de biodiversiteit.  

 

Door te kiezen voor soorten die van nature voorkomen (gebiedseigen soorten) en waarvan de zaden uit 

Nederland komen (genetisch autochtoon) kunnen insecten uit de omgeving optimaal van deze bomen en 

struiken profiteren. Wist u dat op een Amerikaanse eik 12 soorten insecten voorkomen en op een inheemse 

zomereik of wilg meer dan 400? Dit komt doordat onze insecten al duizenden jaren samenleven met 

inheemse bomen en struiken. Kies bij het inzaaien van overhoekjes voor inheemse soorten die zijn 

opgekweekt uit Nederlandse zaden of stekken.  

 

Voor de insecten is dit een wereld van verschil!  

 

• Veel soorten dieren zijn afhankelijk van gebouwen. Doordat in ons land de steden en dorpen steeds groter 

worden, wordt dit een steeds belangrijker leefgebied voor dieren en planten. Door kleine aanpassingen aan 
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de gebouwen in het plangebied kunnen deze gebouwen ook een functie voor de huismus, gierzwaluw, 

zwarte roodstaart, spreeuw en vleermuizen vervullen. Dit kan bijvoorbeeld door het aanbrengen van 

speciale dakpannen of het toegankelijk houden van de spouw en toepassen van inmetselstenen voor 

vleermuizen. Vanwege de hoge potentie voor kerk- en bosuil wordt geadviseerd hiervoor speciale kasten te 

plaatsen.  

 

Vleermuizen eten duizenden muggen per nacht. Een natuurinclusieve woning is dus zo slecht nog niet!    

 

100% natuurinclusieve leefomgeving. Daar gaan we samen voor! 
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Bijlage 1 Wettelijk kader natuurwetgeving 

Bescherming van soorten 
 

Zorgplicht 

De Wet natuurbescherming erkent de intrinsieke waarde van in het wild levende planten- en diersoorten, of de 

soort nu beschermd is of niet (= zorgplicht). Deze zorgplicht houdt in dat eenieder voldoende zorg in acht moet 

nemen voor de in het wilde levende dieren en planten, alsmede voor hun directe leefomgeving. Overtreding 

van de zorgplicht is niet strafbaar gesteld, maar kan door toepassing van bestuursdwang wel worden 

gehandhaafd. 

 

Beschermingsregimes 

Op het onderdeel soortbescherming deelt de Wet natuurbescherming soorten in drie beschermingsregimes in: 

 

1. Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn  

Alle vogels cf. artikel Vogelrichtlijn 

2. Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn 

Soorten uit Bijlage IV Habitatrichtlijn, Bijlage I en II van het Verdrag van Bern en Bijlage II van het Verdrag 

van Bonn. In de bijlagen van de Verdragen van Bern en Bonn worden ook vogels genoemd3. 

3. Beschermingsregime “andere soorten” 

Soorten die uit nationaal oogpunt bescherming behoeven. 

 

Elk van deze beschermingsregimes heeft zijn eigen verbodsbepalingen en vereisten voor vrijstelling of 

ontheffing van de verboden.  

 

Verbodsbepalingen 

De Wet natuurbescherming gaat uit van het ‘nee, tenzij-principe’. In de wet worden ten aanzien van de 

beschermde soorten een aantal verbodsbepalingen genoemd (afbeelding 12). De verbodsbepalingen zijn 

gekoppeld aan het beschermingsregime van de soort (resp. Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn of de groep ‘Overige 

soorten’). Dat betekent dat deze verbodsbepalingen niet overtreden mogen worden, tenzij voor de soort(en): 

• een vrijstelling geldt; 

• er gewerkt wordt met een goedgekeurde Gedragscode (feitelijk een collectieve ontheffing); 

• een ontheffing is verkregen. 

 
3 De brochure ‘Soortenbescherming bij ruimtelijke ingrepen’, versie 1.3. Ministerie van EZ, december 2016 impliceert dat de 
bescherming uit de Vogelrichtlijn prevaleert boven de bescherming van vogels uit de verdragen van Bonn en Bern 
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Afbeelding 12. Overzicht verbodsbepalingen Wet Natuurbescherming (bron: brochure ‘Soortenbescherming bij ruimtelijke 
ingrepen’, versie 1.3. Ministerie van EZ, december 2016). 

Om af te mogen wijken van de verbodsbepalingen (en deze toch te mogen overtreden) via een ontheffing of 

een vrijstelling moet aan drie criteria worden voldaan: 

1. er is geen andere bevredigende oplossing voor de handeling (=alternatievenafweging); 

2. de afwijking is gebaseerd op een in de wet genoemd belang (b.v. openbare veiligheid of volksgezondheid); 

3. de ingreep of handeling mag geen afbreuk doen aan en/of verslechtering betekenen voor de staat van 

instandhouding van de soort. 

 

Als aan (alle) drie deze vereisten voldaan is, kan een ontheffing worden verleend. Voor een aantal handelingen 

zijn bovendien vrijstellingen mogelijk in de vorm van een provinciale verordening of een (goedgekeurde) 

gedragscode. 

 

Voorgaande afbeelding geeft een overzicht van de verbodsbepalingen per beschermingsregime. De 

verbodsbepalingen voor de groep van overige, ‘nationale’ soorten zijn geïnspireerd op de Habitatrichtlijn en op 

een aantal punten versoepeld. Zo is het opzettelijk verstoren van beschermde soorten (en hun verblijfplaatsen) 

uit deze groep van overige soorten niet langer verboden. Wel is het nog steeds verboden om vaste 

verblijfplaatsen van dieren onder dit beschermingsregime opzettelijk te beschadigen of te vernielen.  

 

Voor vogels geldt dat verstoren niet verboden is als de verstoring maar niet van wezenlijke invloed is op de 

staat van instandhouding van de soort (artikel 3.1, lid 4 en lid 5). Het beschadigen van in gebruik zijnde 

vogelnesten tijdens het broedseizoen blijft verboden, maar het verstoren dus niet meer, tenzij er sprake is van 

een wezenlijke invloed op de staat van instandhouding van de specifieke soort(en). Het is aan de 

initiatiefnemer om zich op de hoogte te (laten) stellen, en waar nodig aan te tonen, dat de op zich verstorende 

activiteit geen bedreiging vormt voor de staat van instandhouding van de betreffende vogelsoort. 
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Tot slot geldt het opzettelijk doden of vangen en het verbod om vaste verblijfplaatsen of rustplaatsen 

opzettelijk te vernielen of beschadigen, niet voor bosmuis, huisspitsmuis of veldmuis in of op gebouwen of de 

daarbij behorende erven of roerende zaken (artikel 3.10 lid 3). Zie kader – Opzettelijkheid. 

 

 
 

Andere bevredigende oplossing(en) 

De initiatiefnemer moet aantonen en beargumenteren dat er geen andere bevredigende oplossingen zijn 

waardoor overtreding van de verbodsbepaling(en) kan worden voorkomen, bijvoorbeeld door planaanpassing 

of het aanpassen van de uitvoeringsperiode. Het is aan het bevoegd gezag (doorgaans dus de provincie) om de 

alternatieve oplossingen te beoordelen en hierover te besluiten. De onderbouwing moet gebaseerd zijn op 

objectieve en controleerbare gegevens. 

 

Belangen 

Voor de soorten die beschermd zijn onder de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn kan alleen ontheffing of 

vrijstelling worden verleend op grond van de in deze richtlijnen genoemde belangen. Voor de groep van 

overige, nationaal beschermde soorten wordt uitgegaan van de in de Habitatrichtlijn genoemde belangen, plus 

een aantal aanvullende belangen. In het Kader - Wettelijk Belang wordt een overzicht gegeven van deze 

belangen. 

 

Staat van instandhouding van de soort 

Tot slot moeten de effecten van de voorgenomen handeling(en) worden beoordeeld aan de staat van 

instandhouding (SvI) van de soort. Zie ook kader – Staat van instandhouding. De SvI varieert per soort en per 

handeling, en is niet vastgelegd in de wet. Een handeling op een zeldzame beschermde soort zal eerder leiden 

tot een negatief effect op de SvI dan bij een algemene soort. Belangrijk is ook de trend (aantalsontwikkeling) en 

de ruimtelijke verspreiding van de soort. Bij de beoordeling moet rekening worden gehouden met cumulatieve 

(versterkende) effecten, bijvoorbeeld door andere handelingen of ontwikkelingen in de omgeving en met reeds 

verleende ontheffingen voor dezelfde populaties van deze soort(en). Bij de beoordeling mogen compenserende 

en mitigerende (verzachtende) maatregelen worden betrokken. Het ecologische toetsingscriterium verschilt 

per beschermingsregime. Om te beoordelen of aan deze criteria wordt voldaan, moet inzicht worden gegeven 

in: 

1. De SvI (van de populatie) van de soort (in zijn natuurlijke verspreidingsgebied). 

2. Het effect van de handeling of ontwikkeling op de soort. 

 

Kader - Opzettelijkheid 

In de Wet natuurbescherming is bij meer verbodsbepalingen dan onder de Flora en faunawet het opzetvereiste toegevoegd, in lijn met 

de artikelen van de Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn. In de Flora en faunawet was alleen sprake van het opzetvereiste bij verontrusting 

(artikel 10). Hierdoor was de Flora en faunawet strenger dan de verbodsbepalingen van de Habitatrichtlijn. Niet-opzettelijke 

handelingen waarbij de verbodsbepalingen overtreden worden, zijn nu niet langer verboden. Daar is van belang dat het Europees Hof 

van Justitie in zijn jurisprudentie heeft bepaald dat onder opzet ook voorwaardelijke opzet moet worden begrepen: “Daarvan is sprake 

als iemand een handeling verricht en daarbij bewust de aanmerkelijke kans aanvaardt dat zijn gedragingen schadelijke gevolgen 

hebben voor een dier of plant….”. 
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Voorkomen van overtreding verbodsbepalingen 

In sommige situaties kunnen maatregelen worden getroffen waardoor negatieve effecten en overtreding van 

de verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming kunnen worden voorkomen. Bijvoorbeeld door de kap 

van bomen met broedende vogels uit te stellen tot na de broedtijd. Al kan de boom ook een nest bevatten van 

een vogelsoort waarbij het nest jaarrond beschermd is, waardoor overtreding niet kan worden voorkomen. Het 

plannen van werkzaamheden buiten de kwetsbare periode(n) van beschermde soorten is een veel toegepaste 

maatregel. Andere mogelijkheden om overtreding te voorkomen zijn wellicht het aanpassen van de 

werkvolgorde, gebruik te maken van andere apparatuur of de werkzaamheden te faseren in ruimte en tijd 

(zoals in het voorbeeld). 

 

Vrijstellingen 

Onder de Wet natuurbescherming is niet altijd een ontheffing nodig bij handelingen die leiden tot overtreding 

van de verbodsbepalingen in de wet. Dit zijn bijvoorbeeld de provinciale vrijstellingen en de gedragscodes. Ook 

kan er sprake zijn van een vrijstelling als de handeling is opgenomen in een beheerplan voor een Natura 2000-

gebied of programma in het kader van een programmatische aanpak. Tot slot kan het Rijk voor handelingen en 

activiteiten waarvoor zij bevoegd gezag is een vrijstelling geven in de vorm van een Ministeriële Regeling. 

Vrijstellingen kunnen alleen gelden voor de verbodsbepalingen en de voorwaarden zoals genoemd bij de 

verschillende beschermingsregimes. 

 

Provinciale verordening 

Provinciale Staten kunnen vrijstelling van de verbodsbepalingen verlenen. Zo zijn met een provinciale 

verordening een aantal vooral algemeen voorkomende en beschermde zoogdieren als egel en rosse woelmuis 

vrijgesteld van de ontheffingsplicht. Door deze mogelijkheid ontstaan echter wel verschillen in de bescherming 

van soorten tussen de verschillende provincies. 

 

Programmatische aanpak 

De Wet natuurbescherming biedt de mogelijkheid om een programmatische aanpak toe te passen. Een 

dergelijk programma kan zowel door het Rijk als door provincies worden opgesteld. Onder de Flora en 

faunawet is reeds ervaring opgedaan onder de ‘Generieke’ of ‘Gebiedsgerichte aanpak’. Tevens is voor een 

aantal grootschalige ontwikkelingen en plangebieden een Generieke ontheffing verleend zoals voor de 

gemeente Tilburg, het Havengebied Rotterdam en Vliegveld Twente. Het biedt de mogelijkheid om door middel 

van een actieve leefgebiedenbenadering te streven naar een betere verbinding tussen economie en ecologie. 

 

Beheerplan Natura 2000-gebied 

Tot slot zijn handelingen die onderdeel uitmaken van een beheerplan voor een Natura 2000-gebied of een 

programmatische aanpak (zoals stikstof) vrijgesteld, mits de handelingen zijn getoetst aan de criteria voor 

afwijking van de soortenbeschermingsregimes. 

 

Kader - Staat van instandhouding 

• Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn: “De maatregelen leiden niet tot verslechtering van de staat van instandhouding van 

de betreffende soort”. 

• Beschermingsregime soort Habitatrichtlijn: “Er wordt geen afbreuk gedaan aan het streven de populaties van de betrokken 

soort in hun natuurlijke verspreidingsgebied in een gunstige staat van instandhouding te laten voortbestaan”. 

• Beschermingsregime Overige soorten: “Er wordt geen afbreuk gedaan aan het streven de populaties van de betrokken soort in 

hun natuurlijke verspreidingsgebied in een gunstige staat van instandhouding te laten voortbestaan”. 
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Kader - Wettelijk Belang 

Voor vogels beschermd onder de Vogelrichtlijn kan ontheffing of vrijstelling worden verleend op grond van de volgende belangen: 

• in het belang van de volksgezondheid of de openbare veiligheid; 

• in het belang van de veiligheid van het luchtverkeer; 

• ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, visserij of wateren; 

• ter bescherming van flora en fauna; 

• voor onderzoek en onderwijs, het uitzetten of herinvoeren van soorten, of voor de daarmee samenhangende teelt; 

• om het vangen, onder zich hebben of elke andere wijze van verstandig gebruik van bepaalde vogels in kleine hoeveelheden 

selectief en onder strikt gecontroleerde omstandigheden toe te staan. 

 

Voor soorten beschermd onder de Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern of het Verdrag van Bonn kan ontheffing of vrijstelling 

worden verleend op grond van de volgende belangen: 

• in het belang van de bescherming van wilde flora of fauna, of in het belang van de instandhouding van de natuurlijke habitats; 

• ter voorkoming van ernstige schade aan met name de gewassen, veehouderijen, bossen, visgronden, wateren of andere vormen 

eigendom; 

• in het belang van volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot openbaar belang, met 

inbegrip van sociale of economische aard en met inbegrip van voor het milieu wezenlijk gunstige effecten; 

• voor onderzoek en onderwijs, repopulatie of herintroductie van deze soorten, of voor de daartoe benodigde kweek, met 

inbegrip van kunstmatige vermeerdering van planten, of 

• om onder strikt gecontroleerde omstandigheden mogelijk te maken op selectieve wijze en binnen bepaalde grenzen een 

beperkt, bij de ontheffing of vrijstelling vastgesteld aantal van bepaalde dieren van de aangewezen soort te vangen, onder zich 

te hebben, onderscheidenlijk een beperkt bij de ontheffing of vrijstelling vastgesteld aantal planten van de aangewezen soort te 

plukken of onder zich te hebben. 

 

Voor andere ‘nationaal’ beschermde soorten kan ontheffing of vrijstelling worden verleend op grond van de volgende belangen: 

• de belangen die gelden voor soorten van de Habitatrichtlijn zoals hierboven genoemd; 

• in het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen het daarop volgende gebruik van 

het ingerichte of ontwikkelde gebied; 

• ter voorkoming van schade en overlast, met inbegrip van schade aan sportvelden, schietterreinen, industrieterreinen, kazernes 

of begraafplaatsen; 

• ter beperking van de omvang van de populatie van dieren, in verband met door deze dieren ter plaatse en in het omringende 

gebied veelvuldig veroorzaakte schade of in verband met de maximale draagkracht van het gebied waarin de dieren zich 

bevinden; 

• ter voorkoming of bestrijding van onnodig lijden van zieke of gebrekkige dieren; 

• in het kader van bestendig beheer of onderhoud in de landbouw of bosbouw; 

• in het kader van bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, waterstaatswerken, oevers, 

vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van natuurbeheer; 

• in het kader van bestendig beheer of onderhoud van landschappelijke kwaliteiten van een bepaald gebied; 

• in het algemeen belang van de betreffende soort. 
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Rijssenseweg 51 te Markelo     -    Fam. Ter Haar  
 

In het kader van het VEEGPLAN  uitgeschreven door de Gemeente Hof van Twente is de Fam. ter Haar 

bereidt hier aan deel te nemen om zo het, kampontginning met plaatselijke essen, waaronder zij vallen 

landschappelijk en ecologische op te waarderen.    

 

 



 

  

18 MEI 2021 

 
1 

  

 

       

Inhoudsopgave 
 

1. Inleiding 

2. Situatie 

2.1 Ligging 

2.2 Foto’s huidige situatie 

2.3 Te verwijderen bebouwing 

3. Landschapsplan/ erfinrichtingsplan 

3.1 Plantenindicatie 

Bijlage 1 Landschapsplan/ erfinrichtingsplan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

18 MEI 2021 

 
2 

  

 

       

1. Inleiding 
 

Deze rapportage beschrijft en onderbouwt het landschapsplan, benodigd in het kader het veegplan, 

binnen gemeente  Hof van Twente omgeving Rijssenseweg 51 te Markelo.  

 

Op het erf wordt bebouwing gesloopt om een compensatiekavel op het bestaande erf te realiseren. 

Middels een landschapsplanplan moet aangegeven worden dat de ruimtelijke kwaliteit kan toenemen bij 

de sloop van opstallen en het aanbrengen van groene elementen. 

 

Om te komen tot een landschapsplan zijn eerst de landschappelijke kenmerken als historie en beleid van 

toepassing op plangebied nader bestudeerd. Uit deze inventarisatie en analyse is het landschapsplan 

(erfinrichtingsplan) opgesteld met daarin een plantenindicatie. 

 

2. Situatie 
 

 

2.1 Ligging 

 

Het erf ligt in het Kampontginning met 

plaatselijke essen dat zich bevind in het 

noordelijk deel van de gemeente. Typerend 

voor dit oud lichtglooiende landschap is het 

mozaïek aan kavels geflankeerd worden door 

houtwallen, bosjes en velden die zorgen voor 

een afwisselend beeld. 

 

In het beleid van de welstandsnota binnen de 

gemeente Hof van Twente worden de 

kampen en essen als zeer waardevol 

landschap aangeduid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luchtfoto (google maps) Rijssenseweg 51 
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2.2 Foto’s huidige situatie 
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2.3 Te verwijderen bebouwing 
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3. Landschapsplan 
 

Het erf krijgt een groen karakter welke aansluit op het omliggende landschap. Waar nodig wordt dit 

landschap versterkt, de insteek is de nieuwe woning te laten integreren in het landschap. 

 

Rode onderdelen: 

De huidige woning zal behouden 

blijven, samen met een 

dwarsritschuur en twee schuren op 

de perseelsgrens. De achterliggende 

schuur zal worden afgebroken, 

hierdoor ontstaat er een enorme 

open ruimte die landschappelijk en 

ecologisch worden opgewaardeerd. 

Voor al deze te verwijderen 

bebouwing komt er een nieuwe 

woning voor in de plaats. In de 

schets die is opgesteld, is het 

wenselijk de woning op de huidige af 

te breken stal te situeren. Deze 

locatie is opgenomen is het 

landschapsplan. De RvR woning 

staat parallel aan de Dwarsritschuur 

die gesitueerd is aan de 

Rijssenseweg. De nieuw te bouwen 

woning ligt vanaf de Rijssenseweg 

achter de bestaande bebouwing en 

wordt deels uit het zicht genomen.  

Groene onderdelen: 

Zowel aan de Koelertswegen de 

Rijssenseweg ter hoogte van de 

bebouwing staan oude eiken in rij. 

Dit omlijst als het ware het erf. 

Achter het erf is landbouw grond 

geleden met uitzicht op diverse 

bosjes en solitaire bomen. De RvR 

woning zorgt voor de overgang van 

erf naar het 

kampenontginningslandschap. Door 

het contrast ,van harde materialen 

en de natuurlijke licht glooiende 

landschap, worden woning en het landschap verstrekt door elkaar.   

 

Landschapsplan/ erfinrichtingsplan mei 2021 ( zie tevens bijlage 1 ) 
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Het bijgebouw ligt meer op het erf zodat er meer eenheid onstaat tussen de bebouwing onderling. 

Tussen de woningen is er ruimte voor tuin en gezamenlijk erf. 

 

Het erf wordt voor een groot deel ingericht met gras en nutsbomen zoals fruitbomen. Dit zorgt voor 

aankleding aan de woning en refereert naar de van oudsher boerenerven. Zo ontstaat er een subtiele 

overgang van landschap naar erf, zonder harde lijnen van hagen. 

 

Om landschappelijke- en ecologische waarde te verhogen wordt onder de bomenrij aan de Koelertsweg 

in de grasvegetatie stinzenplanten voorzien.  

Ook door het aanbrengen van een bosplantsoen achter de bestaande schuur is er vanaf het landschap en 

de woning een meer landschappelijk ingepast en gecamoufleerd. 

 

De verharding/ oprit in het plan zijn weergegeven als indicatie waar dit zou kunnen komen. Verder is er 

niet gesproken over materiaal keuze. 

 

 

3.1 Plantenindicatie 

In het landschapsplan/ erfinrichtingsplan zowel (streekeigen) en inheemse soorten worden toegepast 

maar ook stinzenplanten worden gebruikt. Zie bijlage 1.  Een definitief beplantingsplan wordt bepaald 

als het erfinrichtingsplan definitief wordt. 
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Bijlage 1  Landschapsplan/ Erfinrichtingsplan 
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Sfeerimpressies type schuurwoning 
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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 Rijssenseweg 49 - 51 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 in het 
kader van een rood voor rood regeling en de daaropvolgende ontwikkeling 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). 
 
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. 
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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”. 
 
Eventuele afwijkingen op de normen, die tijdens de uitvoering van de analyses naar voren zijn 
gekomen, zijn beschreven in § 4.2 “Afwijkingen laboratoriumwerkzaamheden”. 
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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 Rijssenseweg 49 - 51 in Markelo en is kadastraal bekend als 
gemeente Markelo, sectie N, nr. 1400 (deels) en heeft een totale oppervlakte van circa 3.000 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 woonboerderij op de locatie dateert van 1900. De 
ligboxstal dateert van 1978. Het kaartmateriaal van Topotijdreis.nl geeft de eerste bebouwing op 
locatie weer vanaf circa 1866, voordien bestond de locatie uit agrarisch terrein.  
 
Bij de gemeente Hof van Twente zijn geen bodemonderzoeken bekend van de locatie. De 
milieutekening van de locatie is toegezonden. De tekening vermeldt een 1.300 liter bovengrondse 
dieselolietank. De tank ligt buiten onderhavige onderzoekslocatie. De Omgevingsrapportage 
Overijssel geeft geen informatie weer.  
 
De asbestsignaleringskaart Hof van Twente (Geofox-Lexmond d.d. 6 september 2006) geeft de locatie 
weer met een grote kans op het aantreffen van asbest in bodem. De asbestdakenkaart van de 
Provincie Overijssel geeft de ligboxenstal op de onderzoekslocatie weer als zijnde verdacht. Tijdens 
de terreininspectie is zintuiglijk op het maaiveld geen asbestverdacht materiaal waargenomen. 
 
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. 
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Tijdens de terreininspectie is zintuiglijk op het maaiveld geen asbestverdacht materiaal 
waargenomen. In de kapschuur (buiten onderhavige onderzoekslocatie) bevindt zich een 
bovengrondse dieselolietank. De onderzoekslocatie is deels verhard met asfalt en klinkers. De 
straatverharding verkeert in goede staat. 
 
Voor de uitgebreide weergave van het vooronderzoek verwijzen wij naar bijlage 2. 
 

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. Opgemerkt wordt dat de peilbuis nabij de bovengrondse tank is geplaatst die 
buiten het onderzoeksterrein is gesitueerd.  
 
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” (deellocatie A, gehele terrein 3.000 m²) en paragraaf 7.4.”milieuhygiënisch 
saneringscriterium’ (deellocatie B, asbestverdachte druppelzone tuinkant ligboxenstal). 
 

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 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 2 juni 2021 en het grondwater is 
bemonsterd op 9 juni 2021.  
 
Het veldwerk heeft bestaan uit het verrichten van 10 boringen tot circa 0,5 m-mv (nrs. 4 t/m 13) en 3 
boringen tot 2,0 m-mv (nrs. 1, 2 en 3). Boring 1 is vervolgens doorgezet tot 5,0 m-mv en afgewerkt 
met een peilbuis ten behoeve van het grondwateronderzoek (filterstelling 4,0 – 5,0 m-mv, 
grondwaterstand 3,5 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 5,4 (pH)  NVT 
Geleidingsvermogen 0,49 (µS/cm) Geleidingsvermogen ,048 (µS/cm) Voldoet  
- Troebelheid 8,57  (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, zwak / matig humeus 
0,5 - 1,0 Zand, matig fijn, zwak siltig, plaatselijk sporen grind 
1,0 - 2,0 Zand, matig fijn, zwak siltig 
2,0  - 5,0 Zand, matig fijn, zwak siltig 

   5,0 Diepst verkende bodemlaag 
 
Het grondwaterniveau is tijdens de monstername van het grondwater vastgesteld op een diepte van 
3,5 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. 1 0,05 – 0,55 Bovengrond  
nabij bovengrondse dieselolietank 

Minerale olie, lutum en 
organische stof 

Mp. 2, 6, 8 en 13 0,05 – 0,55 Bovengrond Standaardpakket bodem 
Mp. 3 t/m 5 en 9 t/m 12 0,0 – 0, 55 Bovengrond Standaardpakket bodem 
Mp. 1 t/m 3 0,55 – 2,0 Ondergrond Standaardpakket bodem 

Grondwatermonster Filterstelling 
(m-mv) 

Motivatie Analyse 

Pb. 1 4,0 – 5,0 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 %. 
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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 
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. 1 0,05–0,55 Bovengrond  
nabij  bovengrondse dieselolietank 

- - 

Mp. 2, 6, 8 en 13 0,05–0,55 Bovengrond - Landbouw / natuur 

Mp. 3 t/m 5 en  
9 t/m 12 

0,0–0, 55 Bovengrond - Landbouw / natuur 

Mp. 1 t/m 3 0,55–2,0 Ondergrond - Landbouw / natuur 

 
Uit tabel 4.3 blijkt dat in de geanalyseerde grondmonsters 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 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 4,0 – 5,0 Grondwater Barium en zink 

 
Uit tabel 4.4 blijkt dat in het geanalyseerde grondwatermonster de gehalten barium en zink de 
streefwaarden overschrijden. De gehalten aan barium en zink gehalte zijn waarschijnlijk een gevolg 
van (fluctuerende) van nature verhoogde achtergrondconcentraties, die vaker voorkomen in de 
regio.  
 
Gelet op de aard en concentratie van de gemeten verhogingen wordt nader onderzoek niet van 
meerwaarde geacht in relatie tot de onderzoeksdoelstelling.  
 
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 2 en 9 juni 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. 
 

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 De locatie is deels verhard. De aanwezige straatverharding 

bestaat uit klinkers 
Inspectie efficiëntie 90 % 
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  11 inspectieputten gegraven (nrs. IP1 t/m IP11), tot de 
ongeroerde ondergrond. Voor de diepere ondergrond is een edelmanboor met een diameter van 12 
cm gebruikt.   
 
De bemonstering ter plaatse van toplaag 1 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. 
 
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.  
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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 0,30 x 0,32 
Boring 

0,5 n.w. NVT Geen    
1,0 n.w. NVT Geen   

IP 2 0,34 x 0,32 
Boring 

0,5 n.w. NVT Geen   
1,0 n.w. NVT Geen   

IP 3 0,33 x 0,34  
Boring 

0,5 n.w. NVT Geen   
1,0 n.w. NVT Geen   

IP 4 0,30 x 0,34  
Boring 

0,5 n.w. NVT Geen   
0,8 n.w. NVT Geen   

IP 5 0,33 x 0,34  
Boring 

0,5 n.w. NVT Geen   
1,0 n.w. NVT Geen   

IP 6 0,33x 0,30 
Boring 

0,5 n.w. NVT Geen   
1,0 n.w. NVT Geen   

IP 7 0,31 x 0,33  
Boring 

0,55 n.w. NVT Geen   
1,05 n.w. NVT Geen   

IP 8 0,32 x 0,34  
Boring 

0,55 n.w. NVT Geen   
1,05 n.w. NVT Geen   

IP 9 0,33 x 0,34  
Boring 

0,55 n.w. NVT Geen   
1,05 n.w. NVT Geen    

IP 10 0,32 x 0,30  
Boring 

0,55 n.w. NVT Geen    
1,05 n.w. NVT Geen    

IP 11 
0,34 x 0,31  
Boring 

0,55 n.w. NVT Geen    
1,05 n.w. NVT Geen    

n.w. = geen asbestverdacht materiaal waargenomen tijdens veldwerkzaamheden 
 
Uit tabel 5.3 blijkt dat in de bovengrond en diepere doorboorde lagen van de inspectieputten IP 1 
t/m IP 11 geen bodemvreemde bijmengingen zijn waargenomen.  
 

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  
Terreindeel  Monster Diepte 

 (m-mv) 
Fractie Hoeveelheid* Analyse 

Druppelzone dak Toplaag 0,0-0,15 < 20 mm 15,1 kg. NEN5898 grond 
 

Erf 
IP 1 t/m IP4 0,0-0,5 < 20 mm 13,8 kg. NEN5898 grond 
IP5 en IP6 0,0-0,5 < 20 mm 14,1 kg. NEN5898 grond 

IP7 t/m IP11 0,05-0,55 < 20 mm 16,9  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. 
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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 

Toplaag Grond <20 mm NEN 5898 n.a n.w. n.a. 
IP1 t/m IP4 Grond <20 mm NEN 5898 n.a n.w. n.a. 
IP5 en IP6 Grond <20 mm NEN 5898 n.a n.w. n.a. 

IP7 t/m IP11 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 de geanalyseerde mengmonsters 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 Landbouwbedrijf Ter Haar is door Van der Poel BV een verkennend milieukundig 
bodem- en asbestonderzoek uitgevoerd ter plaatse van een locatie aan de Rijssenseweg 49 - 51 te 
Markelo. 
 
Aanleiding tot het verkennend bodemonderzoek is de voorgenomen bestemmingswijziging in het 
kader van een rood voor rood regeling en de daaropvolgende ontwikkeling 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). 
 
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 Rijssenseweg 49 - 51 in Markelo en is kadastraal bekend als 
gemeente Markelo, sectie N, nr. 1400 (deels) en heeft een totale oppervlakte van circa 3.000 m2.  
De asbestsignaleringskaart Hof van Twente (Geofox-Lexmond d.d. 6 september 2006) geeft de locatie 
weer met een grote kans op het aantreffen van asbest in bodem. De asbestdakenkaart van de 
Provincie Overijssel geeft de ligboxenstal op de onderzoekslocatie weer als zijnde verdacht. 
 
Tijdens de terreininspectie is zintuiglijk op het maaiveld geen asbestverdacht materiaal 
waargenomen. In de kapschuur (buiten onderhavige onderzoekslocatie) bevindt zich een 
bovengrondse dieselolietank. De peilbuis is in de nabije omgeving van de bovengrondse tank 
geplaatst. De onderzoekslocatie is deels verhard met asfalt en klinkers. De straatverharding verkeert 
in goede staat. 
  
Veldwerkzaamheden 
Uit de veldwerkzaamheden blijkt dat de bodem van de onderzochte locatie tot circa 5,0 m-mv 
opgebouwd is uit zand, matig fijn, zwak siltig, zwak / matig humeus. m-mv. Het grondwaterniveau is 
tijdens het onderzoek vastgesteld op 3,5 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.  
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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 overschrijden de gehalten barium en zink de 
streefwaarden. 
 
Uit de asbestanalyses is het volgende naar voren gekomen: 
 
Asbest:  
In de geanalyseerde mengmonsters is geen asbest aangetoond. 
 

7.2 Conclusies en aanbevelingen 
Verkennend chemisch bodemonderzoek  
Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat in het grondwater  overschrijdingen van de streefwaarden aan 
barium en zink zijn aangetoond. Deze verhogingen worden beschouwd als van nature verhoogde 
waarden. 
 
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 bestemming van het terrein. 
 
Verkennend asbestonderzoek  
Er is geen asbest aangetoond in de geanalyseerde mengmonsters van de grond. 
 
De hypothese “verdachte locatie” wordt op grond van de resultaten van het huidige asbest-
onderzoek met betrekking tot de locatie verworpen. 
 
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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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):  Rijssenseweg 49-51 te Markelo 
Kadastrale aanduiding: Markelo, sectie N, perceelnr. 1400 (deels, max. 3.000 m²) 
Te onderzoeken terreindeel: Voorgenomen bestemmingswijziging en ontwikkeling 
Begrenzing onderzoekslocatie aangegeven op: Bijlage 1.2 
Afbakening onderzoekslocatie voldoende?  Ja 

Eigendomssituatie Dhr. G.H.E. ter Haar 
Rechthebbenden Belast met 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 ligboxenstal op de onderzoekslocatie dateert van 1978. De woonboerderij dateert van 1900. 
Historie o.b.v. oude kaarten  Het kaartmateriaal van Topotijdreis.nl geeft de eerste bebouwing op locatie weer vanaf circa 1866, voordien 

bestond de locatie uit agrarisch terrein. 
Bewoner / eigenaar  Dhr. G.H.E. ter Haar ; Op de onderzoekslocatie zijn geen onder- en/of bovengrondse tanks aanwezig.  
Gemeente 
 

Hof van Twente; Er zijn geen bodemonderzoeken bekend op de locatie. Op de tekening van de aanpassing 
milieuvergunning staat een bovengrondse 1.300 liter dieselolietank ingetekend. Deze tank bevindt zich buiten 
onderhavige onderzoekslocatie.  

Omgevingsrapportage Overijssel Toegevoegd aan bijlage 2. Vermeld geen bijzonderheden. 
Terreininspectie D.d. 2 juni 2021; Tijdens de terreininspectie heeft de eigenaar de ligging van de bovengrondse tank 

aangewezen. Deze blijkt bevindt zich in de kapschuur buiten onderhavige onderzoekslocatie. De peilbuis is 
geplaatst in de directe nabijheid van de tank. De locatie is deels verhard met klinkers en asfalt. De ligboxstal 
van de locatie is voorzien van asbestverdachte daken. 

Is er sprake van potentiële bronnen van 
bodemverontreiniging, zowel vanuit het 
verleden als het heden?  

Ja 
Informatiebron  Locatie en verdacht aspect Verdachte parameter 
Opdrachtgever Asbestverdacht dak afwaterend op onverhard 

maaiveld 
asbest 

Asbestsignaleringskaart Hof 
van Twente 

Erf asbest 

Is de bodem asbestverdacht?  
 

Ja, de asbestsignaleringskaart gemeente Hof van Twente (Geofox-Lexmond d.d. 6 september 2006) geeft de 
locatie weer met een grote kans aanwezig op het aantreffen van asbest in bodem. De asbestdakenkaart van de 
provincie Overijssel geeft de ligboxenstal op de onderzoekslocatie weer 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. 
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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, te verwachten grondwaterstand (bron: Grondwatertools) 
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 oost - zuidoost 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? 

De onderzoekslocatie bevindt zich deels in het intrekgebied op basis van omgevingsverordening aan de 
rand van een grondwaterbeschermingsgebied. (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; De locatie is op basis van de asbestkansenkaart en de 
aanwezigheid van asbestverdachte daken afwaterend op onverhard maaiveld aangemerkt als zijnde 
verdacht voor het aantreffen van asbest in bodem. 

Is de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem 
afdoende bekend of is bodemonderzoek 
noodzakelijk?  

Naar aanleiding van de voorgenomen bestemmingswijziging en daaropvolgende ontwikkeling van de 
locatie wordt de milieuhygiënische kwaliteit van de grond en het grondwater bepaalt. 
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Onderzoeksvraag (aanleiding A) Antwoord en motivatie  
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 Landbouwbedrijf ter Haar JA  17 mei 2021 JA  
Eigenaar  Dhr. G.H.E. ter Haar  JA  17 mei 2021 JA  
     
Gemeente Hof van Twente JA  19 mei 2021 JA  
Terreininspectie Veldwerk JA 2 juni 2021 JA  
     
Kadaster  http://www.kadaster.nl/  JA  17 mei 2021 JA  
Kadaster BAG viewer http://www.kadaster.nl/bag/bagviewer/  JA  17 mei 2021 JA  
Google Maps http://maps.google.nl/  JA  17 mei 2021 JA  
Bodemkwaliteitskaart  Database van der Poel B.V. JA  17 mei 2021 JA  
Bodeminformatie http://www.bodemloket.nl  JA  17 mei 2021 JA  
Bodeminformatie provincie  https://hofvantwente.duurzaamheidskaart.nl/ JA  17 mei 2021 JA  
Bodemopbouw https://www.dinoloket.nl/ondergrondgegevens 

https://www.grondwatertools.nl/ 
JA  17 mei 2021 JA  

Historie van de locatie http://topotijdreis.nl  JA  17 mei 2021 JA  
KLIC http://www.klic.nl  JA  17 mei 2021 JA  
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                                                                            Figuur 1: Isohypsen (grondwatertools.nl) 
 

 
 
 



 

 

 

 

Goor, 19 mei 2021  

 

Aan: Van der Poel BV 

 

Betreft aanvraag bodeminformatie Rijssenseweg 49-51 te Markelo 

Ons kenmerk: 166018 

 

Beste Annemarie,  

 

Hierbij stuur ik u de bodeminformatie van bovengenoemde locatie.  

 

Tankregister: voor zover bekend zijn er 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 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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Behoort bij rapport: 210797 
Rijssenseweg 49-51 te Markelo 
 
 
 

 
 
 
 



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek M arkelo

projectcode 2 1 0 7 9 7

getekend conform NEN 5 1 0 4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

-5
edelm an, kl

-5

-150

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

-150

-300

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

-300

-500

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
geel, grijs, edelm an

1

400

500

0 1
klinker / cm -m aaiveld

type peilbuis m et  1  f ilt er
datum 0 2 -0 6 -2 0 2 1

boorm eester W a
x 2 3 2 1 3 5 .4 7
y 4 7 4 2 3 8 .3 7

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

1

2

3

4

0

-5
edelm an, kl

-5

-50

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

-50

-150

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

-150

-200

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

0 2
klinker / cm -m aaiveld

type grondboring
datum 0 2 -0 6 -2 0 2 1

boorm eester W a
x 2 3 2 1 3 2 .9 5
y 4 7 4 2 7 0 .2 4

0

50

100

150

200

1

2

3

4

0

-100

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

-100

-200

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, geel, sporen grind, edelm an

0 3
tuin / cm -m aaiveld

type grondboring
datum 0 2 -0 6 -2 0 2 1

boorm eester W a
x 2 3 2 1 6 4 .7 6
y 4 7 4 2 6 2 .6 8

0

50

100

150

200

1

0

-50

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

0 4
gras / cm -m aaiveld

type grondboring
datum 0 2 -0 6 -2 0 2 1

boorm eester W a
x 2 3 2 1 6 0 .7 2
y 4 7 4 2 3 5 .3 3

0

50

1

0

-50

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

0 5
gras / cm -m aaiveld

type grondboring
datum 0 2 -0 6 -2 0 2 1

boorm eester W a
x 2 3 2 1 5 3 .4 2
y 4 7 4 2 2 8 .4 5

0

50

1

0

-5
edelm an, kl

-5

-55

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

0 6
klinker / cm -m aaiveld

type grondboring
datum 0 2 -0 6 -2 0 2 1

boorm eester W a
x 2 3 2 1 2 8 .5 4
y 4 7 4 2 5 2 .2 9

0

50



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek M arkelo

projectcode 2 1 0 7 9 7

getekend conform NEN 5 1 0 4

1

0

-5
edelm an, kl

-5

-55

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

0 7
klinker / cm -m aaiveld

type grondboring
datum 0 2 -0 6 -2 0 2 1

boorm eester W a
x 2 3 2 1 1 7 .3 0
y 4 7 4 2 6 6 .0 4

0

50

1

0

-5
edelm an, kl

-5

-55

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

0 8
klinker / cm -m aaiveld

type grondboring
datum 0 2 -0 6 -2 0 2 1

boorm eester W a
x 2 3 2 1 4 9 .5 4
y 4 7 4 2 8 0 .5 3

0

50

1

0

-50

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

9
tuin / cm -m aaiveld

type grondboring
datum 0 2 -0 6 -2 0 2 1

boorm eester W a
x 2 3 2 1 6 3 .0 8
y 4 7 4 2 7 7 .1 7

0

50

1

0

-50

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

1 0
tuin / cm -m aaiveld

type grondboring
datum 0 2 -0 6 -2 0 2 1

boorm eester W a
x 2 3 2 1 6 0 .6 7
y 4 7 4 2 6 7 .0 9

0

50

1

0

-50

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

1 1
tuin / cm -m aaiveld

type grondboring
datum 0 2 -0 6 -2 0 2 1

boorm eester W a
x 2 3 2 1 7 1 .6 9
y 4 7 4 2 5 5 .8 6

0

50

1

0

-2
edelm an, tegel

-2

-52

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

1 2
tegel / cm -m aaiveld

type grondboring
datum 0 2 -0 6 -2 0 2 1

boorm eester W a
x 2 3 2 1 6 4 .8 7
y 4 7 4 2 4 4 .2 0

0

50

1

0

-5
edelm an, kl

-5

-55

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

1 3
klinker / cm -m aaiveld

type grondboring
datum 0 2 -0 6 -2 0 2 1

boorm eester W a
x 2 3 2 1 4 4 .2 9
y 4 7 4 2 3 6 .4 3

0

50

0

-50

32x30cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, m at ig hum eus, neut raal zwart , 
bruin, schep

-50

-100

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

Ip1
tuin / cm -m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 2 -0 6 -2 0 2 1

boorm eester W a
x 2 3 2 1 5 7 .1 0
y 4 7 4 2 7 3 .2 3

0

50

100

0

-50

32x34cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, m at ig hum eus, neut raal zwart , 
bruin, schep

-50

-100

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

Ip2
tuin / cm -m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 2 -0 6 -2 0 2 1

boorm eester W a
x 2 3 2 1 6 8 .2 8
y 4 7 4 2 6 8 .3 5

0

50

100



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek M arkelo

projectcode 2 1 0 7 9 7

getekend conform NEN 5 1 0 4

0

-50

34x33cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, m at ig hum eus, neut raal zwart , 
bruin, schep

-50

-100

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

Ip3
tuin / cm -m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 2 -0 6 -2 0 2 1

boorm eester W a
x 2 3 2 1 6 7 .0 2
y 4 7 4 2 5 6 .5 9

0

50

100

0

-50

34x30cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, m at ig hum eus, neut raal zwart , 
bruin, schep

-50

-100

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

Ip4
tuin / cm -m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 2 -0 6 -2 0 2 1

boorm eester W a
x 2 3 2 1 7 7 .4 1
y 4 7 4 2 5 3 .4 9

0

50

100

0

-50

34x33cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, m at ig hum eus, neut raal zwart , 
bruin, schep

-50

-100

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

Ip5
tuin / cm -m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 2 -0 6 -2 0 2 1

boorm eester W a
x 2 3 2 1 5 9 .7 2
y 4 7 4 2 3 5 .0 7

0

50

100

0

-50

30x33cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, m at ig hum eus, neut raal zwart , 
bruin, schep

-50

-100

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

Ip6
tuin / cm -m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 2 -0 6 -2 0 2 1

boorm eester W a
x 2 3 2 1 5 3 .7 4
y 4 7 4 2 2 9 .6 1

0

50

100

0

-5
edelm an, klinker.

-5

-55

33x31cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, neut raal bruin, geel, schep

-55

-105

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

Ip7
klinker / cm -m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 9 -0 6 -2 0 2 1

boorm eester W a
x 2 3 2 1 4 7 .5 4
y 4 7 4 2 7 9 .6 9

0

50

100

0

-5
edelm an, klinker.

-5

-55

34x32cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, neut raal bruin, geel, schep

-55

-105

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

Ip8
klinker / cm -m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 9 -0 6 -2 0 2 1

boorm eester W a
x 2 3 2 1 3 3 .0 5
y 4 7 4 2 7 4 .1 3

0

50

100

0

-5
edelm an, klinker.

-5

-55

34x33cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, zwak hum eus, neut raal bruin, 
zwart , schep

-55

-105

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

Ip9
klinker / cm -m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 9 -0 6 -2 0 2 1

boorm eester W a
x 2 3 2 1 2 0 .5 6
y 4 7 4 2 6 4 .5 7

0

50

100

0

-5
edelm an, klinker.

-5

-55

30x32cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, neut raal bruin, geel, schep

-55

-105

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

Ip1 0
klinker / cm -m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 9 -0 6 -2 0 2 1

boorm eester W a
x 2 3 2 1 2 7 .2 8
y 4 7 4 2 5 3 .6 5

0

50

100



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek M arkelo

projectcode 2 1 0 7 9 7

getekend conform NEN 5 1 0 4

0

-5
edelm an, klinker.

-5

-55

31x34cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, neut raal bruin, geel, schep

-55

-105

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

Ip1 1
klinker / cm -m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 9 -0 6 -2 0 2 1

boorm eester W a
x 2 3 2 1 3 4 .3 6
y 4 7 4 2 4 1 .7 9

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: 09-Jun-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 03-Jun-2021

Markelo

210797
2021091701/1Certificaatnummer/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 3 4

vd poel milieu

1/2

210797

Analysecertificaat

09-Jun-2021/14:15

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

03-Jun-2021

2021091701/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 09-Jun-2021

A,B,C

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 91.8% (m/m) 92.7 90.8 92.8Droge stof

S 1.0% (m/m) ds <0.7 2.3 <0.7Organische stof

99% (m/m) ds 99 97 99Gloeirest

S 2.5% (m/m) ds 2.1 3.0 2.9Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S mg/kg ds <20 <20 <20Barium (Ba)

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

S mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0Kobalt (Co)

S mg/kg ds <5.0 11 <5.0Koper (Cu)

S mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Kwik (Hg)

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

S mg/kg ds <4.0 <4.0 <4.0Nikkel (Ni)

S mg/kg ds <10 15 <10Lood (Pb)

S mg/kg ds <20 31 <20Zink (Zn)

Minerale olie

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

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

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

<11mg/kg ds <11 12 <11Minerale olie (C21-C30)

<5.0mg/kg ds <5.0 8.6 <5.0Minerale olie (C30-C35)

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

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

Polychloorbifenylen, PCB

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 28

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 52

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 101

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 118

1

2

3

4

Mp. 1, 01: 5-55

Mp. 2, 6, 8 en 13, 02: 5-50, 06: 5-55, 08: 5-55, 13: 5-55

Mp. 3 t/m 5 en 9 t/m 12, 03: 0-50, 04: 0-50, 05: 0-50, 07: 5-55, 9: 0-50, 10: 0-50, 11: 0-50, 12: 2-

Mp. 1 t/m 3, 01: 55-100, 01: 100-150, 01: 150-200, 02: 150-200, 03: 100-150, 03: 150-200 12089826

12089825

12089824

12089823

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)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)



Markelo

1 2 3 4

vd poel milieu

2/2

210797

Analysecertificaat

09-Jun-2021/14:15

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

03-Jun-2021

2021091701/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 09-Jun-2021

A,B,C

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 138

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 153

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 180

S
1)1)1)

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

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Naftaleen

S mg/kg ds <0.050 0.058 <0.050Fenanthreen

S mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Anthraceen

S mg/kg ds <0.050 0.21 <0.050Fluorantheen

S mg/kg ds <0.050 0.13 <0.050Benzo(a)anthraceen

S mg/kg ds <0.050 0.17 <0.050Chryseen

S mg/kg ds <0.050 0.10 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S mg/kg ds <0.050 0.15 <0.050Benzo(a)pyreen

S mg/kg ds <0.050 0.16 <0.050Benzo(ghi)peryleen

S mg/kg ds <0.050 0.14 <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
1)1)

mg/kg ds 0.35 1.2 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

Mp. 1, 01: 5-55

Mp. 2, 6, 8 en 13, 02: 5-50, 06: 5-55, 08: 5-55, 13: 5-55

Mp. 3 t/m 5 en 9 t/m 12, 03: 0-50, 04: 0-50, 05: 0-50, 07: 5-55, 9: 0-50, 10: 0-50, 11: 0-50, 12: 2-

Mp. 1 t/m 3, 01: 55-100, 01: 100-150, 01: 150-200, 02: 150-200, 03: 100-150, 03: 150-200 12089826

12089825

12089824

12089823
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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

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2021091701/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 12089823 Mp. 1, 01: 5-55

010538734345  5  55 02-Jun-2021

 12089824 Mp. 2, 6, 8 en 13, 02: 5-50, 06: 5-55, 08: 5-55, 1 3: 5-55

020538734347  5  50 02-Jun-2021

130538734267  5  55 02-Jun-2021

060538734020  5  55 02-Jun-2021

080538734024  5  55 02-Jun-2021

 12089825 Mp. 3 t/m 5 en 9 t/m 12, 03: 0-50, 04: 0-50, 05: 0 -50, 07: 5-55, 9: 0-50, 10: 0-50, 11: 0-50, 12: 2-

030538734000  0  50 02-Jun-2021

040538734019  0  50 02-Jun-2021

050538734021  0  50 02-Jun-2021

070538734192  5  55 02-Jun-2021

120538734265  2  52 02-Jun-2021

90538734023  0  50 02-Jun-2021

100538734027  0  50 02-Jun-2021

110538734028  0  50 02-Jun-2021

 12089826 Mp. 1 t/m 3, 01: 55-100, 01: 100-150, 01: 150-200,  02: 150-200, 03: 100-150, 03: 150-200

010538734349  55  100 02-Jun-2021

010538734352  100  150 02-Jun-2021

010538734342  150  200 02-Jun-2021

020538733979  150  200 02-Jun-2021

030538734030  100  150 02-Jun-2021

030538733992  150  200 02-Jun-2021
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2021091701/1
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2021091701/1
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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).
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T.a.v. vd poel milieu
Aalsvoort 2-E
7241 MA  LOCHEM

Datum: 16-Jun-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 10-Jun-2021

Markelo

210797
2021096295/1Certificaatnummer/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
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en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

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

1

vd poel milieu

1/2

210797

Analysecertificaat

16-Jun-2021/08:18

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

10-Jun-2021

2021096295/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 16-Jun-2021

A,B,C

Metalen

S 390µg/LBarium (Ba)

S <0.20µg/LCadmium (Cd)

S 3.4µg/LKobalt (Co)

S 2.6µg/LKoper (Cu)

S <0.050µg/LKwik (Hg)

S <2.0µg/LMolybdeen (Mo)

S 4.9µg/LNikkel (Ni)

S <2.0µg/LLood (Pb)

S 88µg/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: 400-500 12104684

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
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P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL
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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

210797

Analysecertificaat

16-Jun-2021/08:18

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

10-Jun-2021

2021096295/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 16-Jun-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: 400-500 12104684
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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. 2021096295/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 12104684 Pb. 1, 01-1: 400-500

10680554548  400  500 09-Jun-2021

10680554542  400  500 09-Jun-2021

10800984833  400  500 09-Jun-2021
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2021096295/1
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2021096295/1
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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.
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Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever Van der Poel B.V. Rapportnummer V210601130 versie 1
Contactpersoon Dhr. J.R.W. Staal Datum opdracht 03-06-2021
Adres Industrieweg  20 Datum ontvangst 07-06-2021
Postcode en plaats 7920 JP Zuidwolde Datum rapportage 15-06-2021
Projectcode 210797 Pagina 1 van 1
Project omschrijving Markelo

Naam Toplaag 1, Toplaag1 :0-15 Datum monstername 02-06-2021
Monstersoort Grond Datum analyse 11-06-2021
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 Toplaag1- 0 15 AM14328214

Resultaten
Parameter Concentratie 95% betrouwbaarheidsinterval Eenheid

Ondergrens Bovengrens
Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen

Droge stof 90,4 %
Massa monster (veldnat) 16,7 kg
Massa monster (droog) 15,1 kg
C h r y s o t i e l (serpentijn) n.a. n.a. - - 1,2 1,2 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. - - 1,2 1,2 mg/kg ds
Hechtgebonden serpentijn n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal serpentijn n.a. n.a. - - 1,2 1,2 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. - - 1,2 1,2 mg/kg ds
Hechtgebonden asbest <2 n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal asbest <2 n.a. - - 1,2 1,2 mg/kg ds

n.a. = niet aantoonbaar
Gewogen concentratie asbest : totaal asbest  serpentijn + 10*totaal asbest amfibool (mg/kg.ds).
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) 264 289 281 227 424 1348 12292 15125
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.



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever Van der Poel B.V. Rapportnummer V210601128 versie 1
Contactpersoon Dhr. J.R.W. Staal Datum opdracht 03-06-2021
Adres Industrieweg  20 Datum ontvangst 07-06-2021
Postcode en plaats 7920 JP Zuidwolde Datum rapportage 15-06-2021
Projectcode 210797 Pagina 1 van 1
Project omschrijving Markelo

Naam Ip. 1 t/m 4, Ip1 t/m ip4: 0-50 Datum monstername 02-06-2021
Monstersoort Grond Datum analyse 15-06-2021
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 Ip1 t/m ip4- 0 50 AM14328239

Resultaten
Parameter Concentratie 95% betrouwbaarheidsinterval Eenheid

Ondergrens Bovengrens
Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen

Droge stof 88,0 %
Massa monster (veldnat) 15,7 kg
Massa monster (droog) 13,8 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).
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 42 65 95 337 1023 12223 13785
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.



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever Van der Poel B.V. Rapportnummer V210601129 versie 1
Contactpersoon Dhr. J.R.W. Staal Datum opdracht 03-06-2021
Adres Industrieweg  20 Datum ontvangst 07-06-2021
Postcode en plaats 7920 JP Zuidwolde Datum rapportage 15-06-2021
Projectcode 210797 Pagina 1 van 1
Project omschrijving Markelo

Naam Ip. 5 en 6, Ip5+6: 0-50 Datum monstername 02-06-2021
Monstersoort Grond Datum analyse 15-06-2021
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 Ip5+6- 0 50 AM14328240

Resultaten
Parameter Concentratie 95% betrouwbaarheidsinterval Eenheid

Ondergrens Bovengrens
Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen

Droge stof 91,8 %
Massa monster (veldnat) 15,4 kg
Massa monster (droog) 14,1 kg
C h r y s o t i e l (serpentijn) n.a. n.a. - - 1,2 1,2 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. - - 1,2 1,2 mg/kg ds
Hechtgebonden serpentijn n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal serpentijn n.a. n.a. - - 1,2 1,2 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. - - 1,2 1,2 mg/kg ds
Hechtgebonden asbest <2 n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal asbest <2 n.a. - - 1,2 1,2 mg/kg ds

n.a. = niet aantoonbaar
Gewogen concentratie asbest : totaal asbest  serpentijn + 10*totaal asbest amfibool (mg/kg.ds).
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 42 128 115 315 1066 12482 14148
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.



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever Van der Poel B.V. Rapportnummer V210601545 versie 1
Contactpersoon Dhr. J.R.W. Staal Datum opdracht 10-06-2021
Adres Industrieweg  20 Datum ontvangst 11-06-2021
Postcode en plaats 7920 JP Zuidwolde Datum rapportage 18-06-2021
Projectcode 210797 Pagina 1 van 1
Project omschrijving Markelo

Naam Ip. 7 t/m 11, Ip7 t/m ip11: 5-55 Datum monstername 09-06-2021
Monstersoort Grond Datum analyse 18-06-2021
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 Ip7 t/m ip11- 5 55 AM14328257

Resultaten
Parameter Concentratie 95% betrouwbaarheidsinterval Eenheid

Ondergrens Bovengrens
Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen

Droge stof 90,5 %
Massa monster (veldnat) 18,7 kg
Massa monster (droog) 16,9 kg
C h r y s o t i e l (serpentijn) n.a. n.a. - - 1,0 1,0 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. - - 1,0 1,0 mg/kg ds
Hechtgebonden serpentijn n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal serpentijn n.a. n.a. - - 1,0 1,0 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. - - 1,0 1,0 mg/kg ds
Hechtgebonden asbest <2 n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal asbest <2 n.a. - - 1,0 1,0 mg/kg ds

n.a. = niet aantoonbaar
Gewogen concentratie asbest : totaal asbest  serpentijn + 10*totaal asbest amfibool (mg/kg.ds).
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 94 118 105 276 995 15350 16938
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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210797
Markelo

02-06-2021
vd poel milieu
2021091701
03-06-2021
09-06-2021

Eenheid 1 GSSD Oordeel 2 GSSD Oordeel 3 GSSD Oordeel 4 GSSD Oordeel

Bodemtype correctie
1 0,7 2,3 0,7

2,5 2,1 3 2,9
Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd
Bodemkundige analyses

% (m/m) 91,8 91,8 92,7 92,7 90,8 90,8 92,8 92,8
% (m/m) ds 1 1 <0,7 0,49 2,3 2,3 <0,7 0,49
% (m/m) ds 99 99 97 99
% (m/m) ds 2,5 2,5 2,1 2,1 3 3 2,9 2,9

Minerale olie
mg/kg ds <3,0 10,5 <3,0 10,5 <3,0 9,13 <3,0 10,5
mg/kg ds <5,0 17,5 <5,0 17,5 <5,0 15,22 <5,0 17,5
mg/kg ds <5,0 17,5 <5,0 17,5 <5,0 15,22 <5,0 17,5
mg/kg ds <11 38,5 <11 38,5 12 52,17 <11 38,5
mg/kg ds <5,0 17,5 <5,0 17,5 8,6 37,39 <5,0 17,5
mg/kg ds <6,0 21 <6,0 21 <6,0 18,26 <6,0 21
mg/kg ds <35 122,5 - <35 122,5 - <35 106,5 - <35 122,5 -

Metalen
mg/kg ds <20 53,58 <20 48,22 <20 48,76
mg/kg ds <0,20 0,2406 - <0,20 0,2342 - <0,20 0,2377 -

mg/kg ds <3,0 7,303 - <3,0 6,655 - <3,0 6,721 -

mg/kg ds <5,0 7,216 - 11 21,78 - <5,0 7,023 -

mg/kg ds <0,050 0,0502 - <0,050 0,0493 - <0,050 0,0495 -

mg/kg ds <1,5 1,05 - <1,5 1,05 - <1,5 1,05 -

mg/kg ds <4,0 8,099 - <4,0 7,538 - <4,0 7,597 -

mg/kg ds <10 11 - 15 23,06 - <10 10,84 -

mg/kg ds <20 33,05 - 31 69,5 - <20 31,77 -

Polychloorbifenylen, PCB
mg/kg ds <0,0010 0,0035 <0,0010 0,003 <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0035 <0,0010 0,003 <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0035 <0,0010 0,003 <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0035 <0,0010 0,003 <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0035 <0,0010 0,003 <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0035 <0,0010 0,003 <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0035 <0,0010 0,003 <0,0010 0,0035
mg/kg ds 0,0049 0,0245 - 0,0049 0,0213 - 0,0049 0,0245 -

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035
mg/kg ds <0,050 0,035 0,058 0,058 <0,050 0,035
mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035
mg/kg ds <0,050 0,035 0,21 0,21 <0,050 0,035
mg/kg ds <0,050 0,035 0,13 0,13 <0,050 0,035
mg/kg ds <0,050 0,035 0,17 0,17 <0,050 0,035
mg/kg ds <0,050 0,035 0,1 0,1 <0,050 0,035
mg/kg ds <0,050 0,035 0,15 0,15 <0,050 0,035
mg/kg ds <0,050 0,035 0,16 0,16 <0,050 0,035
mg/kg ds <0,050 0,035 0,14 0,14 <0,050 0,035
mg/kg ds 0,35 0,35 - 1,2 1,188 - 0,35 0,35 -

Nr. Analytico-nr BoToVa Oordeel

1 12089823 Voldoet aan Achtergrondwaarde

2 12089824 Voldoet aan Achtergrondwaarde

3 12089825 Voldoet aan Achtergrondwaarde

4 12089826 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. 1, 01: 5-55

Mp. 2, 6, 8 en 13, 02: 5-50, 06: 5-55, 08: 5-55, 13: 5-55

Mp. 3 t/m 5 en 9 t/m 12, 03: 0-50, 04: 0-50, 05: 0-50, 07: 5-55, 9: 0-50, 10: 0-50, 11: 0-50, 12: 2-

Mp. 1 t/m 3, 01: 55-100, 01: 100-150, 01: 150-200,02: 150-200, 03: 100-150, 03: 150-200

-
*

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

Nikkel (Ni)
Lood (Pb)
Zink (Zn)

PCB 28
PCB 52
PCB 101

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)

Minerale olie (C12-C16)
Minerale olie (C16-C21)
Minerale olie (C21-C30)
Minerale olie (C30-C35)
Minerale olie (C35-C40)
Minerale olie totaal (C10-C40)

Cryogeen malen AS3000

Droge stof
Organische stof
Gloeirest
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Minerale olie (C10-C12)

Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Organische stof
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Uw projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer



210797
Markelo

02-06-2021
vd poel milieu
2021091701
03-06-2021
09-06-2021

Eenheid 1 Oordeel 2 Oordeel 3 Oordeel

Bodemtype correctie
0,7 2,3 0,7
2,1 3 2,9

Voorbehandeling
Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd

Bodemkundige analyses
% (m/m) 92,7 90,8 92,8
% (m/m) ds <0,7 2,3 <0,7
% (m/m) ds 99 97 99
% (m/m) ds 2,1 3 2,9

Metalen
mg/kg ds <20 <20 <20
mg/kg ds <0,20 <= AW <0,20 <= AW <0,20 <= AW

mg/kg ds <3,0 <= AW <3,0 <= AW <3,0 <= AW

mg/kg ds <5,0 <= AW 11 <= AW <5,0 <= AW

mg/kg ds <0,050 <= AW <0,050 <= AW <0,050 <= AW

mg/kg ds <1,5 <= AW <1,5 <= AW <1,5 <= AW

mg/kg ds <4,0 <= AW <4,0 <= AW <4,0 <= AW

mg/kg ds <10 <= AW 15 <= AW <10 <= AW

mg/kg ds <20 <= AW 31 <= AW <20 <= AW

Minerale olie
mg/kg ds <3,0 <3,0 <3,0
mg/kg ds <5,0 <5,0 <5,0
mg/kg ds <5,0 <5,0 <5,0
mg/kg ds <11 12 <11
mg/kg ds <5,0 8,6 <5,0
mg/kg ds <6,0 <6,0 <6,0
mg/kg ds <35 <= AW <35 <= AW <35 <= AW

Polychloorbifenylen, PCB
mg/kg ds <0,0010 <0,0010 <0,0010
mg/kg ds <0,0010 <0,0010 <0,0010
mg/kg ds <0,0010 <0,0010 <0,0010
mg/kg ds <0,0010 <0,0010 <0,0010
mg/kg ds <0,0010 <0,0010 <0,0010
mg/kg ds <0,0010 <0,0010 <0,0010
mg/kg ds <0,0010 <0,0010 <0,0010
mg/kg ds 0,0049 <= AW 0,0049 <= AW 0,0049 <= AW

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
mg/kg ds <0,050 <0,050 <0,050
mg/kg ds <0,050 0,058 <0,050
mg/kg ds <0,050 <0,050 <0,050
mg/kg ds <0,050 0,21 <0,050
mg/kg ds <0,050 0,13 <0,050
mg/kg ds <0,050 0,17 <0,050
mg/kg ds <0,050 0,1 <0,050
mg/kg ds <0,050 0,15 <0,050
mg/kg ds <0,050 0,16 <0,050
mg/kg ds <0,050 0,14 <0,050
mg/kg ds 0,35 <= AW 1,2 <= AW 0,35 <= AW

Nr. Analytico-nr Oordeel

1 12089824 Altijd toepasbaar

2 12089825 Altijd toepasbaar

3 12089826 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, 6, 8 en 13, 02: 5-50, 06: 5-55, 08: 5-55, 13: 5-55

Mp. 3 t/m 5 en 9 t/m 12, 03: 0-50, 04: 0-50, 05: 0-50, 07: 5-55, 9: 0-50, 10: 0-50, 11: 0-50, 12: 2-

Mp. 1 t/m 3, 01: 55-100, 01: 100-150, 01: 150-200,02: 150-200, 03: 100-150, 03: 150-200

<= 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



210797
Markelo

09-06-2021
vd poel milieu
2021096295
10-06-2021
16-06-2021

Eenheid 1 Oordeel

Metalen
µg/L 390 *

µg/L <0,20 -

µg/L 3,4 -

µg/L 2,6 -

µg/L <0,050 -

µg/L <2,0 -

µg/L 4,9 -

µg/L <2,0 -

µg/L 88 *

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 12104684 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: 400-500

Minerale olie (C10-C12)
Minerale olie (C12-C16)
Minerale olie (C16-C21)
Minerale olie (C21-C30)
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1 Inleiding 

Aan de Rijssenseweg 51 in Markelo bevindt zich een boerderij met erf. Het 
voornemen bestaat om de bedrijfsactiviteiten te beëindigen en in het kader van 
de Rood-voor-roodregeling een extra woning te realiseren. In dit kader wordt een 
aantal bedrijfsgebouwen gesloopt. Onder meer 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 omgevingsverordening 
(Natuurnetwerk Nederland). 
 

 
 
 
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 
4 juni 2021 is het plangebied bezocht door dhr. M. Bleijerveld van Bureau 
Bleijerveld. Bureau Bleijerveld is aangesloten bij het Netwerk Groene Bureaus 
(NGB). Het NGB is een brancheorganisatie waarin ecologische adviesbureaus 
samenwerken aan kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging. Bij het 
veldbezoek 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 het erf van een melkveehouderij. Langs de 
Rijssenseweg staan de oorspronkelijke woning en stal van begin vorige eeuw 
en achter op het erf drie bedrijfsgebouwen uit de jaren ’70. Het gehele 
bedrijfsgedeelte van het erf is verhard en opgaande begroeiing is alleen aan de 
randen aanwezig. Geheel achterop het erf ligt een sleufsilo met verharde boden 
wanden. Vanaf het erf loopt een betonpad door de weilanden naar het noorden 
Het stallencomplex bestaat uit twee geschakelde stallen met daartussen de 
melkruimte. De constructie van het complex is min of meer uniform. De gevels 
bestaan grotendeels uit metselwerk met luchtspouw. De spouw is 
ongeventileerd en aan de bovenzijde afgesloten. Van de kopgevels is het 

1.2 Methoden 

1.3 Plangebied 

Figuur 2. Recente luchtfoto plangebied met projectgrens (rood). 



Quickscan Wnb Rijssenseweg 51 Markelo 
 

3 

metselwerk van de bovenste helft vervangen door enkelwandige profielplaten. 
De langsgevels zijn zeer laag (max. 2 m). De dakbedekking bestaat uit 
enkelwandige golfplaten zonder beschot, bij de westelijke stal zijn onder het dak 
schuimplaten aangebracht. Boven de melkruimte bevindt zich een kleine, 
ongebruikte zolder. In en rond het erf liggen weilanden en erven. 
Oppervlaktewater ontbreekt op en rond het erf. Ten noorden van de weilanden 
loopt de Holtdijksche Beek die hier gekanaliseerd is. 
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Figuur 3. Oostelijke stal met links de melkruimte. Figuur 4. Binnenzijde oostelijke stal. 

Figuur 5. Westelijke stal. Figuur 6. Binnenzijde westelijke stal. 

Figuur 7. Achterzijde stallencomplex. Figuur 8. Sleufsilo. 
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Het voornemen bestaat om het stallencomplex, de sleufsilo en het drijfpad te 
slopen. Hiervoor in de plaats mag een extra woning worden gerealiseerd. Er zijn 
geen details bekend van het nieuwbouwplan. 
 

1.4 Ingreep 
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2 Beschermde gebieden 

Het plangebied maakt geen deel uit van beschermde natuurgebieden. Ten 
zuiden en westen van het erf liggen onderdelen van het Natuurnetwerk 
Nederland en van de Zone ondernemen met natuur en water buiten het NNN. 
De minimale afstand tot deze gebieden bedraagt circa 100 meter. Ten 
noordwesten van de locatie ligt Natura 2000-gebied Borkeld. De afstand tot dit 
gebied bedraagt circa anderhalve kilometer.  

 
Het project heeft geen oppervlakte- of habitatverlies van beschermde 
natuurgebieden tot gevolg terwijl van het toekomstige gebruik (wonen) geen 
negatieve effecten te verwachten zijn.  Op grond hiervan zijn negatieve effecten 
op natuurgebieden in de omgeving op voorhand uit te sluiten. Een 
grensoverschrijdend effect door stikstofdepositie is niet geheel uit te sluiten. In 
dit verband is mogelijk een Aeriusberekening vereist. 
 

2.1 Aanwezigheid 
beschermde gebieden 

2.2 Effecten beschermde 
gebieden 
 

Figuur 10. Ligging plangebied (rood) t.o.v. beschermde gebieden.  
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3 NDFF-gegevens 

In de databank zijn van de afgelopen tien jaar geen waarnemingen uit het 
plangebied bekend. In de omgeving zijn hoofdzakelijk algemene, onbeschermde 
soorten waargenomen, met name langs de Holtdijksche Beek en de 
Rijssenseweg. Er is een klein aantal beschermde soorten waargenomen. De 
meeste waarnemingen hebben betrekking op vogels, te weten buizerd, 
kraanvogel (overvl.), patrijs en wulp. Buizerd beschikt over vaste nestplaatsen. 
De waarneming had geen betrekking op een nest. Vogels zijn strikt beschermd 
in de Wnb middels de Europese Vogelrichtlijn. Van de overige soortgroepen is 
alleen de egel als beschermde soort waargenomen. Egel is nationaal 
beschermd in de Wnb. In Overijssel geldt voor deze soort geen algemene 
vrijstelling van de Wnb. 
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4 Beschermde soorten 

Het plangebied volledig verhard en de weinige begroeiing betrof ruderale 
soorten zoals straatgras, vetmuur sp., bastaardwederik sp. klein streepzaad en 
kluwenhoornbloem. Er zijn geen beschermde soorten gevonden en het 
voorkomen daarvan is uit te sluiten op basis van het karakter van de locatie en 
het terreingebruik.   
 
Alle inheemse soorten zoogdieren met uitzondering van de mol zijn in meer of 
mindere mate beschermd. In het plangebied is alleen de onbeschermde bruine 
rat waargenomen. Het plangebied is volledig verhard en daarmee feitelijk 
ongeschikt voor de beschermde soorten met uitzondering van steenmarter. 
Deze soort kan bijvoorbeeld in zolderingen en tussen daken verblijven. In het 
stallencomplex zijn twee potentiele locaties namelijk de zolder boven de 
melkruimte en de ruimte tussen de dak- en isolatieplaten van de westelijke stal. 
Op beide locaties zijn geen marters of sporen van gebruik aangetroffen. Op 
grond hiervan is geconcludeerd dat er geen verblijfplaatsen van steenmarter in 
het plangebied aanwezig zijn. De overige soorten zoogdieren die in de regio 
voorkomen zijn hoogstens als passant te verwachten. 
 
Alle soorten vleermuizen zijn strikt beschermd in de Wnb volgens het 
beschermingsregime van de Habitatrichtlijn. Verblijfplaatsen van vleermuizen 
bevinden zich in holten van bomen en besloten of donkere ruimten van 
kunstwerken, zoals gebouwen. In het plangebied zijn geen bomen aanwezig die 
geschikt zijn als verblijfplaats vanwege het ontbreken van holten. Van het 
stallencomplex zijn de enkelwandige gevels en daken ongeschikt als 
verblijfplaats. De spouwen zijn ontoegankelijk en deel te laag om geschikt te zijn 
als verblijfplaats. Het dak van de westelijke stal is ongeschikt als verblijfplaats 
vanwege de geringe beslotenheid van de ruimte tussen de platen en de goede 
toegankelijkheid voor predatoren (muizen/ratten). De zolder is in potentie 
geschikt voor soorten van grote, donkere ruimten – zoals grootoorvleermuis – 
maar er zijn geen vleermuizen of sporen gevonden. Ook het gebruik van de 
ruimte door katten maakt het onwaarschijnlijk dat hier vleermuizen verblijven. 
Vanwege de afwezigheid van begroeiing in het plangebied en de geringe 
oppervlakte is een belang van het plangebied 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.  
Van het plangebied is alleen het stallencomplex geschikt als nestplaats voor 
vogels. In principe zijn typische soorten zonder vaste nestplaats te verwachten 
als spreeuw, zwarte roodstaart en witte kwikstaart. In de westelijke stal waren 
acht nesten van boerenzwaluw aanwezig. Boerenzwaluw heeft in Overijssel de 
status van broedvogel met vaste nestplaats. Dit geldt ook voor huismus. In de 
oostelijke stal waren in de nok enkele nesten aanwezig die waarschijnlijk aan 
huismus zijn toe te schrijven maar er is geen activiteit bij de nesten 

4.1 Planten 

4.2 Zoogdieren 

4.3 Vleermuizen 

4.4 Vogels 
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waargenomen. Tijdens het terreinbezoek is slechts één huismus waargenomen. 
Het ging om een foeragerend mannetje in de westelijke stal. Dit individu vloog 
richting het erf ten oosten van het plangebied. Hier was veel sociale activiteit 
gaande en ook waren verschillende zingende vogels aanwezig. Op 21 juli is het 
plangebied een ochtendlang bezocht om de eerdere waarnemingen te staven. 
Ook tijdens dit bezoek is geen activiteit bij de oude nesten waargenomen of 
andere nestindicerende activiteiten. Geregeld waren groepjes huismussen 
aanwezig die kwamen foerageren in de westelijke koeienstal. Deze groepjes 
vlogen zichtbaar heen-en-weer tussen het plangebied en het erf ten oosten 
hiervan. Ook nu weer was op dat erf veel sociale activiteit van huismussen waar 
te nemen en ook zang. Op grond hiervan wordt de aanwezigheid van 
nestplaatsen van huismus binnen het plangebied uitgesloten.  
 
Verder zijn steenuil en kerkuil soorten met vaste nestplaatsen die typerend zijn 
voor boerenerven. Van het stallencomplex is alleen de zolder boven de 
melkruimte in theorie geschikt voor uilen. Er zijn echter geen uilen of sporen van 
gebruik gevonden. Het dak van de westelijke stal is bij de nok afgesloten en ook 
de isolatieplaten zijn bovenaan afgesloten waardoor deze locatie ongeschikt is 
voor uilen. 
 
Alle soorten amfibieën zijn in meer of mindere mate beschermd. Het plangebied 
is volledig verhard. Voor de soortgroep amfibieën vormt het terrein geen geschikt 
leefgebied. Een negatief effect op amfibieën is daarom uit te sluiten. 
 
Alle soorten reptielen zijn in meer of mindere mate beschermd. Het plangebied 
is volledig verhard. Voor de soortgroep reptielen vormt het terrein geen geschikt 
leefgebied. Een negatief effect op reptielen is daarom uit te sluiten. 
 
In en rond het plangebied is geen oppervlaktewater aanwezig. 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 
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In het stallencomplex moet rekening worden gehouden met algemene 
broedvogels zonder vaste nestplaats. Verder is boerenzwaluw als broedvogel 
met vaste nestplaats aanwezig. Van de overige soortgroepen is de 
aanwezigheid van beschermde soorten uit te sluiten. 
 
Tabel 1: Verwachting op basis van bestaande gegevens en veldbezoek. 

4.9 Samenvatting 

SOORTGROEP TOELICHTING BESCHERMDE SOORTEN 

GEEN WNB HR VR 

Planten  X    

Zoogdieren Algemene soorten X    

Vleermuizen Verblijfplaatsen X    

Vleermuizen Foerageergebied   Verwaarloosbaar  

Vleermuizen Vliegroutes X    

Broedvogels Zonder vaste nestplaats    Mogelijk 

Broedvogels Met vaste nestplaats    Boerenzwaluw 

Amfibieën Algemene soorten X    

Reptielen  X    

Vissen  X    

Ongewervelden  X    



Quickscan Wnb Rijssenseweg 51 Markelo 
 

11 

5 Conclusies 

Het plangebied is geen onderdeel van beschermde gebieden. Op grond van de 
kleine schaal van het project en de toekomstige bestemming is een negatief 
effect op natuurgebieden uit te sluiten met uitzondering van stikstofdepositie. 
Om het effect hiervan uit te sluiten is mogelijk een Aeriusberekening vereist. 
 
Broedvogels zonder vaste nestplaatsen (Wnb-Vogelrichtlijn) 
In de opgaande begroeiing is de aanwezigheid van broedvogels zeer 
aannemelijk. Wanneer eventuele kap tijdens het broedseizoen plaatsvindt kan 
verstoring van broedsels en sterfte optreden. Daarom dient de kap buiten het 
broedseizoen plaats te vinden. De piek van het broedseizoen beslaat de periode 
van 15 maart tot 15 juli, maar eerdere en vooral latere broedgevallen zijn 
mogelijk.  
 
Broedvogels met vaste nestplaatsen (Wnb-Vogelrichtlijn) 
Van boerenzwaluw zijn acht broedsels vastgesteld. Door de sloop gaan de 
nestplaatsen verloren. In Overijssel zijn de nestplaatsen van boerenzwaluw 
jaarrond beschermd. Dit betekent dat er een ontheffing vereist is voor de sloop.  
 
Tabel 2. Maatregelen en vervolgacties n.a.v. quickscan 

Soortgroep Soort Maatregel/vervolgactie 

Planten Alle ¾ 

Vleermuizen Alle  

Zoogdieren Alle ¾ 

Vogels zonder vaste 

verblijfplaats 

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

Vogels met vaste verblijfplaats Boerenzwaluw Ontheffing vereist 

Amfibieën Alle ¾ 

Reptielen Alle ¾ 

Vissen Alle ¾ 

Ongewervelden Alle ¾ 

   

5.1 Beschermde gebieden 

5.2 Beschermde soorten 
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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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M. KRIEGER EN P. GERRITSEN MARKELO

BURO POELMANS REESINK LANDSCHAPSARCHITECTUUR
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M. KRIEGER EN P. GERRITSEN, MARKELO 

LANDSCHAPPELIJKE INPASSING SLAGBOOMSDIJK 2, ROOD VOOR ROOD
4 MEI 2022

Colofon
Deze landschappelijke inpassing is in opdracht van mevr. M. Krieger en dhr. P. Gerritsen gemaakt door Buro 
Poelmans Reesink Landschapsarchitectuur en Van der Linde architecten en in nauwe samenwerking met de 
opdrachtgever tot stand gekomen. BURO POELMANS REESINK LANDSCHAPSARCHITECTUUR
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HET CULTUURLANDSCHAP

Het landschap in 1850 - Het Elserbroek nog onontgonnen met daarin het projectgebied als kamp in het landschap De hoogtekaart met daarop zichtbaar de hoger gelegen essen in het westen

Het landschap in 1900 - kleinschalige broekontginningen Het landschap in 1960 - de kleinschalige ontginningen nog steeds zichtbaar in het landschap
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HET HUIDIGE LANDSCHAP

Het erf ligt in het broekontginningslandschap van de Elserbroek. Westelijk hiervan liggen de 
essen die als hogere zandruggen in het landschap liggen. Door dit broeklandschap lopen de 
laaglandbeken (de Boven Regge en de Holtdijkse Beek) die het kwelwater afvoeren richting de 
Eksosche Aa. Deze beken lopen slingerend door het landschap waarin het fijmazige patroon 
van het kampenlandschap goed zichtbaar is. Dit landschap kenmerkt zich door kleine erven met 
oud bouwland, houtwallen, singels en erfbeplanting. In de omgeving van het plangebied is het 
landschap grootschaliger en meer open. Dit broeklandschap is later ontgonnen dan de ontginningen 
langs de beek en heeft hierdoor minder kleinschaligheid en meer openheid. 

Het meer kleinschalige landschap langs de Boven ReggeHet huidige cultuurlandschap

Het open broekontginningslandschap (op de achtergrond de kavel)
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VERDWENEN CULTUURLANDSCHAP

Het erf in 1900 Huidige situatie van het erf

Van de cultuurhistorie is vrij weinig meer te herkennen in de huidige landschapsstructuren. Het 
kleinschalige ontginningslandschap uit 1900 is vrijwel verdwenen en heeft plaats gemaakt voor een 
open, agrarisch landschap met strakke verkaveling. Het bijzondere aan deze locatie is de ligging 
van een oud erf (kamp) in het ontginningslandschap. Op het erf zelf zijn nog enkele overblijfselen 
van deze hogere plek in het landschap herkenbaar: de bebouwingsrichting wijkt af van het strakke 
verkavelingspatroon en de poel ligt aan de rand van de kamp die tot de jaren ‘60 in de vorige 
eeuw aanwezig was. 
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De oude boerderij op het erf

De poel op het erf met daarachter gelegen de singel - overgebleven elementen uit het cultuurlandschap Berken langs de oprijlaan
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TE SLOPEN SCHUREN

Schaal 1:1000 Te slopen schuren op het terrein

De schuren rondom de oude boerderij worden gesloopt en maken plaats voor één nieuwe woning 
(rood voor rood regeling). De totale oppervlakte aan schuren die worden gesloopt is 1354 m2. 
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ZICHTLIJNEN

Vanaf de kavel is er vrij zicht op de hoger gelegen esgronden. Deze zichtlijnen worden in het 
ontwerp van het erf gerespecteerd. Daarnaast worden juist de houtsingels die behoorden bij de 
indeling van de oude kamp teruggebracht op het erf. Dit spel met open en dicht zorgt voor een 
gevarieerde aanblik van de kavel. 

Zicht vanaf het erf op de Stoevelaarsesch en de Zuideresch met daarachter de 
Herikerberg

Zicht vanaf het erf op de es voor Diependaal en BrakeZichtlijnen op de hoger gelegen esgronden
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LANDSCHAPPELIJKE INPASSING

Schaal 1:2000 
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ONTWERP ERF

Schaal 1:1000

houtwal

bloemenweide

nieuw bijgebouw

gezamenlijk erf

nieuwe woning

nieuw bijgebouw

boomgaard

singel

bestaande poel

bestaande boerderij
renoveren in stijl met de nieuwe woning

haag

nieuwe poel

zicht op es

zicht op es zicht op landschap

zicht op landschap
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verkennend milieukundig bodemonderzoek en 

verkennend onderzoek asbest in grond Slagboomsdijk nr. 

2 te Markelo 
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 Sigma Bouw & Milieu is gecertificeerd volgens de norm NEN-EN-ISO 9001:2015, 

het uitvoeren van milieukundige bodemonderzoeken en geotechnische 

onderzoeken 

 

 

Sigma Bouw & Milieu is gecertificeerd volgens “Beoordelingsrichtlijn voor het 

procescertificaat Monsterneming Bouwstoffenbesluit SIKB 1000 

protocol 1001: Monsterneming grond voor partijkeuringen” 

 

Sigma Bouw & Milieu is gecertificeerd volgens “Beoordelingsrichtlijn voor het 

procescertificaat Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek SIKB 2000 

protocollen 2001, 2002 en 2018” 

  

(het onderhavige onderzoek heeft uitsluitend betrekking op de beoordelingsrichtlijn BRL SIKB 2000, 

protocol 2001,  2002 en 2018) 

 

 

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt door middels van druk, fotokopie, 

microfilm of anderszins zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de opdrachtgever of Sigma Bouw & Milieu. 
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1 INLEIDING 
    
 

1.1 Algemeen 

 
In opdracht van Bouwfund is in april-mei 2022 door Sigma Bouw & Milieu een  
verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740+A1 uitgevoerd op een onbebouwd 
gedeelte van de locatie gelegen aan de Slagboomsdijk nr. 2 te Markelo (gemeente Hof van Twente).  
De plaats en situering van de onderzoekslocatie is weergegeven in bijlage 1 en 2. 
 
In dit onderzoek worden allereerst de locatiegegevens, de historische gegevens ofwel het 
bodemgebruik in het verleden evenals de resultaten van eventuele voorgaande bodemonderzoeken 
besproken. Vervolgens wordt de bodemopbouw, geologie en geohydrologie besproken. Op basis van 
de resultaten van het vooronderzoek is een onderzoekshypothese opgesteld. Het verdere onderzoek 
is op basis van deze hypothese uitgevoerd. 
De onderzoeksresultaten worden geïnterpreteerd. Aan de hand van de interpretatie van de 
onderzoeksresultaten wordt een eindconclusie geformuleerd.  
 
kwaliteitsborging: 
Sigma Bouw & Milieu is gecertificeerd volgens de norm NEN-EN-ISO 9001:2015. 
 
Het verkennend milieukundig bodemonderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen uit het besluit 
uitvoeringskwaliteit Bodembeheer (KWALIBO). Zo is de gehanteerde onderzoeksstrategie opgesteld 
volgens de normen NEN-5725 en NEN-5740 en zijn de veld- en laboratoriumwerkzaamheden  
uitgevoerd volgens geldende beoordelingsrichtlijnen en accreditatieschema’s. 
 
De veldwerkzaamheden van Sigma Bouw & Milieu zijn verricht onder het procescertificaat BRL SIKB 
2000 (Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek) waarvoor Sigma Bouw & Milieu is 
gecertificeerd en erkend door het ministerie van I&W. In het kader van het onderhavige onderzoek zijn 
de protocollen 2001 (plaatsen van handboringen en peilbuizen t.b.v. het nemen van grond- en 
grondwatermonsters), 2002 (het nemen van grondwatermonsters) en 2018 (maaiveldinspectie en 
monsterneming van asbest in bodem) van toepassing.  
 
Sigma Bouw & Milieu verklaart bij deze volledig onafhankelijk te zijn in de uitvoering van het 
onderzoek en op geen enkele wijze gerelateerd te zijn aan de eigenaar van het te onderzoeken 
terrein. 
 
 

1.2 Aanleiding van het bodemonderzoek 

 
Aanleiding tot de uitvoering van dit verkennend milieukundig bodemonderzoek vormt een 
voorgenomen eigendomsoverdracht van de onderzoekslocatie. 
 
 

1.3 Doel van het onderzoek 

 

Het verkennend bodemonderzoek volgens NEN-5740+A1 heeft tot doel inzicht te verkrijgen in de 

milieuhygiënische kwaliteit van de bodem en vast te stellen of er sprake is van bodemverontreiniging. 

Aan de hand van dit onderzoek wordt inzicht verkregen in hoeverre het bodemgebruik van de locatie 

heeft geleid tot verontreiniging. 

Op basis van de onderzoeksresultaten kan een milieuhygiënische beoordeling worden gegeven ten 

aanzien van de beoogde c.q. de toekomstige gebruiksmogelijkheden van de locatie. 

Indien uit de onderzoeksresultaten blijkt dat er sprake is van bodemverontreiniging zal worden 

beoordeeld of vervolgonderzoek noodzakelijk geacht wordt.  

  



verkennend- en nader milieukundig bodemonderzoek en verkennend onderzoek asbest in grond 
Slagboomsdijk nr. 2 te Markelo  
 

 

mei ’22 4 

 

 

Het verkennend onderzoek asbest in bodem volgens NEN-5707+C2 heeft tot doel om na te gaan of 

de locatie al dan niet verdacht is op het voorkomen van asbesthoudende materialen op of in de 

bodem.  

 

1.4 Referentiekader van het onderzoek 

 

Teneinde de kwaliteit van de grond op de onderhavige locatie juist in te schatten is de 

onderzoeksopzet van het bodemonderzoek gebaseerd op de onderzoeksstrategie voor verkennend 

bodemonderzoek, onderzoeksnorm NEN 5740+A1 (literatuur 1). 

 

Het verkennend bodemonderzoek asbest in grond is uitgevoerd volgens gebruikelijke inzichten en 

methoden volgens de NEN 5707+C2; Bodem - Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in 

bodem en partijen grond; uitgifte december 2017 (literatuur 12). 

 

1.5 Opbouw van het rapport 

 

In het voorliggende rapport komen de volgende aspecten aan de orde: 

 vooronderzoek, (hoofdstuk 2) 

 veldonderzoek, (hoofdstuk 3) 

 chemisch-analytisch onderzoek, (hoofdstuk 4) 

 conclusies en aanbevelingen, (hoofdstuk 5). 
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2 VOORONDERZOEK 
 
Het vooronderzoek wordt voorafgaand aan het feitelijke onderzoek (veld- en chemisch-analytisch 
onderzoek) uitgevoerd. Het vooronderzoek omvat het verzamelen van informatie over het vroegere en 
huidige gebruik van de onderzoekslocatie en de omgeving, onder meer gericht op het vinden van 
mogelijke bronnen van bodembelasting.  

De uitwerking van het vooronderzoek is gebaseerd op de onderzoeksnorm NEN 5725, strategie 

voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek (literatuur 9).  
 
In de NEN-5725 (2017) zijn zeven aanleidingen tot vooronderzoek naar landbodems geformuleerd. 
Voor elke afzonderlijke aanleiding tot vooronderzoek dienen verschillende onderzoeksvragen te 
worden beantwoord. De verplicht te onderzoeken aspecten zijn per aanleiding omschreven in tabel 1. 

  
tabel 1: onderzoeksaspecten milieuhygiënisch vooronderzoek 

Onderzoeksaspecten Aanleiding tot vooronderzoek 

  A B C D E F G 

1. Locatiegegevens 
Eigendomssituatie 

0 0           

  
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 ✓ 0 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

O.b.v. uitgevoerde 
bodemonderzoeken 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓   ✓ 

4. Gebruik en beïnvloeding van de 
locatie, verdachte situatie, activiteiten, 
ongewoon voorval 

Voormalig 

✓ 0 ✓ ✓ ✓   ✓ 

Huidig ✓ ✓   ✓ ✓ ✓   

Toekomstig 
  ✓   0       

Asbestverdacht? ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

5. Terreinverkenning                 

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

worden vermeld en gemotiveerd 

0 Optioneel 
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aanleiding vooronderzoek 
Het onderhavige bodemonderzoek betreft een verkennend bodemonderzoek in het kader van een 
voorgenomen eigendomsoverdacht van de onderzoekslocatie. 
Het vooronderzoek is uitgevoerd op basis van aanleiding A, conform  paragraaf  6.2.1  “opstellen  
hypothese bodemkwaliteit ten behoeve van een bodemonderzoek” uit de NEN-5725 (2017). 
  
geraadpleegde bronnen in het kader van het vooronderzoek 
Voor het vooronderzoek zijn de volgende bronnen geraadpleegd:  
•  informatie verstrekt door de opdrachtgever/eigenaar;  
•  informatie verstrekt door de gemeente Hof van Twente (email d.d. 22-03-2022); 
•  informatie van de bodeminformatiekaart van de Provincie Overijssel; 
•  informatie van Bodemloket.nl; 
•  www.Topotijdreis.nl;  
•  Kadaster/BAG Viewer;  
•  grondwaterkaart van Nederland; 
•  AHN.nl; 
•  Dinoloket.nl; 
•  handelsbestand van de Kamer van Koophandel; 

•  terreininspectie voorafgaand aan de veldwerkzaamheden.  
  
Het uitgevoerde vooronderzoek heeft betrekking tot de onderhavige onderzoekslocatie alsmede de 
aangrenzende percelen binnen een straal van 25 meter.  
De  onderzoeksvragen voor het opstellen van de onderzoekshypothese en de gekozen 
onderzoeksstrategie zijn, voor zover relevant, in de onderstaande paragrafen nader uitgewerkt.  

 
locatiegegevens 
In tabel 2 is een overzicht van de basisinformatie/locatiegegevens weergegeven. 
 
tabel 2: overzicht basisinformatie 

Adres Slagboomsdijk nr. 2 

Plaats Markelo 

Gemeente Hof van Twente 

Topografisch overzicht Zie bijlage 1 

Coördinaten X = 235,359 Y= 475,053 

Kadastrale aanduiding Gemeente Markelo, perceel M nrs. 348, 1245 (ged.), 1246 (ged.) 

Eigendomssituatie Niet nagegaan.  

Oppervlakte onderzoekslocatie 
(onbebouwde deel van het 
plangebied) 

Ca. 13.800 m2  

Algemene omschrijving De onderzoekslocatie betreft een gedeelte van het onbebouwde deel van de  
locatie gelegen aan de Slagboomsdijk nr. 2 te Markelo. 
Op de locatie bevindt zich een bestaande woonboerderij, een kleine 
schuur/stal, een landbouwschuur, een leegstaande stal en een kapschuur. 
Het onbebouwde deel van het erf is verhard met betonklinkers en voor een 
deel verhard met asfalt. 
Vanaf de Slagboomsdijk naar het erf loopt een met asfalt verhard pad, dit 
pad valt buiten de onderzoekslocatie. 
Ten zuiden van de grote stal bevindt zich een kuilvoerplaat (beton).  
Een deel van het onverharde erf is als grasveld en tuin in gebruik. Ten 
oosten van de boerderij bevindt zich een vijver. 
Tot de onderzoekslocatie behoort een deel van een akker welke zich ten 
oosten en zuiden van het erf bevindt. 
 
Het onderhavige onderzoek heeft alleen betrekking op het terreindeel zoals 
opgenomen in bijlage 2. 

Bebouwing en bouwjaar  
(Kadaster BAG) 

De bestaande boerderij dateert van 1937, de grote landbouwschuur dateert 
van 1976, de kleine schuur dateert van 1990, de kapschuur dateert van 
1994 en de veestal dateert van 1990-1994. 
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Terreinverharding De onderzoekslocatie is deels verhard met betonklinkers, beton en asfalt. 

Ondergrondse infrastructuur Geen informatie, bij grondwerk dient een KLIC-melding gedaan te worden. 

Archeologische waarden De locatie heeft op basis van de archeologische waardenkaart (IKAW) de 
vermelding "lage trefkans". 

Geplande herinrichting Niet bekend. 

bijzonderheden: -  

 

 

afbakening onderzoekslocatie 

Het onderhavige onderzoek, het geografisch besluitvormingsgebied, betreft het onderzochte deel van 
de locatie zoals weergegeven in bijlage 2. 
 

bodemgebruik op basis van topografische kaarten 
In de onderstaande tabel 3 is de beschikbare informatie 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 (op 
basis van 
topografische 
kaarten, 
Topotijdreis) 

Op basis van de topografische kaarten vanaf 1889 is op de 
onderzoekslocatie reeds bebouwing te herkennen. 
De bebouwing is in de loop der tijd gewijzigd. 
Op kaarten tot rond 1985 is te zien dat het pad vanaf de 
Slagboomsdijk in eerste instantie schuin vanaf de 
Slagboomsdijk naar het erf liep. 

Geen. 

Huidig De onderzoekslocatie betreft een gedeelte van het 
onbebouwde deel van de  locatie gelegen aan de 
Slagboomsdijk nr. 2 te Markelo. 
Op de locatie bevindt zich een bestaande woonboerderij, 
een kleine schuur/stal, een landbouwschuur, een 
leegstaande stal en een kapschuur. 
Het onbebouwde deel van het erf is verhard met 
betonklinkers en voor een deel verhard met asfalt. 
Vanaf de Slagboomsdijk naar het erf loopt een met asfalt 
verhard pad, dit pad valt buiten de onderzoekslocatie. 
Een deel van het onverharde erf is als grasveld en tuin in 
gebruik. Ten oosten van de boerderij bevindt zich een vijver. 
Tot de onderzoekslocatie behoort een deel van een akker 
welke zich ten oosten en zuiden van het erf bevindt. 

Geen. 

Toekomstig Niet bekend. 
Het onderhavige onderzoek heeft alleen betrekking op het 
terreindeel zoals opgenomen in bijlage 2. 

Geen. 

Directe omgeving (<25 m)   

Historisch (op 
basis van 
topografische 
kaarten, 
Topotijdreis) 

Op topografische kaarten vanaf 1988 is in de omgeving 
bebouwing te herkennen. 

Geen. 

Huidig en 
toekomstig 

In de directe omgeving van de onderzoekslocatie bevinden 
zich woningen. 
Noordzijde: naastgelegen woningen; 
Oostzijde: Bregittenstraat en tegenovergelegen woningen; 
Zuidzijde: Boomstraat en tegenovergelegen woningen; 
Westzijde: naastgelegen woningen. 

Het is op voorhand 
onbekend of activiteiten in 
de directe omgeving 
negatieve invloed hebben 
(gehad) op de 
bodemkwaliteit t.p.v. de  
onderhavige 
onderzoekslocatie. 
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bedrijfsmatige activiteiten, bodembedreigende activiteiten en calamiteiten 
In tabel 4 staat een overzicht weergegeven van de potentieel bodembedreigende activiteiten en 
calamiteiten op basis van de beschikbare informatie. 
 
tabel 4: overzicht potentieel bodembedreigende activiteiten en calamiteiten 

Gebruik De onderzoekslocatie betreft een gedeelte van het onbebouwde deel 
van de  locatie gelegen aan de Slagboomsdijk nr. 2 te Markelo. 
Op de locatie bevindt zich een bestaande woonboerderij, een kleine 
schuur/stal, een landbouwschuur, een leegstaande stal en een 
kapschuur. 
Het onbebouwde deel van het erf is verhard met betonklinkers en 
voor een deel verhard met asfalt. 
Vanaf de Slagboomsdijk naar het erf loopt een met asfalt verhard 
pad, dit pad valt buiten de onderzoekslocatie. 
Ten zuiden van de grote stal bevindt zich een kuilvoerplaat (beton).  
Een deel van het onverharde erf is als grasveld en tuin in gebruik. 
Ten oosten van de boerderij bevindt zich een vijver. 
Tot de onderzoekslocatie behoort een deel van een akker welke zich 
ten oosten en zuiden van het erf bevindt. 
 
Het onderhavige onderzoek heeft alleen betrekking op het terreindeel 
zoals opgenomen in bijlage 2. 
 
Op de locatie was in het verleden een agrarisch bedrijf (akkerbouw 
en veehouderij) gevestigd. De activiteiten zijn enige tijd gelegen 
gestaakt. 
Op de milieutekening uit 2009 wordt melding gemaakt van een 
werkplaats, een machineberging, een opslag van 
bestrijdingsmiddelen en een bovengrondse dieselolietank. 
In figuur 1 zijn de posities van bovengenoemde activiteiten 
weergegeven.  
 

 
figuur 1: milieutekening 2009 

Het oostelijk deel van de grote landbouwschuur wordt momenteel 
gebruikt door een metaalbewerkend bedrijf (las- en 
constructiewerkzaamheden). 
 
Er is geen informatie beschikbaar omtrent evt. (voormalige) 
potentieel bodembedreigende activiteiten/calamiteiten (verbranding 
afval, opslag van gevaarlijke stoffen etc.) op de onderzoekslocatie.  

Bouwvergunning T.b.v. de bestaande bebouwing zijn bouwvergunningen verleend. 

Milieuvergunning T.b.v. de onderzoekslocatie is 08 december 2009 een 
milieuvergunning verleend. 
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Handelsregister De locatie wordt in het handelsregister van de Kamer van Koophandel 
vermeld onder: 
► Gebr. van Losser, Markthandel in overige voedings- en genotmiddelen 
► Brinkmans Veevoeders, Groothandel in akkerbouwproducten en 
veevoeder algemeen assortiment 

Aanwezigheid brandstoftanks Op basis van informatie uit het tankregister van de gemeente Hof 
van Twente zijn geen (vm.) boven- of ondergrondse brandstoftanks 
bekend op de locatie. 
Op de milieutekening uit 2009 staat in de bestaande kapschuur een 
bovengrondse dieselolietank met een inhoud van 1.000 liter 
aangegeven. Het is niet bekend of deze tank in het verleden 
daadwerkelijk gebruikt is. 
 
Er is geen andere informatie omtrent de eventuele aanwezigheid of 
voormalige aanwezigheid van boven- of ondergrondse 
brandstoftanks op de onderzoekslocatie. 
Er bestaat altijd de mogelijkheid dat boven- en ondergrondse 
brandstoftanks in het verleden geplaatst zijn zonder melding, de 
aanwezigheid van dergelijke tanks blijkt niet uit de verkregen informatie. 

Aanwezigheid asbest Op basis van de provinciale asbestdakenkaart wordt het dak van de grote 
landbouwschuur aangemerkt als verdacht voor asbest. De daken zijn 
voorzien van een dakgoot. 
 

 
figuur 2: asbestdakenkaart provincie Overijssel 

T.p.v. een deel van de locatie is in het verleden een bodemsanering op 
asbest uitgevoerd, zie voorgaande bodemonderzoeken. 
 
Er is geen andere informatie bekend omtrent de evt. aanwezigheid van 
asbest in de bodem t.p.v. het plangebied. 
Er bestaat altijd de mogelijkheid dat asbest (afval/puin) ed. is begraven. 
Op voorhand is hiervan geen informatie bekend. 

Ophogingen/dempingen/ 
stortingen 

Er is geen informatie omtrent evt. met bodemvreemd materiaal gedempte 
watergangen/ sloten t.p.v. de onderzoekslocatie (binnen het onderzochte 
terreindeel). 
Er is geen informatie omtrent evt. opgebrachte gebiedsvreemde grond 
(ophogingen), verhardingsmateriaal, puinmateriaal en/of afval op de 
onderzoekslocatie. 

Niet gesprongen explosieven Geen informatie, in Nederland zijn er niet gesprongen explosieven (NGE) 
uit de Tweede Wereldoorlog in de grond 
achtergebleven. De (potentiële) aanwezigheid van niet gesprongen 
explosieven kan een bedreiging inhouden bij grondroerende 
werkzaamheden en kan tot vertraging leiden bij planvorming en uitvoering 
van werkzaamheden. NGE's worden met name aangetroffen ter plaatse 
van 'strategische doelen' zoals binnensteden, verbindingswegen, 
spoorwegen, bruggen en havens. De gemeente is op basis van 
regelgeving verantwoordelijk voor het opsporen en ruimen va niet 
gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Voor aanvullende 
informatie wordt verwezen naar de gemeente. 
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PFAS-verdachtheid Op of nabij de onderzoekslocatie bevinden zich geen locaties die de 
bodem verdacht maken voor PFAS en GenX verbindingen als gevolg van 
puntbronnen. 
De kans op verontreiniging met PFAS in de grond t.p.v. de onderzoekslocatie t.g.v. 
puntbronnen wordt gering geacht. De bovengrond, diepere geroerde bodemlagen 
en de waterbodem zijn op basis van het Tijdelijk Handelingskader PFAS in heel 
Nederland verdacht op het diffuus voorkomen van PFAS als gevolg van 
atmosferische depositie. Verwacht wordt dat de bodem van de onderzoekslocatie 
diffuus onverdacht is voor PFAS en onverdacht is op GenX. 
Hoewel PFAS diffuus verspreid in de bodem in Nederland voorkomt, en op veel 
plaatsen in gehalten boven de detectielimiet wordt aangetroffen, is op basis van 
het vooronderzoek geen informatie verkregen over de eventuele aanwezigheid 
van PFAS en GenX op de locatie. Ter plaatse zijn geen bronlocaties bekend. 
Bij evt. toekomstig grondverzet wordt geadviseerd alsnog onderzoek naar deze 
parameters uit te voeren. 

Calamiteiten Voor zover bekend is er geen informatie over evt. calamiteiten die hebben 
plaatsgevonden waarbij de bodem verontreinigd kan zijn geraakt. 

Verdachte activiteiten < 
25 m 

Het is op voorhand onbekend of activiteiten in de directe omgeving negatieve 

invloed hebben (gehad) op de bodemkwaliteit t.p.v. de onderhavige 

onderzoekslocatie. 

 

voorgaande bodemonderzoeken 
In tabel 5 is een overzicht van voorgaande bodemonderzoeken en informatie van de 

bodemkwaliteitskaart weergegeven. 

tabel 5: overzicht voorgaande bodemonderzoeken en bodemkwaliteitskaart 

  voorgaande bodemonderzoeken  
 

Onderzoekslocatie 
 
omgeving < 25m 
 
 

► technisch onderzoek asbestwegen 2e fase, cluster 3, inrit Slagboomsdijk 2A, d.d. 25-

07-2005, ref. Tebodin, 3315001 

conclusies: 

De locatie betreft de inrit naar het woonhuis. 

In de halfverharding is in de laag tot 0.45 m-mv een gewogen gehalte asbest >1000 mg 

/kg d.s. gemeten. 

De locatie komt in aanmerking voor de saneringsregeling. 

  

figuur 3: situering onderzoeksgebied in 2005 
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► asbestonderzoek in het kader van de Saneringsregeling asbestwegen derde fase 
saneringsregeling asbestwegen, d.d. 22-12-2010, ref. Search Ingenieursbureau B.V., 
kenmerk 259481.91. 
 

► saneringsregeling asbestwegen 3e fase, cluster 3, eindrapport Slagboomsdijk 2,  

d.d. 30-01-2012, ref. Arcadis, B02033.000115 

conclusies: 

De sanering heeft betrekking gehad op onderstaande terreindelen: 

 

MPA 0689A 

De sanering heeft bestaan uit het verwijderen van asbest ter plaatse van de bermen naast 
de weg. De ontgraving van de asbestverontreiniging heeft plaatsgevonden tot een 
maximale diepte van 0.25 m-mv. Op deze diepte was de terugsaneerwaarde van 100 
mg/kg ds (gewogen) bereikt. 
In het horizontale vlak zijn de ontgravingsgrenzen bepaald door de terugsaneerwaarde 
van 100 mg/kg ds (gewogen) en obstakels (verhard oppervlak en sloot). In totaal is een 
oppervlakte van 98 m2 gesaneerd. 
 
MPA 0689C 

De sanering heeft bestaan uit het verwijderen van asbest ter plaatse van het onverharde 
erf. 
De ontgraving van de asbestverontreiniging heeft plaatsgevonden tot een maximale 
diepte van 0.4 m-mv. Op deze diepte was de terugsaneerwaarde van 100 mg/kg ds 
(gewogen) bereikt. 
In het horizontale vlak zijn de ontgravingsgrenzen bepaald door de terugsaneerwaarde 
van 100 mg/kg ds (gewogen) en obstakels (aanwezige fundering, verhard oppervlak en 
sloot). In totaal is een oppervlakte van 102 m2 gesaneerd. 
 
eindconclusie: 
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figuur 4: situering gesaneerde delen 

 
Voor zover bekend heeft de locatie deelgenomen aan de tweede- en derde fase 

saneringsregeling asbestwegen (SANAS, G739 en MPA0689). 

Vermoeden van (een  
geval van ernstige) 
bodemverontreiniging 
op de locatie of een 
deel daarvan   

►Niet bekend.  

informatie 
bodemkwaliteitskaart 

►De locatie bevindt zich in de zone buitengebied. 

 

bodemopbouw, geohydrologie en antropogene beïnvloeding 
De ondiepe geologie in het onderzoeksgebied is afgeleid van de Grondwaterkaart van Nederland 
(Dienst grondwaterverkenning TNO/DGGV) en ontleend aan het dinoloket (www.dinoloket.nl). 
De bovenste laag, de deklaag, heeft een hoogte van ca. 10-11 m-NAP. 

In tabel 6 staat de geohydrologische opbouw weergegeven. 

tabel 6: geohydrologische opbouw 

diepte  

m-mv 

beschrijving formatie 

0-4 zandige eenheid, hoofdzakelijk bestaande uit midden en fijn zand, met 

weinig zandige klei en grof zand en een spoor klei, veen en grind  

Boxtel 

4-12 zandige eenheid, hoofdzakelijk bestaande uit grof en midden zand, met 

weinig zandige klei, fijn zand en grind en een spoor klei  

Drente 

12-25 zandige eenheid, hoofdzakelijk bestaande uit grof en midden zand, met 

weinig zandige klei, fijn zand en grind en een spoor klei 

Urk 

De stromingsrichting van het ondiepe grondwater van het eerste watervoerend is in het kader van dit 

onderzoek niet vastgesteld. 
Opgemerkt dient te worden dat de stromingsrichting van het grondwater beïnvloed kan worden door 
drainagepatroon, ligging van sloten, riolering, kabels, leidingen en funderingen. 
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(financieel-) juridische situatie 
In tabel 7 zijn de financieel- juridische aspecten weergegeven. 
 
tabel 7: financieel/juridische aspecten 

kadastrale gegevens Gemeente Markelo, perceel M nrs. 348, 1245 (ged.), 1246 (ged.) 

opdrachtgever/ 
belanghebbende 
rechtspersonen 

Niet nagegaan. 

In het kader van onderhavig bodemonderzoek is behoudens de opgenomen kadastrale gegevens 
geen nadere financieel juridische informatie verzameld.  
Het uitvoeren van een daadwerkelijke juridische toets maakt geen deel uit van onderhavig  
bodemonderzoek. 
 
 
Hypothese en onderzoeksstrategie 
Volgens de onderzoeksnorm NEN 5740 dient, m.b.t. de aanwezigheid van eventuele 

bodemverontreiniging, vooraf een onderzoekshypothese te worden opgesteld. De hypothese kan 

worden opgesteld op basis van bekende (historische) gegevens, uit de betrokken informatie kan 

blijken dat de onderzoekslocatie, vooraf, als “verdacht” of “onverdacht” wordt aangemerkt. 

Op basis van de historische informatie uit het vooronderzoek blijkt dat op de onderzoekslocatie  
in het verleden een agrarisch bedrijf (akkerbouw en veehouderij) gevestigd was. De activiteiten zijn 
enige tijd gelegen gestaakt. 
Op de milieutekening uit 2009 wordt melding gemaakt van een werkplaats, een machineberging, een 
opslag van bestrijdingsmiddelen en een bovengrondse dieselolietank. 
Het oostelijk deel van de grote landbouwschuur wordt momenteel gebruikt door een metaalbewerkend 
bedrijf (las- en constructiewerkzaamheden). 
 
De vm. werkplaats, de vm. machineberging, de vm. opslag van bestrijdingsmiddelen, de vm. 
bovengrondse dieselolietank en de bestaande werkplaats van las- en constructiebedrijf zijn potentieel 
verdacht voor de aanwezigheid van bodemverontreiniging. Op aangeven van de opdrachtgever zijn de 
voornoemde deellocaties in deze fase van het onderzoek buiten beschouwing gelaten. 
 

Er is geen informatie omtrent evt. (voormalige) (bedrijfs)matige activiteiten op de 

onderzoekslocatie (t.p.v. het onderzoeksgebied). 

Er is geen informatie over (voormalige) potentieel verdachte deellocaties (bronnen), (voormalige) 

bodembedreigende activiteiten of evt. (voormalige) potentieel bodembedreigende calamiteiten t.p.v. 

de onderzoekslocatie (t.p.v. het onderzoeksgebied). 

 

verkennend bodemonderzoek volgens NEN-5740+A1 

Gezien het algemeen bedrijfsmatige gebruik van de locatie is het verharde en onbebouwde deel van 

het erf in eerste aanleg als milieuhygiënisch "verdacht" aangemerkt. Op basis van deze hypothese is 

het bodemonderzoek t.p.v. het onbebouwde deel van het erf uitgevoerd conform de 

onderzoeksstrategie, volgens NEN 5740+A1, paragraaf 5.6 strategie voor een verdachte locatie, 

diffuse bodembelasting, heterogeen verdeelde verontreiniging (VED-HE-NL), verdachte bovengrond 

(literatuur 1).   

Het onverharde deel van het erf en het deel van de akker dat tot de onderzoekslocatie behoort is in 

eerste aanleg als milieuhygiënisch "onverdacht" aangemerkt. Op basis van deze hypothese is het 

bodemonderzoek t.p.v. dit deel van plangebied uitgevoerd conform de bijbehorende 

onderzoeksstrategie, volgens NEN 5740+A1, paragraaf 5.1 strategie voor een onverdachte locatie, 

(ONV-NL) paragraaf 5.1 van de NEN-5740. 
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verkennend onderzoek asbest in grond volgens NEN-5707+C2 

In het verleden is op een deel van de locatie een bodemsanering op asbest uitgevoerd. Na sanering is 

geen restverontreiniging achtergebleven. 

Tijdens de uitvoering van het bodemonderzoek zijn in de grond t.p.v. een deel van de 

locatie puinresten aangetroffen. De herkomst van dit materiaal is niet eenduidig en er zijn hiervan 

geen kwaliteitsgegevens. Conform een uitspraak van de Raad van State uit 2017 dient bij het 

aantreffen van puin in en op de grond, een locatie als asbestverdacht te worden beschouwd. Dit geldt 

wanneer er geen informatie beschikbaar is omtrent de herkomst van het puin.  

 

De bodem t.p.v. de locatie is in dit onderzoek onderzocht op de aanwezigheid van asbest in de 

bodem. Onderhavig onderzoek heeft tot doel om na te gaan of he onderzochte deel van de locatie al 

dan niet asbest verdacht is. Om vast te stellen of de bodem asbesthoudend is de onderzoekslocatie in 

dit onderzoek onderzocht op de aanwezigheid van asbesthoudend materiaal in grond (percentage 

bodemvreemd materiaal <50%). 

Het onderzoek naar asbest in grond t.p.v. de onderzoekslocatie is uitgevoerd volgens de 

onderzoeksstrategie “verkennend onderzoek op een verdachte locatie met een diffuse 

bodembelasting, heterogeen verdeeld, volgens paragraaf 6.4.5. van de NEN-5707+C2 (verdachte 

bovengrond).  

 

Conform de gehanteerde onderzoeksopzet zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd: 

• visuele inspectie van de toplaag/maaiveld; 

• het graven van inspectiegaten van 30 * 30 cm tot tenminste ca. 50 cm-mv.  

• het plaatsen van boringen met een boordiameter van 12 cm, tot maximaal 2 m-mv. 

• het visueel inspecteren van de ontgraven grond op de aanwezigheid van asbestverdachte 

  materialen. 

• het bemonsteren van evt. asbestverdachte materialen. 

• het analyseren van evt. asbestverdachte materialen conform NEN 5898. 

• het analyseren van de uitgezeefde bovengrond (fractie <20 mm) conform de NEN 5898  

De toetsing van de in dit onderzoek gemeten gehalten asbest is geschied aan de interventiewaarde uit 
de circulaire bodemsanering 2009. Hierin zijn een interventiewaarde en een restconcentratie van 100 
mg/kg d.s. gewogen asbestconcentratie vastgelegd. De gewogen norm bestaat uit de 
serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie. 
De resultaten uit dit onderzoek worden geïnterpreteerd volgens NEN 5707+C2 (grond). 
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De gehanteerde onderzoeksopzet is door opdrachtgever opgesteld. 

In tabel 8 is de gehanteerde onderzoeksstrategie weergegeven. 

tabel 8: gehanteerde onderzoeksstrategie 

(deel)locatie 

mogelijke verontreiniging  

onderzoeksstrategie grond grondwater 

NEN-5740+A1    

bovengrond verharde onbebouwde 

deel van het erf (ca. 3.960 m2)  

minerale olie, PAK’s, 

zware metalen 

- VED-HE-NL / (bovengrond) 

bovengrond onverharde deel erf en 

deel akker behorende tot de 

onderzoekslocatie  

(ca. 9.840 m2) 

- - ONV-NL 

ondergrond en grondwater gehele 

locatie (ca. 13.800 m2) 

- - ONV-NL 

NEN-5707+C2    

verharde en onbebouwde deel van het 

erf (ca. 3.960 m2) 

asbest 

 

- VED-HE  

(bovengrond) 
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3 VELDONDERZOEK 

 
In dit hoofdstuk wordt het uitgevoerde veldwerkonderzoeksprogramma beschreven. Daarnaast worden 
de resultaten van het veldonderzoek weergegeven. 
 

3.1 Uitvoering van het veldonderzoek 

 
Het veldonderzoek is uitgevoerd onder procescertificaat BRL SIKB 2000 en conform de eisen uit de 
protocollen 2001, 2002 en 2018. 
   
In tabel 9 zijn de uitvoeringaspecten opgenomen. 

tabel 9: uitvoeringsaspecten 

onderdeel: 
 

uitgevoerd door: datum: bijzonderheden: 

uitvoeren van boringen, 

het plaatsen van de 

peilbuizen en het nemen 

van grondmonsters  

(protocol 2001) 

het graven van 

inspectiegaten  

(protocol 2018) 

dhr. A.D.M. van Wuykhuyse 

(erkend en geregistreerd) 

 

26-04-2022 

28-04-2022 

geen bijzonderheden t.a.v. de uitvoering 

nemen van 

grondwatermonsters 

(protocol 2002) 

dhr. A.D.M. van Wuykhuyse 

(erkend en geregistreerd) 

 

05-05-2022 geen bijzonderheden t.a.v. de uitvoering 

locatie-inspectie dhr. A.D.M. van Wuykhuyse 

(erkend en geregistreerd) 

26-04-2022 

28-04-2022 

geen bijzonderheden 

Bedrijfs- en persoonerkenningen zijn weergegeven op de internetsite van Bodem+ 

(https://www.bodemplus.nl/aanvragen/erkenningen/zoekmenu). Een onafhankelijkheidsverklaring is 

opgenomen in bijlage 5. 

 
Alle geplaatste boringen zijn zodanig ruimtelijk verspreid over de onderzoekslocatie dat een zo 
representatief mogelijke indruk van de onderzoekslocatie wordt verkregen. De positionering van alle 
boringen is weergegeven in bijlage 2. Het veldwerkprogramma staat weergegeven in tabel 10.  
 

veiligheid  

Bij een onderzoek asbest in bodem dienen de getroffen maatregelen inzake veiligheid en gezondheid 

in overeenstemming te zijn met de CROW-publicatie nr. 400 “Werken in en met verontreinigde bodem” 

vigerende versie. 

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zijn de veiligheidsvoorschriften uit protocol 2018 

gehanteerd.  

Voor de uitvoering van de werkzaamheden is het vochtgehalte in de bodem gemeten. Het 

vochtgehalte bedroeg in alle gevallen >10%. Bij een vochtpercentage van meer dan 10% zijn er geen 

risico’s t.a.v. het vrijkomen van asbestvezels. 
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veldwerkzaamheden in het kader van NEN-5740  

De veldwerkzaamheden in het kader van de NEN-5740 hebben bestaan uit het plaatsen van 
handboringen, peillbuizen en het nemen van grond- en grondwatermonsters. 
 
De geplaatste peilbuizen zijn opgebouwd uit 1 meter HDPE peilfilter omstort met filtergrind.  
Het filtergrind zorgt voor een goede instroming van het grondwater in het filter, daarnaast voorkomt het 
dat het filter dichtslibt. Het peilfilter bevindt zich 0.5 meter beneden het grondwaterniveau. 
Boven het peilfilter bevindt zich blinde HDPE opzetbuis, omstort met bentoniet (zwelklei). 
De zwelklei dient ervoor te zorgen dat toestroming vanuit de bovengrond wordt voorkomen. 
De peilbuis is geplaatst conform de eisen uit het protocol 2001. 
 

monstername grond 

Het vrijkomende bodemmateriaal is zintuiglijk beoordeeld op bodemkundige eigenschappen, o.a. de 

korrelgrootteverdeling (textuur), kleur en eventueel aanwezige verontreinigingskenmerken.  

Na de zintuiglijke beoordeling is het bodemmateriaal in trajecten van 0.5 meter of per afwijkende 

bodemlaag bemonsterd. 

Grondmonsters t.b.v. analyse op vluchtige aromaten zijn m.b.v. een steekbus bemonsterd. 

Grondmonsters zijn genomen conform de eisen uit het protocol 2001. 

 

monstername grondwater 

Om een representatief grondwatermonster te verkrijgen is de peilbuis, na plaatsing en voor 

monstername, grondig (3 maal de inhoud van het peilfilter) afgepompt. Voorafgaand aan de 

bemonstering is de grondwaterstand t.o.v. het maaiveld ingemeten. 

Het grondwatermonster is genomen conform de eisen uit het protocol 2002 en NEN-5744 (literatuur 

11). Tijdens de monstername van het grondwater is in het veld de zuurgraad (pH) en de elektrische 

geleidbaarheid (EGV) bepaald. 

 

 

veldwerkzaamheden in het kader van NEN-5707 

Het veldonderzoek in het kader van de NEN-5707 heeft bestaan uit het inspecteren van de toplaag in 

combinatie met het graven van inspectiegaten en het uitvoeren van handboringen tot de ongeroerde 

bodemlaag. 

Conform de NEN-5707 wordt voor landbodem onderscheid gemaakt tussen drie te onderzoeken 

bodemlagen: 

1) het maaiveld 
2) de bovengrond (0.02 m-mv-0.5 m-mv) 
3) de ondergrond (0.5 m-mv-2.0 m-mv) 

 

maaiveldinspectie 

Voorafgaand aan het bodemonderzoek is t.p.v. het onderzoeksgebied een inspectie van het maaiveld 

uitgevoerd. De inspectie heeft plaatsgevonden als is voorgeschreven in het protocol 2018. 

Tijdens de visuele inspectie van de toplaag is een ruimtelijke eenheid onderverdeeld in ‘inspectie 

stroken’ van maximaal 1.5 meter waarbij de toplaag strook voor strook in twee richtingen is 

geïnspecteerd. Indien asbestverdacht materiaal wordt aangetroffen wordt de vindplaats gemarkeerd 

en wordt het materiaal verzameld.  

Bij de visuele inspectie is geen grond geroerd of onder (vaste) obstakels gekeken. Bij het aantreffen 

van asbestverdachte materialen zijn deze bemonsterd (door middel van “hand-picking”). 

Tevens is de inspectie-efficiëntie ingeschat. De inspectie-efficiëntie is onder andere afhankelijk van de 

weersomstandigheden, de conditie van de toplaag (vochtig, vegetatie, vastgereden, plassen) en het 

type grond (zand, klei).  
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inspectiegaten 

bovengrond (0.0-0.5 m-mv)  

In het kader van het verkennend onderzoek asbest in grond is onderzoek verricht naar de 

aanwezigheid van asbest in de bovengrond. 

In het kader van het verkennend onderzoek asbest in grond t.p.v. het plangebied zijn, teneinde een 

betrouwbare uitspraak te kunnen doen m.b.t. het voorkomen van asbest in de grond, inspectiegaten 

van 0.3 m x 0.3 m tot max. ca. 0.5 meter minus maaiveld, op selecte en a-selecte wijze, gegraven 

m.b.v. een schop. 

 

Het uitgegraven materiaal is gezeefd over een 20 mm zeef en/of uitgeharkt (tandafstand 20 mm) en is 

gescreend op de volgende aspecten: 

• asbestverdachte restanten; 

• bodemsamenstelling; 

• afval- en puinrestanten. 

 
De evt. aanwezige (asbest)verdachte delen groter dan ca. 20 mm zijn per soort en per inspectiegat 

verzameld, gewogen en in gesloten plasticzakken aan het laboratorium aangeboden voor onderzoek 

op asbest.  

 

Van het uitgezeefde materiaal is op basis van de NEN 5707+C2 zijn representatieve monsters van ca. 

10 kg uit de fractie <20 mm verzameld. De bemonstering van de fijne fractie (deeltjes < 20 mm) heeft 

plaatsgevonden volgens tabel 8, “Minimale greep- en monstergrootte”, uit de NEN 5707+C2.  

 

handboringen 

ondergrond (0.5-2.0 m-mv) 

Tevens is visueel onderzoek verricht naar de aanwezigheid van asbest in de ondergrond. 

Hiertoe zijn handboringen m.b.v. een 12 cm edelman grondboor doorgezet tot maximaal 2.0 m-mv.  

De vrijkomende grond is visueel geïnspecteerd op de aanwezigheid van asbestverdachte materialen. 

 
monstername grond en materialen 

Het vrijkomende bodemmateriaal is zintuiglijk beoordeeld op bodemkundige eigenschappen, o.a. de 

korrelgrootteverdeling (textuur), kleur en eventueel aanwezige verontreinigingskenmerken.  

Na de zintuiglijke beoordeling is het bodemmateriaal in trajecten van 0,5 meter of per afwijkende 

bodemlaag bemonsterd. 

Grondmonsters zijn genomen conform de eisen uit het protocol 2001 en 2018. 

De visueel aangetroffen asbestverdachte materialen zijn op een adequate wijze verpakt en als 

materiaalmonster aangeleverd aan het laboratorium.  

Van het gezeefde materiaal <20 mm uit niet asbestverdachte inspectiegaten is een (meng)monster 

genomen bestaande uit twintig grepen van min. 0.5 kg. 

Evt. asbestverdachte inspectiegaten zijn afzonderlijk bemonsterd middels twintig grepen van ca. 0,5 

kg. Na inspectie zijn de gaten weer gedicht met het uitgegraven materiaal. 
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Het veldwerkprogramma staat weergegeven in tabel 10. 
 
tabel 10: veldwerkprogramma 

 

 
Alle geplaatste boringen, de peilbuis en gegraven inspectiegaten zijn zodanig ruimtelijk verspreid 
over het onbebouwde deel van de onderzoekslocatie dat een zo representatief mogelijke indruk 
van de onderzoekslocatie wordt verkregen. De positionering van alle boringen is weergegeven in 
bijlage 2.  
 

3.2 Resultaten van het veldonderzoek 

 

maaiveldinspectie 

Voorafgaand aan het bodemonderzoek is t.p.v. het onderzoeksgebied een inspectie van het maaiveld 

uitgevoerd.  

Tijdens de visuele inspectie van de toplaag is een ruimtelijke eenheid onderverdeeld in ‘inspectie 

stroken’ van maximaal 1.5 meter waarbij de toplaag strook voor strook in twee richtingen is 

geïnspecteerd. 

 

In tabel 11 is de inspectie-efficiëntie van het maaiveld beschreven. 

tabel 11: inspectie-efficiëntie maaiveld 

deelgebied inspectie-efficiëntie conditie maaiveld 

verharde deel erf - 

50-70 

bestrating 

braak (>25% van het maaiveld is zichtbaar) 

Op basis van de visuele locatie-inspectie is op het maaiveld zintuiglijk geen asbest verdacht materiaal 

waargenomen.   

 

  

Onderdeel Aantal Diepte (m-mv) Nummers 

verkennend bodemonderzoek volgens NEN-5740 

verharde en onbebouwde deel van het erf 

Boringen 
8 Ca. 0.5 21 t/m 32 

2 Ca. 2.0 3+4 

Peilbuis  2 Max. ca. 3.0 1+2 

onverharde deel erf en deel akker behorende tot de onderzoekslocatie  

Boringen 
13 Ca. 0.5 8 t/m 20 

3 Ca. 2.0 5+6+7 

Peilbuis  2 Max. ca. 3.0 1+2 

verkennend onderzoek asbest in grond volgens NEN-5707 

verharde en onbebouwde deel van het erf 

Inspectiegaten 15 Min. 0.5 3 t/m 5+21 t/m 32 

Boringen 1 Ca.2.0 3 t/m 5 
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bodemopbouw 

De boorprofielbeschrijvingen van alle verrichte boringen met bijbehorende zintuiglijke waarnemingen 
zijn grafisch uitgewerkt en opgenomen in bijlage 3. 
In tabel 12 is op basis van de waarnemingen de lokale bodemopbouw beschreven. 
  
tabel 12: lokale bodemopbouw 

bodemlaag  
m-mv 

hoofdbestanddeel toevoeging kleur 

0.0-0.9 zand zwak siltig bruin/grijs 

0.9-3.0 zand zwak siltig grijs/geel 

 

veldmetingen grondwater 

De resultaten van de veldwaarnemingen van het grondwater zijn weergegeven in tabel 13. 

tabel 13: veldwaarnemingen grondwater 

Peilbuis filtertraject 
m-mv 

grondwaterstand 
m-mv 

voorpompen 
liter 

pH 
 

EGV 
geleidingsvermogen 
µS/cm 

troebelheid 
(NTU) 

1 1.8-2.8 1.22 5 5.7 520 11 

2 2.0-3.0 1.43 5 6.2 340 22 

In het genomen grondwatermonsters is plaatselijk een hogere troebelheid gemeten dan voor 
natuurlijke troebelheid verwacht wordt (≥10 NTU). De peilbuizen hebben voldoende rusttijd gehad na 

plaatsing (minimaal een week). Ook zijn de peilbuizen zorgvuldig en met een voldoende laag debiet 
afgepompt zodat de grondwaterstand in de peilbuis slechts gering is gedaald tijdens afpompen (< 50 
cm). Daarom wordt aangenomen dat er geen sprake is geweest van een verstoord bodemevenwicht 
tijdens monsterneming, en dat de gemeten waarde voor troebelheid een natuurlijke oorzaak hebben 
(zwevende stoffen als lutum of silt in het grondwater). Zwevende delen kunnen leiden tot verhoogde 
meetwaarden in het grondwater als gevolg van matrixstoringen bij de analyse en ab- en adsorptie 
organische verbindingen en zware metalen aan deze zwevende delen 
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zintuiglijke waarnemingen 

grond 
Het bij de boringen vrijkomende bodemmateriaal is zintuiglijk beoordeeld op eventuele afwijkingen. 
De zintuiglijke waarnemingen zijn omschreven en grafisch weergegeven in bijlage 3.  
De afwijkende waarnemingen staan in de onderstaande tabel 14 weergegeven. 

tabel 14: afwijkende waarnemingen 

boring/inspectiegat diepte m-mv. zintuiglijke waarnemingen 

2 0.15-0.45 resten puin, resten stenen; fractie >20 mm: <5% 

3 0.1-0.25 resten puin, asbestverdacht materiaal;  
fractie >20 mm: <5% 

4 0.0-0.4 resten puin; fractie >20 mm: <5% 

6 0.0-0.6 puinsporen 

9+18+19+20 0.0-0.5 puinsporen 

21 0.25-0.5 resten puin; fractie >20 mm: <5% 

22 0.3-0.45 resten puin; fractie >20 mm: <5% 

23 0.0-0.4 resten puin; fractie >20 mm: <5% 

24 0.0-0.3 sporen puin; fractie >20 mm: <2% 

25 0.2-0.45 resten puin; fractie >20 mm: <5% 

26 0.0-0.4 resten puin; fractie >20 mm: <5% 

27 0.2-0.4 resten puin; fractie >20 mm: <5% 

28 0.15-0.45 resten puin; fractie >20 mm: <5% 

29 0.0-0.4 resten puin, asbestverdacht materiaal;  
fractie >20 mm: <5% 

30 0.0-0.4 resten puin; fractie >20 mm: <5% 

31 0.3-0.5 resten puin; fractie >20 mm: <5% 

32 0.0-0.4 resten puin, asbestverdacht materiaal;  
fractie >20 mm: <5% 

In het veld is gebleken dat de fractie > 20 mm in de bodemlaag van 0.0-ca.1.0 m-mv ter plaatse van 

de gegraven inspectiegaten minder dan 50% bedraagt. In de gevallen met een bijmenging van <50% 

bodemvreemd materiaal (fractie >20 mm) is de NEN 5707+C2 van toepassing.   

Op basis van een steekproef van het uitgegraven bodemmateriaal is een in-situ dichtheid van het 

bodemmateriaal bepaald van 1.740 kg/m3. In verdere berekeningen is met deze bepaling gerekend.  

grondwater 

Het bemonsterde grondwater bevatte geen zintuiglijk waarneembare afwijkingen. 

 

asbest 

In tabel 15 is een overzicht opgenomen van de aangetroffen asbestverdachte materialen op het 
maaiveld en in de grond.  
 

tabel 15: asbest op maaiveld en inspectiegaten 

inspectiegat 

 

asbestverdacht 

materiaal 

maaiveld 

asbestverdacht materiaal 

grond in de fractie >20 mm 

diepte (m-mv) aantal gram 

3 nee 0.1-0.25 36.1 gr. (6 stukjes) 

29 nee 0.0-0.4 15.4 gr. (3 stukjes) 

32 nee 0.0-0.4 156.3 gr. (37 stukjes) 

1+2+4+21 t/m 28+30+31 nee 0.0-max.0.5 - 

* =  veldvochtig 
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4 CHEMISCH-ANALYTISCH ONDERZOEK 
 
In dit hoofdstuk worden de uitvoering, het toetsingskader en de resultaten van de chemische analyses 
besproken. Vervolgens worden de resultaten van het chemisch-analytisch onderzoek geïnterpreteerd  
 
Het chemisch onderzoek van grond is uitgevoerd door het NEN-EN-ISO 17025 geaccrediteerde 
milieulaboratorium van Omegam en SGS.  
Alle analyses zijn geanalyseerd volgens het accreditatieschema AS3000 “laboratoriumanalyses voor 
milieuhygiënisch bodemonderzoek”, waarvoor Omegam en SGS zijn geaccrediteerd en erkend door 
het ministerie van I&W. 
De conservering van grond- en grondwatermonsters is uitgevoerd conform SIKB protocol 3001 
“conserveringsmethoden en conserveringstermijnen voor milieumonsters”. 
 

4.1 Onderzoeksprogramma chemisch-analytisch onderzoek 

 

verkennend bodemonderzoek volgens NEN-5740+A1 

grond 
Teneinde in het kader van het verkennend bodemonderzoek een indruk te krijgen van de algemene 
kwaliteit van de grond zijn de grondmonsters, welke tijdens het veldonderzoek zijn genomen, in het 
laboratorium met elkaar gemengd tot grondmengmonsters.  
 
grondwater 
Uit de geplaatste peilbuizen is per peilbuis een grondwatermonster genomen en geanalyseerd. 
 

In onderstaande tabel 16 wordt de samenstelling van de grondmengmonsters, de 

grondwatermonsters, de monsternamediepte en de uitgevoerde analyses weergegeven. 

tabel 16: analyseschema 

Monstercode boringnummer(s) diepte (m-mv) zintuiglijke 
waarnemingen 

analysepakket 

bovengrond verharde en onbebouwde deel van het erf 

MM1 2+22 t/m 24 0.0-0.45 puinresten NEN-grond(*)+AS3000 

MM2 4+26+27+29 0.0-0.4 puinresten NEN-grond(*)+AS3000 

MM3 3+3-+32 0.0-0.4 puinresten+asbest 
verdacht materiaal 

NEN-grond(*)+AS3000 

MM4 1+2 1.1-2.0 - NEN-grond(*)+AS3000 

bovengrond onverharde deel van de locatie 

MM4 6+9+18 t/m 20 0.0-0.5 puinsporen NEN-grond(*)+AS3000 

MM5 7+8+10 t/m 12 0.0-0.5 - NEN-grond(*)+AS3000 

MM6 5+13 t/m 17 0.0-0.5 - NEN-grond(*)+AS3000 
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vervolg tabel 16: analyseschema 

Monstercode boringnummer(s) diepte (m-mv) zintuiglijke 
waarnemingen 

analysepakket 

ondergrond en grondwater gehele locatie 

ondergrond     

MM7 2+3+4 0.5-2.0 - NEN-grond(*)+AS3000 

MM8 1+6 0.8-2.0 - NEN-grond(*)+AS3000 

MM9 5+7 0.6-2.0 - NEN-grond(*)+AS3000 

grondwater     

Pb1 1 1.8-2.8 - NEN-grondwater(**) 

Pb2 2 2.0-3.0 - NEN-grondwater(**) 

verklaring van de gebruikte afkortingen en codes:(1) 

* NEN-grond  = Standaard Pakket Grond omvat AS3000 voorbehandeling, 9 zware metalen, 
     PAK (10-VROM), minerale olie (GC), PBC’s, droge stof, organische stof en lutum; 
**NEN-water  = Standaard Pakket Grondwater omvat AS3000 voorbehandeling zware metalen, 
     vluchtige aromaten (incl. naftaleen), chloorhoudende oplosmiddelen, 
     chloorbenzenen, minerale olie, styreen en bromoform; 
Zware metalen = barium (Ba)/cadmium (Cd)/Cobalt(Co)/koper (Cu)/lood (Pb)/nikkel (Ni)/zink   
                                          (Zn)/Molybdeen (Mo)/kwik(Hg); 
PCB  = Polychloorbifenylen; 
PAK   = Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen; 
VOH  = Vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen.  
Bromoform  = Tribroommethaan 
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verkennend onderzoek asbest in grond volgens NEN-5707+C2 

Het uitgezeefde materiaal, fractie <20 mm is onderzocht volgens NEN-5898. 

In onderstaande tabel 17 wordt de samenstelling van de grondmonsters, de monsternamediepte en 

de uitgevoerde analyses weergegeven. 

tabel 17: analyseschema 

Monstercode inspectiegat diepte (m-mv) zintuiglijke waarnemingen analysepakket 

verharde en onbebouwde deel van het erf 

grond     
M1 2+21 t/m 24 0.0-max.0.45 puinresten asbest (NEN5898) 

M2 4+25 t/m 28 0.0-max.0.45 puinresten asbest (NEN5898) 

M3 30+31 0.0-max.0.5 puinresten asbest (NEN5898) 

M4 3+29+32 0.0-max.0.4 puinresten+asbestverdacht 
materiaal  

asbest (NEN5898) 

materiaal     

VZG3 3 0.1-0.25 asbestverdacht materiaal asbest (NEN5898) 

VZG29 29 0.0-0.4 asbestverdacht materiaal asbest (NEN5898) 

VZG32 32 0.0-0.4 asbestverdacht materiaal asbest (NEN5898) 

Opgemerkt wordt dat de fractie <500 ųm in dit stadium van het onderzoek kwalitatief is gecontroleerd om te 

kunnen vaststellen of er aanleiding bestaat om een kwantitatieve bepaling van deze fractie uit te voeren. In de 

fractie <500 ųm  is geen asbest aangetroffen. 
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4.2 Toetsingscriteria  

 

grond en grondwater (NEN-5740+A1) 

Om de kwaliteit van de bodem en de mate van verontreiniging te kunnen beoordelen, zijn de 
analyseresultaten van grondmonsters getoetst aan de geldende toetsingswaarden;  
1) de achtergrondwaarde (AW-2000) zoals opgenomen in bijlage B van “de Regeling 
 Bodemkwaliteit” (Staatscourant 22335, 02 november 2012) (literatuur 5) 
2)  de interventiewaarde zoals opgenomen in tabel 1 van “de Circulaire Bodemsanering”, 
 (Staatscourant 16675, 27 juni 2013) (literatuur 6) 
De toetsing van de meetresultaten is uitgevoerd middels BoToVa, de Bodem Toets Validatie Service 
van de overheid voor grond, grondwater en waterbodem. BoTova gaat uit van het wettelijk kader dat 
per 1 juli 2013 van kracht is. 
In de BoToVa toetsing worden de meetwaarden gecorrigeerd/teruggerekend voor de “standaard 
bodem” (humus=10% en lutum=25%). 
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. 
Achtergrondwaarde (AW-2000): 
De achtergrondwaarde (AW-2000) geeft de kwaliteit weer die 'van nature' voorkomt in de bodem van 
natuur- en landbouwgronden waarvoor geldt dat er geen sprake is van belasting door 
lokale verontreinigingsbronnen. 
De achtergrondwaarden zijn opgenomen in het Besluit Bodemkwaliteit en zijn gebaseerd 
op het onderzoek ‘Achtergrondwaarden 2000’. Hierin zijn gehalten vastgesteld van 
een groot aantal stoffen in bodem van natuur- en landbouwgronden in Nederland. 
De achtergrondwaarde (AW-2000) geeft het niveau aan waarbij sprake is van duurzame 
bodemkwaliteit. Bij overschrijding van de achtergrondwaarde is er sprake van bodemverontreiniging. 
Tussenwaarde/bodemindex-waarde >0,5: 
De gemiddelde waarde van de achtergrondwaarde en de interventiewaarde (S+I)/2, hierna te noemen 
'tussenwaarde'(T), wordt gehanteerd om aan te geven dat bij overschrijding de kans aanwezig is dat 
er sprake is van een ernstige verontreiniging, ofwel dat nader onderzoek noodzakelijk is.  
De tussenwaarde heeft geen wettelijke status maar is een indicatieniveau voor het uitvoeren van 
aanvullend onderzoek. De tussenwaarde geeft het concentratieniveau aan waarboven onder bepaalde 
omstandigheden risico’s voor mens en milieu aan de orde kunnen zijn. De tussenwaarde is zodoende 
een indicatiewaarde voor nader onderzoek. 
Bij overschrijding van de T-waarde of bodemindex waarde (>0,5) dient aanvullend/nader 
bodemonderzoek in overweging genomen te worden. 
Een nader onderzoek wordt uitgevoerd indien er een vermoeden bestaat dat er sprake is van een 
ernstig geval van bodemverontreiniging. 
Interventiewaarde: 
De interventiewaarde (I) geeft aan dat bij overschrijding van deze waarde de functionele 
eigenschappen die de bodem heeft voor mens, plant en dier ernstig zijn verminderd of dreigen te 
worden verminderd. 
Is er sprake van een ernstige bodemverontreiniging en wordt de interventiewaarde in meer dan  
25 m3 grond of 100 m3 grondwater (bodemvolume) overschreden, dan kan er noodzaak zijn tot 
sanering.  De saneringsurgentie wordt bepaald door blootstellingsrisico's van mens, dier en plant en 
de verspreidingsrisico's van de betreffende stoffen (actuele risico’s). 
De interventiewaarden zijn gebaseerd op de risico's voor de volksgezondheid en het milieu 
(onderzoek RIVM). 
Bij de beoordeling van bodemverontreiniging aan de hand van de genoemde toetsingswaarden spelen 
nog een aantal aspecten een rol. Rekening dient te worden gehouden met het feit dat de mobiliteit van 
stoffen in de bodem en daardoor de verspreiding van stoffen afhankelijk is van diverse 
bodemkenmerken. Daarnaast speelt de bestemming en het gebruik van de locatie in de huidige 
situatie alsmede de toekomstige situatie, een grote rol bij de beoordeling van de risico's voor het 
milieu. 
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asbest in grond en puin 

De resultaten van het onderzoek asbest in grond 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. 

 

Voor asbest in grond is een interventiewaarde van 100 mg/kg d.s. vastgesteld. Aan deze waarde zijn 

de gewogen asbestconcentraties (mg/kg ds) getoetst. Gewogen betekent het gehalte serpentijnasbest 

(chrysotiel) vermeerderd met tienmaal het gehalte amfiboolasbest (amosiet, crocidoliet). Indien de 

gewogen asbestconcentratie in grond c.q. puin boven 100 mg/kg ds is vastgesteld, is sprake van met 

asbest verontreinigde grond c.q. puin.  

 

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. 

Indien asbest in de grond boven 100 mg/kg ds aanwezig is en deze verontreiniging vóór 1993 is 

ontstaan, is  ongeacht de omvang van de verontreiniging sprake van een geval van ernstige 

bodemverontreiniging met asbest in grond. 

Indien overschrijding van de restconcentratienorm plaatsvindt, dan dienen werkzaamheden met 

de betreffende bodem/puinverharding plaats te vinden onder asbestcondities. Bij 

asbestconcentraties lager dan de restconcentratienorm zijn geen aanvullende maatregelen 

noodzakelijk bij be- en verwerking van de grond of puinverharding. 

 

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. 

 

Het resultaat van het verkennend onderzoek is een indicatieve uitspraak over de mogelijke 

verontreiniging van het toegepaste bouw- en sloopafval of recyclinggranulaat / bodem op basis van 

verzamelde stukken asbesthoudend materiaal en (meng)monsters. Aan de hand van het verkregen 

indicatieve gehalte aan asbest wordt nagegaan of nader onderzoek asbest al dan niet noodzakelijk is. 

Door de lagere onderzoeksintensiteit van het verkennend onderzoek kan in deze fase niet direct 

worden getoetst aan de grenswaarde. In het verkennend onderzoek wordt het gehalte getoetst aan de 

grenswaarde gecorrigeerd met een factor 2. Deze correctiefactor is een maat voor de 

betrouwbaarheid van het verkennend onderzoek in relatie tot het nader onderzoek.  

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. 

 

Alleen als in het verkennend onderzoek de onderzoeksintensiteit (hoeveelheid geïnspecteerd 

materiaal in de gaten en aantal analyses) op hetzelfde niveau zit als in het nader onderzoek is een 

directe toetsing aan de grenswaarde mogelijk.  

Als het asbestgehalte kleiner is dan de helft van de grenswaarde is het statistisch aannemelijk dat ook 

in een nader onderzoekstraject de grenswaarde niet zal worden overschreden. In deze gevallen geldt 

er geen noodzaak tot het uitvoeren van een nader onderzoek asbest. Bij een asbestgehalte groter dan 

de helft van de grenswaarde is een nader onderzoek asbest verplicht. De hoogst bepaalde waarde 

binnen een(deel)locatie of (deel)partij is hiervoor bepalend. 
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Van de bodemlagen waarin zintuiglijk asbesthoudende materialen zijn aangetroffen in de fractie >20 
mm is een berekening gemaakt van de asbestconcentratie. Hiertoe is gebruik gemaakt van de 
navolgende formule: 
 
Cmi=∑ (Mk x %k,I /100) / Mlok 

 

Cmi = De concentratie aan asbest van asbestsoort ‘i’ is afkomstig van de verzamelde asbesthoudende 

materialen van het type ‘k’, in mg/kg d.s.; 

Mk = de massa verzamelde asbesthoudende materialen van het type ‘k’, in mg; 

%k,i = het percentage aan asbest van het asbestsoort ‘i’ in de verzamelde asbesthoudende materialen 

van het type ‘k’, in %; 

Mlok = het drooggewicht van het verzamelmonster grond op locatie, in kg. 

 

Als het gewicht van het geïnspecteerde monster (gat of sleuf) op locatie exact is gewogen, moet het 

drooggewicht van het monster uitgegraven materiaal op locatie worden bepaald volgens: 

 

Mloc = Mvloc x Ma/Mva  

 

waarin: 

Mvloc is de massa van het uitgegraven veldvochtige materiaal op locatie, in kg; 

Ma is de massa van het gedroogde analysemonster, in kg; 

Mva is de massa van het veldvochtige analysemonster, in kg. 

 

Wanneer een groot monster (toplaag of sleuf of gat) is geïnspecteerd op locatie kan dit in principe niet 

worden gewogen. In deze gevallen moet het drooggewicht van het monster worden afgeleid volgens: 

 

Mloc = (1 000 x V x ns) x (%E/100) x Ma/Mva  

 

waarin: 

V is het volume van het geïnspecteerde monster op locatie, in m3; 

ns is de volumieke massa van het geconsolideerde materiaal op locatie, in kg/dm3; 

%E is een schatting van de inspectie-efficiëntie, in %. 

 

waarin: 

V (in dm3) : volume (V) van de sleuf of het gegraven gat. 

Mk (in mg) : massa van de verzamelde asbesthoudende materialen van het type "k" (bijvoorbeeld 

asbestplaatjes). 

%k,i : gemiddeld % van asbestsoort "i" (bijv. chrysotiel) in de verzamelde asbesthoudende materialen 

van type "k". 

Ns (in kg/dm3) : stortgewicht van de grond/puin. 

ds : percentage droge stof 
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4.3 Analyseresultaten en interpretatie 

 
In deze paragraaf zijn de resultaten van de chemische analyses van de grond- en 
grondwatermonsters, gerelateerd aan toetsingswaarden, weergegeven in tabelvorm. Na elke tabel 
worden de onderzoeksresultaten besproken.  
In bijlage 4 zijn van alle uitgevoerde analyses de analysecertificaten van Omegam opgenomen. 
 

4.3.1 Verkennend bodemonderzoek volgens NEN-5740 

 
boven- en ondergrond (0.0-2.0 m-mv) 
In tabel 18 t/m 20 wordt een volledig overzicht weergegeven van de analyseresultaten getoetst aan de 
toetsingswaarde.  
 
tabel 18: gemeten gehaltes (mg/kg d.s.) in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

 

  

Project

Certif icaat

Toetsing

Toetsversie

Analyse Eenheid  AW  T  I  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI

monster voorbehandeling Ja Ja Ja

droge stof % 87.6 87.6 88.8 88.8 90.4 90.4

gew icht artefacteng <1 <1 <1

aard van de artefacten- Geen Geen Geen

organische stof (gloeiverlies)% 1.7 1.7 2.6 2.6 2.3 2.3

lutum (bodem) % vd DS 6.6 6.6 4.1 4.1 2.3 2.3

barium
+

mg/kg 920 <20 34.4 -- 21 64.5 -- <20 52.3 --

cadmium mg/kg 0.6 6.8 13 <0.2 0.225 <=AW 0 <0.2 0.227 <=AW 0 <0.2 0.237 <=AW 0

kobalt mg/kg 15 102 190 <1.5 2.46 <=AW 0 <1.5 3 <=AW 0 2.1 7.15 <=AW 0

koper mg/kg 40 115 190 6.0 10.7 <=AW 0 7.5 14.2 <=AW 0 8.2 16.6 <=AW 0

kw ik° mg/kg 0.15 18 36 <0.05 0.0468 <=AW 0 <0.05 0.0484 <=AW 0 <0.05 0.0499 <=AW 0

lood mg/kg 50 290 530 <10 10.2 <=AW 0 14 21 <=AW 0 23 35.8 <=AW 0

molybdeen mg/kg 1.5 96 190 <0.5 0.35 <=AW 0 <0.5 0.35 <=AW 0 <0.5 0.35 <=AW 0

nikkel mg/kg 35 68 100 3.0 6.33 <=AW 0 <3 5.21 <=AW 0 5.0 14.2 <=AW 0

zink mg/kg 140 430 720 20 38.5 <=AW 0 24 50.8 <=AW 0 49 114 <=AW 0

naftaleen mg/kg 0.02 0.02 <0.01 0.007 <0.01 0.007

pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)mg/kg 1.5 21 40 11.55 11.6 IN 0.26 0.284 0.284 <=AW 0 0.567 0.567 <=AW 0

som PCB (7) (0.7 factor)ug/kg 20 510 1000 4.9 24.5 <=AW - 4.9 18.8 <=AW - 4.9 21.3 <=AW -

totaal olie C10 - C40mg/kg 190 2595 5000 40 200 IN 0.00 <20 53.8 <=AW 0 <20 60.9 <=AW 0

22-M10304-Slagboomsweg 2 te Markelo

13663279  

12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb

Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 11-05-2022 - 15:58

Parameters Toetsing 13663279-001 13663279-002 13663279-003

MM1
MM1, 02: 15-45, 22: 30-45, 23: 0-40, 24: 0-30 MM2
MM2, 04: 0-40, 26: 0-40, 27: 20-40, 29: 0-40 MM3
MM3, 03: 10-25, 30: 0-40, 32: 0-40

Grond (AS3000) Grond (AS3000) Grond (AS3000)

Overschrijding Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde

KORRELGROOTTEVERDELING

METALEN

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

MINERALE OLIE

SR Resultaat op het analyserapport

BT Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing gebruikte waarden.

BC Toetsoordeel

AW Achtergrondwaarde (door SGS beheerd)

T Tussenwaarde (door SGS berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving)

I Interventie waarde (door SGS beheerd)

BI SGS berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) )

- Geen toetsoordeel mogelijk

-- Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing

<=AW Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde

WO Wonen

IN Industrie

>I Groter dan interventiewaarde

Rood > Interventiewaarde

Roze > Industrie

Oranje >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1)

Blauw >= Achtergrond waarde

Verklaring kolommen

Verklaring toetsingsoordelen

Kleur informatie
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tabel 19: gemeten gehaltes (mg/kg d.s.) in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

 

   

Project

Certif icaat

Toetsing

Toetsversie

Analyse Eenheid  AW  T  I  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI

monster voorbehandeling Ja Ja Ja

droge stof % 87.6 87.6 84.7 84.7 87.4 87.4

gew icht artefacteng <1 <1 <1

aard van de artefacten- Geen Geen Geen

organische stof (gloeiverlies)% 4.4 4.4 4.2 4.2 2.7 2.7

lutum (bodem) % vd DS 5.3 5.3 5.0 5.0 5.7 5.7

barium
+

mg/kg 920 65 178 -- 24 67.6 -- 23 60.9 --

cadmium mg/kg 0.6 6.8 13 0.32 0.474 <=AW 0 0.32 0.48 <=AW 0 <0.2 0.221 <=AW 0

kobalt mg/kg 15 102 190 2.9 7.49 <=AW 0 <1.5 2.78 <=AW 0 <1.5 2.63 <=AW 0

koper mg/kg 40 115 190 23 39.8 <=AW 0 9.5 16.7 <=AW 0 8.8 15.8 <=AW 0

kw ik° mg/kg 0.15 18 36 0.08 0.107 <=AW 0 0.07 0.0943 <=AW 0 <0.05 0.0472 <=AW 0

lood mg/kg 50 290 530 98 140 WO 0.19 15 21.5 <=AW 0 11 16 <=AW 0

molybdeen mg/kg 1.5 96 190 <0.5 0.35 <=AW 0 0.57 0.57 <=AW 0 <0.5 0.35 <=AW 0

nikkel mg/kg 35 68 100 5.4 12.4 <=AW 0 <3 4.9 <=AW 0 <3 4.68 <=AW 0

zink mg/kg 140 430 720 150 290 IN 0.26 40 78.5 <=AW 0 30 59 <=AW 0

naftaleen mg/kg <0.01 0.007 <0.01 0.007 <0.01 0.007

pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)mg/kg 1.5 21 40 0.687 0.687 <=AW 0 0.184 0.184 <=AW 0 0.234 0.234 <=AW 0

som PCB (7) (0.7 factor)ug/kg 20 510 1000 4.9 11.1 <=AW - 4.9 11.7 <=AW - 4.9 18.1 <=AW -

totaal olie C10 - C40mg/kg 190 2595 5000 <20 31.8 <=AW 0 <20 33.3 <=AW 0 <20 51.9 <=AW 0

22-M10304-Slagboomsweg 2 te Markelo

13663279  

12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb

Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 11-05-2022 - 15:58

Parameters Toetsing 13663279-004 13663279-005 13663279-006

MM4
MM4, 06: 0-50, 09: 0-50, 18: 0-50, 19: 0-50, 20: 0-50 MM5
MM5, 07: 0-50, 08: 0-50, 10: 0-50, 11: 0-50, 12: 0-50 MM6
MM6, 05: 0-50, 13: 0-50, 14: 0-50, 15: 0-50, 16: 0-50, 17: 0-40

Grond (AS3000) Grond (AS3000) Grond (AS3000)

Overschrijding Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde

KORRELGROOTTEVERDELING

METALEN

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

MINERALE OLIE

SR Resultaat op het analyserapport

BT Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing gebruikte waarden.

BC Toetsoordeel

AW Achtergrondwaarde (door SGS beheerd)

T Tussenwaarde (door SGS berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving)

I Interventie waarde (door SGS beheerd)

BI SGS berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) )

- Geen toetsoordeel mogelijk

-- Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing

<=AW Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde

WO Wonen

IN Industrie

>I Groter dan interventiewaarde

Rood > Interventiewaarde

Roze > Industrie

Oranje >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1)

Blauw >= Achtergrond waarde

Verklaring kolommen

Verklaring toetsingsoordelen

Kleur informatie
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tabel 20: gemeten gehaltes (mg/kg d.s.) in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

 

 

  

Project

Certif icaat

Toetsing

Toetsversie

Analyse Eenheid  AW  T  I  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI

monster voorbehandeling Ja Ja Ja

droge stof % 85.5 85.5 84.6 84.6 86.4 86.4

gew icht artefacteng <1 <1 <1

aard van de artefacten- Geen Geen Geen

organische stof (gloeiverlies)% <0.5 0.5 <0.5 0.5 <0.5 0.5

lutum (bodem) % vd DS <2 <2 3.2 3.2 6.4 6.4

barium
+

mg/kg 920 <20 54.2 -- <20 47.2 -- <20 35 --

cadmium mg/kg 0.6 6.8 13 <0.2 0.241 <=AW 0 <0.2 0.237 <=AW 0 <0.2 0.226 <=AW 0

kobalt mg/kg 15 102 190 <1.5 3.69 <=AW 0 <1.5 3.26 <=AW 0 <1.5 2.49 <=AW 0

koper mg/kg 40 115 190 <5 7.24 <=AW 0 <5 6.95 <=AW 0 <5 6.29 <=AW 0

kw ik° mg/kg 0.15 18 36 <0.05 0.0503 <=AW 0 <0.05 0.0493 <=AW 0 <0.05 0.0469 <=AW 0

lood mg/kg 50 290 530 <10 11 <=AW 0 <10 10.8 <=AW 0 <10 10.2 <=AW 0

molybdeen mg/kg 1.5 96 190 <0.5 0.35 <=AW 0 <0.5 0.35 <=AW 0 <0.5 0.35 <=AW 0

nikkel mg/kg 35 68 100 <3 6.12 <=AW 0 <3 5.57 <=AW 0 <3 4.48 <=AW 0

zink mg/kg 140 430 720 <20 33.2 <=AW 0 <20 31.3 <=AW 0 <20 27.1 <=AW 0

naftaleen mg/kg <0.01 0.007 <0.01 0.007 <0.01 0.007

pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)mg/kg 1.5 21 40 0.07 0.07 <=AW 0 0.07 0.07 <=AW 0 0.07 0.07 <=AW 0

som PCB (7) (0.7 factor)ug/kg 20 510 1000 4.9 24.5 <=AW - 4.9 24.5 <=AW - 4.9 24.5 <=AW -

totaal olie C10 - C40mg/kg 190 2595 5000 <20 70 <=AW 0 <20 70 <=AW 0 <20 70 <=AW 0

22-M10304-Slagboomsweg 2 te Markelo

13663279  

12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb

Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 11-05-2022 - 15:58

Parameters Toetsing 13663279-007 13663279-008 13663279-009

MM7
MM7, 02: 60-100, 02: 100-150, 02: 150-200, 03: 100-150, 03: 150-200, 04: 50-100, 04: 100-150, 04: 150-200MM8
MM8, 01: 90-140, 01: 150-200, 06: 80-100, 06: 100-150, 06: 150-200MM9
MM9, 05: 60-100, 05: 100-150, 05: 150-200, 07: 70-100, 07: 100-150, 07: 150-200

Grond (AS3000) Grond (AS3000) Grond (AS3000)

Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde

KORRELGROOTTEVERDELING

METALEN

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

MINERALE OLIE

SR Resultaat op het analyserapport

BT Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing gebruikte waarden.

BC Toetsoordeel

AW Achtergrondwaarde (door SGS beheerd)

T Tussenwaarde (door SGS berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving)

I Interventie waarde (door SGS beheerd)

BI SGS berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) )

- Geen toetsoordeel mogelijk

-- Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing

<=AW Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde

WO Wonen

IN Industrie

>I Groter dan interventiewaarde

Rood > Interventiewaarde

Roze > Industrie

Oranje >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1)

Blauw >= Achtergrond waarde

Verklaring kolommen

Verklaring toetsingsoordelen

Kleur informatie
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grondwater 
In tabel 21 wordt een volledig overzicht weergegeven van de analyseresultaten getoetst aan de 
toetsingswaarde. 
 
tabel 21: gemeten gehaltes (µg/l) in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

 
  

Project OPID 233693154#22-M10304-Slagboomsweg 2 te Markelo

Certificaten 1349714

Toetsing T.13 - Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb

Toetsversie BoToVa 2-1-2000 Toetsdatum: 20 mei 2022 13:01

Parameters Toetsing Monster 7168463 Monster 7168464

Pb1, 01-Pb1: 180-280 Pb2, 02-Pb2: 200-300

Max. Bodemindex 0,026 Max. Bodemindex 0,026

Toetsoordeel Overschrijding StreefwaardeToetsoordeel Voldoet aan Streefwaarde

Analyse Eenheid S T I Ana.Res. Std.Res. T.Oordeel B.Index Ana.Res. Std.Res. T.Oordeel B.Index

Metalen ICP-MS (opgelost)

barium (Ba) µg/l 50 337,5 625 54 1.1 S 0,007 22 - 0

cadmium (Cd) µg/l 0,4 3,2 6 < 0.2 - 0 < 0.2 - 0

kobalt (Co) µg/l 20 60 100 9,2 - 0 < 2 - 0

koper (Cu) µg/l 15 45 75 2,2 - 0 4,2 - 0

Kwik (Hg) (niet vluchtig) µg/l 0,05 0,175 0,3 < 0.05 - 0 < 0.05 - 0

lood (Pb) µg/l 15 45 75 2,3 - 0 < 2 - 0

molybdeen (Mo) µg/l 5 152,5 300 < 2 - 0 < 2 - 0

nikkel (Ni) µg/l 15 45 75 7 - 0 < 3 - 0

zink (Zn) µg/l 65 432,5 800 16 - 0 < 10 - 0

Minerale olie

minerale olie (florisil clean-up)µg/l 50 325 600 < 50 - 0 < 50 - 0

Vluchtige aromaten

benzeen µg/l 0,2 15,1 30 < 0.2 - 0 < 0.2 - 0

ethylbenzeen µg/l 4 77 150 < 0.2 - 0 < 0.2 - 0

naftaleen µg/l 0,01 35,005 70 < 0.02 - 0 < 0.02 - 0

o-xyleen µg/l < 0.1 0 < 0.1 0

styreen µg/l 6 153 300 < 0.2 - 0 < 0.2 - 0

tolueen µg/l 7 503,5 1000 < 0.2 - 0 < 0.2 - 0

xyleen (som m+p) µg/l < 0.2 0 < 0.2 0

Sommaties aromaten

som xylenen µg/l 0,2 35,1 70 0,2 - 0 0,2 - 0

Vluchtige chlooralifaten

1,1,1-trichloorethaan µg/l 0,01 150,005 300 < 0.1 - 0 < 0.1 - 0

1,1,2-trichloorethaan µg/l 0,01 65,005 130 < 0.1 - 0 < 0.1 - 0

1,1-dichloorethaan µg/l 7 453,5 900 < 0.2 - 0 < 0.2 - 0

1,1-dichlooretheen µg/l 0,01 5,005 10 < 0.1 - 0,006 < 0.1 - 0,006

1,1-dichloorpropaan µg/l < 0.2 0 < 0.2 0

1,2-dichloorethaan µg/l 7 203,5 400 < 0.2 - 0 < 0.2 - 0

1,2-dichloorpropaan µg/l < 0.2 0 < 0.2 0

1,3-dichloorpropaan µg/l < 0.2 0 < 0.2 0

cis-1,2-dichlooretheen µg/l < 0.1 0 < 0.1 0

dichloormethaan µg/l 0,01 500,005 1000 < 0.2 - 0 < 0.2 - 0

monochlooretheen (vinylchloride)µg/l 0,01 2,505 5 < 0.2 - 0,026 < 0.2 - 0,026

tetrachlooretheen µg/l 0,01 20,005 40 < 0.1 - 0,002 < 0.1 - 0,002

tetrachloormethaan µg/l 0,01 5,005 10 < 0.1 - 0,006 < 0.1 - 0,006

trans-1,2-dichlooretheen µg/l < 0.1 0 < 0.1 0

trichlooretheen µg/l 24 262 500 < 0.2 - 0 < 0.2 - 0

trichloormethaan µg/l 6 203 400 < 0.2 - 0 < 0.2 - 0

Sommaties

som C+T dichlooretheen µg/l 0,01 10,005 20 0,1 - 0,007 0,1 - 0,007

som dichloorpropanen µg/l 0,8 40,4 80 0,4 - 0 0,4 - 0

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers

tribroommethaan (bromoform)µg/l 630 < 0.2 @ 0 < 0.2 @ 0

Legenda

@ Geen toetsoordeel mogelijk

- <= Streefwaarde

x S x maal Streefwaarde

N.B. De vermelde tussenwaarde is door MijnLab berekend en is niet afkomstig uit BoToVa
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interpretatie onderzoeksresultaten grond en grondwater 

In tabel 22 staat een samenvatting weergegeven van de toetsresultaten van de onderzochte 

mengmonsters. 

tabel 22: samenvatting toetsresultaten per mengmonster 

Meng- 
monster Boringen Diepte Zintuiglijk >AW  >T  >I  

Indicatieve toetsing 
Bbk* 

bovengrond verharde en onbebouwde deel van het erf 

MM1 2+22 t/m 24 0.0-0.45 puinresten PAK’s, 

minerale 

olie 

- - Industrie* 

MM2 4+26+27+29 0.0-0.4 puinresten - - - Achtergrondwaarde* 

MM3 3+3-+32 0.0-0.4 puinresten+
asbest 
verdacht 
materiaal 

- - - Achtergrondwaarde* 

MM4 1+2 1.1-2.0 - lood, zink - - Industrie* 

bovengrond onverharde deel van de locatie 

MM4 6+9+18 t/m 
20 

0.0-0.5 puinsporen - - - Achtergrondwaarde* 

MM5 7+8+10 t/m 
12 

0.0-0.5 - - - - Achtergrondwaarde* 

MM6 5+13 t/m 17 0.0-0.5 - - - - Achtergrondwaarde* 

ondergrond en grondwater gehele locatie 

ondergrond        

MM7 2+3+4 0.5-2.0 - - - - Achtergrondwaarde* 

MM8 1+6 0.8-2.0 - - - - Achtergrondwaarde* 

MM9 5+7 0.6-2.0 - - - - Achtergrondwaarde* 

grondwater 

Pb1 1 1.8-2.8 - barium - - n.v.t. 

Pb2 2 2.0-3.0 - - - - n.v.t. 

 
 Legenda  
>AW overschrijding achtergrondwaarde (bodemindex =<0,5) 

>T overschrijding tussenwaarde (criteria voor nader onderzoek, bodemindex >0,5) 

>I overschrijding interventiewaarde (bodemindex >1) 

Bbk besluit bodemkwaliteit 

*= beoordeling is excl. onderzoek naar PFAS-verbindingen, onderzoek naar deze verbindingen is vanaf 8 juli 
2019 verplicht bij beoordeling van hergebruiksmogelijkheden van de grond 

 
bovengrond verharde en onbebouwde deel van het erf bovengrond (0.0-0.5 m-mv) 

Bovengrondmengmonster MM1 bevat een verhoogd gehalte polycyclische aromatische 
koolwaterstoffen (PAK som 10) en minerale olie t.o.v. de achtergrondwaarde.  
 
De bovengrondmengmonsters MM2 en MM3 bevatten geen van de onderzochte stoffen verhoogd 
t.o.v. de achtergrondwaarde resp. de streefwaarde.  
 
Bovengrondmengmonster MM4 bevat een verhoogd gehalte lood, zink (zware metalen) t.o.v. de 
achtergrondwaarde.  
 
De verhoogd gemeten gehalten lood, zink (zware metalen), PAK’s en/of minerale olie in de 
bovengrond zijn op basis van zintuiglijke waarnemingen mogelijk deels te relateren aan de o.a. 
zintuiglijk waargenomen puinresten in het opgeboorde monstermateriaal. 
Anderzijds zijn de verhoogd gemeten gehalten deels te relateren aan het jarenlange gebruik/bewoning 

van de locatie in het verleden. 
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In gebieden welke reeds langere tijd door de mens in gebruik zijn (o.a. langdurige bewoning of 
menselijk gebruik) geldt in algemene zin dat vaker verhoogde gehalten aan o.a. zware metalen en 
PAK’s in de grond worden gemeten. In algemene zin wordt opgemerkt dat antropogene beïnvloeding 
van een locatie in de meeste gevallen een negatief effect heeft op de kwaliteit van de bodem. 
Zware metalen, zoals cadmium, koper, kwik, lood, nikkel en zink, bezitten een geringe mobiliteit in de 
bodem en hechten zich met name aan slib- en kleideeltjes. Zware metalen komen van nature in 
bepaalde concentraties in de bodem voor. Deze concentraties kunnen verhoogd voorkomen in het 
stedelijk milieu. De afgifte vindt onder andere plaats door dakpannen, dakgoten, kabels en leidingen, 
verkeer en afval. Ook depositie van zware metalen op de bodem door industriële activiteiten is een 
mogelijke oorzaak van verhoogde concentraties. Tot de bedrijfsactiviteiten die verontreiniging van de 
bodem met zware metalen kunnen veroorzaken worden onder andere gerekend galvanische 
bedrijven, grafische industrie, sloperijen en metaalbewerkende industrie. 
 
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) ontstaan bij de onvolledige verbranding van 

koolstofbevattende materialen. Het zijn teerachtige stoffen die ontstaan bij de onvolledige verbranding 

van koolstofhoudende materialen als hout, fossiele brandstoffen, tabak of levensmiddelen.  

De aanwezigheid van PAK’s in de bodem zijn vaak het gevolg van de aanwezigheid van 

teerhoudende of koolstofhoudende stoffen, zoals bv. koolas, verbrandingsresten of teerresten.  

 

bovengrond onverharde deel van de gehele locatie (0.0-0.5 m-mv) 

De bovengrondmengmonsters MM4 t/m MM6 bevatten geen van de onderzochte stoffen verhoogd 
t.o.v. de achtergrondwaarde resp. de streefwaarde.  
 
 
ondergrond en grondwater gehele locatie 

 

ondergrond (0.5-2.0 m-mv) 

De ondergrondmengmonsters MM7 t/m MM9 bevatten geen van de onderzochte stoffen verhoogd 
t.o.v. de achtergrondwaarde resp. de streefwaarde.  
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grondwater 
peilbuis 1 (1.8-2.8 m-mv) 
Het grondwater t.p.v. peilbuis 1 bevat een verhoogd gehalte barium (zware metalen) t.o.v. de 
streefwaarde. 
 

Ten aanzien van het voorkomen van verhoogde gehaltes zware metalen in het freatisch grondwater 
kan worden opgemerkt dat dergelijke verhoogde gehaltes op tal van onverdachte locaties in 
Nederland regelmatig voorkomen. De gehaltes worden vaak in verhoogde mate aangetoond zonder 
dat daarbij sprake is van een verontreinigingsbron. De verhoogde gehaltes zware metalen kunnen o.a. 
worden veroorzaakt door wisselende milieuomstandigheden in de bodem alsmede door diverse 
bodemprocessen. Zo kan het onvoldoende herstelde evenwicht tussen grond en grondwater ten tijde 
van de bemonstering een mogelijke oorzaak zijn van het verhoogd voorkomen van zware metalen. 
Deels kunnen zware metalen van nature, door uitloging uit sedimenten, afhankelijk van het 
redoxpotentiaal, in verhoogde mate in het grondwater voorkomen, het betreft in deze gevallen 
natuurlijk verhoogde achtergrondwaarden. 
Opgemerkt wordt dat de aanwezigheid van zware metalen in het grondwater ook kan samenhangen 
met het vm. gebruik van de locatie. 
 
peilbuis 2 (2.0-3.0 m-mv) 
Het grondwater t.p.v. peilbuis 2 bevat geen van de onderzochte stoffen verhoogd t.o.v. de 
streefwaarde en/of detectiewaarde. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opmerking: 

Wanneer het gehalte van een parameter beneden de rapportagegrens van AS3000 ligt mag er, conform de 
Wijziging Regeling Bodemkwaliteit (Stc. 122, 27 juni 2008), voor de betreffende parameter vanuit worden gegaan 
dat deze voldoet aan de achtergrondwaarde (AW2000). 

 
Op basis van de circulaire bodemsanering 2009 zijn de toetsingswaarden voor barium (zware metalen) tijdelijk 
ingetrokken. Indien er op een locatie sprake is van een antropogene bron kan het gemeten gehalte barium 
indicatief worden getoetst aan de voormalige interventiewaarde. 
Wanneer het gehalte van een parameter beneden de rapportagegrens van AS3000 ligt mag er, conform de 

Wijziging Regeling Bodemkwaliteit (Stc. 122, 27 juni 2008), voor de betreffende parameter van uit worden gegaan 

dat deze voldoet aan de achtergrondwaarde (AW2000) resp. streefwaarde, e.e.a. geldt voor de gecorrigeerde 

som 1,2-dichlooretheen, gecorrigeerde som dichloorpropaan en som xylenen. 

Op basis van de circulaire bodemsanering 2009 zijn de toetsingswaarden voor barium (zware metalen) tijdelijk 
ingetrokken. Indien er op een locatie sprake is van een antropogene bron kan het gemeten gehalte barium 
indicatief worden getoetst aan de voormalige interventiewaarde. 
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4.3.3  verkennend onderzoek asbest in grond volgens NEN-5707+C2 

In deze paragraaf zijn de resultaten van de analyses van de grondmonsters, gerelateerd aan 

toetsingswaarden weergegeven in tabelvorm. Na elke tabel worden de onderzoeksresultaten 

besproken. In bijlage 4 zijn van alle uitgevoerde analyses de analysecertificaten opgenomen. 

De totale concentratie aan asbest per inspectiegat wordt conform NEN-5707+C2 bepaald door de 

concentratie visueel zichtbaar asbest in de grove zeeffractie (fractie >20 mm) te sommeren met de 

concentratie visueel niet zichtbaar asbest in de fijne zeeffractie (fractie <20 mm). 

Door het gewicht te bepalen van de evt. handmatig verzamelde asbesthoudende materialen en dit te 

delen door de massa (inhoud / soortelijk gewicht) van het betreffende inspectiegat wordt de 

concentratie asbestverdacht materiaal in het inspectiesleuf bepaald. Deze concentratie moet echter 

nog worden gecorrigeerd voor het percentage asbest in de materiaalmonsters dat door het 

laboratorium is bepaald. 

De analyseresultaten van de grond(meng)- en materiaalmonsters zijn samen met de interpretatie 

opgenomen in tabel 23 t/m 25. 

tabel 23: resultaten asbestanalyse materiaal verzamel monsters in de fractie > 20 mm (absoluut gewicht) 

Monsteromschrijving 

(inspectiegat) 

Vorm Asbestgehalte (%) 

Serpentijn Amfibool 

chrysotiel Amosiet  crocidoliet 

(mg) (mg) (mg) 

maaiveld - - - - 

inspectiegat 3 HB 1.200 (2-5%) - - 

inspectiegat 29 HB 1.000 (5-10%) - 1.000 (5-10%) 

inspectiegat 29 HB 5.400 (2-5%) - - 

Inspectiegaten 1+2+4+ 

21 t/m 28+30+31 

- - - - 

Toelichting  

HB  = hecht gebonden 

 

tabel 24: resultaten asbestanalyses grondmengmonsters uit de fractie <20 mm 

inspectiegat monstercode diepte in  

m-mv 

gewogen asbestconcentratie < 20 mm 

    

      serpentijn amfibool asbest 

(gewogen) 

  afgerond 

      crysotiel amosiet crocidoliet mg/kg 

2+21 t/m 24 M1 0.0-max.0.45 - - - <2 

4+25 t/m 28 M2 0.0-max.0.45 33 - 92 125 

30+31 M3 0.0-max.0.5 15 - 42 57 

3+29+32 M4 0.0-max.0.4 91 - 51 142 

 

Op de analysecertificaten staan de bovengrenzen van de analyses vermeld. Deze gelden als 

detectiegrenzen en zijn qua hoogte afhankelijk van de onderzochte monstervolumes en de 

samenstelling van de monsters. 
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tabel 25: overschrijdingstabel resultaten totaal asbestanalyses  

inspectiegat 

(m-mv) 

 

Berekende asbestconcentratie 

(fractie > 20 mm) 

mg/kg d.s. (gewogen) 

Asbestconcentratie 

(fractie < 20 mm) 

mg/kg d.s. (gewogen) 

Totale asbestconcentratie 

mg/kg d.s. (gewogen) 

gem. 

conc. 

ondergrens bovengre

ns 

gem. 

conc. 

ondergrens bovengrens gem. 

conc. 

onder- 

grens 

boven- 

grens 

3 50.0 28.6 71.4 134.9# 98.7# 173.5# 184.9 

(+) 

127.3 244.9 

2+21 t/m 24 - - - <2 <2 <2 <2 

(-) 

<2 <2 

4+25 t/m 28 - - - 125 78.9 171.1 125 

(+) 

78.9 171.1 

29 183.6 122.4 244.8 134.9# 98.7# 173.5# 318.5 

(+) 

221.12 418.3 

30+31 - - - 56.7 35.8 77.6 56.7 

(+/-) 

35.8 77.6 

32 80.6 46.1 115.2 134.9# 98.7# 173.5# 215.5 

(+) 

144.8 288.7 

toelichting  

* =gehalte is indicatief van betreffend monster is de fractie <20 mm niet onderzocht 

** = de maaiveldinspectie is indicatief, het maaiveld kon slechts beperkt worden geïnspecteerd 

-  =geen asbest aangetoond (concentratie beneden of gelijk aan de bepalingsgrens) 

+/- =concentratie boven de bepalingsgrens en beneden of gelijk aan de interventiewaarde: licht verhoogd 

+ =concentratie boven de interventiewaarde: sterk verhoogd 
# = waarde is gecorrigeerd voor de fractie <20 mm 

 

interpretatie resultaten 
 

maaiveld 

Op basis van de visuele locatie-inspectie is op het geïnspecteerde maaiveld visueel geen 

asbestverdacht materiaal waargenomen. 

 

bovengrond (0.0-max. 0.5 m-mv) 

Ter plaatse van inspectiegat 3 is in de uitgegraven bovengrond (bodemlaag tussen 0.1-0.25 m-mv) in 

de fractie >20 mm zintuiglijk asbesthoudend materiaal waargenomen. De verontreiniging betreft 

serpentijn asbest dat in hechtgebonden vorm aanwezig is.  

In het geanalyseerde bovengrondmonster M4 (zeeffractie < 20 mm) uit de inspectiegaten 3+29+32 

(laag in de bodemlaag tussen 0.0-max. 0.4 m-mv) is een gemiddeld gewogen concentratie asbest 

gemeten van 134.9 mg/kg d.s. (gecorrigeerd voor de fractie >20 mm). Het totale gemiddeld indicatief 

gewogen gehalte asbest (fractie <20 mm + fractie >20 mm) in de bovengrond t.p.v. inspectiegat 3 

bedraagt ter indicatie 184.9  mg/kg d.s en is daarmee verhoogd t.o.v. de interventiewaarde.  

De interventiewaarde (100 mg/kg d.s) voor asbest alsmede het criterium voor nader onderzoek (> 50 

mg/kg d.s.) wordt overschreden. De bovengrond uit inspectiegat 3 is ter indicatie verontreinigd met 

asbest boven de interventiewaarde. 

 

Ter plaatse van de inspectiegaten 2+21 t/m 24 is in de uitgegraven bovengrond (bodemlaag tussen 

0.0- max. 0.45 m-mv) in de fractie >20 mm zintuiglijk geen asbestverdacht materiaal waargenomen.   

In het geanalyseerde bovengrondmengmonster M1 (zeeffractie < 20 mm) van de inspectiegaten 2+21 

t/m 24 in de bodemlaag tussen 0.0-max. 0.45 m-mv) is een gemiddeld gewogen concentratie asbest 

gemeten van <2 mg/kg d.s. Het totale gemiddeld indicatief gewogen gehalte asbest (fractie <20 mm + 

fractie >20 mm) in de bovengrond t.p.v. de inspectiegaten 2+21 t/m 24 bedraagt ter indicatie <2 mg/kg 

d.s en is daarmee niet verhoogd t.o.v. de bepalingsgrens. De interventiewaarde (100 mg/kg d.s) voor 

asbest alsmede het criterium voor nader onderzoek (> 50 mg/kg d.s.) wordt niet overschreden. De 

bovengrond uit de inspectiegaten 2+21 t/m 24 is niet aantoonbaar verontreinigd met asbest. 
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Ter plaatse van de inspectiegaten 4+25 t/m 28 is in de uitgegraven bovengrond (bodemlaag tussen 

0.0- max. 0.45 m-mv) in de fractie >20 mm zintuiglijk geen asbestverdacht materiaal waargenomen.   

In het geanalyseerde bovengrondmengmonster M2 (zeeffractie < 20 mm) van de inspectiegaten 4+25 

t/m 28 in de bodemlaag tussen 0.0-max. 0.45 m-mv) is een gemiddeld gewogen concentratie asbest 

gemeten van 125 mg/kg d.s. Het totale gemiddeld indicatief gewogen gehalte asbest (fractie <20 mm 

+ fractie >20 mm) in de bovengrond t.p.v. de inspectiegaten 4+25 t/m 28 bedraagt ter indicatie  

125 mg/kg d.s en is daarmee verhoogd t.o.v. de interventiewaarde.  

De interventiewaarde (100 mg/kg d.s) voor asbest alsmede het criterium voor nader onderzoek (> 50 

mg/kg d.s.) wordt overschreden. De bovengrond uit de inspectiegaten 4+25 t/m 28 is ter indicatie 

verontreinigd met asbest boven de interventiewaarde. 

 

Ter plaatse van inspectiegat 29 is in de uitgegraven bovengrond (bodemlaag tussen 0.0-0.4 m-mv) in 

de fractie >20 mm zintuiglijk asbesthoudend materiaal waargenomen. De verontreiniging betreft 

serpentijn en amfibool asbest dat in hechtgebonden vorm aanwezig is.  

In het geanalyseerde bovengrondmonster M4 (zeeffractie < 20 mm) uit de inspectiegaten 3+29+32 

(laag in de bodemlaag tussen 0.0-max. 0.4 m-mv) is een gemiddeld gewogen concentratie asbest 

gemeten van 134.9 mg/kg d.s. (gecorrigeerd voor de fractie >20 mm). Het totale gemiddeld indicatief 

gewogen gehalte asbest (fractie <20 mm + fractie >20 mm) in de bovengrond t.p.v. inspectiegat 29 

bedraagt ter indicatie 318.5 mg/kg d.s en is daarmee verhoogd t.o.v. de interventiewaarde.  

De interventiewaarde (100 mg/kg d.s) voor asbest alsmede het criterium voor nader onderzoek (> 50 

mg/kg d.s.) wordt overschreden. De bovengrond uit inspectiegat 29 is ter indicatie verontreinigd met 

asbest boven de interventiewaarde. 

 

Ter plaatse van de inspectiegaten 30+31 is in de uitgegraven bovengrond (bodemlaag tussen 0.0- 

max. 0.45 m-mv) in de fractie >20 mm zintuiglijk geen asbestverdacht materiaal waargenomen.   

In het geanalyseerde bovengrondmengmonster M3 (zeeffractie < 20 mm) van de inspectiegaten 

30+31 in de bodemlaag tussen 0.0-max. 0.5 m-mv) is een gemiddeld gewogen concentratie asbest 

gemeten van 57 mg/kg d.s. Het totale gemiddeld indicatief gewogen gehalte asbest (fractie <20 mm + 

fractie >20 mm) in de bovengrond t.p.v. de inspectiegaten 30+31 bedraagt ter indicatie  

57 mg/kg d.s en is daarmee verhoogd t.o.v. de bepalingsgrens.  

De interventiewaarde (100 mg/kg d.s) voor asbest wordt in dit geval niet overschreden. Het criterium 

voor nader onderzoek (> 50 mg/kg d.s.) wordt wel overschreden. De bovengrond uit de inspectiegaten 

30+31 is ter indicatie verontreinigd met asbest onder de interventiewaarde. 

 

Ter plaatse van inspectiegat 32 is in de uitgegraven bovengrond (bodemlaag tussen 0.0-0.4 m-mv) in 

de fractie >20 mm zintuiglijk asbesthoudend materiaal waargenomen. De verontreiniging betreft 

serpentijn asbest dat in hechtgebonden vorm aanwezig is.  

In het geanalyseerde bovengrondmonster M4 (zeeffractie < 20 mm) uit de inspectiegaten 3+29+32 

(laag in de bodemlaag tussen 0.0-max. 0.4 m-mv) is een gemiddeld gewogen concentratie asbest 

gemeten van 134.9 mg/kg d.s. (gecorrigeerd voor de fractie >20 mm). Het totale gemiddeld indicatief 

gewogen gehalte asbest (fractie <20 mm + fractie >20 mm) in de bovengrond t.p.v. inspectiegat 32 

bedraagt ter indicatie 215.5 mg/kg d.s en is daarmee verhoogd t.o.v. de interventiewaarde.  

De interventiewaarde (100 mg/kg d.s) voor asbest alsmede het criterium voor nader onderzoek (> 50 

mg/kg d.s.) wordt overschreden. De bovengrond uit inspectiegat 32 is ter indicatie verontreinigd met 

asbest boven de interventiewaarde. 
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ondergrond (0.5-2.0 m-mv) 

fractie >20 mm 

Op basis van de uitgevoerde inspectie van het opgeboorde materiaal uit inspectiegat 2, 3 en 4 zijn 

vanaf ca. 0.5 m-mv visueel geen bodemvreemde materialen waargenomen. 

 

fractie <20 mm 

Van de ongeroerde ondergrond vanaf 0.5 m-mv zijn in deze fase van het onderzoek geen 

grondmonsters geanalyseerd op de fractie <20 mm. Omdat geen asbestverdacht materiaal (met 

fractie > 20 mm) in de ongeroerde ondergrond is aangetroffen is de verwachting dat er geen asbest 

met fractie < 20 mm in de ongeroerde ondergrond aanwezig is. 
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5 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
 
Naar aanleiding van de resultaten van het verkennend- en nader bodemonderzoek en verkennend 
onderzoek asbest in grond worden de volgende conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan. 
 

5.1  verkennend milieukundig bodemonderzoek NEN-5740+A1 

 

grond 

Op basis van zintuiglijke waarnemingen zijn in het opgeboorde bodemmateriaal puinresten, en 

plaatselijk asbesthoudend materiaal waargenomen. 

 
Een samenvatting van de toetsingsresultaten staat weergegeven in tabel 26. 

 
tabel 26: samenvatting toetsresultaten 

Meng- 
monster Boringen Diepte Zintuiglijk >AW  >T  >I  

Indicatieve toetsing 
Bbk* 

bovengrond verharde en onbebouwde deel van het erf 

MM1 2+22 t/m 24 0.0-0.45 puinresten PAK’s, 

minerale 

olie 

- - Industrie* 

MM2 4+26+27+29 0.0-0.4 puinresten - - - Achtergrondwaarde* 

MM3 3+3-+32 0.0-0.4 puinresten+
asbest 
verdacht 
materiaal 

- - - Achtergrondwaarde* 

MM4 1+2 1.1-2.0 - lood, zink - - Industrie* 

bovengrond onverharde deel van de locatie 

MM4 6+9+18 t/m 
20 

0.0-0.5 puinsporen - - - Achtergrondwaarde* 

MM5 7+8+10 t/m 
12 

0.0-0.5 - - - - Achtergrondwaarde* 

MM6 5+13 t/m 17 0.0-0.5 - - - - Achtergrondwaarde* 

ondergrond en grondwater gehele locatie 

ondergrond        

MM7 2+3+4 0.5-2.0 - - - - Achtergrondwaarde* 

MM8 1+6 0.8-2.0 - - - - Achtergrondwaarde* 

MM9 5+7 0.6-2.0 - - - - Achtergrondwaarde* 

grondwater 

Pb1 1 1.8-2.8 - barium - - n.v.t. 

Pb2 2 2.0-3.0 - - - - n.v.t. 

 
 Legenda  
>AW overschrijding achtergrondwaarde (bodemindex =<0,5) 

>T overschrijding tussenwaarde (criteria voor nader onderzoek, bodemindex >0,5) 

>I overschrijding interventiewaarde (bodemindex >1) 

Bbk besluit bodemkwaliteit 

*= beoordeling is excl. onderzoek naar PFAS-verbindingen, onderzoek naar deze verbindingen is vanaf 8 juli 
2019 verplicht bij beoordeling van hergebruiksmogelijkheden van de grond 
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bovengrond verharde en onbebouwde deel van het erf bovengrond (0.0-0.5 m-mv) 

Bovengrondmengmonster MM1 bevat een verhoogd gehalte polycyclische aromatische 
koolwaterstoffen (PAK som 10) en minerale olie t.o.v. de achtergrondwaarde,de tussenwaarde 
(indicatie voor nader onderzoek) en de bodemindex-waarde (>0.5) wordt in deze gevallen niet 
overschreden zodat er uit milieuhygiënische overweging, naar onze mening,  geen directe aanleiding 
bestaat tot het instellen van aanvullend onderzoek. 
 
De bovengrondmengmonsters MM2 en MM3 bevatten geen van de onderzochte stoffen verhoogd 
t.o.v. de achtergrondwaarde resp. de streefwaarde.  
 
Bovengrondmengmonster MM4 bevat een verhoogd gehalte lood, zink (zware metalen) t.o.v. de 
achtergrondwaarde, de tussenwaarde (indicatie voor nader onderzoek) en de bodemindex-waarde 
(>0.5) wordt in deze gevallen niet overschreden zodat er uit milieuhygiënische overweging, naar onze 
mening,  geen directe aanleiding bestaat tot het instellen van aanvullend onderzoek. 
 

bovengrond onverharde deel van de gehele locatie (0.0-0.5 m-mv) 

De bovengrondmengmonsters MM4 t/m MM6 bevatten geen van de onderzochte stoffen verhoogd 
t.o.v. de achtergrondwaarde resp. de streefwaarde.  
 
ondergrond en grondwater gehele locatie 

ondergrond (0.5-2.0 m-mv) 

De ondergrondmengmonsters MM7 t/m MM9 bevatten geen van de onderzochte stoffen verhoogd 
t.o.v. de achtergrondwaarde resp. de streefwaarde.  
 
grondwater 
peilbuis 1 (1.8-2.8 m-mv) 
Het grondwater t.p.v. peilbuis 1 bevat een verhoogd gehalte barium (zware metalen) t.o.v. de 
streefwaarde, de tussenwaarde (indicatie voor nader onderzoek) en de bodemindex-waarde (>0.5) 
wordt in dit geval niet overschreden zodat er uit milieuhygiënische overweging, naar onze mening,  
geen directe aanleiding bestaat tot het instellen van aanvullend onderzoek. 
peilbuis 2 (2.0-3.0 m-mv) 
Het grondwater t.p.v. peilbuis 2 bevat geen van de onderzochte stoffen verhoogd t.o.v. de 
streefwaarde en/of detectiewaarde. 
 
 

toetsing hypothese 
In tabel 27 is de hypothese en de noodzaak tot vervolgonderzoek beoordeeld aan de hand van de 

onderzoeksresultaten. 

tabel 27: toetsing hypothese NEN-5740 

Locatie  Hypothese Correct? Verkennend onderzoek met 
nieuwe hypothese? 

Nader onderzoek? 

Slagboomsdijk 2 
Markelo 

deels 
verdacht 
en deels 
onverdacht 

Ja, er zijn 
verhoogde 
gehalten 
aangetoond 

nee, onderzoeksinspanning 
voldoende  

nee, er zijn geen 
matig of sterk 
verhoogde gehalten 
gemeten 

 

De onderzoeksresultaten stemmen overeen met de gestelde hypothese, de vooraf gestelde 

hypothese “verdacht” wordt aanvaard. 
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5.2 verkennend onderzoek asbest in grond NEN 5707+C2 

 

maaiveld 

Op basis van de visuele locatie-inspectie is op het geïnspecteerde maaiveld geen asbestverdacht 

materiaal waargenomen. 

Op het maaiveld zijn zintuiglijk puin-, en asbestresten waargenomen. 

 

Een samenvatting van de toetsingsresultaten staat weergegeven in tabel 28. 

 
tabel 28: overschrijdingstabel resultaten totaal asbestanalyses  

inspectiegat 

(m-mv) 

 

Berekende asbestconcentratie 

(fractie > 20 mm) 

mg/kg d.s. (gewogen) 

Asbestconcentratie 

(fractie < 20 mm) 

mg/kg d.s. (gewogen) 

Totale asbestconcentratie 

mg/kg d.s. (gewogen) 

gem. 

conc. 

ondergrens bovengre

ns 

gem. 

conc. 

ondergrens bovengrens gem. 

conc. 

onder- 

grens 

boven- 

grens 

3 50.0 28.6 71.4 134.9# 98.7# 173.5# 184.9 

(+) 

127.3 244.9 

2+21 t/m 24 - - - <2 <2 <2 <2 

(-) 

<2 <2 

4+25 t/m 28 - - - 125 78.9 171.1 125 

(+) 

78.9 171.1 

29 183.6 122.4 244.8 134.9# 98.7# 173.5# 318.5 

(+) 

221.12 418.3 

30+31 - - - 56.7 35.8 77.6 56.7 

(+/-) 

35.8 77.6 

32 80.6 46.1 115.2 134.9# 98.7# 173.5# 215.5 

(+) 

144.8 288.7 

toelichting  

* =gehalte is indicatief van betreffend monster is de fractie <20 mm niet onderzocht 

** = de maaiveldinspectie is indicatief, het maaiveld kon slechts beperkt worden geïnspecteerd 

-  =geen asbest aangetoond (concentratie beneden of gelijk aan de bepalingsgrens) 

+/- =concentratie boven de bepalingsgrens en beneden of gelijk aan de interventiewaarde: licht verhoogd 

+ =concentratie boven de interventiewaarde: sterk verhoogd 
# = waarde is gecorrigeerd voor de fractie <20 mm 

 

 

bovengrond (0.0-max. 0.5 m-mv) 

Ter plaatse van inspectiegat 3 is in de uitgegraven bovengrond (bodemlaag tussen 0.1-0.25 m-mv) in 

de fractie >20 mm en <20 mm asbesthoudend materiaal aangetoond. 

Het totale indicatief gemiddeld gewogen gehalte asbest (fractie <20 mm + fractie >20 mm) in de 

bovengrond t.p.v. inspectiegat 3 bedraagt ter indicatie 184.9  mg/kg d.s en is daarmee verhoogd t.o.v. 

de interventiewaarde.  

De interventiewaarde (100 mg/kg d.s) voor asbest alsmede het criterium voor nader onderzoek (> 50 

mg/kg d.s.) wordt overschreden. De bovengrond uit inspectiegat 3 is ter indicatie verontreinigd met 

asbest boven de interventiewaarde. 

Aangezien het criterium voor nader onderzoek (> 50 mg/kg d.s.) en de interventiewaarde (> 100 

mg/kg d.s) in dit geval wordt overschreden wordt geadviseerd om nader onderzoek uit te voeren 

teneinde vast te stelen of er op de locatie al dan niet sprake is van ernstige bodemverontreiniging met 

asbest. 
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Ter plaatse van de inspectiegaten 2+21 t/m 24 is in de uitgegraven bovengrond (bodemlaag tussen 

0.0- max. 0.45 m-mv) in de fractie >20 mm en <20 mm geen asbestverdacht materiaal waargenomen.   

Het totale gemiddeld indicatief gewogen gehalte asbest (fractie <20 mm + fractie >20 mm) in de 

bovengrond t.p.v. de inspectiegaten 2+21 t/m 24 bedraagt ter indicatie <2 mg/kg d.s en is daarmee 

niet verhoogd t.o.v. de bepalingsgrens. De interventiewaarde (100 mg/kg d.s) voor asbest alsmede het 

criterium voor nader onderzoek (> 50 mg/kg d.s.) wordt niet overschreden. De bovengrond uit de 

inspectiegaten 2+21 t/m 24 is niet aantoonbaar verontreinigd met asbest. 

 

Ter plaatse van de inspectiegaten 4+25 t/m 28 is in de uitgegraven bovengrond (bodemlaag tussen 

0.0- max. 0.45 m-mv) in de fractie >20 mm zintuiglijk geen asbestverdacht materiaal waargenomen.   

In het geanalyseerde bovengrondmengmonster M2 (zeeffractie < 20 mm) van de inspectiegaten 4+25 

t/m 28 in de bodemlaag tussen 0.0-max. 0.45 m-mv) is een gemiddeld gewogen concentratie asbest 

gemeten van 125 mg/kg d.s. Het totale indicatief gemiddeld gewogen gehalte asbest (fractie <20 mm 

+ fractie >20 mm) in de bovengrond t.p.v. de inspectiegaten 4+25 t/m 28 bedraagt ter indicatie  

125 mg/kg d.s en is daarmee verhoogd t.o.v. de interventiewaarde.  

De interventiewaarde (100 mg/kg d.s) voor asbest alsmede het criterium voor nader onderzoek (> 50 

mg/kg d.s.) wordt overschreden. De bovengrond uit de inspectiegaten 4+25 t/m 28 is ter indicatie 

verontreinigd met asbest boven de interventiewaarde. 

Aangezien het criterium voor nader onderzoek (> 50 mg/kg d.s.) en de interventiewaarde (> 100 

mg/kg d.s) in dit geval wordt overschreden wordt geadviseerd om nader onderzoek uit te voeren 

teneinde vast te stelen of er op de locatie al dan niet sprake is van ernstige bodemverontreiniging met 

asbest. 

 

Ter plaatse van inspectiegat 29 is in de uitgegraven bovengrond (bodemlaag tussen 0.0-0.4 m-mv) in 

de fractie >20 mm en <20 mm asbesthoudend materiaal aangetoond. 

Het totale indicatief gemiddeld gewogen gehalte asbest (fractie <20 mm + fractie >20 mm) in de 

bovengrond t.p.v. inspectiegat 29 bedraagt ter indicatie 318.5 mg/kg d.s en is daarmee verhoogd t.o.v. 

de interventiewaarde.  

De interventiewaarde (100 mg/kg d.s) voor asbest alsmede het criterium voor nader onderzoek (> 50 

mg/kg d.s.) wordt overschreden. De bovengrond uit inspectiegat 29 is ter indicatie verontreinigd met 

asbest boven de interventiewaarde. 

Aangezien het criterium voor nader onderzoek (> 50 mg/kg d.s.) en de interventiewaarde (> 100 

mg/kg d.s) in dit geval wordt overschreden wordt geadviseerd om nader onderzoek uit te voeren 

teneinde vast te stelen of er op de locatie al dan niet sprake is van ernstige bodemverontreiniging met 

asbest. 

 

Ter plaatse van de inspectiegaten 30+31 is in de uitgegraven bovengrond (bodemlaag tussen 0.0- 

max. 0.45 m-mv) in de fractie >20 mm zintuiglijk geen asbestverdacht materiaal waargenomen.   

In het geanalyseerde bovengrondmengmonster M3 (zeeffractie < 20 mm) van de inspectiegaten 

30+31 in de bodemlaag tussen 0.0-max. 0.5 m-mv) is een gemiddeld gewogen concentratie asbest 

gemeten van 57 mg/kg d.s. Het totale indicatief gemiddeld gewogen gehalte asbest (fractie <20 mm + 

fractie >20 mm) in de bovengrond t.p.v. de inspectiegaten 30+31 bedraagt ter indicatie  

57 mg/kg d.s en is daarmee verhoogd t.o.v. de bepalingsgrens.  

De interventiewaarde (100 mg/kg d.s) voor asbest wordt in dit geval niet overschreden. Het criterium 

voor nader onderzoek (> 50 mg/kg d.s.) wordt wel overschreden. De bovengrond uit de inspectiegaten 

30+31 is ter indicatie verontreinigd met asbest onder de interventiewaarde. 

Aangezien het criterium voor nader onderzoek (> 50 mg/kg d.s.) in dit geval wordt overschreden wordt 

geadviseerd om nader onderzoek uit te voeren teneinde vast te stelen of er op de locatie al dan niet 

sprake is van ernstige bodemverontreiniging met asbest. 
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Ter plaatse van inspectiegat 32 is in de uitgegraven bovengrond (bodemlaag tussen 0.0-0.4 m-mv) in 

de fractie >20 mm en <20 mm asbesthoudend materiaal waargenomen aangetoond. 

Het totale indicatief gemiddeld gewogen gehalte asbest (fractie <20 mm + fractie >20 mm) in de 

bovengrond t.p.v. inspectiegat 32 bedraagt ter indicatie 215.5 mg/kg d.s en is daarmee verhoogd t.o.v. 

de interventiewaarde.  

De interventiewaarde (100 mg/kg d.s) voor asbest alsmede het criterium voor nader onderzoek (> 50 

mg/kg d.s.) wordt overschreden. De bovengrond uit inspectiegat 32 is ter indicatie verontreinigd met 

asbest boven de interventiewaarde. 

Aangezien het criterium voor nader onderzoek (> 50 mg/kg d.s.) en de interventiewaarde (> 100 

mg/kg d.s) in dit geval wordt overschreden wordt geadviseerd om nader onderzoek uit te voeren 

teneinde vast te stelen of er op de locatie al dan niet sprake is van ernstige bodemverontreiniging met 

asbest. 

 

ondergrond (0.5-2.0 m-mv) 

fractie >20 mm 

Op basis van de uitgevoerde inspectie van het opgeboorde materiaal uit inspectiegat 2, 3 en 4 zijn 

vanaf ca. 0.5 m-mv visueel geen bodemvreemde materialen waargenomen. 

 

fractie <20 mm 

Van de ongeroerde ondergrond vanaf 0.5 m-mv zijn in deze fase van het onderzoek geen 

grondmonsters geanalyseerd op de fractie <20 mm. Omdat geen asbestverdacht materiaal (met 

fractie > 20 mm) in de ongeroerde ondergrond is aangetroffen is de verwachting dat er geen asbest 

met fractie < 20 mm in de ongeroerde ondergrond aanwezig is. 

 

toetsing hypothese 
In tabel 29 is de hypothese en de noodzaak tot vervolgonderzoek beoordeeld aan de hand van de 

onderzoeksresultaten. 

tabel 29: toetsing hypothese NEN-5707 

Locatie  Hypothese Correct? Verkennend onderzoek met 
nieuwe hypothese? 

Nader onderzoek? 

Slagboomsdijk 2 
Markelo 

verdacht Ja, er zijn 
verhoogde 
gehalten 
aangetoond 

nee, onderzoeksinspanning 
voldoende  

ja, er zijn matig tot  
sterk verhoogde 
gehalten asbest 
aangetoond 

 

De onderzoeksresultaten stemmen overeen met de gestelde hypothese, de vooraf gestelde 

hypothese “verdacht” wordt aanvaard. 

 

 

Afwijkingen t.o.v. normen en protocollen 

Er hebben bij de uitvoering van veldwerkzaamheden geen afwijkingen plaatsgevonden t.o.v. de 

geldende protocollen BRL SIKB 2001, 2002 en 2018. 

Er hebben bij de uitvoering van analysewerkzaamheden geen afwijkingen plaatsgevonden t.o.v. de 

geldende protocollen AS3000 en/of overige geldende analysemethoden. 

 

  



verkennend- en nader milieukundig bodemonderzoek en verkennend onderzoek asbest in grond 
Slagboomsdijk nr. 2 te Markelo  
 

 

mei ’22 44 

 

 

Aanbevelingen 

 

1●) 

De bovengrond t.p.v. de inspectiegaten 3, 29 en 32 bevat in de fractie >20 mm en <20 mm 
asbesthoudend materiaal. 
De bovengrond ter plaatse van inspectiegaten 3, 29 en 32 bevat ter indicatie een gehalte asbest 

boven de interventiewaarde (> 100 mg/ kg d.s). In deze gevallen wordt nader onderzoek geadviseerd 

om vast te stellen of hier al dan niet sprake is van ernstige bodemverontreiniging met asbest. Middels 

het uit te voeren nader onderzoek wordt meer inzicht verkregen in de aard en omvang van de 

verontreiniging met asbest in de bodem.  

 
2●) 

In de bovengrondmengmonster M2 (inspectiegaten 4+25 t/m 28) is in de fractie <20 mm een gehalte 
asbest boven de interventiewaarde gemeten. 
In de bovengrondmengmonster M3 (inspectiegaten 30+31) is in de fractie <20 mm een gehalte asbest 
boven het criterium voor nader onderzoek (> 50 mg/kg d.s.). 
In deze gevallen wordt nader onderzoek geadviseerd om vast te stellen of hier al dan niet sprake is 

van ernstige bodemverontreiniging met asbest. Middels het uit te voeren nader onderzoek wordt meer 

inzicht verkregen in de aard en omvang van de verontreiniging met asbest in de bodem.  

 
3●) 

Tot dat er meer inzicht in de aard en de omvang van de verontreiniging met asbest is wordt 

geadviseerd binnen het betreffende terreindeel geen grondwerkzaamheden uit te voeren. 

Bij werkzaamheden in verontreinigde bodem kunnen arbeidsrisico’s, waaronder mogelijke blootstelling 

aan gevaarlijke stoffen, optreden. De CROW-publicatie 400 “werken in en met verontreinigde bodem” 

is hierbij als leidraad te gebruiken. 

De definitieve veiligheidsklasse en de bijhorende beheersmaatregelen worden door een deskundige 

vastgesteld en zijn afgestemd op de locatiespecifieke omstandigheden. 

 
4●) 

In de grond zijn puinresten waargenomen. Plaatselijk zijn tevens asbestresten waargenomen. 

Bij het uitvoeren van grondwerkzaamheden op het terrein dient rekening gehouden te worden met de 

aanwezigheid van deze bijmengingen.  

Op basis van het onderhavig bodemonderzoek is plaatselijk asbesthoudend materiaal aangetoond in 

gehalten boven de interventiewaarde. Bij ontgraving en verwerking van (puinhoudende) grond dient 

men altijd alert te zijn op de eventuele aanwezigheid van asbest(nesten) welke niet in dit onderzoek 

zijn ontdekt. Bij het aantreffen van asbest tijdens grondwerk dienen veiligheidsmaatregelen getroffen 

te worden.  
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5●) 

Indien de grond ontgraven gaat worden, bijvoorbeeld ten behoeve van bouwwerkzaamheden, is het 
Besluit Bodemkwaliteit van toepassing. Middels het Besluit is het mogelijk om door het lokaal bevoegd 
gezag lokale maximale bodemgebruikswaarden vast te stellen, of om deze bodemgebruikswaarden te 
conformeren aan de maximale waarden uit het (landelijke) generieke model. 
 
Indien grond van het eigen terrein moet worden afgevoerd zal deze verwerkt dienen te worden 

conform de eisen van het Besluit Bodemkwaliteit. De mogelijkheden hiertoe kunnen worden 

vastgesteld na overleg met de betrokken overheidsinstanties. 

Volledige duidelijkheid omtrent de bodemkwaliteitsklasse van vrijkomende grond wordt pas verkregen 
op basis van een partijkeuring conform het Besluit Bodemkwaliteit. 
Opgemerkt dient te worden dat de vertaalslag van verkennend bodemonderzoek naar hergebruik van 
grond volgens het Besluit Bodemkwaliteit, veelal, niet mogelijk is. In de meeste gevallen zijn 
aanvullende gegevens noodzakelijk, het bevoegd gezag (de gemeente waarin de grond wordt 
toegepast) kan hier uitsluitsel over geven.  
Op 8 juli 2019 heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu een tijdelijk handelingskader 

vastgesteld voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie. Vanaf 8 juli 2019 is het 

verplicht om onderzoek naar de stofgroep PFAS uit te voeren bij o.a. partijkeuringen in het kader van 

afvoer van grond.  

In dit verkennend bodemonderzoek is geen onderzoek uitgevoerd naar PFAS stoffen in de bodem. De 

in dit onderzoek opgenomen indicatieve toetsing aan het Besluit Bodemkwaliteit is excl. onderzoek 

naar PFAS-stoffen, onderzoek naar deze verbindingen is bij definitieve beoordeling van evt. 

hergebruiksmogelijkheden van evt. af te voeren grond alsnog nodig.   

Indien het noodzakelijk is dat er grond afgevoerd moet worden van de locatie zal er een melding 
grondverzet gedaan moeten worden via het landelijk meldpunt: www.meldpuntbodemkwaliteit.nl.  
Opgemerkt wordt dat evt. afvoer van grond met de bodemkwaliteitsklasse “wonen”, “industrie” en “niet  
toepasbare grond” meer kosten met zich meebrengt dan de afvoer van schone grond 
“achtergrondwaarde”.  
  
Mocht grondwater onttrokken worden t.b.v. bemaling, dient bekeken te worden in hoeverre de 
grondwaterkwaliteit de lozingsnormen overschrijdt. 
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Algemeen/opmerkingen/betrouwbaarheid/uitsluitingen 

Het onderhavige onderzoek heeft betrekking gehad op een gedeelte van het onbebouwde deel van de 
locatie gelegen aan de Slagboomsdijk nr. 2 te Markelo (zie bijlage 2). Op basis van het onderhavige 
onderzoek kan alleen een uitspraak worden gedaan omtrent de bodemkwaliteit van het onderzochte 
terreindeel, zie bijlage 2. 
Op basis van het onderhavige onderzoek kan geen uitspraak worden gedaan: omtrent de 
milieuhygiënische bodemkwaliteit van niet onderzochte terreindelen, de milieuhygiënische 
bodemkwaliteit van bekende verdachte terreindelen (de vm. werkplaats, de vm. machineberging, de 
vm. opslag van bestrijdingsmiddelen, de vm. bovengrondse dieselolietank en de bestaande 
werkplaats van las- en constructiebedrijf) die op verzoek van de opdrachtgever buiten het onderzoek 
zijn gelaten, de milieuhygiënische bodemkwaliteit van niet bekende verdachte terreindelen op de 
locatie, de milieuhygiënische bodemkwaliteit onder gebouwen en/of gesloten verharding, de 
milieuhygiënische bodemkwaliteit van niet verkende bodemlagen, de milieuhygiënische kwaliteit van 
het diepere grondwater etc.  
 
In algemene zin wordt opgemerkt dat bij analyse van mengmonsters de gehalten in de individuele 
deelmonsters van een mengmonster zowel hoger als lager kunnen zijn dan de aangetoonde gehalten 
in het betreffende mengmonster. Er kan in gevallen waarbij sprake is van ruime overschrijdingen van 
de achtergrondwaarde, gemeten in een mengmonster, niet worden uitgesloten dat individuele 
deelmonsters gehalten boven de tussen- of interventiewaarde bevatten. 
T.a.v. historische (bodem) informatie van de locatie wordt opgemerkt dat de geraadpleegde bronnen 
niet altijd zonder fouten en volledig zijn. Voor het verkrijgen van historische informatie is  
Sigma Bouw & Milieu afhankelijk van deze bronnen, waardoor Sigma Bouw & Milieu niet kan instaan 
voor de juistheid en volledigheid van de verzamelde historische informatie. Het kan voorkomen dat 
niet alle bronnen zijn geraadpleegd, doordat ze niet voorhanden waren. Hierdoor kan informatie 
ontbreken. Dit bodemonderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd conform de toepasselijke en van 
kracht zijnde regelgeving en methoden. Een bodemonderzoek wordt in zijn algemeenheid echter 
uitgevoerd door het, conform de geldende richtlijnen, steekproefsgewijs bemonsteren van de bodem 
d.m.v. een representatief geacht aantal monsters, waardoor het, op basis van de resultaten van een 
bodemonderzoek, onmogelijk is om garanties af te geven ten aanzien van de milieuhygiënische 
bodemkwaliteit. 
Een verkennend bodemonderzoek geeft nooit volledige zekerheid omtrent de toestand van de bodem 
ter plaatse van een locatie. Het onderzoek dient geïnterpreteerd worden als een inschatting van de 
verontreinigingssituatie op een bepaald moment. Het is echter op basis van dit onderzoek nooit uit te 
sluiten dat er lokaal afwijkingen in de bodem voorkomen. Het kan op basis van dit onderzoek niet 
uitgesloten worden dat zich op de locatie verontreiniging bevindt welke in dit onderzoek niet is 
aangetroffen/ontdekt.  
Het uitgevoerde verkennend bodemonderzoek is dan ook indicatief en een momentopname. De 
resultaten van het onderzoek kunnen minder representatief worden naarmate de tijd verstrijkt.  
Eventuele toekomstige activiteiten, calamiteiten, sloopwerkzaamheden, bouwrijp maken en/of aanvoer 
van grond van elders, kunnen de bodemkwaliteit (sterk) beïnvloeden. Tijdens werkzaamheden in de 
bodem dient men alert te blijven op waarneembare bijzonderheden, die kunnen duiden op eventuele 
verontreinigingen 
Het onderzoek is gebaseerd op informatie van derden en het verrichten van een beperkt aantal 
boringen en analyses, conform de geldende richtlijnen. Hierdoor is het mogelijk dat niet alle informatie 
is verkregen, dan wel dat niet alle afwijkingen in de bodem zijn geconstateerd. 
Sigma Bouw & Milieu aanvaardt derhalve op generlei wijze aansprakelijkheid voor de 
gevolgen/schade dan wel enige andere indirecte incidentele of gevolgschade welke voortvloeien uit 
beslissingen welke worden genomen op basis van de onderzoeksresultaten van het onderhavige 
onderzoek als in de praktijk blijkt dat de verontreinigingssituatie anders is dan in dit onderzoek 
vermeld.  
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bodem profielen BIJLAGE 3 : BOORPROFIELEN

onderzoek Slagboom sw eg 2  t e  M arkelo

projectcode 2 2 -M 1 0 3 0 4

getekend conform NEN 5 1 0 4

1

2

3

4

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, grijs, edelm an

-90

-280

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
grijs, edelm an

Pb1

180

280

0 1
gras / cm  tov m aaiveld

type peilbuis m et  1  f ilt er
datum 2 6 -0 4 -2 0 2 2

boorm eester Veldw erker
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1
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4

0

-6
33x31cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, neut raal grijs, geel, schep

-15
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, grijs, resten puin fract ie > 20 
m m : < 5%, resten stenen, schep

-45
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, geel, schep

-60

-300

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
grijs, geel, edelm an

Pb2

200

300

0 2
klinker / cm  tov m aaiveld

type peilbuis m et  1  f ilt er
datum 2 8 -0 4 -2 0 2 2

boorm eester Veldw erker
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onderzoek Slagboom sw eg 2  t e  M arkelo

projectcode 2 2 -M 1 0 3 0 4

getekend conform NEN 5 1 0 4

1

2

3

4

0

-6
32x32cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, neut raal grijs, geel, schep

-10
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, grijs, resten puin fract ie > 20 
m m : < 5%, resten asbestverdacht  6 
stukjes ca. 36.1 gr, schep

-25
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, geel, schep

-40

-200

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
grijs, geel, edelm an

0 3
klinker / cm  tov m aaiveld

type inspect iegat
datum 2 8 -0 4 -2 0 2 2

boorm eester Veldw erker
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0
33x30cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, neut raal bruin, grijs, resten 
puin fract ie > 20 m m : < 5%, schep

-40

-200

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
grijs, geel, edelm an

0 4
gras / cm  tov m aaiveld

type inspect iegat
datum 2 8 -0 4 -2 0 2 2

boorm eester Veldw erker
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onderzoek Slagboom sw eg 2  t e  M arkelo

projectcode 2 2 -M 1 0 3 0 4

getekend conform NEN 5 1 0 4

1
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3

4

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, grijs, schep

-60

-200

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
grijs, geel, edelm an

0 5
akker / cm  tov m aaiveld

type inspect iegat
datum 2 8 -0 4 -2 0 2 2

boorm eester Veldw erker
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0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, grijs, sporen puin, edelm an

-80

-200

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
grijs, geel, edelm an

0 6
gras / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 2 8 -0 4 -2 0 2 2

boorm eester Veldw erker
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zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, grijs, edelm an

-70

-200

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
grijs, geel, edelm an

0 7
akker / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 2 8 -0 4 -2 0 2 2

boorm eester Veldw erker
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zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, grijs, edelm an
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type grondboring
datum 2 8 -0 4 -2 0 2 2

boorm eester Veldw erker

0

50

1

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
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0 9
gras / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 2 8 -0 4 -2 0 2 2

boorm eester Veldw erker
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boorm eester Veldw erker
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zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, grijs, edelm an
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type grondboring
datum 2 8 -0 4 -2 0 2 2

boorm eester Veldw erker
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0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, grijs, edelm an

1 6
akker / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 2 8 -0 4 -2 0 2 2

boorm eester Veldw erker

0
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0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, grijs, schep

-40

-60

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, beige, schep

1 7
akker / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 2 8 -0 4 -2 0 2 2

boorm eester Veldw erker

0

50

1

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, grijs, sporen puin, edelm an

1 8
akker / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 2 8 -0 4 -2 0 2 2
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0
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zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, grijs, sporen puin, edelm an

1 9
akker / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 2 8 -0 4 -2 0 2 2

boorm eester Veldw erker

0

50

1

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, grijs, sporen puin, edelm an

2 0
akker / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 2 8 -0 4 -2 0 2 2

boorm eester Veldw erker

0

50
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onderzoek Slagboom sw eg 2  t e  M arkelo

projectcode 2 2 -M 1 0 3 0 4

getekend conform NEN 5 1 0 4

1

0

-6
31x30cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, neut raal grijs, geel, schep

-25
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, grijs, resten puin fract ie > 20 
m m : < 5%, schep

-50

-70

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, geel, schep

2 1
klinker / cm  tov m aaiveld

type inspect iegat
datum 2 8 -0 4 -2 0 2 2

boorm eester Veldw erker

0

50

1

0

-6
32x32cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, neut raal grijs, geel, schep

-30
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, grijs, resten puin fract ie > 20 
m m : < 5%, schep

-45

-70

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, geel, schep

2 2
klinker / cm  tov m aaiveld

type inspect iegat
datum 2 8 -0 4 -2 0 2 2

boorm eester Veldw erker

0

50

1

0
33x31cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, neut raal bruin, grijs, resten 
puin fract ie > 20 m m : < 5%, schep

-40

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, geel, schep

2 3
gras / cm  tov m aaiveld

type inspect iegat
datum 2 8 -0 4 -2 0 2 2

boorm eester Veldw erker

0

50

1

0
34x31cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, neut raal bruin, grijs, sporen 
puin fract ie > 20 m m : < 2%, schep

-30

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, geel, schep

2 4
gras / cm  tov m aaiveld

type inspect iegat
datum 2 8 -0 4 -2 0 2 2

boorm eester Veldw erker

0

50
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onderzoek Slagboom sw eg 2  t e  M arkelo

projectcode 2 2 -M 1 0 3 0 4

getekend conform NEN 5 1 0 4

1

0

-6
32x30cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, neut raal grijs, geel, schep

-20
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, grijs, resten puin fract ie > 20 
m m : < 5%, schep

-45

-70

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, geel, schep

2 5
klinker / cm  tov m aaiveld

type inspect iegat
datum 2 8 -0 4 -2 0 2 2

boorm eester Veldw erker

0

50

1

0
32x32cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, neut raal bruin, grijs, resten 
puin fract ie > 20 m m : < 5%, schep

-40

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, geel, schep

2 6
gras / cm  tov m aaiveld

type inspect iegat
datum 2 8 -0 4 -2 0 2 2

boorm eester Veldw erker

0

50

1

0

-6
31x35cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, neut raal grijs, geel, schep

-20
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, grijs, resten puin fract ie > 20 
m m : < 5%, schep

-40

-70

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, geel, schep

2 7
klinker / cm  tov m aaiveld

type inspect iegat
datum 2 8 -0 4 -2 0 2 2

boorm eester Veldw erker

0

50

1

0

-6
34x30cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, neut raal grijs, geel, schep

-15
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, grijs, resten puin fract ie > 20 
m m : < 5%, schep

-45

-70

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, geel, schep

2 8
klinker / cm  tov m aaiveld

type inspect iegat
datum 2 8 -0 4 -2 0 2 2

boorm eester Veldw erker

0

50
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onderzoek Slagboom sw eg 2  t e  M arkelo

projectcode 2 2 -M 1 0 3 0 4

getekend conform NEN 5 1 0 4

1

0
30x33cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, neut raal bruin, grijs, resten 
puin fract ie > 20 m m : < 5%, resten 
asbest  3 stukjes ca. 15.4 gr., schep

-40

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, geel, schep

2 9
gras / cm  tov m aaiveld

type inspect iegat
datum 2 8 -0 4 -2 0 2 2

boorm eester Veldw erker

0

50

1

0
31x34cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, neut raal bruin, grijs, resten 
puin fract ie > 20 m m : < 5%, schep

-40

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, geel, schep

3 0
gras / cm  tov m aaiveld

type inspect iegat
datum 2 8 -0 4 -2 0 2 2

boorm eester Veldw erker

0

50

1

0

-6
32x32cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, neut raal geel, schep

-30
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, grijs, resten puin fract ie > 20 
m m : < 5%, schep

-50

-60

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, geel, schep

3 1
klinker / cm  tov m aaiveld

type inspect iegat
datum 2 8 -0 4 -2 0 2 2

boorm eester Veldw erker

0

50

1

0
32x34cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, neut raal bruin, grijs, resten 
puin fract ie > 20 m m : < 5%, resten 
asbest  37 stukjes ca. 156.3 gr., zwak 
grind, schep

-40

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, geel, schep

3 2
gras / cm  tov m aaiveld

type inspect iegat
datum 2 8 -0 4 -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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SGS Environmental Analytics B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.sgs.com/analytics-nl

Sigma Bouw & Milieu
Bodem-Sigma
Phileas Foggstraat 153
7825 AW  EMMEN

Uw projectnaam : Slagboomsweg 2 te Markelo
Uw projectnummer : 22-M10304
SGS rapportnummer : 13663279, versienummer: 1.

Rotterdam, 06-05-2022

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 22-
M10304. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn. De door u
aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn
overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de
opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 12 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Per 23 maart 2021 is SYNLAB Analytics & Services B.V. overgegaan naar de nieuwe naam SGS
Environmental Analytics B.V. Alle erkenningen van SYNLAB Analytics & Services B.V blijven van kracht en
zijn/worden omgezet naar SGS Environmental Analytics B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM1 MM1, 02: 15-45, 22: 30-45, 23: 0-40, 24: 0-30
002 Grond (AS3000) MM2 MM2, 04: 0-40, 26: 0-40, 27: 20-40, 29: 0-40
003 Grond (AS3000) MM3 MM3, 03: 10-25, 30: 0-40, 32: 0-40
004 Grond (AS3000) MM4 MM4, 06: 0-50, 09: 0-50, 18: 0-50, 19: 0-50, 20: 0-50
005 Grond (AS3000) MM5 MM5, 07: 0-50, 08: 0-50, 10: 0-50, 11: 0-50, 12: 0-50

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

monster voorbehandeling  S Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  

droge stof gew.-% S 87.6  88.8  90.4  87.6  84.7  

gewicht artefacten g S <1  <1  <1  <1  <1  

aard van de artefacten - S geen  geen  geen  geen  geen  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 1.7  2.6  2.3  4.4  4.2  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 6.6  4.1  2.3  5.3  5.0  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S <20  21  <20  65  24  

cadmium mg/kgds S <0.2  <0.2  <0.2  0.32  0.32  

kobalt mg/kgds S <1.5  <1.5  2.1  2.9  <1.5  

koper mg/kgds S 6.0  7.5  8.2  23  9.5  

kwik mg/kgds S <0.05  <0.05  <0.05  0.08  0.07  

lood mg/kgds S <10  14  23  98  15  

molybdeen mg/kgds S <0.5  <0.5  <0.5  <0.5  0.57  

nikkel mg/kgds S 3.0  <3  5.0  5.4  <3  

zink mg/kgds S 20  24  49  150  40  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S 0.02  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  

fenantreen mg/kgds S 1.3  0.02  0.03  0.05  0.01  

antraceen mg/kgds S 0.38  <0.01  0.01  0.01  <0.01  

fluoranteen mg/kgds S 2.9  0.05  0.12  0.14  0.03  

benzo(a)antraceen mg/kgds S 1.5  0.03  0.07  0.09  0.01  

chryseen mg/kgds S 1.1  0.03  0.08  0.09  0.02  

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.78  0.03  0.05  0.07  0.02  

benzo(a)pyreen mg/kgds S 1.5  0.03  0.07  0.09  0.02  

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 1.1  0.04  0.07  0.07  0.03  

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.97  0.04  0.06  0.07  0.03  

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 11.55 1) 0.284 1) 0.567 1) 0.687 1) 0.184 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 52 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 101 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 118 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 138 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 153 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM1 MM1, 02: 15-45, 22: 30-45, 23: 0-40, 24: 0-30
002 Grond (AS3000) MM2 MM2, 04: 0-40, 26: 0-40, 27: 20-40, 29: 0-40
003 Grond (AS3000) MM3 MM3, 03: 10-25, 30: 0-40, 32: 0-40
004 Grond (AS3000) MM4 MM4, 06: 0-50, 09: 0-50, 18: 0-50, 19: 0-50, 20: 0-50
005 Grond (AS3000) MM5 MM5, 07: 0-50, 08: 0-50, 10: 0-50, 11: 0-50, 12: 0-50

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

PCB 180 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

fractie C12-C22 mg/kgds  10  <5  <5  <5  <5  

fractie C22-C30 mg/kgds  14  <5  <5  <5  7  

fractie C30-C40 mg/kgds  16  <5  <5  <5  5  

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S 40  <20  <20  <20  <20  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) MM6 MM6, 05: 0-50, 13: 0-50, 14: 0-50, 15: 0-50, 16: 0-50, 17: 0-40
007 Grond (AS3000) MM7 MM7, 02: 60-100, 02: 100-150, 02: 150-200, 03: 100-150, 03: 150-200, 04: 50-100, 04: 100-150, 04:

150-200
008 Grond (AS3000) MM8 MM8, 01: 90-140, 01: 150-200, 06: 80-100, 06: 100-150, 06: 150-200
009 Grond (AS3000) MM9 MM9, 05: 60-100, 05: 100-150, 05: 150-200, 07: 70-100, 07: 100-150, 07: 150-200

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009  

monster voorbehandeling  S Ja  Ja  Ja  Ja    

droge stof gew.-% S 87.4  85.5  84.6  86.4    

gewicht artefacten g S <1  <1  <1  <1    

aard van de artefacten - S geen  geen  geen  geen    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 2.7  <0.5  <0.5  <0.5    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 5.7  <2  3.2  6.4    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S 23  <20  <20  <20    

cadmium mg/kgds S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2    

kobalt mg/kgds S <1.5  <1.5  <1.5  <1.5    

koper mg/kgds S 8.8  <5  <5  <5    

kwik mg/kgds S <0.05  <0.05  <0.05  <0.05    

lood mg/kgds S 11  <10  <10  <10    

molybdeen mg/kgds S <0.5  <0.5  <0.5  <0.5    

nikkel mg/kgds S <3  <3  <3  <3    

zink mg/kgds S 30  <20  <20  <20    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01  <0.01    

fenantreen mg/kgds S 0.01  <0.01  <0.01  <0.01    

antraceen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01  <0.01    

fluoranteen mg/kgds S 0.04  <0.01  <0.01  <0.01    

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.03  <0.01  <0.01  <0.01    

chryseen mg/kgds S 0.03  <0.01  <0.01  <0.01    

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.02  <0.01  <0.01  <0.01    

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.03  <0.01  <0.01  <0.01    

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.03  <0.01  <0.01  <0.01    

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.03  <0.01  <0.01  <0.01    

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.234 1) 0.07 1) 0.07 1) 0.07 1)   

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

PCB 52 µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

PCB 101 µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

PCB 118 µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

PCB 138 µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

PCB 153 µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) MM6 MM6, 05: 0-50, 13: 0-50, 14: 0-50, 15: 0-50, 16: 0-50, 17: 0-40
007 Grond (AS3000) MM7 MM7, 02: 60-100, 02: 100-150, 02: 150-200, 03: 100-150, 03: 150-200, 04: 50-100, 04: 100-150, 04:

150-200
008 Grond (AS3000) MM8 MM8, 01: 90-140, 01: 150-200, 06: 80-100, 06: 100-150, 06: 150-200
009 Grond (AS3000) MM9 MM9, 05: 60-100, 05: 100-150, 05: 150-200, 07: 70-100, 07: 100-150, 07: 150-200

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009  

PCB 180 µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1)   

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5  <5  <5  <5    

fractie C12-C22 mg/kgds  <5  <5  <5  <5    

fractie C22-C30 mg/kgds  5  <5  <5  <5    

fractie C30-C40 mg/kgds  <5  <5  <5  <5    

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20  <20  <20  <20    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

006 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

007 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

008 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

009 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

monster voorbehandeling Grond (AS3000) Grond: conform NEN-EN 16179. Grond (AS3000): conform NEN-EN 
16179

droge stof Grond (AS3000) Grond: NEN-EN 15934. Grond (AS3000): AS3010-2 en NEN-EN 
15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 

AS3010-3
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): AS3010-4
barium Grond (AS3000) AS3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2 (ontsluiting NEN 6961)
cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Idem
lood Grond (AS3000) Idem
molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) AS3010-7 en NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y9739910 29-04-2022 29-04-2022 ALC201 Theoretische monsternamedatum
001 Y9739762 29-04-2022 29-04-2022 ALC201 Theoretische monsternamedatum
001 Y9739743 29-04-2022 29-04-2022 ALC201 Theoretische monsternamedatum
001 Y9739771 29-04-2022 29-04-2022 ALC201 Theoretische monsternamedatum
002 Y9739770 29-04-2022 29-04-2022 ALC201 Theoretische monsternamedatum



Sigma Bouw & Milieu

Slagboomsweg 2 te Markelo
22-M10304
13663279

29-04-2022

Bodem-Sigma
29-04-2022

06-05-2022

Blad 9 van 12

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

002 Y9739768 29-04-2022 29-04-2022 ALC201 Theoretische monsternamedatum
002 Y9739701 29-04-2022 29-04-2022 ALC201 Theoretische monsternamedatum
002 Y9739724 29-04-2022 29-04-2022 ALC201 Theoretische monsternamedatum
003 Y9739733 29-04-2022 29-04-2022 ALC201 Theoretische monsternamedatum
003 Y9739796 29-04-2022 29-04-2022 ALC201 Theoretische monsternamedatum
003 Y9739793 29-04-2022 29-04-2022 ALC201 Theoretische monsternamedatum
004 Y9739903 29-04-2022 29-04-2022 ALC201 Theoretische monsternamedatum
004 Y9739788 29-04-2022 29-04-2022 ALC201 Theoretische monsternamedatum
004 Y9739305 29-04-2022 29-04-2022 ALC201 Theoretische monsternamedatum
004 Y9739727 29-04-2022 29-04-2022 ALC201 Theoretische monsternamedatum
004 Y9739807 29-04-2022 29-04-2022 ALC201 Theoretische monsternamedatum
005 Y9739874 29-04-2022 29-04-2022 ALC201 Theoretische monsternamedatum
005 Y9739906 29-04-2022 29-04-2022 ALC201 Theoretische monsternamedatum
005 Y9739834 29-04-2022 29-04-2022 ALC201 Theoretische monsternamedatum
005 Y9739881 29-04-2022 29-04-2022 ALC201 Theoretische monsternamedatum
005 Y9739767 29-04-2022 29-04-2022 ALC201 Theoretische monsternamedatum
006 Y9739764 29-04-2022 29-04-2022 ALC201 Theoretische monsternamedatum
006 Y9739905 29-04-2022 29-04-2022 ALC201 Theoretische monsternamedatum
006 Y9739813 29-04-2022 29-04-2022 ALC201 Theoretische monsternamedatum
006 Y9739899 29-04-2022 29-04-2022 ALC201 Theoretische monsternamedatum
006 Y9739754 29-04-2022 29-04-2022 ALC201 Theoretische monsternamedatum
006 Y9739877 29-04-2022 29-04-2022 ALC201 Theoretische monsternamedatum
007 Y9739759 29-04-2022 29-04-2022 ALC201 Theoretische monsternamedatum
007 Y9739751 29-04-2022 29-04-2022 ALC201 Theoretische monsternamedatum
007 Y9739800 29-04-2022 29-04-2022 ALC201 Theoretische monsternamedatum
007 Y9739758 29-04-2022 29-04-2022 ALC201 Theoretische monsternamedatum
007 Y9739775 29-04-2022 29-04-2022 ALC201 Theoretische monsternamedatum
007 Y9739773 29-04-2022 29-04-2022 ALC201 Theoretische monsternamedatum
007 Y9739797 29-04-2022 29-04-2022 ALC201 Theoretische monsternamedatum
007 Y9739774 29-04-2022 29-04-2022 ALC201 Theoretische monsternamedatum
008 Y9739313 29-04-2022 29-04-2022 ALC201 Theoretische monsternamedatum
008 Y9739894 29-04-2022 29-04-2022 ALC201 Theoretische monsternamedatum
008 Y9739309 29-04-2022 29-04-2022 ALC201 Theoretische monsternamedatum
008 Y9739306 29-04-2022 29-04-2022 ALC201 Theoretische monsternamedatum
008 Y9739871 29-04-2022 29-04-2022 ALC201 Theoretische monsternamedatum
009 Y9739867 29-04-2022 29-04-2022 ALC201 Theoretische monsternamedatum
009 Y9739893 29-04-2022 29-04-2022 ALC201 Theoretische monsternamedatum
009 Y9739870 29-04-2022 29-04-2022 ALC201 Theoretische monsternamedatum
009 Y9739902 29-04-2022 29-04-2022 ALC201 Theoretische monsternamedatum
009 Y9739901 29-04-2022 29-04-2022 ALC201 Theoretische monsternamedatum
009 Y9739900 29-04-2022 29-04-2022 ALC201 Theoretische monsternamedatum
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

MM1MM1, 02: 15-45, 22: 30-45, 23: 0-40, 24: 0-30
001



Sigma Bouw & Milieu

Slagboomsweg 2 te Markelo
22-M10304
13663279

29-04-2022

Bodem-Sigma
29-04-2022

06-05-2022

Blad 11 van 12

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

MM5MM5, 07: 0-50, 08: 0-50, 10: 0-50, 11: 0-50, 12: 0-50
005



Sigma Bouw & Milieu

Slagboomsweg 2 te Markelo
22-M10304
13663279

29-04-2022

Bodem-Sigma
29-04-2022

06-05-2022

Blad 12 van 12

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

MM6MM6, 05: 0-50, 13: 0-50, 14: 0-50, 15: 0-50, 16: 0-50, 17: 0-40
006
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SGS Environmental Analytics B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.sgs.com/analytics-nl

Sigma Bouw & Milieu
Bodem-Sigma
Phileas Foggstraat 153
7825 AW  EMMEN

Uw projectnaam : Slagboomsweg 2 te Markelo
Uw projectnummer : 22-M10304
SGS rapportnummer : 13663313, versienummer: 1.

Rotterdam, 06-05-2022

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 22-
M10304. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn. De door u
aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn
overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de
opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 7 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Per 23 maart 2021 is SYNLAB Analytics & Services B.V. overgegaan naar de nieuwe naam SGS
Environmental Analytics B.V. Alle erkenningen van SYNLAB Analytics & Services B.V blijven van kracht en
zijn/worden omgezet naar SGS Environmental Analytics B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Asbestverdachte
grond AS3000

M1 M1, M1: 0-45

002 Asbestverdachte
grond AS3000

M2 M2, M2: 0-45

003 Asbestverdachte
grond AS3000

M3 M3, M3: 0-50

004 Asbestverdachte
grond AS3000

M4 M4, M4: 0-40

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004  

VOORBEREIDENDE RESULTATEN
totaal aangeleverd monster kg  16.48  15.15  14.32  15.24    

in behandeling genomen
gewicht

kg  16.48  15.15  14.32  15.24    

Mengmonster samengesteld   nee  nee  nee  nee    

totaal gewicht <20 mm na
drogen

g  14075  14382  13056  14227    

droge stof gew.-%  85.4  94.9  91.2  93.4    

KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK
gemeten totaal
asbestconcentratie

mg/kgds S <2  42  19  95    

gemeten hechtgebonden-
asbestconcentratie

mg/kgds S <2  42  19  10    

gemeten niet-
hechtgebonden-
asbestconcentratie

mg/kgds S <2  <2  <2  85    

ondergrens (95%
betrouwb.interval)

mg/kgds S <2  32  14  74    

bovengrens (95%
betrouwb.interval)

mg/kgds S <2  53  24  120    

gemeten hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte

mg/kgds S <2  33  15  5.1    

gemeten niet-hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte

mg/kgds S <2  <2  <2  85    

gemeten hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte

mg/kgds S <2  9.2  4.2  5.1    

gemeten niet-hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte

mg/kgds S <2  <2  <2  <2    

berekende bepalingsgrens mg/kgds S 0.92  1.1  1.2  0.73    

gewogen asbestconcentratie mg/kgds S <2  125.0119  56.6718  141.5002    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

totaal aangeleverd monster Asbestverdachte grond AS3000 AS3070-1 en NEN 5898
totaal gewicht <20 mm na drogen Asbestverdachte grond AS3000 Idem
droge stof Asbestverdachte grond AS3000 Idem
gemeten totaal
asbestconcentratie

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

ondergrens (95%
betrouwb.interval)

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

bovengrens (95%
betrouwb.interval)

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten niet-hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten niet-hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

berekende bepalingsgrens Asbestverdachte grond AS3000 Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 1684743MG 29-04-2022 28-04-2022 ALC201  
002 1684744MG 29-04-2022 28-04-2022 ALC201  
003 1684745MG 29-04-2022 28-04-2022 ALC201  
004 1684746MG 29-04-2022 28-04-2022 ALC201  
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SGS Environmental Analytics B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.sgs.com/analytics-nl

Sigma Bouw & Milieu
Bodem-Sigma
Phileas Foggstraat 153
7825 AW  EMMEN

Uw projectnaam : Slagboomsweg 2 te Markelo
Uw projectnummer : 22-M10304
SGS rapportnummer : 13663316, versienummer: 2. Gewijzigd rapport

Rotterdam, 06-05-2022

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 22-
M10304. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn. De door u
aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn
overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de
opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 7 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Per 23 maart 2021 is SYNLAB Analytics & Services B.V. overgegaan naar de nieuwe naam SGS
Environmental Analytics B.V. Alle erkenningen van SYNLAB Analytics & Services B.V blijven van kracht en
zijn/worden omgezet naar SGS Environmental Analytics B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Asbestverdacht VZG3 VZG3, VZG3: 10-25
002 Asbestverdacht VZG29 VZG29, VZG29: 0-40
003 Asbestverdacht VZG32 VZG32, VZG32: 0-40

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

ASBESTONDERZOEK
aangeleverd materiaal g  33.86  13.60  154.8      

Niet onderzocht materiaal g      0      

KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK
asbestresultaten - Q zie bijlage  zie bijlage        

asbestresultaten - Q     zie bijlage 1)     

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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Monster beschrijvingen

001 * Bij de kwantitatieve bepaling van asbest in materiaalmonster is de bepalingsgrens van de gebruikte 
onderzoeksmethode voor het schatten van het massapercentage asbest 0,1 (massa %). 
Indien het gehalte aan asbest onder de bepalingsgrens ligt (<), wordt het monster als niet asbesthoudend 
beschouwd. Indien gewenst kan met SEM-analyse een lagere bepalingsgrens worden gerealiseerd ( tot 0.01
massa %).

002 * Bij de kwantitatieve bepaling van asbest in materiaalmonster is de bepalingsgrens van de gebruikte 
onderzoeksmethode voor het schatten van het massapercentage asbest 0,1 (massa %). 
Indien het gehalte aan asbest onder de bepalingsgrens ligt (<), wordt het monster als niet asbesthoudend 
beschouwd. Indien gewenst kan met SEM-analyse een lagere bepalingsgrens worden gerealiseerd ( tot 0.01
massa %).

003 * Bij de kwantitatieve bepaling van asbest in materiaalmonster is de bepalingsgrens van de gebruikte 
onderzoeksmethode voor het schatten van het massapercentage asbest 0,1 (massa %). 
Indien het gehalte aan asbest onder de bepalingsgrens ligt (<), wordt het monster als niet asbesthoudend 
beschouwd. Indien gewenst kan met SEM-analyse een lagere bepalingsgrens worden gerealiseerd ( tot 0.01
massa %).

Voetnoten

1 De verschillende materialen in het monster zijn op visuele basis gesorteerd. Van elke materiaalsoort is één stuk
geanalyseerd. De overige stukken binnen een materiaalsoort zijn beoordeeld op eventuele afwijkingen, geteld en
gewogen.
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

Niet onderzocht materiaal Asbestverdacht Conform NEN 5896

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 0055944AG 29-04-2022 28-04-2022 ALC201  
002 0055943AG 29-04-2022 28-04-2022 ALC201  
003 0055945AG 29-04-2022 28-04-2022 ALC201  
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Sigma Bouw en Milieu
T.a.v. Bodem-Sigma
Phileas Foggstraat 153
7825 AW EMMEN

Uw kenmerk : 22-M10304-Slagboomsweg 2 te Markelo
Ons kenmerk : Project 1349714
Validatieref. : 1349714_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : LGHJ-SGOR-GRMZ-UQAX
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 11 mei 2022

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



Anorganische parameters - metalen
Metalen ICP-MS (opgelost):
S barium (Ba) µg/l 54 22
S cadmium (Cd) µg/l < 0,2 < 0,2
S kobalt (Co) µg/l 9,2 < 2
S koper (Cu) µg/l 2,2 4,2
S Kwik (Hg) (niet vluchtig) µg/l < 0,05 < 0,05
S lood (Pb) µg/l 2,3 < 2
S molybdeen (Mo) µg/l < 2 < 2
S nikkel (Ni) µg/l 7,0 < 3
S zink (Zn) µg/l 16 < 10

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

Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S benzeen µg/l < 0,2 < 0,2
S ethylbenzeen µg/l < 0,2 < 0,2
S naftaleen µg/l < 0,02 < 0,02
S o-xyleen µg/l < 0,1 < 0,1
S styreen µg/l < 0,2 < 0,2
S tolueen µg/l < 0,2 < 0,2
S xyleen (som m+p) µg/l < 0,2 < 0,2

S som xylenen µg/l 0,2 0,2

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

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

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

Tabel 1 van 2

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

Projectcode : 1349714
Uw project omschrijving : 22-M10304-Slagboomsweg 2 te Markelo
Opdrachtgever : Sigma Bouw en Milieu

Uw Monsterreferenties
7168463 = Pb1, 01-Pb1: 180-280
7168464 = Pb2, 02-Pb2: 200-300

Opgegeven bemonsteringsdatum : 05/05/2022 05/05/2022
Ontvangstdatum opdracht : 05/05/2022 05/05/2022
Startdatum : 05/05/2022 05/05/2022
Monstercode : 7168463 7168464
Uw Matrix : Grondwater Grondwater

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: LGHJ-SGOR-GRMZ-UQAX Ref.: 1349714_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.

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

Tabel 2 van 2

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

Projectcode : 1349714
Uw project omschrijving : 22-M10304-Slagboomsweg 2 te Markelo
Opdrachtgever : Sigma Bouw en Milieu

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

Opdrachtverificatiecode: LGHJ-SGOR-GRMZ-UQAX Ref.: 1349714_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie uw monsterref. uw diepte uw barcode

7168463 Pb1, 01-Pb1: 180-280 Pb1 1.80-2.80 0436249YA
Pb1 1.80-2.80 0800964162

7168464 Pb2, 02-Pb2: 200-300 Pb2 2.00-3.00 0436230YA
Pb2 2.00-3.00 0800964206

Bijlage 1 van 2

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

Projectcode : 1349714
Uw project omschrijving : 22-M10304-Slagboomsweg 2 te Markelo
Opdrachtgever : Sigma Bouw en Milieu

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

Opdrachtverificatiecode: LGHJ-SGOR-GRMZ-UQAX Ref.: 1349714_certificaat_v1



Analysemethoden Grondwater (AS3000)

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

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

Bijlage 2 van 2

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

Projectcode : 1349714
Uw project omschrijving : 22-M10304-Slagboomsweg 2 te Markelo
Opdrachtgever : Sigma Bouw en Milieu

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

Opdrachtverificatiecode: LGHJ-SGOR-GRMZ-UQAX Ref.: 1349714_certificaat_v1



BIJLAGE 5   

 

Bedrijfshandboek SIGMA Bouw & Milieu Datum van uitgifte: 01-03-2013 
F-26 Verklaring onafhankelijkheid Pagina 1 van 1 Versie: 3 

 
 

 

Verklaring van onafhankelijkheid voor de kritische functie: 
 
 
“veldwerk t.b.v. milieuhygiënisch bodemonderzoek” 
 
“milieukundige begeleiding van bodemsanering (processturing / verificatie)” 
 
Hierbij verklaren de navolgend genoemde veldwerkers / milieukundig begeleiders het veldwerk / de 
processturing en/of de verificatie t.a.v. onderhavig onderzoek  conform de eisen van de BRL SIKB 
2000 / BRL SIKB 6000 te hebben uitgevoerd, onafhankelijk van de opdrachtgever en/of eigenaar 
(zijnde degene die een persoonlijk of zakelijk recht heeft op de bodem / locatie). 
 
 
 
Naam geregistreerde veldwerker(s)/MKB’ers Handtekening geregistreerde veldwerker(s)/MKB’ers 
 
 
 
 
A.D.M. van Wuykhuyse    ..…………………………………………. 
 
 
 
 
……………………………………   ……………………………………………. 
 
 
Datum: 28-04-2022 



BIJLAGE 6  BEREKENING GEHALTEN ASBEST  
 

 

 



asbest in grond inspectiegat 29, Slagboomsdijk 2 te Markelo, 22-M10304

Berekening op basis van gemiddelde concentratie asbest in materiaal

sooortelijk gewicht puin 1740 kg/m3

concentratie serpentijnasbest% concentratie amfiboolasbest%

Plaatmateriaal in grond soort ondergrens gemiddeld bovengrens ondergrens gemiddeld bovengrens

Mat.1 golfplaat 5 7,5 10 5 7,5 10

Mat.2 0 0 0 0 0 0

Mat.3 0 0 0 0 0 0

Mat.4 0 0 0 0 0 0

Mat. 5 0 0 0 0 0 0

inspectiegat 29

asbest in fractie < 20 mm gemiddeld 134,9 mg/kg d.s.  #  #= meetwaarde gecorrigeerd  voor de fractie >20 mm (ca. 5%)

asbest in fractie < 20 mm ondergrens 98,7 mg/kg d.s. #

asbest in fractie < 20 mm bovengrens 173,5 mg/kg d.s. #

inspectiezekerheid 95 %

Mat. 1 3 stuks 13,6 gram

Mat. 2 0 stuks 0 gram

Mat. 3 0 stuks 0 gram

Mat. 4 0 stuks 0 gram

Volume geinspecteeerder partij 0,0396 m3 (0.33x0.30x04)

Gemiddeld gewogen concentratie serpentijnasbest 16,7 mg/kg

Gemiddeld gewogen concentratie amfiboolasbest 166,9 mg/kg

gewogen concentratie asbest >20 mm OG 122,4 mg/kg

gewogen concentratie asbest >20 mm GEM 183,6 mg/kg

gewogen concentratie asbest >20 mm BG 244,8 mg/kg

Totaal ondergrens 221,1 mg/kg

Totaal gemiddeld 318,5 mg/kg

Totaal bovengrens 418,3 mg/kg



Berekening totaal gewogen asbestconcentratie per RE fractie >20mm
inspectiegat 29

plaatmateriaal schatting serpentijn schatting amfibool Poisson-variabelendrooggew. 95%betrouwbaarheidsinterval gemidd asbestgehalte

type aantal gewicht onder gem boven onder gem boven onder  boven verzamelm. ondergrens Cm,I bovengrens Cm,I door plaatmateriaal

k nk Mk %k,i,o %,k,I,b %k,i,o %,k,I,b lo Mlok serpentijn amfibool serpentijn amfibool serpentijn amfibool

Mat. 1 3 13600 5 7,5 10 5 7,5 10 0,6187 8,7673 61,12 2,29 2,29 65,03 65,03 16,69 16,69

Mat.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mat.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mat.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,29 2,29 65,03 65,03 16,69 16,69

Drooggewicht verzamelmonster Mlok= 1000*V*ns*%E/100*Ma/Mva

volume geinspoecteerder partij m3 V 0,0396  brekekende gehalten

stortgewicht kg/dm3 ns 1,74 ondergrens Cm 4,59

massa veldvochtig analysemonster kg Mva 15,237 bovengrens Cm 130,06

massa gedroogd analysemonster kg Ma 14,227 gemiddeld gehalte 33,38

schatting efficientie % %E 95

drooggwicht verzamelmonster kg Mlok 61,1198

bovengrens schatting inspectie inf.bij mv %Eb 95

ondergrens schatting inspectie inf.bij mv %Eo 95



asbest in grond inspectiegat 3, Slagboomsdijk 2 te Markelo, 22-M10304

Berekening op basis van gemiddelde concentratie asbest in materiaal

sooortelijk gewicht puin 1740 kg/m3

concentratie serpentijnasbest% concentratie amfiboolasbest%

Plaatmateriaal in grond soort ondergrens gemiddeld bovengrens ondergrens gemiddeld bovengrens

Mat.1 board 2 3,5 5 0 0 0

Mat.2 0 0 0 0 0 0

Mat.3 0 0 0 0 0 0

Mat.4 0 0 0 0 0 0

Mat. 5 0 0 0 0 0 0

inspectiegat 3

asbest in fractie < 20 mm gemiddeld 134,9 mg/kg d.s.  #  #= meetwaarde gecorrigeerd  voor de fractie >20 mm (ca. 5%)

asbest in fractie < 20 mm ondergrens 98,7 mg/kg d.s. #

asbest in fractie < 20 mm bovengrens 173,5 mg/kg d.s. #

inspectiezekerheid 95 %

Mat. 1 6 stuks 33,8654 gram

Mat. 2 0 stuks 0 gram

Mat. 3 0 stuks 0 gram

Mat. 4 0 stuks 0 gram

Volume geinspecteeerder partij 0,01536 m3 (0.32x0.32x0,15)

Gemiddeld gewogen concentratie serpentijnasbest 50,0 mg/kg

Gemiddeld gewogen concentratie amfiboolasbest 0,0 mg/kg

gewogen concentratie asbest >20 mm OG 28,6 mg/kg

gewogen concentratie asbest >20 mm GEM 50,0 mg/kg

gewogen concentratie asbest >20 mm BG 71,4 mg/kg

Totaal ondergrens 127,3 mg/kg

Totaal gemiddeld 184,9 mg/kg

Totaal bovengrens 244,9 mg/kg



Berekening totaal gewogen asbestconcentratie per RE fractie >20mm
inspectiegat 3

plaatmateriaal schatting serpentijn schatting amfibool Poisson-variabelendrooggew. 95%betrouwbaarheidsinterval gemidd asbestgehalte

type aantal gewicht onder gem boven onder gem boven onder  boven verzamelm. ondergrens Cm,I bovengrens Cm,I door plaatmateriaal

k nk Mk %k,i,o %,k,I,b %k,i,o %,k,I,b lo Mlok serpentijn amfibool serpentijn amfibool serpentijn amfibool

Mat. 1 6 33865,4 2 3,5 5 0 0 0 2,2019 13,06 23,71 10,48 0,00 155,47 0,00 50,00 0,00

Mat.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mat.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mat.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10,48 0,00 155,47 0,00 50,00 0,00

Drooggewicht verzamelmonster Mlok= 1000*V*ns*%E/100*Ma/Mva

volume geinspoecteerder partij m3 V 0,01536  brekekende gehalten

stortgewicht kg/dm3 ns 1,74 ondergrens Cm 10,48

massa veldvochtig analysemonster kg Mva 15,237 bovengrens Cm 155,47

massa gedroogd analysemonster kg Ma 14,227 gemiddeld gehalte 50,00

schatting efficientie % %E 95

drooggwicht verzamelmonster kg Mlok 23,70707

bovengrens schatting inspectie inf.bij mv %Eb 95

ondergrens schatting inspectie inf.bij mv %Eo 95



asbest in grond inspectiegat 32, Slagboomsdijk 2 te Markelo, 22-M10304

Berekening op basis van gemiddelde concentratie asbest in materiaal

sooortelijk gewicht puin 1740 kg/m3

concentratie serpentijnasbest% concentratie amfiboolasbest%

Plaatmateriaal in grond soort ondergrens gemiddeld bovengrens ondergrens gemiddeld bovengrens

Mat.1 board 2 3,5 5 0 0 0

Mat.2 0 0 0 0 0 0

Mat.3 0 0 0 0 0 0

Mat.4 0 0 0 0 0 0

Mat. 5 0 0 0 0 0 0

inspectiegat 32

asbest in fractie < 20 mm gemiddeld 134,9 mg/kg d.s.  #  #= meetwaarde gecorrigeerd  voor de fractie >20 mm (ca. 5%)

asbest in fractie < 20 mm ondergrens 98,7 mg/kg d.s. #

asbest in fractie < 20 mm bovengrens 173,5 mg/kg d.s. #

inspectiezekerheid 95 %

Mat. 1 37 stuks 154,75 gram

Mat. 2 0 stuks 0 gram

Mat. 3 0 stuks 0 gram

Mat. 4 0 stuks 0 gram

Volume geinspecteeerder partij 0,04352 m3 (0.34x0.32x04)

Gemiddeld gewogen concentratie serpentijnasbest 80,6 mg/kg

Gemiddeld gewogen concentratie amfiboolasbest 0,0 mg/kg

gewogen concentratie asbest >20 mm OG 46,1 mg/kg

gewogen concentratie asbest >20 mm GEM 80,6 mg/kg

gewogen concentratie asbest >20 mm BG 115,2 mg/kg

Totaal ondergrens 144,8 mg/kg

Totaal gemiddeld 215,5 mg/kg

Totaal bovengrens 288,7 mg/kg



Berekening totaal gewogen asbestconcentratie per RE fractie >20mm
inspectiegat 32

plaatmateriaal schatting serpentijn schatting amfibool Poisson-variabelendrooggew. 95%betrouwbaarheidsinterval gemidd asbestgehalte

type aantal gewicht onder gem boven onder gem boven onder  boven verzamelm. ondergrens Cm,I bovengrens Cm,I door plaatmateriaal

k nk Mk %k,i,o %,k,I,b %k,i,o %,k,I,b lo Mlok serpentijn amfibool serpentijn amfibool serpentijn amfibool

Mat. 1 37 154750 2 3,5 5 0 0 0 26,05 51 67,17 32,44 0,00 158,78 0,00 80,63 0,00

Mat.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mat.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mat.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32,44 0,00 158,78 0,00 80,63 0,00

Drooggewicht verzamelmonster Mlok= 1000*V*ns*%E/100*Ma/Mva

volume geinspoecteerder partij m3 V 0,04352  brekekende gehalten

stortgewicht kg/dm3 ns 1,74 ondergrens Cm 32,44

massa veldvochtig analysemonster kg Mva 15,237 bovengrens Cm 158,78

massa gedroogd analysemonster kg Ma 14,227 gemiddeld gehalte 80,63

schatting efficientie % %E 95

drooggwicht verzamelmonster kg Mlok 67,17004

bovengrens schatting inspectie inf.bij mv %Eb 95

ondergrens schatting inspectie inf.bij mv %Eo 95



BIJLAGE 7  VERKLARENDE WOORDENLIJST  
 

hechtgebonden asbest 
Hechtgebonden asbest is asbesthoudend materiaal waarin de asbestvezels zodanig goed zijn 
gebonden dat ze onder normale omstandigheden niet of nauwelijks vrijkomen. Voorbeelden hiervan 
zijn asbestcement golfplaten, asbestboard en asbesthoudende vinyltegels. Volgens de NEN5707 is 
hechtgebondenheid een factor die aangeeft hoe goed (slecht) asbestvezels in een materiaal zijn 
gebonden. De hechtgebondenheid wordt uitgedrukt in een kwaliteitsfactor die wordt bepaald d.m.v. de 
zogenaamde glaspareltest (zie hiervoor de NEN5896). In hoofdstuk 10 van de NEN5707 wordt de 
analyse op asbest beschreven. Hierin wordt aangegeven dat de hechtgebondenheid wordt bepaald 
door aangetroffen asbesthoudende materialen te vergelijken met referentiemateriaal waarvan de 
hechtgebondenheid bekend is. Dit veronderstelt dat vastgesteld kan worden wat het uitgangsmateriaal 
was. Vaak is dit in de bodem niet meer herkenbaar. 
 
niet-hechtgebonden asbest 
Niet-hechtgebonden asbest is asbesthoudend materiaal waarin de asbestvezel zodanig slecht is 
gebonden dat ze onder normale omstandigheden makkelijk vrij kunnen komen. Voorbeelden hiervan 
zijn spuitasbest, asbesthoudend isolatie- en pakkingsmateriaal en de onderlaag van asbesthoudend 
vinylzeil. 
 
serpentijn asbest: 
Tot deze groep asbestsoorten hoort chrysotiel (wit asbest). De chrysotiel structuur bestaat uit een 
dubbellaag. De beide lagen passen niet exact op elkaar, waardoor de structuur enigszins oprolt om 
lange, holle buizen te vormen (fibrillen). De verbindingen tussen de lagen zijn zwak, waardoor 
chrysotiel asbestvezels een goede flexibiliteit bezitten. De chrysotiel vezel heeft de neiging om in de 
breedte te splitsen. De vezel wordt dan korter, maar houdt dezelfde diameter. 
 
amfibool asbest: 
Tot deze groep horen onder meer crocidoliet (blauw asbest) en amosiet (bruin asbest). Ze hebben 
een andere vezelstructuur dan chrysotiel. Amfiboolvezels zijn massief, ruitvormig van doorsnede en 
minder flexibel dan de chrysotiele vezels. Ze hebben de neiging tot het afsplitsen van kleine, zeer 
scherpe splinters. De amfibole vezels hebben eerder de neiging om in de lengterichting af te splitsen. 
Daardoor ontstaan vezels met dezelfde lengte maar met een kleinere diameter. 
 
schadelijke vezel 
Vezels vormen een gevaar voor de gezondheid als ze bepaalde afmetingen hebben. Het gaat om 
vezels die: 
- langer zijn dan 5 μm 
- dunner zijn dan 3 μm 
- een lengte-dikte verhouding hebben van minimaal 3:1 
Losse asbestvezels vormen een groter risico voor de volksgezondheid omdat de vezels makkelijk het 
lichaam kunnen binnendringen via de longwand. Met name de amfibole vezels zijn dermate scherp 
zijn dat ze de cellen van de longwand voortdurend irriteren. De schadelijke vezels kunnen niet 
ingekapseld worden door het lichaam om afgevoerd te worden. 
 
boven- en ondergrens 
Iedere onderzochte zeeffractie wordt, na drogen, gewogen. De aanwezige fragmenten asbest worden 
geïdentificeerd. Bij de identificatie van het asbest wordt een concentratierange (onder- en 
bovengrens) gerapporteerd (bijv. 30-45 % CHR). Het gemiddelde van deze range (37,5 %) bepaalt het 
totale asbestgehalte in de grond. De laagste concentratie (30 %) bepaalt de ondergrens en de 
hoogste concentratie (45 %) de bovengrens. 
Naast de benadering van het asbestgehalte in een asbesthoudend materiaal is tevens het aantal 
asbesthoudende deeltjes in de zeeffracties van invloed op de bepalingsgrenzen. Middels de 
Poissonstatistiek wordt de kans dat aanwezige asbestdeeltjes niet gedetecteerd worden bij de 
screening, ondervangen. Dit wordt uitgedrukt in een bepalingsondergrens en -bovengrens. 
Indien er in de onderzochte zeeffracties geen asbest is aangetoond, wordt van de zeeffracties kleiner 
dan 8 mm de bovengrens van het 95 % betrouwbaarheidsinterval berekend. Als standaard 
asbestdeeltje wordt asbestcement met 10-15 % gewichtsprocent chrysotiel gebruikt. 
 



BIJLAGE 7  VERKLARENDE WOORDENLIJST  
 

 
polarisatiemicroscoop 
Een lichtmicroscoop waarmee asbestvezels worden gekarakteriseerd op grond van kenmerkende 
optische eigenschappen zoals: brekingsindex, dubbelbreking, dispersie en het gedrag in 
gepolariseerd licht. De polarisatiemicroscoop werkt met doorvallend licht bij vergrotingen van 100 tot 
500 maal; bij dergelijke vergrotingen kunnen afzonderlijke vezels of vezelbundels worden 
waargenomen (conform NEN5896). 
 
stereomicroscoop 
Een lichtmicroscoop waardoor het object met opvallend licht wordt bekeken via twee objectieven en 
oculairs, elk onder een iets afwijkende hoek bij vergrotingen van 10 tot 60 maal. Verschillende 
beeldpunten worden op het netvlies samengevoegd, hetgeen een stereoscopisch beeld geeft. 
 
scanning Elektronen Microscopie in combinatie met röntgenmicroanalyse (SEM/EDX) 
SEM/EDX is een methode voor de detectie en identificatie van asbestvezels. Met SEM/EDX kunnen 
asbestvezels worden gekarakteriseerd op grond van morfologische kenmerken en 
elementensamenstelling. Daarnaast kunnen vezeltellingen worden uitgevoerd op goud gecoate 
‘Nuclepore’-filters, waarbij op een aantal willekeurig over het oppervlak gekozen beeldvelden de 
aanwezige vezels worden geteld, gemeten en geïdentificeerd. 
 
NEN5707 (fijne fractie) 
Alle mengmonsters (fijne fractie) zijn in het laboratorium volledig in behandeling genomen en 
kwantitatief middels stereo- en polarisatie-microscopie conform NEN5707 geanalyseerd op de 
aanwezigheid van asbest(houdende materialen). De voorbehandeling is uitgevoerd conform AP04. 
Bij een kwantitatief onderzoek van grondmonsters conform NEN5707 worden de mengmonsters in 
een oven gedroogd tot constant gewicht en vervolgens gewogen. De monsters worden gezeefd over 6 
zeven met maaswijdtes van 16 mm, 8 mm, 4 mm, 2 mm, 
1 mm en 500 m. De zeeffracties worden met behulp van optische microscopie (gedeeltelijk) 
gescreend op de aanwezigheid van asbesthoudende materialen en asbestvezelbundels. 
Bij aantreffen van verdachte materialen en vezelbundels worden deze gewogen en conform NEN5896 
geanalyseerd middels optische microscopie. Vervolgens wordt het gehalte aan asbestvezels per kg 
droge grond bepaald. 
 

NEN5897 (fijne fractie) 
Alle mengmonsters (fijne fractie) zijn in het laboratorium volledig in behandeling genomen en 
kwantitatief middels stereo- en polarisatie-microscopie conform NEN5897 geanalyseerd op de 
aanwezigheid van asbest(houdende materialen). De voorbehandeling is uitgevoerd conform AP04. 
Bij een kwantitatief onderzoek van grondmonsters conform NEN5707 worden de mengmonsters in 
een oven gedroogd tot constant gewicht en vervolgens gewogen. De monsters worden gezeefd over 6 
zeven met maaswijdtes van 16 mm, 8 mm, 4 mm, 2 mm, 
1 mm en 500 m. De zeeffracties worden met behulp van optische microscopie (gedeeltelijk) 
gescreend op de aanwezigheid van asbesthoudende materialen en asbestvezelbundels. 
Bij aantreffen van verdachte materialen en vezelbundels worden deze gewogen en conform NEN5896 
geanalyseerd middels optische microscopie. Vervolgens wordt het gehalte aan asbestvezels per kg 
droge grond bepaald. 
 
NEN5896 (materiaal(verzamel)monsters) 
Alle materiaal(verzamel)monsters (grove fractie) zijn in het laboratorium middels optische technieken 
conform NEN5896 geanalyseerd. De optische analysetechniek maakt gebruik van dispersiekleuring 
van één of meerdere uit de matrix (lijm, cement, stof etc.) geïsoleerde vezelbundels. Na de kleuring 
wordt een vezelbundel met behulp van polarisatiemicroscopie volgens de Mc Crone methode 
geïdentificeerd naar soort asbest. Het percentage asbest dat in het asbesthoudende materiaal 
aanwezig is, wordt stereomicroscopisch afgeschat. Daarnaast wordt de massa van de monsters 
bepaald. 
 
NEN5707 (respirabele fractie) 
De kleinste zeeffractie (respirabele fractie) van een gedroogd en gezeefd representatief mengmonster 
dat met behulp van Scanning Electronen Microscopie (SEM) onderzocht op de aanwezigheid van 
visueel niet-waarneembareasbestvezels. 
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SAMENVATTING 
Er zijn plannen voor het realiseren van een nieuwe woning op een erf gelegen aan de Slagboomsdijk 2 te 
Markelo. Tevens wordt het bestemmingsplan gewijzigd van ‘’agrarisch’’ naar ‘’wonen’’. Om de nieuwe 
woning te realiseren dienen er enkele schuren en een varkensstal gesloopt te worden. 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 18 mei 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.  
 
Resultaten toetsing aan wet- en regelgeving voor beschermde gebieden: 
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 de 
transitie van het agrarisch erf naar ‘wonen’, neemt de emissie van stikstof gedurende de gebruiksfase sterk 
af. Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leiden niet tot een negatief effect op Natura 2000-gebied. 
Het uitvoeren van een stikstofberekening is niet nodig.  
 
Resultaten toetsing aan wet- en regelgeving voor beschermde soorten: 
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. Het plangebied wordt door beschermde diersoorten hoofdzakelijk benut als foerageergebied, maar 
mogelijk nestelen er vogels in de solitaire loofboom. Beschermde amfibie-, grondgebonden zoogdier- en 
vleermuissoorten bezetten geen vaste rust- en voortplantingsplaats in het plangebied maar benutten 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 worden. Gelet op de aard 
van de werkzaamheden kan geen ontheffing verkregen worden voor het verstoren van bezette vogelnesten. 
Indien de meest oostelijk gelegen schuur gesloopt wordt tijdens de voortplantingsperiode, wordt 
geadviseerd vooraf een broedvogelscan uit te voeren om de aanwezigheid van een bezet vogelnest uit te 
kunnen sluiten. 
 
Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten neemt de betekenis van het plangebied als foerageergebied 
voor de foeragerende diersoorten niet af.        
 
Resultaten van toetsing aan wet- en regelgeving voor beschermde soorten en gebieden samengevat: 
 

• Werkzaamheden afstemmen op de voortplantingsperiode van vogels; 
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HOOFDSTUK 1   INLEIDING  
Er zijn plannen voor het realiseren van een nieuwe woning op een erf gelegen aan de Slagboomsdijk 2 te 
Markelo. Tevens wordt het bestemmingsplan gewijzigd van ‘’agrarisch’’ naar ‘’wonen’’. Om de nieuwe 
woning te realiseren dienen er enkele schuren en een varkensstal gesloopt te worden. 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 Slagboomsdijk 2 te Markelo, gemeente Hof van Twente. Het ligt circa 4 
kilometer ten noordoosten van de woonkern Markelo 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 bestaat volledig uit bebouwing. De bebouwing bestaat uit een varkensstal, twee schuren en 
een schuur met aanbouw. De schuur met aanbouw vormt het L-vormige gebouw. Met uitzondering van de 
meest oostelijk gelegen schuur beschikt alle bebouwing over gemetselde buitengevels. Alleen de varkensstal 
en schuur met aanbouw beschikken over een luchtspouw. De buitengevels van de schuur met aanbouw, de 
varkensstal en de meest oostelijk gelegen schuur zijn deels met damwandplaten betimmerd. De buitengevels 
van de aanbouw zijn met hout betimmerd (schaaldelen). Ook zijn de buitengevels van de varkensstal en 
schuur met aanbouw deels met hout betimmerd. De meest noordelijk gelegen schuur beschikt over een deels 
met dakpannen en deels met riet bedekt zadeldak. De aanbouw beschikt over een dakpannen gedekt 
zadeldak. De overige bebouwing is gedekt met golfplaten. Op onderstaande luchtfoto is de begrenzing van 
het plangebied aangegeven. Voor een verbeelding van de huidige situatie wordt verwezen naar de 
fotobijlage. 
 

 
De te slopen bebouwing wordt met de gele sterren aangeduid (bron luchtfoto: ruimtelijkeplannen.nl). 
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HOOFDSTUK 3   VOORGENOMEN ACTIVITEITEN  
 

3.1 Algemeen  
Het voornemen bestaat om een nieuwe woning in het plangebied te realiseren en het bestemmingsplan te 
wijzigen van ‘’agrarisch’’ naar ‘’wonen’’. Om de nieuwe woning te realiseren dient alle aanwezige bebouwing 
in het plangebied gesloopt te worden. Aangenomen wordt dat de nieuwe woning wordt gerealiseerd op de 
slooplocatie van de schuur met aanbouw en varkensstal. 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 woning; 
 

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 de voorgenomen activiteiten goed in beeld te kunnen brengen, is het soms van belang 
ook buiten het plangebied te kijken. In voorliggend geval grenst de meest oostelijk gelegen schuur met de 
zuidzijde aan een solitaire loofboom. Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten kan niet uitgesloten 
worden dat beschermde waarden in deze solitaire loofboom negatief beïnvloed worden als gevolg van geluid 
of optische verstoring. 
 
3.4 Vaststellen van het onderzoeksgebied 
Om het effect van de voorgenomen activiteiten volledig in beeld te kunnen brengen, is de aangrenzende 

solitaire loofboom ten zuiden van de meest oostelijk gelegen schuur meegenomen in het onderzoek. Indien 

in dit rapport gesproken wordt over plangebied, wordt onderstaand onderzoeksgebied bedoeld. 
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Begrenzing van het onderzoeksgebied; deze wordt met de rode lijnen en rode sterren aangeduid (bron luchtfoto: 
ruimtelijkeplannen.nl)  
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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 1,78 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). 

1,78 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. 
 
Ligging van het plangebied t.o.v. Natura-2000  
Het plangebied ligt op minimaal 3,15 kilometer afstand van Natura 2000-gebied. Het meest nabij gelegen 
Natura 2000-gebied, is Borkeld. Op onderstaande afbeelding wordt de ligging van het 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 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 agrarische bebouwing gesloopt en de locatie wordt getransformeerd naar een woningbouwlocatie. 
Als gevolg van deze transformatie 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.  
 
5.4 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 de 
transitie van het agrarisch erf naar ‘wonen’, neemt de emissie van stikstof gedurende de gebruiksfase sterk 
af. Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leiden niet tot een negatief effect op Natura 2000-gebied. 
Het uitvoeren van een stikstofberekening is niet nodig.  
 

  

3.15 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 bestaat volledig uit bebouwing. De bebouwing bestaat uit een varkensstal, twee schuren en 
een schuur met aanbouw. 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 18 mei 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;  
 
Vogels 
Het gebied is visueel en auditief onderzocht op het voorkomen van (broed)vogels. De onderzoeksperiode is 
geschikt voor onderzoek naar (broed)vogels, al zijn sommige zomergasten nog niet terug uit de 
overwinteringsgebieden. Vogels die een territorium bezetten of een bezet nest hebben, vertonen 
territorium-indicerend gedrag en hebben in veel gevallen een bezet nest in deze tijd van het jaar of hebben 
al uitgevlogen jongen. 
  
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 
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(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. Nog maar weinig grondgebonden diersoorten hebben zogende jongen in deze tijd van 
het jaar. Veel grondgebonden zoogdieren benutten 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. 
  
Vleermuizen 
De onderzoeksperiode is geschikt voor onderzoek naar verblijfplaatsen van vleermuizen. Vleermuizen 
hebben de winterverblijfplaats verlaten en bezetten de zomerverblijfplaatsen. 
  
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 geschikt voor verspreidingsonderzoek naar amfibieën en onderzoek naar 
voortplantingswateren. Sommige volwassen amfibieën hebben de voortplanting voltooid en hebben de 
voortplantingswateren al weer verlaten (gewone pad, heikikker) en zitten overdag weggekropen in holen en 
gaten in de grond,  of onder strooisel, bladeren, takken, rommel of opgeslagen goederen. Soorten als ‘groene 
kikker’ en rugstreeppad moeten nog beginnen aan de voortplanting.   
  
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. 

 
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 solitaire loofboom. De aanwezige bebouwing is voor vogels niet toegankelijk 
en daardoor niet geschikt om een nestplaats in te bezetten. Vogelsoorten die mogelijk in het plangebied 
nestelen zijn merel, zanglijster, roodborst, vink, zwartkop, houtduif en tjiftjaf. Er zijn in het plangebied 
huismussen waargenomen maar onder de dakpannen van de noordelijk gelegen schuur zijn geen oude of 
bezette nesten van huismussen aangetroffen. Huismussen nestelen wel onder de dakpannen van de woning 
op het erf, echter behoort de woning niet tot het plangebied.  Verder zijn in het plangebied geen aanwijzingen 
gevonden dat uilen of roofvogels een vaste rust- of nestplaats in het plangebied bezetten.  
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In de directe omgeving is geen steenuilenkast waargenomen en in de Nationale databank flora- en fauna 
(NDFF, 2022) zijn geen waarnemingen van steenuilen opgenomen die erop duiden dat het plangebied tot 
functioneel leefgebied van steenuilen behoort.  
 

 
De solitaire loofboom vormt een geschikte nestplaats voor vogels. 

 
Door het slopen van de meest oostelijke gelegen schuur tijdens de voortplantingsperiode, wordt mogelijk 
een bezet vogelnest verstoord in de solitaire loofboom. De aanwezige huismusnesten onder de dakpannen 
van de woning worden door uitvoering van de voorgenomen activiteiten niet verstoord. 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 meest oostelijk gelegen schuur 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 uitsluitend als foerageergebied. De bebouwing is voor grondgebonden zoogdieren 
niet toegankelijk en daardoor niet geschikt om een vaste rust- en voortplantingsplaats in te bezetten. Gelet 
op de ligging, gevoerde beheer en het ontbreken van geschikte rust- en voortplantingsplaatsen zoals 
houtstapels, holenbomen, toegankelijke bebouwing en takkenbossen wordt het plangebied niet tot 
functioneel leefgebied van kleine marterachtigen beschouwd.  
 
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten wordt geen grondgebonden zoogdier gedood en wordt 
geen vaste rust- en 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: 

- Geen; 
 
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 aanwezige bebouwing beschikt 
weliswaar deels over luchtspouw maar er zijn geen invliegopeningen zoals open stootvoegen of 
ventilatieopeningen aangetroffen die vleermuizen de kans bieden een verblijfplaats te bezetten. Ook sluit de 
betimmering van het dak overstek naadloos aan op de buitengevels. De planken tegen de buitengevels sluiten 
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strak aan op elkaar en er zijn geen openingen waargenomen die vleermuizen de kans bieden een 
verblijfplaats te bezetten achter de planken. 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. In het plangebied zijn geen holenbomen 
aanwezig. 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 woning. In voorliggend geval, staat de woning buiten het plangebied. 
 

 
De planken tegen de buitengevels sluiten strak aan op elkaar. 

 
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 solitaire loofboom. 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 voor 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;  
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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 
uitsluitend als foerageergebied. De bebouwing 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.  
 
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten wordt geen amfibie gedood en wordt geen vaste 
(winter)rustplaats beschadigd 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: 

- 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 
Als gevolg van het slopen van de meest oostelijk gelegen schuur tijdens de 
voortplantingsperiode wordt mogelijk een bezet vogelnest verstoord in de solitaire loofboom. 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 meest oostelijk gelegen schuur 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 er 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.  
 

 
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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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 het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten wordt geen beschermd grondgebonden zoogdier 
gedood en wordt geen vaste rust- of voortplantingsplaats 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; 
 
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 
wordt niet aangetast 

Geen  

Grondgebonden 
zoogdieren  

Vaste rust- en 
voortplantingsplaats  

Niet aanwezig Niet van toepassing Geen  

Grondgebonden 
zoogdieren 

Doden van dieren  Niet van 
toepassing 

Niet van toepassing Geen 

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  Niet van 
toepassing 

Niet van toepassing Geen 

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  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   

Nee Nee n.v.t.  Nee  Nee Nee Nee 

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  Nee Nee n.v.t.  Nee Ne 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 de 
transitie van het agrarisch erf naar ‘wonen’, neemt de emissie van stikstof gedurende de gebruiksfase sterk 
af. Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leiden niet tot een negatief effect op 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. Het plangebied wordt door beschermde diersoorten hoofdzakelijk benut als foerageergebied, maar 
mogelijk nestelen er vogels in de solitaire loofboom. Beschermde amfibie-, grondgebonden zoogdier- en 
vleermuissoorten bezetten geen vaste rust- en voortplantingsplaats in het plangebied maar benutten 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 worden. Gelet op de aard 
van de werkzaamheden kan geen ontheffing verkregen worden voor het verstoren van bezette vogelnesten. 
Indien de meest oostelijk gelegen schuur gesloopt wordt tijdens de voortplantingsperiode, wordt 
geadviseerd vooraf een broedvogelscan uit te voeren om de aanwezigheid van een bezet vogelnest uit te 
kunnen sluiten. 
 
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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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: 
Bijlage 5. Jaarrond beschermde nesten: 
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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. Jaarrond beschermde nesten  
 

 



 
 
 

Stikstofberekening 
Nieuwbouw woonhuis  
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Hoofdstuk 1 Inleiding  
 
1.1 Aanleiding  
Er zijn concrete plannen om het bestemmingsplan aan de Slagboomsdijk 2 te Markelo te wijzigen van een 
agrarische bestemming naar een woonbestemming. Hierbij worden enkele schuren en een varkensstal 
gesloopt, om vervolgens een nieuw woonhuis te realiseren. Als gevolg van de voorgenomen ontwikkelingen 
wordt stikstof (NOx) uitgestoten, zoals bij de verbranding van fossiele brandstof, welke kan neerslaan in 
kwetsbare natuur.  
 
Voor elk Natura 2000-gebied zijn instandhoudingsdoelstellingen geformuleerd voor alle beschermde soorten 
en habitatten die daar aanwezig zijn. Per soort of habitat is aangegeven of behoud van de huidige 
aantallen/arealen voldoende is, dan wel of uitbreiding of een verbetering nodig is. Niet alleen activiteiten 
binnen een Natura 2000-gebied maar ook activiteiten buiten een Natura 2000-gebied kunnen de 
instandhoudingsdoelstellingen in gevaar brengen. Dit wordt externe werking genoemd. Gezien de mogelijke 
externe werking van de beoogde ontwikkeling op het nabijgelegen Natura 2000-gebied, is het van belang om 
te toetsen of de realisatie van de beoogde ontwikkeling conflicteert met de waarden waarvoor dit gebied is 
aangewezen. Hiervoor is in elk geval een toetsing aan de Wet natuurbescherming noodzakelijk.   
 
Veel Natura 2000-gebied is kwetsbaar voor stikstofdepositie. Een verhoogde stikstofdepositie vormt een 
bedreiging voor verschillende Habitattypen en de leefomgeving van verschillende Habitatsoorten. Om het 
effect van deze emissie te onderzoeken heeft Natuurbank Overijssel een zogeheten AERIUS-berekening 
uitgevoerd voor de gebruiksfase. De gebruiksfase wordt onderzocht of er structurele stikstofemissies zijn op 
Natura 2000-gebied(en). In voorliggend rapport worden de gehanteerde uitgangspunten voor het berekenen 
van de emissie/depositie besproken, evenals de berekende depositie in Natura 2000-gebied.  
 
 
Wettelijk kader: Natura 2000 en Wet natuurbescherming  
Binnen de EU worden de belangrijkste leefgebieden van de meest bedreigde en waardevolle soorten en 
habitattypen aangewezen als Natura 2000-gebied. Dit Natura 2000-gebied moet samen een Europees 
ecologisch netwerk vormen om de achteruitgang van de biodiversiteit te keren. De juridische basis voor dit 
netwerk zijn de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn, welke in Nederland zijn door vertaald in de Wet 
natuurbescherming (Wnb). Per gebied worden voor de soorten en habitattypen 
instandhoudingsdoelstellingen bepaald. Dit kunnen behouds- of uitbreidings-/verbeteringsdoelstellingen 
zijn. Het is verplicht om plannen en projecten te beoordelen op de gevolgen voor deze 
instandhoudingsdoelstellingen. Voor projecten geldt een vergunningplicht als het project een verslechterend 
of significant verstorend effect kan hebben op een Natura 2000-gebied. Bij vaststelling van plannen moet het 
bevoegd gezag rekening houden met de gevolgen van het plan voor Natura 2000-gebied. 
  
 
1.2 Nieuwe Wet stikstofreductie en natuurverbetering stikstofwet  
Nieuwe Wet stikstofreductie en natuurverbetering stikstofwet regelt de vrijstelling tijdelijke (bouw) 
werkzaamheden. Deze wet is op 1 juli 2021 in werking getreden. Als gevolg daarvan worden bouw- en 
sloopwerkzaamheden en werkzaamheden voor het aanleggen, veranderen en verwijderen van een werk 
vrijgesteld van natuurvergunningsplicht voor het aspect stikstofdepositie. De vrijstelling geldt alleen voor 
tijdelijke stikstofemissies in de ontwikkelfase en niet voor structurele stikstofemissies in de gebruiksfase van 
het bouwwerk of werk als gevolg van bijvoorbeeld bewoning, gebruik van een gebouw of verkeer dat over 
een weg rijdt.  
 
1.3 Onderzoeksvraag  
De AERIUS-berekening is uitgevoerd om antwoord te krijgen op onderstaande onderzoeksvraag: 
 

1. Hoe groot is de toename van stikstofdepositie op Natura 2000-gebied als gevolg van het bewonen 
van een (nieuwbouw) woning in de gebruiksfase? 
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Hoofdstuk 2 Het plangebied 
 
2.1 Ligging van het plangebied 
Het plangebied is gesitueerd aan de Slagboomsdijk 2 te Markelo, gemeente Hof van Twente. Het ligt ongeveer 
4,0 kilometer ten noordoosten van de woonkern Markelo en wordt omgeven door landelijk gebied. Op 
onderstaande afbeelding staat de 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: Ruimtelijke plannen). 

 
 

 
Begrenzing van het plangebied met een rode kleur gemarkeerd (bron: Ruimtelijke plannen).  

 

  



5 
 

2.2 Ligging van Natura 2000-gebied in de omgeving van het plangebied 
Het plangebied zelf behoort niet tot Natura 2000-gebied. Het meest nabij gelegen Natura 2000-gebied 
Borkeld ligt op 3,15 kilometer afstand. Op onderstaande afbeelding wordt Natura 2000-gebied Borkeld in de 
omgeving van het plangebied weergegeven op een topografische kaart. 
 

 
Ligging van Natura 2000-gebied Borkeld in de omgeving van het plangebied. De ligging van het plangebied wordt met een rode 
punt aangeduid. Natura 2000-gebied wordt met een okergele kleur aangeduid (bron: AERIUS Calculator).   

 
2.3 Voorgenomen activiteiten  
Er zijn concrete plannen om aan de Slagboomsdijk 2 te Markelo een agrarisch bedrijf om te zetten naar een 
woning. Hierbij wordt de bestemming van ‘agrarisch’ gewijzigd naar ‘wonen’ en zullen de bestaande schuren 
en varkensstal worden gesloopt. Het wenselijk eindplan, is het realiseren van een woonhuis op de locatie van 
het voormalig agrarisch bedrijf.  
 
Er is op voorhand geen impressie beschikbaar van het wenselijk eindbeeld; het zal (na verwachting) een 
vrijstaand woonhuis betreffen.  
 
 

  

Het meest nabij gelegen 
Natura 2000-gebied Borkeld 
ligt op 3,15 kilometer afstand 
van het plangebied 
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Hoofdstuk 3 Uitgangspunten  
 
3.1 Algemeen  
Voor het project is een AERIUS-berekening uitgevoerd ten aanzien van de stikstofdepositie als gevolg van het 
project. Deze bestaat uit een berekening voor de gebruiksfase. Hierna worden de uitgangspunten per fase 
toegelicht. 
 

3.2 Verkeersgeneratie  
Een algemeen criterium voor wegverkeer van en naar inrichtingen is dat de gevolgen voor het milieu van dit 
verkeer niet meer aan de inrichting worden toegerekend wanneer dit verkeer kan worden geacht te zijn 
opgenomen in het heersende verkeersbeeld1. AERIUS neemt het aspect ‘verkeer’ als stikstofbron mee in de 
berekeningen, wanneer er sprake is van toename van verkeer binnen 25 km afstand van een stikstofgevoelig 
Habitattype in Natura 2000-gebied. Aangenomen wordt dat alle verkeer, wanneer het zich op de kruising 
Plasdijk x Holtdijk bevindt, opgaat in het heersende verkeersbeeld.  
 
De afstand tussen deze route en het meest nabij gelegen stikstofgevoelige Habitattype in een Natura 2000-
gebied Borkeld bedraagt 3,15 kilometer. Het aspect verkeer in het plangebied dient daarom meegenomen te 
worden in de berekening.  
 
Als gevolg van de voorgenomen activiteiten neemt het aantal verkeersbewegingen van en naar het 
plangebied mogelijk toe. Aangenomen wordt dat al het verkeer afkomstig is van Plasdijk x Holtdijk. Op 
onderstaande afbeelding wordt deze route op kaart weergegeven.  
  

 
Route dat het verkeer aflegt (bron: Ruimtelijke plannen). 

 

  

 
1  Verkeer kan worden geacht te zijn opgenomen in het heersend verkeersbeeld op het moment dat het aan- en afrijdende 
verkeer zich door zijn snelheid en rij- en stopgedrag nog niet dan wel niet meer onderscheidt van het overige verkeer dat zich 
op de betrokken weg kan bevinden. 
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3.3 Gebruiksfase 
 
Verkeersaantrekkende werking  
Voor het berekenen van de verkeersgeneratie in de gebruiksfase is gebruik gemaakt van de CROW publicatie 
– 317 ‘Koop, vrijstaand’. Voor een koopwoning vrijstaand geldt een verkeersgeneratie van 8,2 mvt/etmaal.  
 
Gasaansluiting  
Conform de gegevens set ‘kentallen Ruimtelijke plannen’ van RIVM/EZ, behorende bij de AERIUS-factsheet 
‘Ruimtelijke plannen – Emissiefactoren’ is de NH3-emissie van huishoudens voor nieuwbouwwoningen 0 
kg/jaar. Ook de NOx-emissie is verwaarloosbaar, aangezien de geplande woningen gasloos worden 
opgeleverd.  
 
(Emissiefactor = 0 kg/jaar) 
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Hoofdstuk 4 Resultaten en conclusie  
 
4.1 Resultaten gebruiksfase  
De activiteit in de gebruiksfase leidt tot een NOx-emissie van 1,4 kg/jaar en een NH3-emissie van 0,2 kg/jaar. 
Het uitvoeren van de voorgenomen activiteit gedurende de gebruiksfase, leidt echter niet tot een toename 
van stikstofdepositie op Natura 2000-gebied. De voorgenomen activiteit leidt niet tot wettelijke 
consequenties. Er hoeft dan ook geen Wet natuurbescherming-vergunning aangevraagd te worden. Het 
resultaat van de AERIUS-berekening is als bijlage 1 toegevoegd. 
 

 
 

4.2 Conclusie 
Per 1 juli 2021 is de wet stikstofreductie en natuurherstel van kracht. Dat houdt in dat er een partiële 
vrijstelling geld van de natuurvergunningplicht voor de bouwsector. Deze vrijstelling geldt voor de 
ontwikkelfase. 
 
Aangezien er geen sprake is van een toename van stikstofdepositie in Natura 2000-gebied, gedurende de 
gebruiksfase, leidt uitvoering niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen natuurvergunning aangevraagd 
te worden. 
 
Bijlage 1  
Uitdraai: AERIUS-berekening gebruiksfase 
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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 Stokkumerweg 73 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 verbouw van een tweetal 
schuren ter plaatse van het onderzoeksterrein. 
 
Doel van het chemisch onderzoek is een indruk te verkrijgen omtrent 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 asbestonderzoek is om met een relatief geringe onderzoeksinspanning na te of de 
verdenking op verontreiniging van de bodem met asbest terecht is. 
 

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 Stokkumerweg 73 in Markelo is kadastraal bekend als gemeente 
Markelo, sectie Q, nr. 479 (deels) en heeft een totale oppervlakte van circa 1.000 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 huidige bebouwing (woonboerderij) dateert van 1900. De 
westelijk gelegen schuur dateert van 1930 en de oostelijk gelegen schuur op de onderzoekslocatie 
dateert van 2004. Het kaartmateriaal van Topotijdreis.nl geeft reeds sinds 1850 bebouwing weer. 
Voordien bestond de locatie uit agrarisch terrein. 
 
Uit informatie van de gemeente Hof van Twente komt naar voren dat er een bovengrondse 1.000 
liter dieselolietank aanwezig / aanwezig is geweest. Tevens vermeld de gemeente het Verkennend 
bodemonderzoek, uitgevoerd door Geofox d.d. februari 1996 naar aanleiding van transactie. Het 
onderzoek betreft alleen de bovengrond. Er zijn lichte verontreinigingen aangetoond in de 
bovengrond. De opdrachtgever is niet bekend met de (voormalige) aanwezigheid van een 
dieselolietank. 
 
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 locatie weer als onverdacht. 
 
Tijdens de terreininspectie zijn geen verdachte locaties (inclusief asbesttoepassingen) waargenomen. 
De locatie is deels verhard met klinkers. Er zijn op het maaiveld geen asbestverdachte waarnemingen 
gedaan.  
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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”. 
 

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”. 
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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 5 november 2021 en het grondwater is 
bemonsterd op 12 november 2021.  
 
Het veldwerk heeft bestaan uit het verrichten van 6 boringen tot circa 0,5 m-mv (nrs. 3 t/m 8) en 2 
boringen tot 2,0 m-mv (nrs. 1 en 2).  
Boring 1 is vervolgens doorgezet tot 4,5 m-mv en afgewerkt met een peilbuis ten behoeve van het 
grondwateronderzoek (filterstelling 3,5 – 4,5 m-mv, grondwaterstand 3,0 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 6,12 (pH)  NVT 
Geleidingsvermogen 0,35 (µS/cm) Geleidingsvermogen 0,35 (µS/cm) Voldoet  
- Troebelheid 25,3 (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 (Mp. 1 en 2) en leem, sterk zandig, plaatselijk zwak 
humeus (Mp. 3 t/m 8) 

0,5 - 3,0 Mp. 1; leem, zwak zandig, zwak roesthoudend 
3,0 - 4,5 Mp. 1; Zand, matig grof, zwak siltig 
0,5 - 1,1 Mp. 2; zand matig fijn, zwak siltig 
1,1 - 2,1 Mp. 2; leem, sterk zandig 
   4,5 Diepst verkende bodemlaag 

 
Het grondwaterniveau is tijdens de monstername van het grondwater vastgesteld op een diepte van 
2,9 m-mv. 
 

3.4 Zintuiglijke waarnemingen 
Het terrein en het opgeboorde materiaal zijn in het veld zintuiglijk beoordeeld op bijzonderheden, 
zoals weergegeven in tabel 3.3. 
  
Tabel 3.3 Zintuiglijke waarnemingen onderzoekslocatie 
Meetpunt Diepte (m-mv) Einddiepte boring (m-mv) Zintuiglijke waarneming 
Mp. 1 0,0 – 0,5 4,5 Resten baksteen < 1 % 
Mp. 2 0,1 – 1,1 2,1 Sporen beton < 1 % 
Mp. 6 0,1 – 0,6 0,6 Zwak baksteen < 1 % 
Mp. 7 0,1 – 0,6 0,6 Zwak baksteen < 1 % 

 
Op basis van tabel 3.3 blijkt, dat in de bovengrond van de monsterpunten 1, 6 en 7 zintuiglijk een 
zwakke bijmenging / resten baksteen is aangetroffen. In monsterpunt 2 zijn zintuiglijk sporen beton 
waargenomen. Verder zijn er geen voor het onderzoek van belang zijnde waarnemingen naar voren 
gekomen. 
 

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. 1 en 2 0,0 – 0,6 Bovengrond, zand Standaardpakket bodem 
Mp. 6 en 7 0,1 – 0,6 Bovengrond, leem, 

resten baksteen 
Standaardpakket bodem 

Mp. 1 en 2 1,1 – 2,1 Ondergrond, leem Standaardpakket bodem 

Grondwatermonster 
Filterstelling 
(m-mv) 

Motivatie Analyse 

Pb. 1 3,5 – 4,5 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 %. 
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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 
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. 1 en 2 0,0 – 0,6 Bovengrond, zand - Landbouw / natuur 

Mp. 6 en 7 0,1 – 0,6 Bovengrond, leem, resten 
baksteen 

- Landbouw / natuur 

Mp. 1 en 2 1,1 – 2,1 Ondergrond, leem - Landbouw / natuur 
 
Uit tabel 4.3 blijkt dat in de grondmonsters 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 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 3,5 – 4,5 Grondwater  Barium 

 
Uit tabel 4.4 blijkt dat in het geanalyseerde grondwatermonster het barium gehalte 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 De locatie is grotendeels verhard met klinkers en deels 

begroeid met vegetatie. 
Inspectie efficiëntie 60 % 
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.  
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5.4 Visuele inspectie en monsterneming diepere bodemlaag 
 
Met behulp van een schep zijn ter plaatse 5 inspectieputten gegraven (nrs. IP1 t/m IP5), 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: 
 
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 0,32 x 0,31 
Boring 

0,5 n.w. NVT Zwak baksteen < 2 % 
1,0 n.w. NVT Geen    

IP 2 0,30 x 0,30  
Boring 

0,5 n.w. NVT Zwak baksteen < 2 %  
1,0 n.w. NVT Geen    

IP 3 0,30 x 0,30  
Boring 

0,5 n.w. NVT Zwak baksteen < 2 %  
1,0 n.w. NVT Geen    

IP 4 0,30 x 0,31  
Boring 

0,5 n.w. NVT Geen    
1,0 n.w. NVT Geen    

IP 5 0,31 x 0,31  
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 in de bovengrond van de inspectieputten IP1 t/m IP5 een zwakke bijmenging 
met baksteen is waargenomen. In de overige inspectieputten en de ondergrond is geen 
bodemvreemd materiaal waargenomen. 
 

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 

IP1 t/m IP3 0,0-0,0 < 20 mm 14,0 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 

IP 1 t/m IP 3 Grond <20 mm NEN 5898 120 n.w. 120 
n.w. = niet waargenomen 
 
Uit tabel 6.2 blijkt dat in het geanalyseerde mengmonster van de bovengrond (IP1 t/m IP3) van de 
locatie 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. 
 
Op grond van de huidige resultaten is de noodzaak tot het uitvoeren van een nader asbestonderzoek 
aan de orde. 
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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 Verhagen is door Van der Poel BV een verkennend milieukundig bodem- en 
asbestonderzoek uitgevoerd ter plaatse van een locatie aan de Stokkumerweg 73 te Markelo. 
 
Aanleiding tot het verkennend bodemonderzoek is de voorgenomen verbouw van een tweetal 
schuren ter plaatse van het onderzoeksterrein. 
 
Doel van het chemisch onderzoek is een indruk te verkrijgen omtrent 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 asbestonderzoek is om met een relatief geringe onderzoeksinspanning na te of de 
verdenking op verontreiniging van de bodem met asbest terecht is. 
 
Vooronderzoek 
De onderzoekslocatie ligt aan de Stokkumerweg 73 in Markelo is kadastraal bekend als gemeente 
Markelo, sectie Q, nr. 479 (deels) en heeft een totale oppervlakte van circa 1.000 m2.  
Tijdens de terreininspectie zijn geen verdachte locaties (inclusief asbesttoepassingen) waargenomen. 
De locatie is deels verhard met klinkers. Er zijn op het maaiveld geen asbestverdachte waarnemingen 
gedaan.  
 
Veldwerkzaamheden 
Uit de veldwerkzaamheden blijkt dat de bodem van de onderzochte locatie afwisselend bestaat uit 
zand, matig fijn, zwak siltig of leem, sterk zandig.. Het grondwaterniveau is tijdens het onderzoek 
vastgesteld op 2,9 m-mv.  
 
Tijdens het veldwerk zijn plaatselijk in de bovengrond bijmengingen met resten baksteen in de 
bodem waargenomen.  
 
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 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 barium gehalte de streefwaarde.  
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Uit de asbestanalyses is het volgende naar voren gekomen: 
 
Asbest:  
In het geanalyseerde mengmonster (IP1 t/m IP3) van de bovengrond van de locatie is een gehalte 
van 120 mg/kg d.s. aan asbest aangetoond. 
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7.2 Conclusies en aanbevelingen 
Verkennend chemisch bodemonderzoek  
Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat in het grondwater het barium 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 chemische 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 chemische 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 het 
geanalyseerde monster van de bovengrond asbest is aangetoond.  
 
Het gehalte (120 mg/kg d.s,) aan asbest ligt boven de helft van de interventiewaarde.  
 
De hypothese “verdachte locatie” wordt op grond van de resultaten van het huidige asbest-
onderzoek bevestigd. 
 
Geadviseerd wordt om in overleg te treden met het bevoegd gezag omtrent de te nemen 
vervolgstappen.  
 
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):  Stokkumerweg 73 te Markelo  
Kadastrale aanduiding: Markelo, sectie Q, perceel 479 (deels) 
Te onderzoeken terreindeel: Voorgenomen verbouw schuren tot woning 
Begrenzing onderzoekslocatie aangegeven op: Bijlage 1.2 
Afbakening onderzoekslocatie voldoende?  Ja 

Eigendomssituatie Dhr. E.H.C.M. Verhagen 
Rechthebbenden - 
Publiekrechtelijke beperkingen Er zijn geen beperkingen bekend in de gemeentelijke en kadastrale registratie. 
Bouwjaar bebouwing op locatie  De bebouwing op de locatie dateert van 1900 (woonboerderij) en 2004 (schuur) 
Historie o.b.v. oude kaarten  Het kaartmateriaal van Topotijdreis.nl geeft sinds 1850 bebouwing weer. Voordien bestond de locatie 

uit agrarisch terrein. 
Gemeente Hof van Twente Uit informatie van de gemeente Hof van Twente komt naar voren dat er een bovengrondse 1.000 liter 

dieselolietank aanwezig / aanwezig is geweest. Tevens vermeld de gemeente het Verkennend 
bodemonderzoek, uitgevoerd door Geofox d.d. februari 1996 naar aanleiding van transactie. Het 
onderzoek betreft alleen de bovengrond. Er zijn lichte verontreinigingen aangetoond in de bovengrond. 
Door Geofox – Lexmond is een milieukundig en civieltechnisch bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse 
van de Stokkumerweg (12 augustus 2014). Conclusie: Er zijn lichte verontreinigingen aangetoond in het 
grondwater, milieuhygenisch geen risico’s voor gebruikers of milieu. 

Opdrachtgever Bij de opdrachtgever is geen informatie bekend met betrekking tot een bovengrondse dieselolietank. De 
locatie is sinds 1996 in bezit van de opdrachtgever en in deze periode is er geen tank op de locatie 
aanwezig geweest. 

Omgevingsrapportage Overijssel De rapportage vermeld een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd door Geofox d.d. februari 1996. 
Terreininspectie Tijdens de terreininspectie zijn geen verdachte locaties (inclusief asbesttoepassingen) waargenomen. 

De locatie is deels verhard met klinkers. Er zijn op het maaiveld geen asbestverdachte waarnemingen 
gedaan. 

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 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 locatie weer als onverdacht. Tijdens de terreininspectie zijn geen 
waarnemingen gedaan die asbest in bodem doen vermoeden. 
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Onderzoeksvraag (aanleiding A) Antwoord en motivatie  
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. 

 
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? 

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 - - 
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Onderzoeksvraag (aanleiding A) Antwoord en motivatie  
Wordt op de locatie of een deel daarvan (een 
geval van ernstige) bodemverontreiniging 
vermoed?  

Vermoeden bodemverontreiniging op de locatie; Nee 
 

Is de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem 
afdoende bekend of is bodemonderzoek 
noodzakelijk?  

Naar aanleiding van de voorgenomen verbouw van een tweetal schuren 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 Dhr. E.H.C.M. Verhagen JA  21 oktober 2021 JA  
     

Gemeente Hof van Twente JA  21 oktober 2021 JA  
Terreininspectie Veldwerk JA  5 november 2021 JA  
     

Kadaster  http://www.kadaster.nl/  JA  21 oktober 2021 JA  
Kadaster BAG viewer http://www.kadaster.nl/bag/bagviewer/  JA  21 oktober 2021 JA  
Google Maps http://maps.google.nl/  JA  21 oktober 2021 JA  
Bodemkwaliteitskaart  Database Van der Poel BV JA  21 oktober 2021 JA  
Bodeminformatie http://www.bodemloket.nl  JA  21 oktober 2021 JA  
Bodeminformatie provincie  https://hofvantwente.duurzaamheidskaart.nl/asbestdakenkaart JA  21 oktober 2021 JA  
Bodemopbouw https://www.dinoloket.nl/ondergrondgegevens 

https://www.grondwatertools.nl/grondwatertools-viewer 
JA  21 oktober 2021 JA  

Historie van de locatie http://topotijdreis.nl  JA  21 oktober 2021 JA  
KLIC http://www.klic.nl  JA  21 oktober 2021 JA  
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Figuur 1: Isohypsen (grondwatertools.nl) 

 
 



 

 

 

 

Goor, 26 oktober 2021 

 

Aan: Van der Poel BV 

 

Betreft aanvraag bodeminformatie Stokkumerweg 73 te Markelo  

Ons kenmerk: 208760 

 

Beste mevrouw Aalderink,  

 

Hierbij stuur ik u de bodeminformatie van bovengenoemde locatie.  

 

Tankregister: voor zover bekend is er een ondergrondse/bovengrondse tanks aanwezig cq aanwezig 

geweest op het perceel;  

Bodeminformatie/Bodemonderzoeken: voor zover bekend is er een 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 € 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-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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datum 05 -1 1-2 0 2 1

boormeester Veldw erker
x 23 1 6 67 .4 9
y 47 0 1 34 .6 1

0

50

1

0

-10
edelm an, klinker

-10

-60

leem , sterk zandig, neutraal bruin, 
geel, zwak baksteen, edelman

0 7
klinker / cm  tov maaiveld

t ype grondboring
datum 05 -1 1-2 0 2 1

boormeester Veldw erker
x 23 1 6 80 .3 0
y 47 0 1 20 .7 5

0

50



bodemprofielen schaal 1 :50

onderzoek M arkelo

projectcode 2 11 79 5

getekend conform NEN 51 0 4

1

0

-50

leem , sterk zandig, zwak hum eus, 
neut raal bruin, geel, edelman

0 8
gazon / cm  tov maaiveld

t ype grondboring
datum 05 -1 1-2 0 2 1

boormeester Veldw erker
x 23 1 6 83 .0 3
y 47 0 1 39 .0 2

0

50

0

-10
edelm an, klinkers

-10

-60

32x31cm , leem , sterk zandig, zwak 
grindig, neut raal bruin, grijs, neutraal 
grijs, zwak baksteen < 2 %baksteen, 
schep

-60

-110

leem , zwak zandig, neut raal bruin, 
roestbruin, edelm an

Ip1
klinker / cm  tov maaiveld

t ype inspect iegat
datum 05 -1 1-2 0 2 1

boormeester Veldw erker
x 23 1 6 72 .5 3
y 47 0 1 28 .7 3

0

50

100

0

-50

30x30cm , leem , sterk zandig, zwak 
grindig, neut raal bruin, grijs, neutraal 
grijs, zwak baksteen < 2 %baksteen, 
schep

-50

-100

zand, zwak silt ig, neutraal geel, 
bruin, neutraal bruin, edelm an

Ip2
gazon / cm  tov maaiveld

t ype inspect iegat
datum 05 -1 1-2 0 2 1

boormeester Veldw erker
x 23 1 6 70 .2 2
y 47 0 1 43 .2 2

0

50

100

0

-50

30x30cm , leem , sterk zandig, zwak 
grindig, neut raal bruin, grijs, neutraal 
grijs, zwak baksteen < 2 %baksteen, 
schep

-50

-100

zand, zwak silt ig, neutraal geel, 
bruin, neutraal bruin, edelm an

Ip3
gazon / cm  tov maaiveld

t ype inspect iegat
datum 05 -1 1-2 0 2 1

boormeester Veldw erker
x 23 1 6 40 .6 1
y 47 0 1 33 .7 7

0

50

100

0

-50

30x31cm , zand, m at ig f ijn, zwak 
silt ig, zwak hum eus, neut raal bruin, 
grijs, schep

-50

-100

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neutraal bruin, grijs, 
edelm an

Ip4
gazon / cm  tov maaiveld

t ype inspect iegat
datum 05 -1 1-2 0 2 1

boormeester Veldw erker
x 23 1 6 18 .9 3
y 47 0 1 27 .9 4

0

50

100

0

-50

31x31cm , zand, m at ig f ijn, zwak 
silt ig, zwak hum eus, neut raal bruin, 
grijs, schep

-50

-100

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neutraal bruin, grijs, 
edelm an

Ip5
gazon / cm  tov maaiveld

t ype inspect iegat
datum 05 -1 1-2 0 2 1

boormeester Veldw erker
x 23 1 6 25 .2 8
y 47 0 1 15 .9 2

0

50

100



numm er

f iltert 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-maaiveld

rechts= cm+ NAP

GRONDSOORTEN

GRIND, grindig (G,g)

ZAND, zandig (Z,z)

LEEM, silt ig (L,s)

KLEI, kleiig (K,k)

VEEN, humeus (V,h)

slib

VERHARDINGEN

asfalt , beton, klinkers, tegels
stelconplaat , ondoordringbare laag

OVERIG

bodemvreemde 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%)

mat ig - (5-15%)

sterk - (15-50%)

uiterst  - (> 50%)

GRADATIE ZAND

uf =  uiterst  fijn (63-105 um)
zf =  zeer fijn (105-150 um)
mf =  mat ig fijn (150-210 um)
mg =  mat ig grof (210-300 um)
zg =  zeer grof (300-420 um)
ug =  uiterst  grof (420-2000 um)

GRADATIE GRIND

f =  fijn (2-5.6 mm)
mg =  mat ig grof (5.6-16 mm)
zg =  zeer grof (16-63 mm)

BESCHRIJVING BODEM LAAG

pid =  foto ionisat ie detector
bv =  bodemvocht
ow =  olie op water
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Behoort bij rapport: 211795 
Stokkumerweg 73 te Markelo 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



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

211795
2021180896/1Certificaatnummer/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 3

vd poel milieu

1/2

211795

Analysecertificaat

10-Nov-2021/13:51

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

08-Nov-2021

2021180896/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 10-Nov-2021

A,B,C

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen

Bodemkundige analyses

S 90.3% (m/m) 86.6 89.0Droge stof

S 1.9% (m/m) ds 1.0 <0.7Organische stof

98% (m/m) ds 98 99Gloeirest

S 3.4% (m/m) ds 7.8 14.4Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 21mg/kg ds 21 34Barium (Ba)

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

S <3.0mg/kg ds 4.1 9.2Kobalt (Co)

S 7.4mg/kg ds 7.3 8.8Koper (Cu)

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Kwik (Hg)

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

S 7.1mg/kg ds 6.8 12Nikkel (Ni)

S <10mg/kg ds 14 <10Lood (Pb)

S 28mg/kg ds 37 30Zink (Zn)

Minerale olie

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

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

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

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

6.4mg/kg ds 5.4 <5.0Minerale olie (C30-C35)

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

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

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 118

1

2

3

Mp. 1 en 2 BG, 01: 0-50, 02: 10-60

Mp. 6 en 7, 06: 10-60, 07: 10-60

Mp. 1 en 2 OG, 01: 100-150, 01: 150-200, 02: 110-160, 02: 160-210 12385051

12385050

12385049

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)

Grond (AS3000)



Markelo

1 2 3

vd poel milieu

2/2

211795

Analysecertificaat

10-Nov-2021/13:51

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

08-Nov-2021

2021180896/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 10-Nov-2021

A,B,C

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 180

S
1)1)1)

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

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Naftaleen

S <0.050mg/kg ds 0.062 <0.050Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Anthraceen

S <0.050mg/kg ds 0.18 <0.050Fluorantheen

S <0.050mg/kg ds 0.099 <0.050Benzo(a)anthraceen

S <0.050mg/kg ds 0.12 <0.050Chryseen

S <0.050mg/kg ds 0.056 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S <0.050mg/kg ds 0.10 <0.050Benzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg ds 0.074 <0.050Benzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg ds 0.065 <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
1)1)

0.35mg/kg ds 0.83 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

Mp. 1 en 2 BG, 01: 0-50, 02: 10-60

Mp. 6 en 7, 06: 10-60, 07: 10-60

Mp. 1 en 2 OG, 01: 100-150, 01: 150-200, 02: 110-160, 02: 160-210 12385051

12385050

12385049

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)

Grond (AS3000)

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2021180896/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 12385049 Mp. 1 en 2 BG, 01: 0-50, 02: 10-60

010539049120  0  50 05-Nov-2021

020539049125  10  60 05-Nov-2021

 12385050 Mp. 6 en 7, 06: 10-60, 07: 10-60

060539049108  10  60 05-Nov-2021

070539049098  10  60 05-Nov-2021

 12385051 Mp. 1 en 2 OG, 01: 100-150, 01: 150-200, 02: 110-1 60, 02: 160-210

010539049123  100  150 05-Nov-2021

010539049112  150  200 05-Nov-2021

020539049122  110  160 05-Nov-2021

020539049116  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 2021180896/1

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 2021180896/1

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.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



T.a.v. 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

211795
2021184185/1Certificaatnummer/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

211795

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

2021184185/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 17-Nov-2021

A,B,C

Metalen

S 83µg/LBarium (Ba)

S <0.20µg/LCadmium (Cd)

S <2.0µg/LKobalt (Co)

S 5.2µg/LKoper (Cu)

S <0.050µg/LKwik (Hg)

S <2.0µg/LMolybdeen (Mo)

S 8.1µg/LNikkel (Ni)

S <2.0µg/LLood (Pb)

S <10µg/LZink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/LBenzeen

S <0.20µg/LTolueen

S <0.20µg/LEthylbenzeen

S <0.10µg/Lo-Xyleen

S <0.20µg/Lm,p-Xyleen

S
1)

0.21µg/LXylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/LBTEX (som)

S <0.020µg/LNaftaleen

S <0.20µg/LStyreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/LDichloormethaan

S <0.20µg/LTrichloormethaan

S <0.10µg/LTetrachloormethaan

S <0.20µg/LTrichlooretheen

S <0.10µg/LTetrachlooretheen

S <0.20µg/L1,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/Lcis 1,2-Dichlooretheen

1 Pb. 1, 01-1: 350-450 12396622

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

211795

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

2021184185/1Certificaatnummer/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: 350-450 12396622

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. 2021184185/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 12396622 Pb. 1, 01-1: 350-450

10680567681  350  450 12-Nov-2021

10680567674  350  450 12-Nov-2021

10800984525  350  450 12-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 2021184185/1

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 2021184185/1

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

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



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever Van der Poel B.V. Rapportnummer V211100799 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 211795 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 11-11-2021
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 AM14372749

Resultaten
Parameter Concentratie 95% betrouwbaarheidsinterval Eenheid

Ondergrens Bovengrens
Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen

Droge stof 88,9 %
Massa monster (veldnat) 15,8 kg
Massa monster (droog) 14,0 kg
C h r y s o t i e l (serpentijn) 23 23 15 15 36 36 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) 10 100 6,6 66 15 150 mg/kg ds
Per mineralogische groep
Niet hechtgeb. serpentijn 23 23 15 15 36 36 mg/kg ds
Hechtgebonden serpentijn n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal serpentijn 23 23 15 15 36 36 mg/kg ds
Niet hechtgeb. amfibool 10 100 6,6 66 15 150 mg/kg ds
Hechtgebonden amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal amfibool 10 100 6,6 66 15 150 mg/kg ds
Totaal
Niet hechtgeb. asbest 33 120 21 80 51 190 mg/kg ds
Hechtgebonden asbest <2 n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal asbest 33 120 21 80 51 190 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 V211100799 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 211795 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) 0 537 707 569 908 1780 9530 14031
Afgezochte deel fractie (%) 100 100 100 100 20 5 *

Pulp
Asbesth.materiaal (g) 0,1043 0,2780 0,3195 0,2140 0,9158
Hechtgebonden nee nee nee nee
Aantal deeltjes 2 32 37 29 100
Percentage chrysotiel (%) 25 25 37,5 37,5
Gewicht chrysotiel (mg) 26,1 69,5 119,8 80,3 295,7
Percentage crocidoliet (%) 12,5 12,5 12,5 25
Gewicht crocidoliet (mg) 13,0 34,8 39,9 53,5 141,2

Vezelbundels
Asbesth.materiaal (g) 0,0063 0,0235 0,0120 0,0418
Hechtgebonden nee nee nee
Aantal deeltjes 1 9 3 13
Percentage chrysotiel (%) 90 70 70
Gewicht chrysotiel (mg) 5,7 16,5 8,4 30,6
Percentage crocidoliet (%) 0 1,05 1,05
Gewicht crocidoliet (mg) 0,0 0,2 0,1 0,3

totaal per mineralogische groep
Gehalte NHG serpentijn (mg/kg ds) 1,86 5,36 9,71 6,32 23,25
Gehalte serpentijn (mg/kg ds) 1,86 5,36 9,71 6,32 23,25
Gehalte NHG amfibool (mg/kg ds) 0,93 2,48 2,86 3,82 10,09
Gehalte amfibool (mg/kg ds) 0,93 2,48 2,86 3,82 10,09

Totaal
Aantal deeltjes totaal (stuk) 2 33 46 32 113
Gehalte NHG t.o.v. totaal (mg/kg ds) 2,79 7,84 12,57 10,14 33,34
Gehalte t.o.v. totaal (mg/kg ds) 2,79 7,84 12,57 10,14 33,34

* = Van de zeeffractie <0,5 mm is maximaal 10 gram kwalitatief beoordeeld en deze bevat asbestverdachte vezels.
NHG = Niet hechtgebonden.
HG = Hechtgebonden.
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Behoort bij rapport: 211795 
Stokkumerweg 73 te Markelo 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



211795
Markelo

05-11-2021
vd poel milieu
2021180896
08-11-2021
10-11-2021

Eenheid 1 GSSD Oordeel 2 GSSD Oordeel 3 GSSD Oordeel

Bodemtype correctie
1,9 1 0,7
3,4 7,8 14,4

Voorbehandeling
Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd

Bodemkundige analyses
% (m/m) 90,3 90,3 86,6 86,6 89 89
% (m/m) ds 1,9 1,9 1 1 <0,7 0,49
% (m/m) ds 98 98 99
% (m/m) ds 3,4 3,4 7,8 7,8 14,4 14,4

Metalen
mg/kg ds 21 69,26 21 47,17 34 51,67
mg/kg ds <0,20 0,2359 - <0,20 0,2213 - <0,20 0,2025 -

mg/kg ds <3,0 6,402 - 4,1 8,819 - 9,2 13,73 -

mg/kg ds 7,4 14,61 - 7,3 12,59 - 8,8 12,75 -

mg/kg ds <0,050 0,0491 - <0,050 0,0459 - <0,050 0,0418 -

mg/kg ds <1,5 1,05 - <1,5 1,05 - <1,5 1,05 -

mg/kg ds 7,1 18,54 - 6,8 13,37 - 12 17,21 -

mg/kg ds <10 10,74 - 14 19,9 - <10 8,961 -

mg/kg ds 28 62,03 - 37 67,8 - 30 43,66 -

Minerale olie
mg/kg ds <3,0 10,5 <3,0 10,5 <3,0 10,5
mg/kg ds <5,0 17,5 <5,0 17,5 <5,0 17,5
mg/kg ds <5,0 17,5 <5,0 17,5 <5,0 17,5
mg/kg ds <11 38,5 <11 38,5 <11 38,5
mg/kg ds 6,4 32 5,4 27 <5,0 17,5
mg/kg ds <6,0 21 <6,0 21 <6,0 21
mg/kg ds <35 122,5 - <35 122,5 - <35 122,5 -

Polychloorbifenylen, PCB
mg/kg ds <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0035
mg/kg ds 0,0049 0,0245 - 0,0049 0,0245 - 0,0049 0,0245 -

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035
mg/kg ds <0,050 0,035 0,062 0,062 <0,050 0,035
mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035
mg/kg ds <0,050 0,035 0,18 0,18 <0,050 0,035
mg/kg ds <0,050 0,035 0,099 0,099 <0,050 0,035
mg/kg ds <0,050 0,035 0,12 0,12 <0,050 0,035
mg/kg ds <0,050 0,035 0,056 0,056 <0,050 0,035
mg/kg ds <0,050 0,035 0,1 0,1 <0,050 0,035
mg/kg ds <0,050 0,035 0,074 0,074 <0,050 0,035
mg/kg ds <0,050 0,035 0,065 0,065 <0,050 0,035
mg/kg ds 0,35 0,35 - 0,83 0,826 - 0,35 0,35 -

Nr. Analytico-nr BoToVa Oordeel

1 12385049 Voldoet aan Achtergrondwaarde

2 12385050 Voldoet aan Achtergrondwaarde

3 12385051 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. 1 en 2 BG, 01: 0-50, 02: 10-60

Mp. 6 en 7, 06: 10-60, 07: 10-60

Mp. 1 en 2 OG, 01: 100-150, 01: 150-200, 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



211795
Markelo

05-11-2021
vd poel milieu
2021180896
08-11-2021
10-11-2021

Eenheid 1 Oordeel 2 Oordeel 3 Oordeel

Bodemtype correctie
1,9 1 0,7
3,4 7,8 14,4

Voorbehandeling
Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd

Bodemkundige analyses
% (m/m) 90,3 86,6 89
% (m/m) ds 1,9 1 <0,7
% (m/m) ds 98 98 99
% (m/m) ds 3,4 7,8 14,4

Metalen
mg/kg ds 21 21 34
mg/kg ds <0,20 <= AW <0,20 <= AW <0,20 <= AW

mg/kg ds <3,0 <= AW 4,1 <= AW 9,2 <= AW

mg/kg ds 7,4 <= AW 7,3 <= AW 8,8 <= AW

mg/kg ds <0,050 <= AW <0,050 <= AW <0,050 <= AW

mg/kg ds <1,5 <= AW <1,5 <= AW <1,5 <= AW

mg/kg ds 7,1 <= AW 6,8 <= AW 12 <= AW

mg/kg ds <10 <= AW 14 <= AW <10 <= AW

mg/kg ds 28 <= AW 37 <= AW 30 <= AW

Minerale olie
mg/kg ds <3,0 <3,0 <3,0
mg/kg ds <5,0 <5,0 <5,0
mg/kg ds <5,0 <5,0 <5,0
mg/kg ds <11 <11 <11
mg/kg ds 6,4 5,4 <5,0
mg/kg ds <6,0 <6,0 <6,0
mg/kg ds <35 <= AW <35 <= AW <35 <= AW

Polychloorbifenylen, PCB
mg/kg ds <0,0010 <0,0010 <0,0010
mg/kg ds <0,0010 <0,0010 <0,0010
mg/kg ds <0,0010 <0,0010 <0,0010
mg/kg ds <0,0010 <0,0010 <0,0010
mg/kg ds <0,0010 <0,0010 <0,0010
mg/kg ds <0,0010 <0,0010 <0,0010
mg/kg ds <0,0010 <0,0010 <0,0010
mg/kg ds 0,0049 <= AW 0,0049 <= AW 0,0049 <= AW

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
mg/kg ds <0,050 <0,050 <0,050
mg/kg ds <0,050 0,062 <0,050
mg/kg ds <0,050 <0,050 <0,050
mg/kg ds <0,050 0,18 <0,050
mg/kg ds <0,050 0,099 <0,050
mg/kg ds <0,050 0,12 <0,050
mg/kg ds <0,050 0,056 <0,050
mg/kg ds <0,050 0,1 <0,050
mg/kg ds <0,050 0,074 <0,050
mg/kg ds <0,050 0,065 <0,050
mg/kg ds 0,35 <= AW 0,83 <= AW 0,35 <= AW

Nr. Analytico-nr Oordeel

1 12385049 Altijd toepasbaar

2 12385050 Altijd toepasbaar

3 12385051 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. 1 en 2 BG, 01: 0-50, 02: 10-60

Mp. 6 en 7, 06: 10-60, 07: 10-60

Mp. 1 en 2 OG, 01: 100-150, 01: 150-200, 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



211795
Markelo

12-11-2021
vd poel milieu
2021184185
12-11-2021
17-11-2021

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L 83 83 * 20 50 338 625
µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,4 3,2 6
µg/L <2,0 1,4 - 2 20 60 100
µg/L 5,2 5,2 - 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 8,1 8,1 - 3 15 45 75
µg/L <2,0 1,4 - 2 15 45 75
µg/L <10 7 - 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 12396622

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

Pb. 1, 01-1: 350-450

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
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Dit rapport is vervaardigd op verzoek van de opdrachtgever en is zijn eigendom. Niets uit dit rapport mag worden 

verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden d.m.v. druk, fotokopie, digitale kopie of op welke andere wijze dan ook, 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever hierboven aangegeven. EcoTierra- ecologisch 

adviesbureau is niet aansprakelijk voor gevolgschade, alsmede voor schade welke voortvloeit uit toepassingen van de 
resultaten van werkzaamheden of andere gegevens verkregen van EcoTierra- ecologisch adviesbureau; opdrachtgever 

vrijwaart EcoTierra- ecologisch adviesbureau voor aanspraken van derden in verband met deze toepassing. 

  

EcoTierra-ecologisch adviesbureau 
Postadres: Abraham Teerlinkstraat 10, 7424 DM Deventer 

Bezoekadres: Keulenstraat 10 7418 ET Deventer 
www.ecotierra.nl 
info@ecotierra.nl 

0570-597418 
 

Stokkumerweg 73 te Markelo 
- Quickscan flora en fauna in het kader van de Wet natuurbescherming en NNN – 
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1   INLEIDING 
 
In opdracht van de  heer E.H.C.M. Verhagen heeft EcoTierra- ecologisch adviesbureau aan de 
Stokkumerweg 73 te Markelo (gemeente Hof van Twente) een quickscan flora en fauna 
uitgevoerd in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb). Tevens wordt er globaal 
getoetst aan het Natuurnetwerk Nederland (NNN). 
 
Het plangebied is gelegen in het buitengebied van Markelo  en betreft twee opstallen. 
 
1.1 Aanleiding 

De initiatiefnemer is voornemens een vervallen dwarsritschuur en een vrij recentelijk 
gebouwde dwarsritschuur om te bouwen tot woningen. De vervallen schuur zal flink worden 
aangepakt, de recentelijk gebouwde schuur wordt alleen intern verbouwd. In dit kader 
worden geen bomen gekapt of oppervlaktewateren gedempt.  
In verband met de Wet natuurbescherming is het noodzakelijk om voorafgaande aan 
ruimtelijke ingrepen en inrichting te toetsen of de geplande activiteiten geen negatief effect 
hebben op beschermde plant- en/of diersoorten en leefgebieden. 
 
1.2 Doelstelling 

Het doel van onderhavige quickscan is inzicht geven of de voorgenomen activiteiten een 
overtreding van de vigerende natuurwetgeving tot gevolg hebben. 
 
Om dit inzicht te verkrijgen worden de volgende vragen beantwoord; 

• zijn er binnen het plangebied beschermde dier- en plantsoorten aangetroffen en/of  
 worden deze verwacht? 
• wat is de juridische status van deze soorten? 
• hebben de voorgenomen activiteiten een (significant) negatief effect op deze 
          soorten? 
• ligt het plangebied in of nabij beschermde natuurgebieden, zoals het NNN of  
          Natura2000-gebieden? 
• wat zijn de gevolgen en dienen er (mitigerende) maatregelen genomen te worden? 
• dient er een nader onderzoek uitgevoerd te worden? 
• dient er een ontheffing aangevraagd te worden? 

 

1.3 Volledigheid onderzoek 

Een quickscan is een momentopname en kan slechts in beperkte mate uitsluitsel geven over 
de aan- of afwezigheid van soorten. Het kan voorkomen dat soorten niet worden 
waargenomen tijdens het veldbezoek.  
Aan de hand van expert-judgement en bekende ecologische principes zal een inschatting 
worden gemaakt over het wel of niet voor kunnen komen van beschermde plant- en 
diersoorten. Verder is de quickscan geen veldinventarisatie. Veldinventarisaties omvatten 
meerdere opnamerondes die volgens standaardmethoden worden uitgevoerd.  
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1.4 Geldigheidsduur rapport 

Afhankelijk van de aangetroffen soorten is de rapportage drie of vijf jaar geldig. Voor 
Habitatrichtlijnsoorten en vogels met een jaarrond beschermd nest dient maximaal drie jaar 
als geldigheidsduur te worden gehanteerd met als voorwaarde dat er weinig (fysieke) 
veranderingen hebben plaatsgevonden in het plangebied. 
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2   ONDERZOEKSOPZET 
 
In onderhavige quickscan is de locatie gescreend op de aanwezigheid van beschermde plant- 
en diersoorten. Er is gestart met een bronnenonderzoek en vervolgens is de locatie bezocht.  
 

2.1 Bronnenonderzoek 

Alvorens het terrein is bezocht zijn diverse (digitale) verspreidingsatlassen (waaronder de 
NDFF) geraadpleegd. Hierdoor is indicatief een beeld verkregen of er relevante soorten 
voorkomen binnen of in de omgeving van het plangebied. De NDFF is op 5 november 2021 
geraadpleegd.  
 
Diverse kaarten (waaronder NNN, Natura2000 en Natuurbeheerplan) van de provinciale 
site overijssel.databank.nl zijn geraadpleegd in november 2021. 
 

2.2 Veldbezoek  

Het plangebied is op 5 november  2021 overdag bezocht. Ten tijde van het veldbezoek was 
het zonnig bij een temperatuur van rond de 12°C. 
Het plangebied was ten tijde van het veldbezoek volledig te onderzoeken. De directe 
omgeving van het plangebied is eveneens bekeken. Tijdens het onderzoek is de 
initiatiefnemer geïnterviewd. 
 
Gedurende het veldonderzoek is zoveel mogelijk concrete informatie verzameld met 
betrekking tot de aan- of afwezigheid van beschermde soorten (zicht- en 
geluidswaarnemingen, sporenonderzoek naar de aanwezigheid van pootafdrukken, 
graafsporen, nesten, holen, uitwerpselen, haren en dergelijke).  
 
Het onderzoek is uitgevoerd door ecoloog ing. J.M. de Wever. De ecologen van EcoTierra- 
ecologisch adviesbureau hebben een relevante studie gevolgd. Tevens worden diverse 
relevante cursussen gevolgd, symposia en congressen bezocht en diverse vakbladen en 
nieuwsbrieven gelezen om de laatste ontwikkelingen te volgen. De onderzoekers zijn in het 
bezit van diverse certificaten, waaronder ‘Zorgvuldig handelen Wet natuurbescherming, 
ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, niveau 4, IPC Groene Ruimte (door Stadswerk erkend 
certificaat)’. 
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3   PLANGEBIED EN BEOOGDE INGREPEN  
 
In dit hoofdstuk zijn de onderzoekslocatie en de voorgenomen activiteiten beschreven. Op 
onderstaande afbeelding is het plangebied weergegeven waarbinnen de activiteiten 
daadwerkelijk plaatsvinden.  
 
3.1 Plangebied  

Het plangebied is gelegen in het buitengebied van Markelo  en betreft twee dwarsritschuren. 
Opstal 1 betreft een recentelijk gebouwde dwarsritschuur uit 2004. Het dak is deels van riet 
en deels van dakpannen met daarachter beschot. Opstal 2 betreft een oude dwarsritschuur 
uit 1930 met een zolder en heeft een dak van deels pannen en deels riet. De staat waarin de 
opstal verkeert is slecht. Zo zitten er diverse gaten in het dak en zijn al enkele spanten 
doorgezakt. De schuur dient als opslag- en werkplaats. 
De directe omgeving bestaat uit een gerenoveerde/ verbouwde boerderij met nummer 73, 
een tuin met diverse groenstructuren en de Stokkumerweg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding 1: Situering plangebied (bron: PDOK).  

 

 

2 

1 
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Foto’s: Indrukken plangebied. Opstal 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Foto’s: Indrukken plangebied. Opstal 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto’s: Indrukken plangebied. Opstal 2. 
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Foto’s: Indrukken plangebied. Opstal 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto’s: Indrukken directe omgeving. Tuin met hagen en Stokkumerweg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto’s: Indrukken omgeving. Weilanden en soortgelijke opstallen. 
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3.2 Gewenste toekomstige situatie en voorgenomen ingrepen  

De initiatiefnemer is voornemens een vervallen dwarsritschuur en een vrij recentelijk 
gebouwde dwarsritschuur om te bouwen tot woningen. De vervallen schuur zal flink worden 
aangepakt. De exacte ingrepen waren ten tijde van het veldbezoek nog niet bekend. Er zal 
getracht worden om de authentieke delen te handhaven. Aannemelijk is dat het dak (deels) 
vernieuwd zal moeten worden. De recentelijk gebouwde schuur wordt alleen intern 
verbouwd. Volgens de initiatiefnemer zullen die werkzaamheden allen bestaan uit het 
doorbreken van muurtjes, mogelijk van een raam een deur maken en dat soort ingrepen. Het 
dak is goed afgetimmerd en reeds geïsoleerd bij de bouw waardoor daar geen 
werkzaamheden aan nodig zijn.  
In dit kader worden geen bomen gekapt of oppervlaktewateren gedempt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding 2: Schetsen van de twee gewenste dwarsritschuren (bron: de heer Roeterink). 

 
De ingrepen vinden plaats in het kader van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van 
gebieden. 
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4   BEVINDINGEN EN TOETSING 
 
Hieronder worden de bevindingen van het bronnenonderzoek weergegeven. Tevens vindt er 
een toetsing aan de Wet natuurbescherming plaats en zal er gekeken worden of er gevolgen 
zijn voor het Natuurnetwerk Nederland (NNN).  
 
4.1 Bevindingen en toetsing beschermde gebieden/ houtopstanden 

In de database van de provincie Overijssel is af te lezen dat het plangebied niet is gelegen in 
of nabij (niet binnen 1 kilometer) het NNN.  
- De provincie hanteert geen externe werking als het gaat om het NNN, de Nee-tenzij toets is 
derhalve niet aan de orde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding 3: Ligging t.o.v. NNN (bron: Atlas Overijssel). 
 
Er liggen geen Natura2000-gebieden binnen een straal van 5.000 meter. Door de aard van de 
ingrepen en de onderlinge afstand is er geen rechtstreekse aantasting (door bijvoorbeeld 
licht, trillingen, geluid of menselijke aanwezigheid) of indirecte aantasting (door bijvoorbeeld 
verdroging) te verwachten op soorten die voor de meest nabije Natura2000-gebieden zijn 
aangewezen.  
- Een Voortoets (soorten) Natura2000-gebied is niet noodzakelijk.  
 
Thema’s als vermesting/ verzuring (stikstof) vallen niet onder de reikwijdte van onderhavige 
quickscan flora en fauna. Sinds 1 juli 2021 is de wet Stikstofreductie en Natuurverbetering in 
werking. Onderdeel van deze wet is de vrijstelling voor bouw-, sloop en eenmalige 
aanlegactiviteiten, in het kort de bouwvrijstelling. Dit betekent in het vergunningstraject dat 
voor het aspect stikstof alleen nog de neerslag (depositie) in de gebruiksfase een rol speelt.  
- Mogelijk wordt een AERIUS-berekening noodzakelijk geacht in onderhavige situatie. Dit 
dient door het bevoegd gezag bepaald te worden. De verwachting is echter dat er geen 
gevolgen zijn. 
 
Er worden in het kader van de voorgenomen ingrepen geen bomen gekapt. Het onderdeel 
‘Houtopstand’ is derhalve niet van toepassing. 
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4.2 Bevindingen bronnenonderzoek, veldonderzoek en toetsing soorten 

NDFF 
Voor het bronnenonderzoek  is gebruik gemaakt van de gegevens van NDFF (tot 10 jaar terug, 
geraadpleegd op 4 oktober 2021). Er is met name gekeken naar jaarrond beschermde nesten, 
Habitatrichtlijnsoorten en nationale soorten (niet vrijgestelde soorten).  
Bijlage 1 geeft de resultaten weer van het NDFF-onderzoek. Het betreft hier ook 
waarnemingen van bijvoorbeeld foeragerende en overvliegende exemplaren.  
Binnen het plangebied zijn geen waarnemingen van beschermde soorten/ verblijfplaatsen 
gevonden. In de omgeving is steenmarter, huismus en kerkuil waargenomen.  
 
Flora 
Tijdens het veldbezoek zijn er binnen het plangebied geen beschermde wilde vaatplanten 
aangetroffen. Het plangebied is verhard en bebouwd. Tevens zijn er tijdens het 
bronnenonderzoek geen waarnemingen van beschermde soorten aangetroffen. 
 
- Er zijn geen significant negatieve effecten te verwachten aangaande deze soortgroep. 
 
Vogels 
Tijdens het veldbezoek zijn binnen het daadwerkelijke plangebied geen vogels 
waargenomen. In de omgeving zijn soorten als merel, houtduif, kauw, koolmees, vink, 
huismus en buizerd (auditief) waargenomen.   
 
Opstal 1:  
Er zijn onder de dakpannen aan alle zijdes nesten van huismus aanwezig. De soort was ook 
veelvuldig aanwezig in de hagen en groenstructuren in de tuin. De groenstructuren worden 
gebruikt om te foerageren en in te verblijven en te schuilen. 

 
 
 

 

Foto’s: Nesten van huismus onder de dakpannen en groenstructuren waarin de soort verblijft/ schuilt 
en foerageert. 

 
- De nesten van de huismus worden in het kader van het project niet aangetast. Er vinden 
geen werkzaamheden aan de dakconstructie plaats. Wel dienen interne verbouwingen die 
verstorend kunnen werken op broedgevallen buiten het broedseizoen van de huismus, dat 
globaal loopt van maart tot en met augustus, te worden uitgevoerd. 
 
Verder zijn er geen ander jaarrond beschermde nesten, zoals van huiszwaluw, boerenzwaluw 
en soorten als steen- of kerkuil te verwachten. 
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Vogelsoorten zonder een jaarrond beschermd nest kunnen mogelijk ook onder de 
dakpannen broeden. Hiervoor geldt hetzelfde als voor de huismus, de werkzaamheden 
mogen geen broedgevallen significant verstoren. 
 
Opstal 2: 
In of aan de opstal zijn geen jaarrond beschermde nesten van huismus, boerenzwaluw, 
huiszwaluw of steen- of kerkuil aanwezig. Het ontbreekt de opstal dan ook aan sporen zoals 
veren, braakballen, verse fecaliën en dergelijke.  
Mogelijk broedde de boerenzwaluw in het verleden in de opstal, maar zal dan door het 
verdwijnen van het vee en het huidige gebruik de stal hebben verlaten.  
- Jaarrond beschermde nesten worden door het verbouwen van de opstal niet aangetast. 
 
Er zijn oude nesten, van onder andere merel, aanwezig in de opstal. Nesten van soorten 
zonder jaarrond kunnen derhalve altijd worden verwacht. De werkzaamheden aan de stal 
dienen derhalve buiten het broedseizoen (dat globaal loopt van maart tot en met juli/ 
augustus) te worden uitgevoerd. Als dat niet mogelijk is dient voorafgaande aan de 
werkzaamheden in het broedseizoen vastgesteld te zijn dat er door de ingreep geen nesten 
verloren gaan. Bij het aantreffen van een broedsel dient gewacht te worden totdat alle 
jongen zijn uitgevlogen. Broedgevallen van vogels zonder jaarrond beschermd nest mogen 
voorkomen worden door bijvoorbeeld de stal goed af te sluiten. 
 
In de tuin hangt een steenuilenkast. Volgens de initiatiefnemer was er afgelopen jaar een 
legsel dat het echter helaas niet gered heeft. De kast is in beheer bij een vogelwerkgroep. 
 
- Er zijn geen significant negatieve effecten te verwachten aangaande deze soortgroep, mits 
er aan de genoemde voorwaarden wordt voldaan. 
 
Grondgebonden zoogdieren 
Opstal 1: 
Verblijf- en/of voortplantingsplekken van grondgebonden zoogdieren als steenmarter, 
bunzing en dergelijke zijn niet te verwachten bij opstal 1. Het dak is nog goed afgesloten, 
evenals de rest van de schuur. In en onder de bomen naast de schuur zijn geen nesten of 
sporen van eekhoorn aanwezig. Er vinden geen werkzaamheden aan het dak plaats, dus 
eventueel aanwezige vrijgestelde soorten tussen de daken en het beschot zullen niet 
geschaad worden. Voor deze soorten geldt echter ook een algehele vrijstelling als het 
ruimtelijke ingrepen betreft. Wel geldt dan de zorgplicht. 
 
Opstal 2: 
In opstal 2 zijn oude uitwerpselen/ latrines en prooiresten (veren met afgebeten schachten 
en eierschalen) aangetroffen op de zolder en in de ruimte tussen de pannen en het beschot 
waar een flinke ruimte (minimaal 30 centimeter) tussen zit. Er zijn geen duidelijke verse 
sporen die duiden op recente veelvuldige aanwezigheid. De plek zal met name een 
dagrustplaats zijn geweest, er zijn geen afgeschermde plekken aanwezig waar jongen veilig 
geboren kunnen worden. De initiatiefnemer heeft enkele jaren geleden een keer een dood 
exemplaar aangetroffen. Daarna zou de steenmarter niet meer langdurig verbleven zijn in de 
schuur. Uit het bronnenonderzoek is ook naar voren gekomen dat deze soort in de buurt 
voorkomt. 
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Foto’s: Oude latrine en een potentiële toegang voor de steenmarter. 

 
- Door de ingreep gaat er een potentiële verblijfplaats van de steenmarter verloren. Echter, 
de plek lijkt al geruime tijd niet te zijn gebruikt. In de directe omgeving zijn voldoende 
alternatieve verblijfplaatsen voor de soort aanwezig. De steenmarter kan wel 20 van 
dergelijke plekken hebben in zijn territorium. Verder onderzoek naar deze soort wordt niet 
noodzakelijk geacht. 
 

De werkzaamheden aan schuur 2 zullen mogelijk pas over een geruime tijd worden 
uitgevoerd (mededeling initiatiefnemer). Mogelijk hervestigt de soort zich in de tussentijd. 
Dit kan voorkomen worden door de aanwezige toegangen te dichten. Indien er niet voor 
gekozen wordt de gaten te dichten dient voordat de werkzaamheden gaan plaatsvinden vast 
gesteld te zijn dat er geen steenmarter aanwezig is. Door de werkzaamheden uit te voeren 
of te starten buiten de kwetsbare kraamperiode (maart- augustus) wordt zeker voorkomen 
dat eventueel toch (zoals aangegeven wordt een kraamlocatie niet direct verwacht) 
aanwezige jongen geschaad worden. Een check of er jongen zijn is ook mogelijk. Wanneer er 
onverwachts toch jongen aanwezig zijn, dient gewacht te worden met de werkzaamheden 
totdat de jongen zelfstandig vertrekken. 
Functioneel leefgebied van de steenmarter, of andere marterachtigen, gaat niet verloren. 
 
- Er zijn geen significant negatieve effecten te verwachten aangaande deze soortgroep, mits 
de zorgplicht in acht wordt genomen. 
 
Vleermuizen 
Opstal 1: 
Aan het dak en de zolder van deze opstal vinden geen ingrepen plaats. De schuur is goed 
afgesloten, het riet en de dakpannen zitten nog strak tegen elkaar aan. Mocht er toch een 
vleermuis een opening hebben gevonden en in het dak zijn gaan zitten, zal het exemplaar 
geen negatief effect ondervinden van de beoogde ingrepen. Veder zijn er geen 
wegkruipplekken aanwezig. 
 
Opstal 2: 
Deze opstal is door de aanwezige gaten tochtig en vochtig. Tevens ontbreekt het aan 
geschikte wegkruipplekken zoals dakpannen en beschot (achter de pannen is een houten 
plaat aanwezig, maar deze is open en is zeker 30 centimeter van de pannen vandaan), 
gevelbetimmering en dergelijke.  
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Daarnaast is de opstal goed onderzocht op uitwerpselen en afgebeten vlindervleugels 
(indicatie gewone grootoorvleermuis). Er zijn geen sporen aangetroffen die duiden op de 
aanwezigheid van een vleermuis. 
 
Tevens zijn er geen bomen aanwezig binnen het plangebied. Vaste verblijfplaatsen van 
boombewonende soorten zijn derhalve eveneens niet aanwezig. Ook in de naastgelegen 
bomen zijn geen vaste verblijfplaatsen van vleermuizen te verwachten. 
Er zal nabij het plangebied gefoerageerd worden door vleermuizen. Foerageergebied is 
alleen beschermd wanneer dit gebied noodzakelijk is om de functionaliteit van een vaste 
verblijfplaats te behouden. In onderhavige situatie zal dit niet aan de orde zijn.  
Er zijn binnen het plangebied geen vliegroutes aanwezig. Mogelijk gebruiken vleermuizen de 
bomenrij langs de weg om te navigeren.  
 
- Er zijn geen significant negatieve effecten te verwachten aangaande deze soortgroep. 
 
Amfibieën, reptielen en vissen 
Er is geen oppervlaktewater aanwezig binnen het plangebied. De aanwezigheid van vissen en 
voortplantingswater van amfibieën kan derhalve worden uitgesloten. Er is eveneens geen 
landhabitat te verwachten voor amfibieën, er zijn geen geschikte wegkruipplekken aanwezig.  
Het ontbreekt het plangebied aan broeihopen, takkenrillen, heide, bosschages en dergelijke 
waardoor de aanwezigheid van reptielen ook uit te sluiten is. 
 
- Er zijn geen negatieve effecten te verwachten aangaande deze soortgroepen.  
 
Ongewervelden/ overige soorten 
Het ontbreken van specifieke habitats zoals heide en (laag)veen, grote rivieren en oude, 
rottende eiken maakt dat de veelal veeleisende Habitatrichtlijnsoorten en exemplaren van 
de nationaal beschermde soorten van ongewervelden en overige soorten niet te verwachten 
zijn.  
 

- Er zijn geen negatieve effecten te verwachten aangaande ongewervelden of overige soorten. 
 
De zorgplicht (art 1.11 Wnb)    

Voor alle soorten geldt een zorgplicht. Deze zorgplicht houdt in dat de initiatiefnemer 
passende maatregelen neemt om schade aan deze soorten te voorkomen of zoveel mogelijk 
te beperken. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het niet verontrusten of verstoren in de 
kwetsbare perioden zoals de winterslaap, de voortplantingstijd en de periode van 
afhankelijkheid van de jongen. De kwetsbare perioden zijn niet voor alle verschillende 
soortgroepen gelijk.  
Indien vooraf bekend is dat werkzaamheden moeten worden uitgevoerd binnen de 
kwetsbare perioden van de betreffende soorten, is het zaak ervoor te zorgen dat het gebied 
tegen die tijd ongeschikt is als leefgebied voor die soorten.  
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5   CONCLUSIE  
 

Onderdeel  Overtreding Wnb/ 
overige wetgeving 

Nader onderzoek 
naar/  
vervolg actie 

Periode Mitigatie 

NNN  Nee Nee N.v.t. N.v.t. 

Natura2000     
 
Soorten 
 

Stikstof 

 
 
Nee 

 
 
Nee 

 
 
N.v.t. 

 
 
N.v.t. 

Niet aan getoetst Mogelijk AERIUS 
berekening nodig 

N.v.t. Niet te verwachten 

Houtopstanden N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

Flora Nee Nee N.v.t. N.v.t. 

Vogels 
 
Jaarrond beschermd nest 
Huismus  
opstal 1 
 
 
 
 
Functioneel leefgebied 
 
Niet jaarrond beschermd nest 

 
 
 
Nee 
Nesten blijven 
gehandhaafd, geen 
werkzaamheden 
dak 
 
Nee 
 
Nee 

 
 
 
Nee 
 
 
 
 
 
Nee 
 
Zorgplicht 

 
 
 
Broedperiode maart-
augustus 
 
 
 
 
N.v.t. 
 
Broedperiode maart-
juli/augustus 

 
 
 
Eventueel verstorende 
interne werkzaamheden 
nabij dak buiten 
broedseizoen uitvoeren 
 
 
N.v.t. 
 
Verstorende 
werkzaamheden buiten 
broedseizoen uitvoeren of 
vogelcheck 
Voorkomen broedsels 

Grondgebonden zoogdieren 
Habitatrichtlijn en Nationaal 
 
Vaste verblijfplaatsen 
Steenmarter  
opstal 2 
 
 
 
Functioneel leefgebied 

 
 
 
 
Nee 
Oude sporen 
 
 
 
Nee 

 
 
 
 
Nee, wel alert op 
hervestiging 
 
 
 
Nee 

 
 
 
 
Kraamperiode maart- 
augustus 
 
 
 
N.v.t. 

 
 
 
 
Werken buiten 
kraamperiode tenzij zeker 
geen exemplaren aanwezig 
Dichten toegangen 
 
N.v.t 

Vleermuizen 
 
Vaste verblijfplaatsen   
- Opstallen 
 
- Bomen 
 
Essentieel foerageergebied    
 
Essentiële vliegroute 

 
 
 
Nee 
 
Nee 
 
Nee 
 
Nee 

 
 
 
Nee 
 
Nee 
 
Nee 
 
Nee 

 
 
 
Nee 
 
N.v.t. 
 
N.v.t. 
 
N.v.t. 

 
 
 
N.v.t. 
 
N.v.t. 
 
N.v.t. 
 
N.v.t. 

Amfibieën/ reptielen/vissen 
(niet vrijgestelde soorten) 

Nee 
 

Nee N.v.t. N.v.t 

Ongewervelden/  
overige soorten 

Nee 
 

Nee N.v.t. N.v.t 

Vrijgestelde soorten en alle 
overige dieren en planten 

Nee 
 

Zorgplicht Altijd Zoveel mogelijk werken 
buiten kwetsbare periodes  
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6   VRIJBLIJVEND ADVIES 
 
Bij de nieuwbouw/ nieuwe inrichting kan rekening worden gehouden met soorten door 
nestkasten/ verblijfplaatsen voor huismussen, huiszwaluw, egel en vleermuizen in te bouwen 
bij de nieuwbouw of aan te brengen in de omgeving. Over dit zogenaamde natuur-inclusief 
bouwen is tegenwoordig veel te vinden op internet. 
Een goede site om informatie en inspiratie op te doen is www.bouwnatuurinclusief.nl. Voor  
egel is de site https://www.egelbescherming.nl/de-egel/egels-in-uw-tuin/ een prima 
uitganspunt. 
Het is raadzaam om wel een ecoloog/ ter zake kundige bij aanschaf en plaatsing te betrekken.  
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BIJLAGE 2 

 

        WETTELIJK KADER 
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Wet natuurbescherming (Wnb) 

 
De Flora- en faunawet is op 1 januari 2017 overgaan in de Wet natuurbescherming (Wnb). 
Deze wet dient ter vervanging van de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet 
en de Boswet en heeft als doel te komen tot één integrale en vereenvoudigde regeling van 
de natuurbescherming. Hierbij is de Europese regelgeving als uitgangspunt genomen. 
In de wet is nog steeds een deling van bescherming van soorten en gebieden (Natura2000). 
 
Soortenbescherming 
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.  
Alle vogels, in totaal ruim 700 soorten, zijn beschermd (Vogelrichtlijn). Sommige soorten 
genieten een extra bescherming onder het verdrag van Bern of is het nest ervan jaarrond 
beschermd. Daarnaast worden ongeveer 230 overige Europese en nationale soorten 
beschermd. 
 
- Verbodsbepalingen 
 
Elk van deze beschermingsregimes kent zijn eigen verbodsbepalingen en vereisten voor 
vrijstelling of ontheffing van de verboden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bron: Brochure Soortenbescherming bij ruimtelijke ingrepen, ministerie EZ, versie 1.3 december 2016). 
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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.  
 
 Verstoring van vogels is niet verboden indien de verstoring niet van wezenlijke invloed is op 
de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort (artikel 3.1 lid 4 en lid 5). Het 
is aan de initiatiefnemer om zich ervan te vergewissen – en waar nodig aan te kunnen tonen 
- dat de op zich verstorende activiteit geen bedreiging vormt voor de vogelsoort en aldus niet 
leidt tot verslechtering van de staat van instandhouding van de betreffende soort. 
Het verbod om dieren opzettelijk te doden of te vangen en het verbod om vaste 
voortplantingsplaatsen of rustplaatsen opzettelijk te beschadigen of vernielen, is níet van 
toepassing op de bosmuis, huisspitsmuis of veldmuis, voor zover deze dieren zich in of op 
gebouwen of daarbij behorende erven of roerende zaken bevinden (artikel 3.10 lid 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Ontheffing of vrijstelling 
 
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. 

→ Ten slot mag de ingreep geen afbreuk doen aan de staat van instandhouding      
 van de soort. 

De drie criteria op grond waarvan van de verbodsbepalingen afgeweken kan worden, zijn 
eveneens uit deze twee richtlijnen overgenomen. Dat betekent dat de verbodsbepalingen 
niet overtreden mogen worden, tenzij men een ontheffing kan krijgen (het zogenoemde ‘nee, 
tenzij-principe’). 
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Als aan deze drie vereisten voldaan is, kan een ontheffing worden verleend. Voor een aantal 
handelingen zijn bovendien vrijstellingenmogelijk, bijvoorbeeld in de vorm van een 
provinciale 
verordening of een gedragscode. 
Vrijstellingen kunnen in principe gelden voor alle drie de beschermingsregimes. Vrijstellingen 
van verbodsbepalingen zoals die gelden voor Vogelrichtlijn- of Habitatrichtlijnsoorten, 
kunnen alleen verleend worden voor in de Europese Vogelrichtlijn of Europese 
Habitatrichtlijn genoemde belangen. Om soorten vrij te stellen, zal altijd voldaan moeten zijn 
aan de vereisten van de wet, met name de afweging dat de vrijstelling geen afbreuk mag 
doen aan het streven de populatie van de betrokken soort in hun natuurlijk 
verspreidingsgebied in een gunstige staat van instandhouding te laten voortbestaan (voor 
Habitatrichtlijnsoorten en andere soorten) dan wel dat de vrijstelling niet leidt tot 
verslechtering van de staat van instandhouding van vogelsoorten. 

 

Voor vogels beschermd onder de Vogelrichtlijn kan ontheffing of vrijstelling worden 
verleend op grond van de volgende belangen: 
• in het belang van de volksgezondheid of de openbare veiligheid; 
• in het belang van de veiligheid van het luchtverkeer; 
• ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, visserij of wateren; 
• ter bescherming van flora of fauna; 
• voor onderzoek of onderwijs, het uitzetten of herinvoeren van soorten, of voor de daarmee 
samenhangende teelt, 
• om het vangen, het onder zich hebben of elke andere wijze van verstandig gebruik van 
bepaalde vogels in kleine hoeveelheden selectief en onder strikt gecontroleerde 
omstandigheden toe te staan. 

 

Voor soorten beschermd onder de Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern of het Verdrag 
van Bonn kan ontheffing of vrijstelling worden verleend op grond van de volgende 
belangen: 
• in het belang van de bescherming van de wilde flora of fauna, of in het belang van de 
instandhouding van de natuurlijke habitats; 
• ter voorkoming van ernstige schade aan met name de gewassen, veehouderijen, bossen, 
visgronden, wateren of andere vormen van eigendom; 
• in het belang van de volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende redenen van 
groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met 
inbegrip van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten; 
• voor onderzoek en onderwijs, repopulatie of herintroductie van deze soorten, of voor de daartoe 
benodigde kweek, met inbegrip van de kunstmatige vermeerdering van planten, of 
• om het onder strikt gecontroleerde omstandigheden mogelijk te maken op selectieve wijze en 
binnen bepaalde grenzen een beperkt, bij de ontheffing of vrijstelling vastgesteld aantal van 
bepaalde dieren van de aangewezen soort te vangen of onder zich te hebben, onderscheidenlijk 
een beperkt bij de ontheffing of vrijstelling vastgesteld aantal van bepaalde planten van de 
aangewezen soort te plukken of onder zich te hebben. 

Belangen voor ontheffingsverlening of vrijstelling onder de Wet natuurbescherming 
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Provinciale staten kunnen vrijstelling van de verbodsbepalingen verlenen. Dit moet worden 
geregeld in een provinciale verordening. In de verordening of regeling staat aangegeven voor 
welke verbodsbepalingen, voor welke handelingen en voor welke soorten de vrijstelling 
geldt. Onder meer op basis van regionale verschillen in de staat van instandhouding van 
soorten kunnen de vrijgestelde soorten per provincie verschillen. 
 
 

Voor andere, 'nationaal' beschermde soorten kan ontheffing of vrijstelling worden 
verleend op grond van de volgende belangen: 
• de belangen die gelden voor soorten van de Habitatrichtlijn zoals hierboven genoemd; 
• in het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen het 
daaropvolgende gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied; 
• ter voorkoming van schade of overlast, met inbegrip van schade aan sportvelden, 
schietterreinen, industrieterreinen, kazernes, of begraafplaatsen; 
• ter beperking van de omvang van de populatie van dieren, in verband met door deze dieren ter 
plaatse en in het omringende gebied veelvuldig veroorzaakte schade of in verband met de 
maximale draagkracht van het gebied waarin de dieren zich bevinden; 
• ter voorkoming of bestrijding van onnodig lijden van zieke of gebrekkige dieren; 
• in het kader van bestendig beheer of onderhoud in de landbouw of bosbouw; 
• in het kader van bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, 
waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van 
natuurbeheer; 
• in het kader van bestendig beheer of onderhoud van de landschappelijke kwaliteiten van een 
bepaald gebied, 
• in het algemeen belang van de betreffende soort. 
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(Bron: Website Natuurinclusief, april 2021).  

 
- Gedragscode 
 
Voor regulier voorkomende werkzaamheden en ruimtelijke ontwikkeling kan een vrijstelling 
van de verbodsbepalingen mogelijk zijn als u handelt conform een goedgekeurde 
gedragscode. Het kan gaan om handelingen in het kader van bestendig beheer of onderhoud, 
bestendig gebruik en ruimtelijke ontwikkeling of inrichting. Zo is het onder de Wet 
natuurbescherming mogelijk om via een gedragscode Europees beschermde vogel- en 
andere dier- en plantensoorten vrij te stellen bij ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, míts 
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er sprake is van een bij respectievelijk Vogelrichtlijn of Habitatrichtlijn genoemd belang. 
In een gedragscode is beschreven hoe zorgvuldig gewerkt wordt opdat schade aan 
beschermde dieren en planten wordt voorkomen of tot een minimum beperkt. 
 
Gedragscodes zijn bedoeld voor organisaties die in hun reguliere taken of activiteiten 
regelmatig met de wet te maken hebben. Elke sector kan een gedragscode opstellen en laten 
goedkeuren. Wanneer een gedragscode is goedgekeurd, kan eenieder die aantoonbaar in 
overeenstemming met de betreffende gedragscode handelt, zonder ontheffing de 
handelingen verrichten. Er kan gecontroleerd worden of er gehandeld wordt volgens de 
gedragscode. Dat dient aangetoond te worden; de bewijslast dat er correct wordt gehandeld 
ligt bij de initiatiefnemer. 
Gedragscodes worden goedgekeurd door de Minister van EZ, in overleg met de provincies. 
De goedkeuring geldt voor een periode van maximaal vijf jaar. 
 
- Ecologisch onderzoek laten uitvoeren 
 
Voordat de beoogde ingreep kan plaatsvinden dient inzichtelijk gemaakt te zijn dat er door 
de ingreep geen overtreding zal plaatsvinden van de Wet natuurbescherming. 
Meestal wordt eerst een zogenaamde quickscan (natuurtoets) flora en fauna uitgevoerd. Uit 
dit onderzoek dient naar voren te komen of er vervolgstappen genomen dienen te worden. 
De vervolgstappen kunnen bestaan uit een nader onderzoek, het nemen van mitigerende 
maatregelen en/ of het aanvragen van een ontheffing. 
De bepalingen van de Wet natuurbescherming zijn alleen van toepassing als op of rondom 
de locatie waar de werkzaamheden gaan plaatsvinden beschermde planten en/of dieren 
voorkomen of als zich daar hun nesten, voortplantingsplaatsen of rustplaatsen bevinden. 
Het plangebied is het gebied waar de daadwerkelijke handeling wordt uitgevoerd. 
Afhankelijk van de kenmerken van de activiteit kunnen storende factoren ook optreden 
buiten het plangebied. Denk aan verstoring door geluid, waardoor bijvoorbeeld het verbod 
om soorten opzettelijk te verstoren wordt overtreden.  
Hoe groot het onderzoeksgebied is hangt dan ook af van de invloedssfeer van de 
werkzaamheden. Het onderzoeksgebied is vaak groter dan het plangebied. 
Andere leefgebieden van een diersoort, zoals foerageergebieden of vaste vliegroutes, 
worden volgens de uitleg van het Guidance document niet beschermd, tenzij deze 
samenvallen met de voortplantings- of rustplaatsen. Jurisprudentie maakt echter duidelijk 
dat in het geval van Habitatrichtlijnsoorten het zodanig verstoren van vaste vliegroutes en/of 
beschadigen van foerageergebied dat de soort om die reden deze vaste voortplantings- of 
rustplaatsen (die buiten het plangebied zijn gelegen) zal verlaten, wel onder het verbod van 
de Habitatrichtlijn 
valt).  
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De redenering hierbij is dat bij een dergelijke verstoring de ecologische functionaliteit van de 
voortplantings- of rustplaatsen niet meer gegarandeerd is. In deze gevallen is dan ook artikel 
3.5 van de Wet natuurbescherming van toepassing. 
Het ministerie van Economische Zaken heeft een stappenschema opgesteld die door  
initiatiefnemers doorlopen dient te worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bron: Brochure Soortenbescherming bij ruimtelijke ingrepen, ministerie EZ, versie 1.3 december 2016). 



- Q2021.184 - Quickscan flora en fauna Stokkumerweg 73 te Markelo -    Pagina | 28 
 

Natura2000 (gebiedsbescherming) 
Gebieden die bescherming genieten zijn Natura2000-gebieden (Vogelrichtlijn- en 
Habitatrichtlijngebieden). 
Handelingen binnen beschermde gebieden die de wezenlijke kenmerken van het gebied 
aantasten, zijn in principe verboden en worden slechts onder strikte voorwaarden 
toegestaan. Bij ruimtelijke ingrepen in de nabije omgeving van de beschermde gebieden 
moet worden bepaald in hoeverre de externe werking van de ingreep een effect heeft op het 
beschermde gebied. Indien er negatieve effecten te verwachten zijn, bijvoorbeeld door een 
toename van stikstofdepositie, dient er een vervolgonderzoek plaats te vinden. Mogelijk 
dient er een vergunning Wnb aangevraagd te worden. 
 
Houtopstanden 
De bescherming van houtopstanden is geregeld in hoofdstuk 4 van de Wet 
natuurbescherming. 
Het is verboden houtopstanden geheel of gedeeltelijk te vellen of te doen vellen, zonder 
voorafgaande melding bij de provincie. Een houtopstand is hierbij gedefinieerd als een 
eenheid van bomen of struiken met een oppervlakte van ten minste 1.000 vierkante meter 
of een rijbeplanting die meer dan 20 bomen omvat. De wet schrijft verder voor dat wanneer 
een houtopstand geheel of gedeeltelijk is geveld, de grond binnen drie jaar moet worden 
herbeplant. 
Bovenstaande bescherming geldt niet voor alle houtopstanden. De regels zijn niet van 
toepassing op houtopstanden op erven of in tuinen, op fruitbomen, op windschermen om 
boomgaarden, op naaldbomen bedoeld om te dienen als kerstbomen, op kweekgoed, op 
bepaalde beplantingen van wilgen of populieren, op bepaalde beplantingen bedoeld voor de 
productie van houtige biomassa en op houtopstanden binnen de, bij besluit van de 
gemeenteraad, vastgelegde grenzen van de bebouwde kom. Ook voor het dunnen van een 
houtopstand gelden de regels niet. 
De provincie kan regels stellen ten aanzien van de meldingsplicht en de plicht tot 
herbeplanting. Ook kan de provincie een ontheffing verlenen ten behoeve van herbeplanting 
op andere grond. Verder kan de provincie ontheffing verlenen en kan de provincie bij 
verordening vrijstelling verlenen van zowel de meldingsplicht als de plicht tot herbeplanting. 
 
Nationaal Natuur Netwerk/ Natuurnetwerk Nederland (NNN) 

 
De bescherming van het Nationaal Natuurnetwerk/ Natuurnetwerk Nederland (NNN, de 
voormalige EHS) komt voort uit de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte. Het netwerk kan 
in verschillende provincie andere benamingen hebben, zo heet de NNN in provincie 
Gelderland het Gelders Natuurnetwerk (GNN) en in Noord-Brabant het Natuurnetwerk 
Brabant. 
Dit NNN is een netwerk van gebieden in Nederland waar de natuur voorrang heeft. Het 
netwerk helpt voorkomen dat planten en dieren in geïsoleerde gebieden uitsterven en dat 
natuurgebieden hun waarde verliezen. Het NNN kan worden gezien als de ruggengraat van 
de Nederlandse natuur. 
In het NNN liggen: bestaande natuurgebieden (waaronder Natura2000, gebieden waar 
nieuwe natuur aangelegd wordt, landbouwgebieden (beheerd volgens agrarisch 
natuurbeheer) en ruim 6 miljoen hectare grote wateren: meren, rivieren, de kustzone van de 
Noordzee en de Waddenzee. 
In het netwerk geldt voor nieuwe ontwikkelingen het 'nee, tenzij'-principe. Ruimtelijke 
ingrepen zijn niet toegestaan, tenzij er geen alternatieven zijn. Ook moeten de 
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ontwikkelingen een groot openbaar belang hebben. De schadelijke effecten van de activiteit 
op de natuur moeten bovendien worden gemitigeerd. De kernkwaliteiten en 
omgevingscondities vormen het toetsingskader. De initiatiefnemer dient onderzoek te doen 
naar eventuele significant negatieve effecten die een activiteit kan hebben op het NNN. 
 
Overige natuurgebieden 
 
Buiten de bescherming van de Wet natuurbescherming en het NNN bevinden zich ook 
natuurgebieden beschermd middels provinciaal beleid, veelal beschreven in 
Omgevingsplannen of Streekplannen. In dit provinciale beleid is de bescherming van 
bijvoorbeeld ganzenfoerageergebied en weidevogelgebied uitgewerkt.  
 
Rode Lijst 

 
Rode Lijst soorten zijn soorten die zijn opgenomen op officiële, door het parlement 
bekrachtigde en in de Staatscourant gepubliceerde, lijsten van soorten die gevoelig of 
kwetsbaar zijn of zelfs direct in hun voortbestaan bedreigd worden. De bedreigde dier- en 
plantensoorten op de Rode Lijsten hebben geen juridische status, tenzij ze ook in de wet zijn 
opgenomen.  
De aanwijzing van nationale soorten is mede gebaseerd op de status die de soorten in de 
rode lijsten hadden ten tijde van het opstellen van de Wnb. 
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BIJLAGE 3 

 
LIJSTEN BESCHERMDE SOORTEN  
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BIJLAGE 4 

 
JAARROND BESCHERMDE NESTEN IN OVERIJSSEL 

 
Mogelijk dat in de loop der tijd per provincie de lijst met jaarrond beschermde nesten 

wordt aangepast. Voor een actuele stand van zaken dient altijd de stand van zaken in de 
desbetreffende provincie bekeken te worden. 
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 BIJLAGE 5 

 
     BRONNEN 
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www.overijssel.databank.nl 
www.natura2000.nl 
www.NDFF.nl 
www.nederlandsesoorten.nl 
www.ravon.nl 
www.synbiosys.alterra.nl 
www.sovon.nl 
www.vleermuizenindestad.nl 
www.vogelbescherming.nl 
www.vogelvisie.nl 
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K L E U R E N S C H E M A 
 
Herbestemming dwarsritschuur Stokkumerweg 73  te Markelo 
Opdrachtgever de heer E. Verhagen 
 
Dakpannen   keramisch  blauw 
Riet     riet    naturel 
Metselwerk   baksteen   bestaand / brons-rood 
Gevelbetimmering  hout    zwart 
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 
Dakdoorvoeren  p.v.c.   antraciet 
Dakramen   aluminium  antraciet 
 

       Markelo 15 november 2021                               verhagen-sch2-kmst-20211115 



Bouwkundige staat  herbestemming  langsritschuur   

 Stokkumerweg 73   te Markelo 

 

 
Opdrachtgever: 

Mevr.  E. Verhagen                                                                                                   16 november 2021  

 

verhagen-bouwk-rap-20211116 

 



De schuur is in baksteen opgetrokken voorzien van een rode en blauwe mulden dakpannen  en riet gedekt. 

De schuur is van oorsprong een langsritschuurritschuur en werd gebruikt voor de opslag van hooi, doch later verbouwd tot 

varkensschuur en thans in gebruik als berging / hobbyruimte. De schuur is een onderdeel van “het beschermde Dorpsgezicht 

Stokkum en behoort bij de boerderij “de Renger”. 

 
 

  
 

 

Funderingen: 

Voor zover waarneembaar en gezien de uiterlijke toestand van het muurwerk.  Goed 

Bij de ontmanteling van de schuur zal de fundering door de constructeur worden gecheckt en  

daar waar noodzakelijk verstevigingen worden aangebracht. 

 

 

 



Wanden: 

Voor zover waarneembaar en gezien de uiterlijke toestand van het muurwerk in een redelijk goede staat. 

T.p.v. de voorgevel en de linkerzijgevel zal een gedeelte metselwerk dienen te worden vervangen. En 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. Op deze manier krijgt de schuur  

zijn functie van hooischuur terug. 

De bestaande betonraam openingen zullen worden dicht gezet en verdwijnen gedeeltelijk door  

de houten gevelbekleding uit het zicht. 

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 

 

 
 

De verharding rondom de schuur vervangen door een schuin afwaterende klinnker bestrating  



 

 
Dakbedekking: 
Het pannendak, bestaat zowel  uit rode als blauwe mulden dakpannen en zijn  in redelijk goede staat. 

De dakpannen zullen worden gereinigd en alleen de blauwe muldenpannen zullen worden teruggeplaatst.  

Het rietendak zal in de linkerzijgevel worden aangepast conform het dak in de rechterzijgevel. 

Het bestaande rietendak, wegzijde,  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, conform berekening constructeur, 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 en is van een redelijk goede 
kwaliteit. Daar waar bestaande staanders destijds zijn ingekort zullen deze middels bestaande gebintstijlen 
worden opgelengd zodat deze hun oorspronkelijke vorm terug krijgen. 
Daar waar noodzakelijk zal de bovenplaat worden vervangen c.q. verstevigd. 
T.b.v. de verdiepingsvloer zal een balklaag worden gebracht conform berekening van de 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 gemetselde gevels in een gedeelte met zwart geteerde houtengeveldelen en dakvlakken met blauwe 

mulden dakpannen krijgt de entree van het beschermde dorpsgezicht zijn ware karakter terug. 

 

 

 

 
 
Opname   16 november 2021 
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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 Stokkumerweg 73 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 verbouw van een tweetal 
schuren ter plaatse van het onderzoeksterrein. 
 
Doel van het chemisch onderzoek is een indruk te verkrijgen omtrent 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 asbestonderzoek is om met een relatief geringe onderzoeksinspanning na te of de 
verdenking op verontreiniging van de bodem met asbest terecht is. 
 

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 Stokkumerweg 73 in Markelo is kadastraal bekend als gemeente 
Markelo, sectie Q, nr. 479 (deels) en heeft een totale oppervlakte van circa 1.000 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 huidige bebouwing (woonboerderij) dateert van 1900. De 
westelijk gelegen schuur dateert van 1930 en de oostelijk gelegen schuur op de onderzoekslocatie 
dateert van 2004. Het kaartmateriaal van Topotijdreis.nl geeft reeds sinds 1850 bebouwing weer. 
Voordien bestond de locatie uit agrarisch terrein. 
 
Uit informatie van de gemeente Hof van Twente komt naar voren dat er een bovengrondse 1.000 
liter dieselolietank aanwezig / aanwezig is geweest. Tevens vermeld de gemeente het Verkennend 
bodemonderzoek, uitgevoerd door Geofox d.d. februari 1996 naar aanleiding van transactie. Het 
onderzoek betreft alleen de bovengrond. Er zijn lichte verontreinigingen aangetoond in de 
bovengrond. De opdrachtgever is niet bekend met de (voormalige) aanwezigheid van een 
dieselolietank. 
 
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 locatie weer als onverdacht. 
 
Tijdens de terreininspectie zijn geen verdachte locaties (inclusief asbesttoepassingen) waargenomen. 
De locatie is deels verhard met klinkers. Er zijn op het maaiveld geen asbestverdachte waarnemingen 
gedaan.  
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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”. 
 

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”. 
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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 5 november 2021 en het grondwater is 
bemonsterd op 12 november 2021.  
 
Het veldwerk heeft bestaan uit het verrichten van 6 boringen tot circa 0,5 m-mv (nrs. 3 t/m 8) en 2 
boringen tot 2,0 m-mv (nrs. 1 en 2).  
Boring 1 is vervolgens doorgezet tot 4,5 m-mv en afgewerkt met een peilbuis ten behoeve van het 
grondwateronderzoek (filterstelling 3,5 – 4,5 m-mv, grondwaterstand 3,0 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 6,12 (pH)  NVT 
Geleidingsvermogen 0,35 (µS/cm) Geleidingsvermogen 0,35 (µS/cm) Voldoet  
- Troebelheid 25,3 (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 (Mp. 1 en 2) en leem, sterk zandig, plaatselijk zwak 
humeus (Mp. 3 t/m 8) 

0,5 - 3,0 Mp. 1; leem, zwak zandig, zwak roesthoudend 
3,0 - 4,5 Mp. 1; Zand, matig grof, zwak siltig 
0,5 - 1,1 Mp. 2; zand matig fijn, zwak siltig 
1,1 - 2,1 Mp. 2; leem, sterk zandig 
   4,5 Diepst verkende bodemlaag 

 
Het grondwaterniveau is tijdens de monstername van het grondwater vastgesteld op een diepte van 
2,9 m-mv. 
 

3.4 Zintuiglijke waarnemingen 
Het terrein en het opgeboorde materiaal zijn in het veld zintuiglijk beoordeeld op bijzonderheden, 
zoals weergegeven in tabel 3.3. 
  
Tabel 3.3 Zintuiglijke waarnemingen onderzoekslocatie 
Meetpunt Diepte (m-mv) Einddiepte boring (m-mv) Zintuiglijke waarneming 
Mp. 1 0,0 – 0,5 4,5 Resten baksteen < 1 % 
Mp. 2 0,1 – 1,1 2,1 Sporen beton < 1 % 
Mp. 6 0,1 – 0,6 0,6 Zwak baksteen < 1 % 
Mp. 7 0,1 – 0,6 0,6 Zwak baksteen < 1 % 

 
Op basis van tabel 3.3 blijkt, dat in de bovengrond van de monsterpunten 1, 6 en 7 zintuiglijk een 
zwakke bijmenging / resten baksteen is aangetroffen. In monsterpunt 2 zijn zintuiglijk sporen beton 
waargenomen. Verder zijn er geen voor het onderzoek van belang zijnde waarnemingen naar voren 
gekomen. 
 

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. 1 en 2 0,0 – 0,6 Bovengrond, zand Standaardpakket bodem 
Mp. 6 en 7 0,1 – 0,6 Bovengrond, leem, 

resten baksteen 
Standaardpakket bodem 

Mp. 1 en 2 1,1 – 2,1 Ondergrond, leem Standaardpakket bodem 

Grondwatermonster 
Filterstelling 
(m-mv) 

Motivatie Analyse 

Pb. 1 3,5 – 4,5 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 %. 
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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 
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. 1 en 2 0,0 – 0,6 Bovengrond, zand - Landbouw / natuur 

Mp. 6 en 7 0,1 – 0,6 Bovengrond, leem, resten 
baksteen 

- Landbouw / natuur 

Mp. 1 en 2 1,1 – 2,1 Ondergrond, leem - Landbouw / natuur 
 
Uit tabel 4.3 blijkt dat in de grondmonsters 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 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 3,5 – 4,5 Grondwater  Barium 

 
Uit tabel 4.4 blijkt dat in het geanalyseerde grondwatermonster het barium gehalte 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 De locatie is grotendeels verhard met klinkers en deels 

begroeid met vegetatie. 
Inspectie efficiëntie 60 % 
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.  
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5.4 Visuele inspectie en monsterneming diepere bodemlaag 
 
Met behulp van een schep zijn ter plaatse 5 inspectieputten gegraven (nrs. IP1 t/m IP5), 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: 
 
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 0,32 x 0,31 
Boring 

0,5 n.w. NVT Zwak baksteen < 2 % 
1,0 n.w. NVT Geen    

IP 2 0,30 x 0,30  
Boring 

0,5 n.w. NVT Zwak baksteen < 2 %  
1,0 n.w. NVT Geen    

IP 3 0,30 x 0,30  
Boring 

0,5 n.w. NVT Zwak baksteen < 2 %  
1,0 n.w. NVT Geen    

IP 4 0,30 x 0,31  
Boring 

0,5 n.w. NVT Geen    
1,0 n.w. NVT Geen    

IP 5 0,31 x 0,31  
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 in de bovengrond van de inspectieputten IP1 t/m IP5 een zwakke bijmenging 
met baksteen is waargenomen. In de overige inspectieputten en de ondergrond is geen 
bodemvreemd materiaal waargenomen. 
 

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 

IP1 t/m IP3 0,0-0,0 < 20 mm 14,0 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 

IP 1 t/m IP 3 Grond <20 mm NEN 5898 120 n.w. 120 
n.w. = niet waargenomen 
 
Uit tabel 6.2 blijkt dat in het geanalyseerde mengmonster van de bovengrond (IP1 t/m IP3) van de 
locatie 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. 
 
Op grond van de huidige resultaten is de noodzaak tot het uitvoeren van een nader asbestonderzoek 
aan de orde. 
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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 Verhagen is door Van der Poel BV een verkennend milieukundig bodem- en 
asbestonderzoek uitgevoerd ter plaatse van een locatie aan de Stokkumerweg 73 te Markelo. 
 
Aanleiding tot het verkennend bodemonderzoek is de voorgenomen verbouw van een tweetal 
schuren ter plaatse van het onderzoeksterrein. 
 
Doel van het chemisch onderzoek is een indruk te verkrijgen omtrent 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 asbestonderzoek is om met een relatief geringe onderzoeksinspanning na te of de 
verdenking op verontreiniging van de bodem met asbest terecht is. 
 
Vooronderzoek 
De onderzoekslocatie ligt aan de Stokkumerweg 73 in Markelo is kadastraal bekend als gemeente 
Markelo, sectie Q, nr. 479 (deels) en heeft een totale oppervlakte van circa 1.000 m2.  
Tijdens de terreininspectie zijn geen verdachte locaties (inclusief asbesttoepassingen) waargenomen. 
De locatie is deels verhard met klinkers. Er zijn op het maaiveld geen asbestverdachte waarnemingen 
gedaan.  
 
Veldwerkzaamheden 
Uit de veldwerkzaamheden blijkt dat de bodem van de onderzochte locatie afwisselend bestaat uit 
zand, matig fijn, zwak siltig of leem, sterk zandig.. Het grondwaterniveau is tijdens het onderzoek 
vastgesteld op 2,9 m-mv.  
 
Tijdens het veldwerk zijn plaatselijk in de bovengrond bijmengingen met resten baksteen in de 
bodem waargenomen.  
 
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 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 barium gehalte de streefwaarde.  
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Uit de asbestanalyses is het volgende naar voren gekomen: 
 
Asbest:  
In het geanalyseerde mengmonster (IP1 t/m IP3) van de bovengrond van de locatie is een gehalte 
van 120 mg/kg d.s. aan asbest aangetoond. 
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7.2 Conclusies en aanbevelingen 
Verkennend chemisch bodemonderzoek  
Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat in het grondwater het barium 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 chemische 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 chemische 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 het 
geanalyseerde monster van de bovengrond asbest is aangetoond.  
 
Het gehalte (120 mg/kg d.s,) aan asbest ligt boven de helft van de interventiewaarde.  
 
De hypothese “verdachte locatie” wordt op grond van de resultaten van het huidige asbest-
onderzoek bevestigd. 
 
Geadviseerd wordt om in overleg te treden met het bevoegd gezag omtrent de te nemen 
vervolgstappen.  
 
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):  Stokkumerweg 73 te Markelo  
Kadastrale aanduiding: Markelo, sectie Q, perceel 479 (deels) 
Te onderzoeken terreindeel: Voorgenomen verbouw schuren tot woning 
Begrenzing onderzoekslocatie aangegeven op: Bijlage 1.2 
Afbakening onderzoekslocatie voldoende?  Ja 

Eigendomssituatie Dhr. E.H.C.M. Verhagen 
Rechthebbenden - 
Publiekrechtelijke beperkingen Er zijn geen beperkingen bekend in de gemeentelijke en kadastrale registratie. 
Bouwjaar bebouwing op locatie  De bebouwing op de locatie dateert van 1900 (woonboerderij) en 2004 (schuur) 
Historie o.b.v. oude kaarten  Het kaartmateriaal van Topotijdreis.nl geeft sinds 1850 bebouwing weer. Voordien bestond de locatie 

uit agrarisch terrein. 
Gemeente Hof van Twente Uit informatie van de gemeente Hof van Twente komt naar voren dat er een bovengrondse 1.000 liter 

dieselolietank aanwezig / aanwezig is geweest. Tevens vermeld de gemeente het Verkennend 
bodemonderzoek, uitgevoerd door Geofox d.d. februari 1996 naar aanleiding van transactie. Het 
onderzoek betreft alleen de bovengrond. Er zijn lichte verontreinigingen aangetoond in de bovengrond. 
Door Geofox – Lexmond is een milieukundig en civieltechnisch bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse 
van de Stokkumerweg (12 augustus 2014). Conclusie: Er zijn lichte verontreinigingen aangetoond in het 
grondwater, milieuhygenisch geen risico’s voor gebruikers of milieu. 

Opdrachtgever Bij de opdrachtgever is geen informatie bekend met betrekking tot een bovengrondse dieselolietank. De 
locatie is sinds 1996 in bezit van de opdrachtgever en in deze periode is er geen tank op de locatie 
aanwezig geweest. 

Omgevingsrapportage Overijssel De rapportage vermeld een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd door Geofox d.d. februari 1996. 
Terreininspectie Tijdens de terreininspectie zijn geen verdachte locaties (inclusief asbesttoepassingen) waargenomen. 

De locatie is deels verhard met klinkers. Er zijn op het maaiveld geen asbestverdachte waarnemingen 
gedaan. 

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 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 locatie weer als onverdacht. Tijdens de terreininspectie zijn geen 
waarnemingen gedaan die asbest in bodem doen vermoeden. 
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Onderzoeksvraag (aanleiding A) Antwoord en motivatie  
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. 

 
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? 

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 - - 
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Onderzoeksvraag (aanleiding A) Antwoord en motivatie  
Wordt op de locatie of een deel daarvan (een 
geval van ernstige) bodemverontreiniging 
vermoed?  

Vermoeden bodemverontreiniging op de locatie; Nee 
 

Is de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem 
afdoende bekend of is bodemonderzoek 
noodzakelijk?  

Naar aanleiding van de voorgenomen verbouw van een tweetal schuren 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 Dhr. E.H.C.M. Verhagen JA  21 oktober 2021 JA  
     

Gemeente Hof van Twente JA  21 oktober 2021 JA  
Terreininspectie Veldwerk JA  5 november 2021 JA  
     

Kadaster  http://www.kadaster.nl/  JA  21 oktober 2021 JA  
Kadaster BAG viewer http://www.kadaster.nl/bag/bagviewer/  JA  21 oktober 2021 JA  
Google Maps http://maps.google.nl/  JA  21 oktober 2021 JA  
Bodemkwaliteitskaart  Database Van der Poel BV JA  21 oktober 2021 JA  
Bodeminformatie http://www.bodemloket.nl  JA  21 oktober 2021 JA  
Bodeminformatie provincie  https://hofvantwente.duurzaamheidskaart.nl/asbestdakenkaart JA  21 oktober 2021 JA  
Bodemopbouw https://www.dinoloket.nl/ondergrondgegevens 

https://www.grondwatertools.nl/grondwatertools-viewer 
JA  21 oktober 2021 JA  

Historie van de locatie http://topotijdreis.nl  JA  21 oktober 2021 JA  
KLIC http://www.klic.nl  JA  21 oktober 2021 JA  
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Figuur 1: Isohypsen (grondwatertools.nl) 

 
 



 

 

 

 

Goor, 26 oktober 2021 

 

Aan: Van der Poel BV 

 

Betreft aanvraag bodeminformatie Stokkumerweg 73 te Markelo  

Ons kenmerk: 208760 

 

Beste mevrouw Aalderink,  

 

Hierbij stuur ik u de bodeminformatie van bovengenoemde locatie.  

 

Tankregister: voor zover bekend is er een ondergrondse/bovengrondse tanks aanwezig cq aanwezig 

geweest op het perceel;  

Bodeminformatie/Bodemonderzoeken: voor zover bekend is er een 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 € 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-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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bruin, grijs, sporen beton, kernboor

-110

-210

leem , sterk zandig, neutraal bruin, 
roestbruin, kernboor

0 2
beton / cm  tov maaiveld

t ype grondboring
datum 05 -1 1-2 0 2 1

boormeester Veldw erker
x 23 1 6 20 .2 4
y 47 0 1 16 .9 7

0

50

100

150

200

1

0

-10
kernboor, beton

-10

-60

leem , sterk zandig, neutraal bruin, 
roestbruin, edelm an

0 3
beton / cm  tov maaiveld

t ype grondboring
datum 05 -1 1-2 0 2 1

boormeester Veldw erker
x 23 1 6 25 .5 4
y 47 0 1 29 .6 2

0

50

1

0

-50

leem , sterk zandig, zwak hum eus, 
neut raal bruin, geel, edelman

0 4
gazon / cm  tov maaiveld

t ype grondboring
datum 05 -1 1-2 0 2 1

boormeester Veldw erker
x 23 1 6 28 .6 4
y 47 0 1 18 .8 6

0

50

1

0

-50

leem , sterk zandig, zwak hum eus, 
neut raal bruin, geel, edelman

05
gazon / cm  tov maaiveld

t ype grondboring
datum 05 -1 1-2 0 2 1

boormeester Veldw erker
x 23 1 6 42 .9 7
y 47 0 1 32 .9 8

0

50

1

0

-10
edelm an, klinker

-10

-60

leem , sterk zandig, neutraal bruin, 
geel, zwak baksteen, edelman

06
klinker / cm  tov maaiveld

t ype grondboring
datum 05 -1 1-2 0 2 1

boormeester Veldw erker
x 23 1 6 67 .4 9
y 47 0 1 34 .6 1

0

50

1

0

-10
edelm an, klinker

-10

-60

leem , sterk zandig, neutraal bruin, 
geel, zwak baksteen, edelman

0 7
klinker / cm  tov maaiveld

t ype grondboring
datum 05 -1 1-2 0 2 1

boormeester Veldw erker
x 23 1 6 80 .3 0
y 47 0 1 20 .7 5

0

50



bodemprofielen schaal 1 :50

onderzoek M arkelo

projectcode 2 11 79 5

getekend conform NEN 51 0 4

1

0

-50

leem , sterk zandig, zwak hum eus, 
neut raal bruin, geel, edelman

0 8
gazon / cm  tov maaiveld

t ype grondboring
datum 05 -1 1-2 0 2 1

boormeester Veldw erker
x 23 1 6 83 .0 3
y 47 0 1 39 .0 2

0

50

0

-10
edelm an, klinkers

-10

-60

32x31cm , leem , sterk zandig, zwak 
grindig, neut raal bruin, grijs, neutraal 
grijs, zwak baksteen < 2 %baksteen, 
schep

-60

-110

leem , zwak zandig, neut raal bruin, 
roestbruin, edelm an

Ip1
klinker / cm  tov maaiveld

t ype inspect iegat
datum 05 -1 1-2 0 2 1

boormeester Veldw erker
x 23 1 6 72 .5 3
y 47 0 1 28 .7 3

0

50

100

0

-50

30x30cm , leem , sterk zandig, zwak 
grindig, neut raal bruin, grijs, neutraal 
grijs, zwak baksteen < 2 %baksteen, 
schep

-50

-100

zand, zwak silt ig, neutraal geel, 
bruin, neutraal bruin, edelm an

Ip2
gazon / cm  tov maaiveld

t ype inspect iegat
datum 05 -1 1-2 0 2 1

boormeester Veldw erker
x 23 1 6 70 .2 2
y 47 0 1 43 .2 2

0

50

100

0

-50

30x30cm , leem , sterk zandig, zwak 
grindig, neut raal bruin, grijs, neutraal 
grijs, zwak baksteen < 2 %baksteen, 
schep

-50

-100

zand, zwak silt ig, neutraal geel, 
bruin, neutraal bruin, edelm an

Ip3
gazon / cm  tov maaiveld

t ype inspect iegat
datum 05 -1 1-2 0 2 1

boormeester Veldw erker
x 23 1 6 40 .6 1
y 47 0 1 33 .7 7

0

50

100

0

-50

30x31cm , zand, m at ig f ijn, zwak 
silt ig, zwak hum eus, neut raal bruin, 
grijs, schep

-50

-100

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neutraal bruin, grijs, 
edelm an

Ip4
gazon / cm  tov maaiveld

t ype inspect iegat
datum 05 -1 1-2 0 2 1

boormeester Veldw erker
x 23 1 6 18 .9 3
y 47 0 1 27 .9 4

0

50

100

0

-50

31x31cm , zand, m at ig f ijn, zwak 
silt ig, zwak hum eus, neut raal bruin, 
grijs, schep

-50

-100

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neutraal bruin, grijs, 
edelm an

Ip5
gazon / cm  tov maaiveld

t ype inspect iegat
datum 05 -1 1-2 0 2 1

boormeester Veldw erker
x 23 1 6 25 .2 8
y 47 0 1 15 .9 2

0

50

100



numm er

f iltert 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-maaiveld

rechts= cm+ NAP

GRONDSOORTEN

GRIND, grindig (G,g)

ZAND, zandig (Z,z)

LEEM, silt ig (L,s)

KLEI, kleiig (K,k)

VEEN, humeus (V,h)

slib

VERHARDINGEN

asfalt , beton, klinkers, tegels
stelconplaat , ondoordringbare laag

OVERIG

bodemvreemde 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%)

mat ig - (5-15%)

sterk - (15-50%)

uiterst  - (> 50%)

GRADATIE ZAND

uf =  uiterst  fijn (63-105 um)
zf =  zeer fijn (105-150 um)
mf =  mat ig fijn (150-210 um)
mg =  mat ig grof (210-300 um)
zg =  zeer grof (300-420 um)
ug =  uiterst  grof (420-2000 um)

GRADATIE GRIND

f =  fijn (2-5.6 mm)
mg =  mat ig grof (5.6-16 mm)
zg =  zeer grof (16-63 mm)

BESCHRIJVING BODEM LAAG

pid =  foto ionisat ie detector
bv =  bodemvocht
ow =  olie op water
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Behoort bij rapport: 211795 
Stokkumerweg 73 te Markelo 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



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

211795
2021180896/1Certificaatnummer/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 3

vd poel milieu

1/2

211795

Analysecertificaat

10-Nov-2021/13:51

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

08-Nov-2021

2021180896/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 10-Nov-2021

A,B,C

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen

Bodemkundige analyses

S 90.3% (m/m) 86.6 89.0Droge stof

S 1.9% (m/m) ds 1.0 <0.7Organische stof

98% (m/m) ds 98 99Gloeirest

S 3.4% (m/m) ds 7.8 14.4Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 21mg/kg ds 21 34Barium (Ba)

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

S <3.0mg/kg ds 4.1 9.2Kobalt (Co)

S 7.4mg/kg ds 7.3 8.8Koper (Cu)

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Kwik (Hg)

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

S 7.1mg/kg ds 6.8 12Nikkel (Ni)

S <10mg/kg ds 14 <10Lood (Pb)

S 28mg/kg ds 37 30Zink (Zn)

Minerale olie

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

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

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

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

6.4mg/kg ds 5.4 <5.0Minerale olie (C30-C35)

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

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

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 118

1

2

3

Mp. 1 en 2 BG, 01: 0-50, 02: 10-60

Mp. 6 en 7, 06: 10-60, 07: 10-60

Mp. 1 en 2 OG, 01: 100-150, 01: 150-200, 02: 110-160, 02: 160-210 12385051

12385050

12385049

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)

Grond (AS3000)



Markelo

1 2 3

vd poel milieu

2/2

211795

Analysecertificaat

10-Nov-2021/13:51

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

08-Nov-2021

2021180896/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 10-Nov-2021

A,B,C

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 180

S
1)1)1)

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

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Naftaleen

S <0.050mg/kg ds 0.062 <0.050Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Anthraceen

S <0.050mg/kg ds 0.18 <0.050Fluorantheen

S <0.050mg/kg ds 0.099 <0.050Benzo(a)anthraceen

S <0.050mg/kg ds 0.12 <0.050Chryseen

S <0.050mg/kg ds 0.056 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S <0.050mg/kg ds 0.10 <0.050Benzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg ds 0.074 <0.050Benzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg ds 0.065 <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
1)1)

0.35mg/kg ds 0.83 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

Mp. 1 en 2 BG, 01: 0-50, 02: 10-60

Mp. 6 en 7, 06: 10-60, 07: 10-60

Mp. 1 en 2 OG, 01: 100-150, 01: 150-200, 02: 110-160, 02: 160-210 12385051

12385050

12385049

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)

Grond (AS3000)

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2021180896/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 12385049 Mp. 1 en 2 BG, 01: 0-50, 02: 10-60

010539049120  0  50 05-Nov-2021

020539049125  10  60 05-Nov-2021

 12385050 Mp. 6 en 7, 06: 10-60, 07: 10-60

060539049108  10  60 05-Nov-2021

070539049098  10  60 05-Nov-2021

 12385051 Mp. 1 en 2 OG, 01: 100-150, 01: 150-200, 02: 110-1 60, 02: 160-210

010539049123  100  150 05-Nov-2021

010539049112  150  200 05-Nov-2021

020539049122  110  160 05-Nov-2021

020539049116  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 2021180896/1

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 2021180896/1

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.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



T.a.v. 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

211795
2021184185/1Certificaatnummer/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).
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211795

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

2021184185/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 17-Nov-2021

A,B,C

Metalen

S 83µg/LBarium (Ba)

S <0.20µg/LCadmium (Cd)

S <2.0µg/LKobalt (Co)

S 5.2µg/LKoper (Cu)

S <0.050µg/LKwik (Hg)

S <2.0µg/LMolybdeen (Mo)

S 8.1µg/LNikkel (Ni)

S <2.0µg/LLood (Pb)

S <10µg/LZink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/LBenzeen

S <0.20µg/LTolueen

S <0.20µg/LEthylbenzeen

S <0.10µg/Lo-Xyleen

S <0.20µg/Lm,p-Xyleen

S
1)

0.21µg/LXylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/LBTEX (som)

S <0.020µg/LNaftaleen

S <0.20µg/LStyreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/LDichloormethaan

S <0.20µg/LTrichloormethaan

S <0.10µg/LTetrachloormethaan

S <0.20µg/LTrichlooretheen

S <0.10µg/LTetrachlooretheen

S <0.20µg/L1,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/Lcis 1,2-Dichlooretheen

1 Pb. 1, 01-1: 350-450 12396622

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
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211795

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

2021184185/1Certificaatnummer/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: 350-450 12396622

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. 2021184185/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 12396622 Pb. 1, 01-1: 350-450

10680567681  350  450 12-Nov-2021

10680567674  350  450 12-Nov-2021

10800984525  350  450 12-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 2021184185/1
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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 2021184185/1

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).
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Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever Van der Poel B.V. Rapportnummer V211100799 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 211795 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 11-11-2021
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 AM14372749

Resultaten
Parameter Concentratie 95% betrouwbaarheidsinterval Eenheid

Ondergrens Bovengrens
Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen

Droge stof 88,9 %
Massa monster (veldnat) 15,8 kg
Massa monster (droog) 14,0 kg
C h r y s o t i e l (serpentijn) 23 23 15 15 36 36 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) 10 100 6,6 66 15 150 mg/kg ds
Per mineralogische groep
Niet hechtgeb. serpentijn 23 23 15 15 36 36 mg/kg ds
Hechtgebonden serpentijn n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal serpentijn 23 23 15 15 36 36 mg/kg ds
Niet hechtgeb. amfibool 10 100 6,6 66 15 150 mg/kg ds
Hechtgebonden amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal amfibool 10 100 6,6 66 15 150 mg/kg ds
Totaal
Niet hechtgeb. asbest 33 120 21 80 51 190 mg/kg ds
Hechtgebonden asbest <2 n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal asbest 33 120 21 80 51 190 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 V211100799 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 211795 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) 0 537 707 569 908 1780 9530 14031
Afgezochte deel fractie (%) 100 100 100 100 20 5 *

Pulp
Asbesth.materiaal (g) 0,1043 0,2780 0,3195 0,2140 0,9158
Hechtgebonden nee nee nee nee
Aantal deeltjes 2 32 37 29 100
Percentage chrysotiel (%) 25 25 37,5 37,5
Gewicht chrysotiel (mg) 26,1 69,5 119,8 80,3 295,7
Percentage crocidoliet (%) 12,5 12,5 12,5 25
Gewicht crocidoliet (mg) 13,0 34,8 39,9 53,5 141,2

Vezelbundels
Asbesth.materiaal (g) 0,0063 0,0235 0,0120 0,0418
Hechtgebonden nee nee nee
Aantal deeltjes 1 9 3 13
Percentage chrysotiel (%) 90 70 70
Gewicht chrysotiel (mg) 5,7 16,5 8,4 30,6
Percentage crocidoliet (%) 0 1,05 1,05
Gewicht crocidoliet (mg) 0,0 0,2 0,1 0,3

totaal per mineralogische groep
Gehalte NHG serpentijn (mg/kg ds) 1,86 5,36 9,71 6,32 23,25
Gehalte serpentijn (mg/kg ds) 1,86 5,36 9,71 6,32 23,25
Gehalte NHG amfibool (mg/kg ds) 0,93 2,48 2,86 3,82 10,09
Gehalte amfibool (mg/kg ds) 0,93 2,48 2,86 3,82 10,09

Totaal
Aantal deeltjes totaal (stuk) 2 33 46 32 113
Gehalte NHG t.o.v. totaal (mg/kg ds) 2,79 7,84 12,57 10,14 33,34
Gehalte t.o.v. totaal (mg/kg ds) 2,79 7,84 12,57 10,14 33,34

* = Van de zeeffractie <0,5 mm is maximaal 10 gram kwalitatief beoordeeld en deze bevat asbestverdachte vezels.
NHG = Niet hechtgebonden.
HG = Hechtgebonden.
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211795
Markelo

05-11-2021
vd poel milieu
2021180896
08-11-2021
10-11-2021

Eenheid 1 GSSD Oordeel 2 GSSD Oordeel 3 GSSD Oordeel

Bodemtype correctie
1,9 1 0,7
3,4 7,8 14,4

Voorbehandeling
Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd

Bodemkundige analyses
% (m/m) 90,3 90,3 86,6 86,6 89 89
% (m/m) ds 1,9 1,9 1 1 <0,7 0,49
% (m/m) ds 98 98 99
% (m/m) ds 3,4 3,4 7,8 7,8 14,4 14,4

Metalen
mg/kg ds 21 69,26 21 47,17 34 51,67
mg/kg ds <0,20 0,2359 - <0,20 0,2213 - <0,20 0,2025 -

mg/kg ds <3,0 6,402 - 4,1 8,819 - 9,2 13,73 -

mg/kg ds 7,4 14,61 - 7,3 12,59 - 8,8 12,75 -

mg/kg ds <0,050 0,0491 - <0,050 0,0459 - <0,050 0,0418 -

mg/kg ds <1,5 1,05 - <1,5 1,05 - <1,5 1,05 -

mg/kg ds 7,1 18,54 - 6,8 13,37 - 12 17,21 -

mg/kg ds <10 10,74 - 14 19,9 - <10 8,961 -

mg/kg ds 28 62,03 - 37 67,8 - 30 43,66 -

Minerale olie
mg/kg ds <3,0 10,5 <3,0 10,5 <3,0 10,5
mg/kg ds <5,0 17,5 <5,0 17,5 <5,0 17,5
mg/kg ds <5,0 17,5 <5,0 17,5 <5,0 17,5
mg/kg ds <11 38,5 <11 38,5 <11 38,5
mg/kg ds 6,4 32 5,4 27 <5,0 17,5
mg/kg ds <6,0 21 <6,0 21 <6,0 21
mg/kg ds <35 122,5 - <35 122,5 - <35 122,5 -

Polychloorbifenylen, PCB
mg/kg ds <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0035
mg/kg ds 0,0049 0,0245 - 0,0049 0,0245 - 0,0049 0,0245 -

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035
mg/kg ds <0,050 0,035 0,062 0,062 <0,050 0,035
mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035
mg/kg ds <0,050 0,035 0,18 0,18 <0,050 0,035
mg/kg ds <0,050 0,035 0,099 0,099 <0,050 0,035
mg/kg ds <0,050 0,035 0,12 0,12 <0,050 0,035
mg/kg ds <0,050 0,035 0,056 0,056 <0,050 0,035
mg/kg ds <0,050 0,035 0,1 0,1 <0,050 0,035
mg/kg ds <0,050 0,035 0,074 0,074 <0,050 0,035
mg/kg ds <0,050 0,035 0,065 0,065 <0,050 0,035
mg/kg ds 0,35 0,35 - 0,83 0,826 - 0,35 0,35 -

Nr. Analytico-nr BoToVa Oordeel

1 12385049 Voldoet aan Achtergrondwaarde

2 12385050 Voldoet aan Achtergrondwaarde

3 12385051 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. 1 en 2 BG, 01: 0-50, 02: 10-60

Mp. 6 en 7, 06: 10-60, 07: 10-60

Mp. 1 en 2 OG, 01: 100-150, 01: 150-200, 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



211795
Markelo

05-11-2021
vd poel milieu
2021180896
08-11-2021
10-11-2021

Eenheid 1 Oordeel 2 Oordeel 3 Oordeel

Bodemtype correctie
1,9 1 0,7
3,4 7,8 14,4

Voorbehandeling
Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd

Bodemkundige analyses
% (m/m) 90,3 86,6 89
% (m/m) ds 1,9 1 <0,7
% (m/m) ds 98 98 99
% (m/m) ds 3,4 7,8 14,4

Metalen
mg/kg ds 21 21 34
mg/kg ds <0,20 <= AW <0,20 <= AW <0,20 <= AW

mg/kg ds <3,0 <= AW 4,1 <= AW 9,2 <= AW

mg/kg ds 7,4 <= AW 7,3 <= AW 8,8 <= AW

mg/kg ds <0,050 <= AW <0,050 <= AW <0,050 <= AW

mg/kg ds <1,5 <= AW <1,5 <= AW <1,5 <= AW

mg/kg ds 7,1 <= AW 6,8 <= AW 12 <= AW

mg/kg ds <10 <= AW 14 <= AW <10 <= AW

mg/kg ds 28 <= AW 37 <= AW 30 <= AW

Minerale olie
mg/kg ds <3,0 <3,0 <3,0
mg/kg ds <5,0 <5,0 <5,0
mg/kg ds <5,0 <5,0 <5,0
mg/kg ds <11 <11 <11
mg/kg ds 6,4 5,4 <5,0
mg/kg ds <6,0 <6,0 <6,0
mg/kg ds <35 <= AW <35 <= AW <35 <= AW

Polychloorbifenylen, PCB
mg/kg ds <0,0010 <0,0010 <0,0010
mg/kg ds <0,0010 <0,0010 <0,0010
mg/kg ds <0,0010 <0,0010 <0,0010
mg/kg ds <0,0010 <0,0010 <0,0010
mg/kg ds <0,0010 <0,0010 <0,0010
mg/kg ds <0,0010 <0,0010 <0,0010
mg/kg ds <0,0010 <0,0010 <0,0010
mg/kg ds 0,0049 <= AW 0,0049 <= AW 0,0049 <= AW

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
mg/kg ds <0,050 <0,050 <0,050
mg/kg ds <0,050 0,062 <0,050
mg/kg ds <0,050 <0,050 <0,050
mg/kg ds <0,050 0,18 <0,050
mg/kg ds <0,050 0,099 <0,050
mg/kg ds <0,050 0,12 <0,050
mg/kg ds <0,050 0,056 <0,050
mg/kg ds <0,050 0,1 <0,050
mg/kg ds <0,050 0,074 <0,050
mg/kg ds <0,050 0,065 <0,050
mg/kg ds 0,35 <= AW 0,83 <= AW 0,35 <= AW

Nr. Analytico-nr Oordeel

1 12385049 Altijd toepasbaar

2 12385050 Altijd toepasbaar

3 12385051 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. 1 en 2 BG, 01: 0-50, 02: 10-60

Mp. 6 en 7, 06: 10-60, 07: 10-60

Mp. 1 en 2 OG, 01: 100-150, 01: 150-200, 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



211795
Markelo

12-11-2021
vd poel milieu
2021184185
12-11-2021
17-11-2021

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L 83 83 * 20 50 338 625
µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,4 3,2 6
µg/L <2,0 1,4 - 2 20 60 100
µg/L 5,2 5,2 - 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 8,1 8,1 - 3 15 45 75
µg/L <2,0 1,4 - 2 15 45 75
µg/L <10 7 - 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 12396622

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

Pb. 1, 01-1: 350-450

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
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Dit rapport is vervaardigd op verzoek van de opdrachtgever en is zijn eigendom. Niets uit dit rapport mag worden 

verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden d.m.v. druk, fotokopie, digitale kopie of op welke andere wijze dan ook, 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever hierboven aangegeven. EcoTierra- ecologisch 

adviesbureau is niet aansprakelijk voor gevolgschade, alsmede voor schade welke voortvloeit uit toepassingen van de 
resultaten van werkzaamheden of andere gegevens verkregen van EcoTierra- ecologisch adviesbureau; opdrachtgever 

vrijwaart EcoTierra- ecologisch adviesbureau voor aanspraken van derden in verband met deze toepassing. 

  

EcoTierra-ecologisch adviesbureau 
Postadres: Abraham Teerlinkstraat 10, 7424 DM Deventer 

Bezoekadres: Keulenstraat 10 7418 ET Deventer 
www.ecotierra.nl 
info@ecotierra.nl 

0570-597418 
 

Stokkumerweg 73 te Markelo 
- Quickscan flora en fauna in het kader van de Wet natuurbescherming en NNN – 
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1   INLEIDING 
 
In opdracht van de  heer E.H.C.M. Verhagen heeft EcoTierra- ecologisch adviesbureau aan de 
Stokkumerweg 73 te Markelo (gemeente Hof van Twente) een quickscan flora en fauna 
uitgevoerd in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb). Tevens wordt er globaal 
getoetst aan het Natuurnetwerk Nederland (NNN). 
 
Het plangebied is gelegen in het buitengebied van Markelo  en betreft twee opstallen. 
 
1.1 Aanleiding 

De initiatiefnemer is voornemens een vervallen dwarsritschuur en een vrij recentelijk 
gebouwde dwarsritschuur om te bouwen tot woningen. De vervallen schuur zal flink worden 
aangepakt, de recentelijk gebouwde schuur wordt alleen intern verbouwd. In dit kader 
worden geen bomen gekapt of oppervlaktewateren gedempt.  
In verband met de Wet natuurbescherming is het noodzakelijk om voorafgaande aan 
ruimtelijke ingrepen en inrichting te toetsen of de geplande activiteiten geen negatief effect 
hebben op beschermde plant- en/of diersoorten en leefgebieden. 
 
1.2 Doelstelling 

Het doel van onderhavige quickscan is inzicht geven of de voorgenomen activiteiten een 
overtreding van de vigerende natuurwetgeving tot gevolg hebben. 
 
Om dit inzicht te verkrijgen worden de volgende vragen beantwoord; 

• zijn er binnen het plangebied beschermde dier- en plantsoorten aangetroffen en/of  
 worden deze verwacht? 
• wat is de juridische status van deze soorten? 
• hebben de voorgenomen activiteiten een (significant) negatief effect op deze 
          soorten? 
• ligt het plangebied in of nabij beschermde natuurgebieden, zoals het NNN of  
          Natura2000-gebieden? 
• wat zijn de gevolgen en dienen er (mitigerende) maatregelen genomen te worden? 
• dient er een nader onderzoek uitgevoerd te worden? 
• dient er een ontheffing aangevraagd te worden? 

 

1.3 Volledigheid onderzoek 

Een quickscan is een momentopname en kan slechts in beperkte mate uitsluitsel geven over 
de aan- of afwezigheid van soorten. Het kan voorkomen dat soorten niet worden 
waargenomen tijdens het veldbezoek.  
Aan de hand van expert-judgement en bekende ecologische principes zal een inschatting 
worden gemaakt over het wel of niet voor kunnen komen van beschermde plant- en 
diersoorten. Verder is de quickscan geen veldinventarisatie. Veldinventarisaties omvatten 
meerdere opnamerondes die volgens standaardmethoden worden uitgevoerd.  
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1.4 Geldigheidsduur rapport 

Afhankelijk van de aangetroffen soorten is de rapportage drie of vijf jaar geldig. Voor 
Habitatrichtlijnsoorten en vogels met een jaarrond beschermd nest dient maximaal drie jaar 
als geldigheidsduur te worden gehanteerd met als voorwaarde dat er weinig (fysieke) 
veranderingen hebben plaatsgevonden in het plangebied. 
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2   ONDERZOEKSOPZET 
 
In onderhavige quickscan is de locatie gescreend op de aanwezigheid van beschermde plant- 
en diersoorten. Er is gestart met een bronnenonderzoek en vervolgens is de locatie bezocht.  
 

2.1 Bronnenonderzoek 

Alvorens het terrein is bezocht zijn diverse (digitale) verspreidingsatlassen (waaronder de 
NDFF) geraadpleegd. Hierdoor is indicatief een beeld verkregen of er relevante soorten 
voorkomen binnen of in de omgeving van het plangebied. De NDFF is op 5 november 2021 
geraadpleegd.  
 
Diverse kaarten (waaronder NNN, Natura2000 en Natuurbeheerplan) van de provinciale 
site overijssel.databank.nl zijn geraadpleegd in november 2021. 
 

2.2 Veldbezoek  

Het plangebied is op 5 november  2021 overdag bezocht. Ten tijde van het veldbezoek was 
het zonnig bij een temperatuur van rond de 12°C. 
Het plangebied was ten tijde van het veldbezoek volledig te onderzoeken. De directe 
omgeving van het plangebied is eveneens bekeken. Tijdens het onderzoek is de 
initiatiefnemer geïnterviewd. 
 
Gedurende het veldonderzoek is zoveel mogelijk concrete informatie verzameld met 
betrekking tot de aan- of afwezigheid van beschermde soorten (zicht- en 
geluidswaarnemingen, sporenonderzoek naar de aanwezigheid van pootafdrukken, 
graafsporen, nesten, holen, uitwerpselen, haren en dergelijke).  
 
Het onderzoek is uitgevoerd door ecoloog ing. J.M. de Wever. De ecologen van EcoTierra- 
ecologisch adviesbureau hebben een relevante studie gevolgd. Tevens worden diverse 
relevante cursussen gevolgd, symposia en congressen bezocht en diverse vakbladen en 
nieuwsbrieven gelezen om de laatste ontwikkelingen te volgen. De onderzoekers zijn in het 
bezit van diverse certificaten, waaronder ‘Zorgvuldig handelen Wet natuurbescherming, 
ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, niveau 4, IPC Groene Ruimte (door Stadswerk erkend 
certificaat)’. 
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3   PLANGEBIED EN BEOOGDE INGREPEN  
 
In dit hoofdstuk zijn de onderzoekslocatie en de voorgenomen activiteiten beschreven. Op 
onderstaande afbeelding is het plangebied weergegeven waarbinnen de activiteiten 
daadwerkelijk plaatsvinden.  
 
3.1 Plangebied  

Het plangebied is gelegen in het buitengebied van Markelo  en betreft twee dwarsritschuren. 
Opstal 1 betreft een recentelijk gebouwde dwarsritschuur uit 2004. Het dak is deels van riet 
en deels van dakpannen met daarachter beschot. Opstal 2 betreft een oude dwarsritschuur 
uit 1930 met een zolder en heeft een dak van deels pannen en deels riet. De staat waarin de 
opstal verkeert is slecht. Zo zitten er diverse gaten in het dak en zijn al enkele spanten 
doorgezakt. De schuur dient als opslag- en werkplaats. 
De directe omgeving bestaat uit een gerenoveerde/ verbouwde boerderij met nummer 73, 
een tuin met diverse groenstructuren en de Stokkumerweg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding 1: Situering plangebied (bron: PDOK).  

 

 

2 

1 
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Foto’s: Indrukken plangebied. Opstal 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Foto’s: Indrukken plangebied. Opstal 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto’s: Indrukken plangebied. Opstal 2. 
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Foto’s: Indrukken plangebied. Opstal 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto’s: Indrukken directe omgeving. Tuin met hagen en Stokkumerweg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto’s: Indrukken omgeving. Weilanden en soortgelijke opstallen. 
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3.2 Gewenste toekomstige situatie en voorgenomen ingrepen  

De initiatiefnemer is voornemens een vervallen dwarsritschuur en een vrij recentelijk 
gebouwde dwarsritschuur om te bouwen tot woningen. De vervallen schuur zal flink worden 
aangepakt. De exacte ingrepen waren ten tijde van het veldbezoek nog niet bekend. Er zal 
getracht worden om de authentieke delen te handhaven. Aannemelijk is dat het dak (deels) 
vernieuwd zal moeten worden. De recentelijk gebouwde schuur wordt alleen intern 
verbouwd. Volgens de initiatiefnemer zullen die werkzaamheden allen bestaan uit het 
doorbreken van muurtjes, mogelijk van een raam een deur maken en dat soort ingrepen. Het 
dak is goed afgetimmerd en reeds geïsoleerd bij de bouw waardoor daar geen 
werkzaamheden aan nodig zijn.  
In dit kader worden geen bomen gekapt of oppervlaktewateren gedempt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding 2: Schetsen van de twee gewenste dwarsritschuren (bron: de heer Roeterink). 

 
De ingrepen vinden plaats in het kader van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van 
gebieden. 
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4   BEVINDINGEN EN TOETSING 
 
Hieronder worden de bevindingen van het bronnenonderzoek weergegeven. Tevens vindt er 
een toetsing aan de Wet natuurbescherming plaats en zal er gekeken worden of er gevolgen 
zijn voor het Natuurnetwerk Nederland (NNN).  
 
4.1 Bevindingen en toetsing beschermde gebieden/ houtopstanden 

In de database van de provincie Overijssel is af te lezen dat het plangebied niet is gelegen in 
of nabij (niet binnen 1 kilometer) het NNN.  
- De provincie hanteert geen externe werking als het gaat om het NNN, de Nee-tenzij toets is 
derhalve niet aan de orde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding 3: Ligging t.o.v. NNN (bron: Atlas Overijssel). 
 
Er liggen geen Natura2000-gebieden binnen een straal van 5.000 meter. Door de aard van de 
ingrepen en de onderlinge afstand is er geen rechtstreekse aantasting (door bijvoorbeeld 
licht, trillingen, geluid of menselijke aanwezigheid) of indirecte aantasting (door bijvoorbeeld 
verdroging) te verwachten op soorten die voor de meest nabije Natura2000-gebieden zijn 
aangewezen.  
- Een Voortoets (soorten) Natura2000-gebied is niet noodzakelijk.  
 
Thema’s als vermesting/ verzuring (stikstof) vallen niet onder de reikwijdte van onderhavige 
quickscan flora en fauna. Sinds 1 juli 2021 is de wet Stikstofreductie en Natuurverbetering in 
werking. Onderdeel van deze wet is de vrijstelling voor bouw-, sloop en eenmalige 
aanlegactiviteiten, in het kort de bouwvrijstelling. Dit betekent in het vergunningstraject dat 
voor het aspect stikstof alleen nog de neerslag (depositie) in de gebruiksfase een rol speelt.  
- Mogelijk wordt een AERIUS-berekening noodzakelijk geacht in onderhavige situatie. Dit 
dient door het bevoegd gezag bepaald te worden. De verwachting is echter dat er geen 
gevolgen zijn. 
 
Er worden in het kader van de voorgenomen ingrepen geen bomen gekapt. Het onderdeel 
‘Houtopstand’ is derhalve niet van toepassing. 
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4.2 Bevindingen bronnenonderzoek, veldonderzoek en toetsing soorten 

NDFF 
Voor het bronnenonderzoek  is gebruik gemaakt van de gegevens van NDFF (tot 10 jaar terug, 
geraadpleegd op 4 oktober 2021). Er is met name gekeken naar jaarrond beschermde nesten, 
Habitatrichtlijnsoorten en nationale soorten (niet vrijgestelde soorten).  
Bijlage 1 geeft de resultaten weer van het NDFF-onderzoek. Het betreft hier ook 
waarnemingen van bijvoorbeeld foeragerende en overvliegende exemplaren.  
Binnen het plangebied zijn geen waarnemingen van beschermde soorten/ verblijfplaatsen 
gevonden. In de omgeving is steenmarter, huismus en kerkuil waargenomen.  
 
Flora 
Tijdens het veldbezoek zijn er binnen het plangebied geen beschermde wilde vaatplanten 
aangetroffen. Het plangebied is verhard en bebouwd. Tevens zijn er tijdens het 
bronnenonderzoek geen waarnemingen van beschermde soorten aangetroffen. 
 
- Er zijn geen significant negatieve effecten te verwachten aangaande deze soortgroep. 
 
Vogels 
Tijdens het veldbezoek zijn binnen het daadwerkelijke plangebied geen vogels 
waargenomen. In de omgeving zijn soorten als merel, houtduif, kauw, koolmees, vink, 
huismus en buizerd (auditief) waargenomen.   
 
Opstal 1:  
Er zijn onder de dakpannen aan alle zijdes nesten van huismus aanwezig. De soort was ook 
veelvuldig aanwezig in de hagen en groenstructuren in de tuin. De groenstructuren worden 
gebruikt om te foerageren en in te verblijven en te schuilen. 

 
 
 

 

Foto’s: Nesten van huismus onder de dakpannen en groenstructuren waarin de soort verblijft/ schuilt 
en foerageert. 

 
- De nesten van de huismus worden in het kader van het project niet aangetast. Er vinden 
geen werkzaamheden aan de dakconstructie plaats. Wel dienen interne verbouwingen die 
verstorend kunnen werken op broedgevallen buiten het broedseizoen van de huismus, dat 
globaal loopt van maart tot en met augustus, te worden uitgevoerd. 
 
Verder zijn er geen ander jaarrond beschermde nesten, zoals van huiszwaluw, boerenzwaluw 
en soorten als steen- of kerkuil te verwachten. 
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Vogelsoorten zonder een jaarrond beschermd nest kunnen mogelijk ook onder de 
dakpannen broeden. Hiervoor geldt hetzelfde als voor de huismus, de werkzaamheden 
mogen geen broedgevallen significant verstoren. 
 
Opstal 2: 
In of aan de opstal zijn geen jaarrond beschermde nesten van huismus, boerenzwaluw, 
huiszwaluw of steen- of kerkuil aanwezig. Het ontbreekt de opstal dan ook aan sporen zoals 
veren, braakballen, verse fecaliën en dergelijke.  
Mogelijk broedde de boerenzwaluw in het verleden in de opstal, maar zal dan door het 
verdwijnen van het vee en het huidige gebruik de stal hebben verlaten.  
- Jaarrond beschermde nesten worden door het verbouwen van de opstal niet aangetast. 
 
Er zijn oude nesten, van onder andere merel, aanwezig in de opstal. Nesten van soorten 
zonder jaarrond kunnen derhalve altijd worden verwacht. De werkzaamheden aan de stal 
dienen derhalve buiten het broedseizoen (dat globaal loopt van maart tot en met juli/ 
augustus) te worden uitgevoerd. Als dat niet mogelijk is dient voorafgaande aan de 
werkzaamheden in het broedseizoen vastgesteld te zijn dat er door de ingreep geen nesten 
verloren gaan. Bij het aantreffen van een broedsel dient gewacht te worden totdat alle 
jongen zijn uitgevlogen. Broedgevallen van vogels zonder jaarrond beschermd nest mogen 
voorkomen worden door bijvoorbeeld de stal goed af te sluiten. 
 
In de tuin hangt een steenuilenkast. Volgens de initiatiefnemer was er afgelopen jaar een 
legsel dat het echter helaas niet gered heeft. De kast is in beheer bij een vogelwerkgroep. 
 
- Er zijn geen significant negatieve effecten te verwachten aangaande deze soortgroep, mits 
er aan de genoemde voorwaarden wordt voldaan. 
 
Grondgebonden zoogdieren 
Opstal 1: 
Verblijf- en/of voortplantingsplekken van grondgebonden zoogdieren als steenmarter, 
bunzing en dergelijke zijn niet te verwachten bij opstal 1. Het dak is nog goed afgesloten, 
evenals de rest van de schuur. In en onder de bomen naast de schuur zijn geen nesten of 
sporen van eekhoorn aanwezig. Er vinden geen werkzaamheden aan het dak plaats, dus 
eventueel aanwezige vrijgestelde soorten tussen de daken en het beschot zullen niet 
geschaad worden. Voor deze soorten geldt echter ook een algehele vrijstelling als het 
ruimtelijke ingrepen betreft. Wel geldt dan de zorgplicht. 
 
Opstal 2: 
In opstal 2 zijn oude uitwerpselen/ latrines en prooiresten (veren met afgebeten schachten 
en eierschalen) aangetroffen op de zolder en in de ruimte tussen de pannen en het beschot 
waar een flinke ruimte (minimaal 30 centimeter) tussen zit. Er zijn geen duidelijke verse 
sporen die duiden op recente veelvuldige aanwezigheid. De plek zal met name een 
dagrustplaats zijn geweest, er zijn geen afgeschermde plekken aanwezig waar jongen veilig 
geboren kunnen worden. De initiatiefnemer heeft enkele jaren geleden een keer een dood 
exemplaar aangetroffen. Daarna zou de steenmarter niet meer langdurig verbleven zijn in de 
schuur. Uit het bronnenonderzoek is ook naar voren gekomen dat deze soort in de buurt 
voorkomt. 
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Foto’s: Oude latrine en een potentiële toegang voor de steenmarter. 

 
- Door de ingreep gaat er een potentiële verblijfplaats van de steenmarter verloren. Echter, 
de plek lijkt al geruime tijd niet te zijn gebruikt. In de directe omgeving zijn voldoende 
alternatieve verblijfplaatsen voor de soort aanwezig. De steenmarter kan wel 20 van 
dergelijke plekken hebben in zijn territorium. Verder onderzoek naar deze soort wordt niet 
noodzakelijk geacht. 
 

De werkzaamheden aan schuur 2 zullen mogelijk pas over een geruime tijd worden 
uitgevoerd (mededeling initiatiefnemer). Mogelijk hervestigt de soort zich in de tussentijd. 
Dit kan voorkomen worden door de aanwezige toegangen te dichten. Indien er niet voor 
gekozen wordt de gaten te dichten dient voordat de werkzaamheden gaan plaatsvinden vast 
gesteld te zijn dat er geen steenmarter aanwezig is. Door de werkzaamheden uit te voeren 
of te starten buiten de kwetsbare kraamperiode (maart- augustus) wordt zeker voorkomen 
dat eventueel toch (zoals aangegeven wordt een kraamlocatie niet direct verwacht) 
aanwezige jongen geschaad worden. Een check of er jongen zijn is ook mogelijk. Wanneer er 
onverwachts toch jongen aanwezig zijn, dient gewacht te worden met de werkzaamheden 
totdat de jongen zelfstandig vertrekken. 
Functioneel leefgebied van de steenmarter, of andere marterachtigen, gaat niet verloren. 
 
- Er zijn geen significant negatieve effecten te verwachten aangaande deze soortgroep, mits 
de zorgplicht in acht wordt genomen. 
 
Vleermuizen 
Opstal 1: 
Aan het dak en de zolder van deze opstal vinden geen ingrepen plaats. De schuur is goed 
afgesloten, het riet en de dakpannen zitten nog strak tegen elkaar aan. Mocht er toch een 
vleermuis een opening hebben gevonden en in het dak zijn gaan zitten, zal het exemplaar 
geen negatief effect ondervinden van de beoogde ingrepen. Veder zijn er geen 
wegkruipplekken aanwezig. 
 
Opstal 2: 
Deze opstal is door de aanwezige gaten tochtig en vochtig. Tevens ontbreekt het aan 
geschikte wegkruipplekken zoals dakpannen en beschot (achter de pannen is een houten 
plaat aanwezig, maar deze is open en is zeker 30 centimeter van de pannen vandaan), 
gevelbetimmering en dergelijke.  
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Daarnaast is de opstal goed onderzocht op uitwerpselen en afgebeten vlindervleugels 
(indicatie gewone grootoorvleermuis). Er zijn geen sporen aangetroffen die duiden op de 
aanwezigheid van een vleermuis. 
 
Tevens zijn er geen bomen aanwezig binnen het plangebied. Vaste verblijfplaatsen van 
boombewonende soorten zijn derhalve eveneens niet aanwezig. Ook in de naastgelegen 
bomen zijn geen vaste verblijfplaatsen van vleermuizen te verwachten. 
Er zal nabij het plangebied gefoerageerd worden door vleermuizen. Foerageergebied is 
alleen beschermd wanneer dit gebied noodzakelijk is om de functionaliteit van een vaste 
verblijfplaats te behouden. In onderhavige situatie zal dit niet aan de orde zijn.  
Er zijn binnen het plangebied geen vliegroutes aanwezig. Mogelijk gebruiken vleermuizen de 
bomenrij langs de weg om te navigeren.  
 
- Er zijn geen significant negatieve effecten te verwachten aangaande deze soortgroep. 
 
Amfibieën, reptielen en vissen 
Er is geen oppervlaktewater aanwezig binnen het plangebied. De aanwezigheid van vissen en 
voortplantingswater van amfibieën kan derhalve worden uitgesloten. Er is eveneens geen 
landhabitat te verwachten voor amfibieën, er zijn geen geschikte wegkruipplekken aanwezig.  
Het ontbreekt het plangebied aan broeihopen, takkenrillen, heide, bosschages en dergelijke 
waardoor de aanwezigheid van reptielen ook uit te sluiten is. 
 
- Er zijn geen negatieve effecten te verwachten aangaande deze soortgroepen.  
 
Ongewervelden/ overige soorten 
Het ontbreken van specifieke habitats zoals heide en (laag)veen, grote rivieren en oude, 
rottende eiken maakt dat de veelal veeleisende Habitatrichtlijnsoorten en exemplaren van 
de nationaal beschermde soorten van ongewervelden en overige soorten niet te verwachten 
zijn.  
 

- Er zijn geen negatieve effecten te verwachten aangaande ongewervelden of overige soorten. 
 
De zorgplicht (art 1.11 Wnb)    

Voor alle soorten geldt een zorgplicht. Deze zorgplicht houdt in dat de initiatiefnemer 
passende maatregelen neemt om schade aan deze soorten te voorkomen of zoveel mogelijk 
te beperken. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het niet verontrusten of verstoren in de 
kwetsbare perioden zoals de winterslaap, de voortplantingstijd en de periode van 
afhankelijkheid van de jongen. De kwetsbare perioden zijn niet voor alle verschillende 
soortgroepen gelijk.  
Indien vooraf bekend is dat werkzaamheden moeten worden uitgevoerd binnen de 
kwetsbare perioden van de betreffende soorten, is het zaak ervoor te zorgen dat het gebied 
tegen die tijd ongeschikt is als leefgebied voor die soorten.  
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5   CONCLUSIE  
 

Onderdeel  Overtreding Wnb/ 
overige wetgeving 

Nader onderzoek 
naar/  
vervolg actie 

Periode Mitigatie 

NNN  Nee Nee N.v.t. N.v.t. 

Natura2000     
 
Soorten 
 

Stikstof 

 
 
Nee 

 
 
Nee 

 
 
N.v.t. 

 
 
N.v.t. 

Niet aan getoetst Mogelijk AERIUS 
berekening nodig 

N.v.t. Niet te verwachten 

Houtopstanden N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

Flora Nee Nee N.v.t. N.v.t. 

Vogels 
 
Jaarrond beschermd nest 
Huismus  
opstal 1 
 
 
 
 
Functioneel leefgebied 
 
Niet jaarrond beschermd nest 

 
 
 
Nee 
Nesten blijven 
gehandhaafd, geen 
werkzaamheden 
dak 
 
Nee 
 
Nee 

 
 
 
Nee 
 
 
 
 
 
Nee 
 
Zorgplicht 

 
 
 
Broedperiode maart-
augustus 
 
 
 
 
N.v.t. 
 
Broedperiode maart-
juli/augustus 

 
 
 
Eventueel verstorende 
interne werkzaamheden 
nabij dak buiten 
broedseizoen uitvoeren 
 
 
N.v.t. 
 
Verstorende 
werkzaamheden buiten 
broedseizoen uitvoeren of 
vogelcheck 
Voorkomen broedsels 

Grondgebonden zoogdieren 
Habitatrichtlijn en Nationaal 
 
Vaste verblijfplaatsen 
Steenmarter  
opstal 2 
 
 
 
Functioneel leefgebied 

 
 
 
 
Nee 
Oude sporen 
 
 
 
Nee 

 
 
 
 
Nee, wel alert op 
hervestiging 
 
 
 
Nee 

 
 
 
 
Kraamperiode maart- 
augustus 
 
 
 
N.v.t. 

 
 
 
 
Werken buiten 
kraamperiode tenzij zeker 
geen exemplaren aanwezig 
Dichten toegangen 
 
N.v.t 

Vleermuizen 
 
Vaste verblijfplaatsen   
- Opstallen 
 
- Bomen 
 
Essentieel foerageergebied    
 
Essentiële vliegroute 

 
 
 
Nee 
 
Nee 
 
Nee 
 
Nee 

 
 
 
Nee 
 
Nee 
 
Nee 
 
Nee 

 
 
 
Nee 
 
N.v.t. 
 
N.v.t. 
 
N.v.t. 

 
 
 
N.v.t. 
 
N.v.t. 
 
N.v.t. 
 
N.v.t. 

Amfibieën/ reptielen/vissen 
(niet vrijgestelde soorten) 

Nee 
 

Nee N.v.t. N.v.t 

Ongewervelden/  
overige soorten 

Nee 
 

Nee N.v.t. N.v.t 

Vrijgestelde soorten en alle 
overige dieren en planten 

Nee 
 

Zorgplicht Altijd Zoveel mogelijk werken 
buiten kwetsbare periodes  
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6   VRIJBLIJVEND ADVIES 
 
Bij de nieuwbouw/ nieuwe inrichting kan rekening worden gehouden met soorten door 
nestkasten/ verblijfplaatsen voor huismussen, huiszwaluw, egel en vleermuizen in te bouwen 
bij de nieuwbouw of aan te brengen in de omgeving. Over dit zogenaamde natuur-inclusief 
bouwen is tegenwoordig veel te vinden op internet. 
Een goede site om informatie en inspiratie op te doen is www.bouwnatuurinclusief.nl. Voor  
egel is de site https://www.egelbescherming.nl/de-egel/egels-in-uw-tuin/ een prima 
uitganspunt. 
Het is raadzaam om wel een ecoloog/ ter zake kundige bij aanschaf en plaatsing te betrekken.  
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BIJLAGE 1 

 

 NDFF 
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BIJLAGE 2 

 

        WETTELIJK KADER 
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Wet natuurbescherming (Wnb) 

 
De Flora- en faunawet is op 1 januari 2017 overgaan in de Wet natuurbescherming (Wnb). 
Deze wet dient ter vervanging van de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet 
en de Boswet en heeft als doel te komen tot één integrale en vereenvoudigde regeling van 
de natuurbescherming. Hierbij is de Europese regelgeving als uitgangspunt genomen. 
In de wet is nog steeds een deling van bescherming van soorten en gebieden (Natura2000). 
 
Soortenbescherming 
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.  
Alle vogels, in totaal ruim 700 soorten, zijn beschermd (Vogelrichtlijn). Sommige soorten 
genieten een extra bescherming onder het verdrag van Bern of is het nest ervan jaarrond 
beschermd. Daarnaast worden ongeveer 230 overige Europese en nationale soorten 
beschermd. 
 
- Verbodsbepalingen 
 
Elk van deze beschermingsregimes kent zijn eigen verbodsbepalingen en vereisten voor 
vrijstelling of ontheffing van de verboden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bron: Brochure Soortenbescherming bij ruimtelijke ingrepen, ministerie EZ, versie 1.3 december 2016). 
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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.  
 
 Verstoring van vogels is niet verboden indien de verstoring niet van wezenlijke invloed is op 
de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort (artikel 3.1 lid 4 en lid 5). Het 
is aan de initiatiefnemer om zich ervan te vergewissen – en waar nodig aan te kunnen tonen 
- dat de op zich verstorende activiteit geen bedreiging vormt voor de vogelsoort en aldus niet 
leidt tot verslechtering van de staat van instandhouding van de betreffende soort. 
Het verbod om dieren opzettelijk te doden of te vangen en het verbod om vaste 
voortplantingsplaatsen of rustplaatsen opzettelijk te beschadigen of vernielen, is níet van 
toepassing op de bosmuis, huisspitsmuis of veldmuis, voor zover deze dieren zich in of op 
gebouwen of daarbij behorende erven of roerende zaken bevinden (artikel 3.10 lid 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Ontheffing of vrijstelling 
 
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. 

→ Ten slot mag de ingreep geen afbreuk doen aan de staat van instandhouding      
 van de soort. 

De drie criteria op grond waarvan van de verbodsbepalingen afgeweken kan worden, zijn 
eveneens uit deze twee richtlijnen overgenomen. Dat betekent dat de verbodsbepalingen 
niet overtreden mogen worden, tenzij men een ontheffing kan krijgen (het zogenoemde ‘nee, 
tenzij-principe’). 
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Als aan deze drie vereisten voldaan is, kan een ontheffing worden verleend. Voor een aantal 
handelingen zijn bovendien vrijstellingenmogelijk, bijvoorbeeld in de vorm van een 
provinciale 
verordening of een gedragscode. 
Vrijstellingen kunnen in principe gelden voor alle drie de beschermingsregimes. Vrijstellingen 
van verbodsbepalingen zoals die gelden voor Vogelrichtlijn- of Habitatrichtlijnsoorten, 
kunnen alleen verleend worden voor in de Europese Vogelrichtlijn of Europese 
Habitatrichtlijn genoemde belangen. Om soorten vrij te stellen, zal altijd voldaan moeten zijn 
aan de vereisten van de wet, met name de afweging dat de vrijstelling geen afbreuk mag 
doen aan het streven de populatie van de betrokken soort in hun natuurlijk 
verspreidingsgebied in een gunstige staat van instandhouding te laten voortbestaan (voor 
Habitatrichtlijnsoorten en andere soorten) dan wel dat de vrijstelling niet leidt tot 
verslechtering van de staat van instandhouding van vogelsoorten. 

 

Voor vogels beschermd onder de Vogelrichtlijn kan ontheffing of vrijstelling worden 
verleend op grond van de volgende belangen: 
• in het belang van de volksgezondheid of de openbare veiligheid; 
• in het belang van de veiligheid van het luchtverkeer; 
• ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, visserij of wateren; 
• ter bescherming van flora of fauna; 
• voor onderzoek of onderwijs, het uitzetten of herinvoeren van soorten, of voor de daarmee 
samenhangende teelt, 
• om het vangen, het onder zich hebben of elke andere wijze van verstandig gebruik van 
bepaalde vogels in kleine hoeveelheden selectief en onder strikt gecontroleerde 
omstandigheden toe te staan. 

 

Voor soorten beschermd onder de Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern of het Verdrag 
van Bonn kan ontheffing of vrijstelling worden verleend op grond van de volgende 
belangen: 
• in het belang van de bescherming van de wilde flora of fauna, of in het belang van de 
instandhouding van de natuurlijke habitats; 
• ter voorkoming van ernstige schade aan met name de gewassen, veehouderijen, bossen, 
visgronden, wateren of andere vormen van eigendom; 
• in het belang van de volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende redenen van 
groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met 
inbegrip van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten; 
• voor onderzoek en onderwijs, repopulatie of herintroductie van deze soorten, of voor de daartoe 
benodigde kweek, met inbegrip van de kunstmatige vermeerdering van planten, of 
• om het onder strikt gecontroleerde omstandigheden mogelijk te maken op selectieve wijze en 
binnen bepaalde grenzen een beperkt, bij de ontheffing of vrijstelling vastgesteld aantal van 
bepaalde dieren van de aangewezen soort te vangen of onder zich te hebben, onderscheidenlijk 
een beperkt bij de ontheffing of vrijstelling vastgesteld aantal van bepaalde planten van de 
aangewezen soort te plukken of onder zich te hebben. 

Belangen voor ontheffingsverlening of vrijstelling onder de Wet natuurbescherming 
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Provinciale staten kunnen vrijstelling van de verbodsbepalingen verlenen. Dit moet worden 
geregeld in een provinciale verordening. In de verordening of regeling staat aangegeven voor 
welke verbodsbepalingen, voor welke handelingen en voor welke soorten de vrijstelling 
geldt. Onder meer op basis van regionale verschillen in de staat van instandhouding van 
soorten kunnen de vrijgestelde soorten per provincie verschillen. 
 
 

Voor andere, 'nationaal' beschermde soorten kan ontheffing of vrijstelling worden 
verleend op grond van de volgende belangen: 
• de belangen die gelden voor soorten van de Habitatrichtlijn zoals hierboven genoemd; 
• in het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen het 
daaropvolgende gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied; 
• ter voorkoming van schade of overlast, met inbegrip van schade aan sportvelden, 
schietterreinen, industrieterreinen, kazernes, of begraafplaatsen; 
• ter beperking van de omvang van de populatie van dieren, in verband met door deze dieren ter 
plaatse en in het omringende gebied veelvuldig veroorzaakte schade of in verband met de 
maximale draagkracht van het gebied waarin de dieren zich bevinden; 
• ter voorkoming of bestrijding van onnodig lijden van zieke of gebrekkige dieren; 
• in het kader van bestendig beheer of onderhoud in de landbouw of bosbouw; 
• in het kader van bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, 
waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van 
natuurbeheer; 
• in het kader van bestendig beheer of onderhoud van de landschappelijke kwaliteiten van een 
bepaald gebied, 
• in het algemeen belang van de betreffende soort. 
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(Bron: Website Natuurinclusief, april 2021).  

 
- Gedragscode 
 
Voor regulier voorkomende werkzaamheden en ruimtelijke ontwikkeling kan een vrijstelling 
van de verbodsbepalingen mogelijk zijn als u handelt conform een goedgekeurde 
gedragscode. Het kan gaan om handelingen in het kader van bestendig beheer of onderhoud, 
bestendig gebruik en ruimtelijke ontwikkeling of inrichting. Zo is het onder de Wet 
natuurbescherming mogelijk om via een gedragscode Europees beschermde vogel- en 
andere dier- en plantensoorten vrij te stellen bij ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, míts 
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er sprake is van een bij respectievelijk Vogelrichtlijn of Habitatrichtlijn genoemd belang. 
In een gedragscode is beschreven hoe zorgvuldig gewerkt wordt opdat schade aan 
beschermde dieren en planten wordt voorkomen of tot een minimum beperkt. 
 
Gedragscodes zijn bedoeld voor organisaties die in hun reguliere taken of activiteiten 
regelmatig met de wet te maken hebben. Elke sector kan een gedragscode opstellen en laten 
goedkeuren. Wanneer een gedragscode is goedgekeurd, kan eenieder die aantoonbaar in 
overeenstemming met de betreffende gedragscode handelt, zonder ontheffing de 
handelingen verrichten. Er kan gecontroleerd worden of er gehandeld wordt volgens de 
gedragscode. Dat dient aangetoond te worden; de bewijslast dat er correct wordt gehandeld 
ligt bij de initiatiefnemer. 
Gedragscodes worden goedgekeurd door de Minister van EZ, in overleg met de provincies. 
De goedkeuring geldt voor een periode van maximaal vijf jaar. 
 
- Ecologisch onderzoek laten uitvoeren 
 
Voordat de beoogde ingreep kan plaatsvinden dient inzichtelijk gemaakt te zijn dat er door 
de ingreep geen overtreding zal plaatsvinden van de Wet natuurbescherming. 
Meestal wordt eerst een zogenaamde quickscan (natuurtoets) flora en fauna uitgevoerd. Uit 
dit onderzoek dient naar voren te komen of er vervolgstappen genomen dienen te worden. 
De vervolgstappen kunnen bestaan uit een nader onderzoek, het nemen van mitigerende 
maatregelen en/ of het aanvragen van een ontheffing. 
De bepalingen van de Wet natuurbescherming zijn alleen van toepassing als op of rondom 
de locatie waar de werkzaamheden gaan plaatsvinden beschermde planten en/of dieren 
voorkomen of als zich daar hun nesten, voortplantingsplaatsen of rustplaatsen bevinden. 
Het plangebied is het gebied waar de daadwerkelijke handeling wordt uitgevoerd. 
Afhankelijk van de kenmerken van de activiteit kunnen storende factoren ook optreden 
buiten het plangebied. Denk aan verstoring door geluid, waardoor bijvoorbeeld het verbod 
om soorten opzettelijk te verstoren wordt overtreden.  
Hoe groot het onderzoeksgebied is hangt dan ook af van de invloedssfeer van de 
werkzaamheden. Het onderzoeksgebied is vaak groter dan het plangebied. 
Andere leefgebieden van een diersoort, zoals foerageergebieden of vaste vliegroutes, 
worden volgens de uitleg van het Guidance document niet beschermd, tenzij deze 
samenvallen met de voortplantings- of rustplaatsen. Jurisprudentie maakt echter duidelijk 
dat in het geval van Habitatrichtlijnsoorten het zodanig verstoren van vaste vliegroutes en/of 
beschadigen van foerageergebied dat de soort om die reden deze vaste voortplantings- of 
rustplaatsen (die buiten het plangebied zijn gelegen) zal verlaten, wel onder het verbod van 
de Habitatrichtlijn 
valt).  
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De redenering hierbij is dat bij een dergelijke verstoring de ecologische functionaliteit van de 
voortplantings- of rustplaatsen niet meer gegarandeerd is. In deze gevallen is dan ook artikel 
3.5 van de Wet natuurbescherming van toepassing. 
Het ministerie van Economische Zaken heeft een stappenschema opgesteld die door  
initiatiefnemers doorlopen dient te worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bron: Brochure Soortenbescherming bij ruimtelijke ingrepen, ministerie EZ, versie 1.3 december 2016). 
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Natura2000 (gebiedsbescherming) 
Gebieden die bescherming genieten zijn Natura2000-gebieden (Vogelrichtlijn- en 
Habitatrichtlijngebieden). 
Handelingen binnen beschermde gebieden die de wezenlijke kenmerken van het gebied 
aantasten, zijn in principe verboden en worden slechts onder strikte voorwaarden 
toegestaan. Bij ruimtelijke ingrepen in de nabije omgeving van de beschermde gebieden 
moet worden bepaald in hoeverre de externe werking van de ingreep een effect heeft op het 
beschermde gebied. Indien er negatieve effecten te verwachten zijn, bijvoorbeeld door een 
toename van stikstofdepositie, dient er een vervolgonderzoek plaats te vinden. Mogelijk 
dient er een vergunning Wnb aangevraagd te worden. 
 
Houtopstanden 
De bescherming van houtopstanden is geregeld in hoofdstuk 4 van de Wet 
natuurbescherming. 
Het is verboden houtopstanden geheel of gedeeltelijk te vellen of te doen vellen, zonder 
voorafgaande melding bij de provincie. Een houtopstand is hierbij gedefinieerd als een 
eenheid van bomen of struiken met een oppervlakte van ten minste 1.000 vierkante meter 
of een rijbeplanting die meer dan 20 bomen omvat. De wet schrijft verder voor dat wanneer 
een houtopstand geheel of gedeeltelijk is geveld, de grond binnen drie jaar moet worden 
herbeplant. 
Bovenstaande bescherming geldt niet voor alle houtopstanden. De regels zijn niet van 
toepassing op houtopstanden op erven of in tuinen, op fruitbomen, op windschermen om 
boomgaarden, op naaldbomen bedoeld om te dienen als kerstbomen, op kweekgoed, op 
bepaalde beplantingen van wilgen of populieren, op bepaalde beplantingen bedoeld voor de 
productie van houtige biomassa en op houtopstanden binnen de, bij besluit van de 
gemeenteraad, vastgelegde grenzen van de bebouwde kom. Ook voor het dunnen van een 
houtopstand gelden de regels niet. 
De provincie kan regels stellen ten aanzien van de meldingsplicht en de plicht tot 
herbeplanting. Ook kan de provincie een ontheffing verlenen ten behoeve van herbeplanting 
op andere grond. Verder kan de provincie ontheffing verlenen en kan de provincie bij 
verordening vrijstelling verlenen van zowel de meldingsplicht als de plicht tot herbeplanting. 
 
Nationaal Natuur Netwerk/ Natuurnetwerk Nederland (NNN) 

 
De bescherming van het Nationaal Natuurnetwerk/ Natuurnetwerk Nederland (NNN, de 
voormalige EHS) komt voort uit de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte. Het netwerk kan 
in verschillende provincie andere benamingen hebben, zo heet de NNN in provincie 
Gelderland het Gelders Natuurnetwerk (GNN) en in Noord-Brabant het Natuurnetwerk 
Brabant. 
Dit NNN is een netwerk van gebieden in Nederland waar de natuur voorrang heeft. Het 
netwerk helpt voorkomen dat planten en dieren in geïsoleerde gebieden uitsterven en dat 
natuurgebieden hun waarde verliezen. Het NNN kan worden gezien als de ruggengraat van 
de Nederlandse natuur. 
In het NNN liggen: bestaande natuurgebieden (waaronder Natura2000, gebieden waar 
nieuwe natuur aangelegd wordt, landbouwgebieden (beheerd volgens agrarisch 
natuurbeheer) en ruim 6 miljoen hectare grote wateren: meren, rivieren, de kustzone van de 
Noordzee en de Waddenzee. 
In het netwerk geldt voor nieuwe ontwikkelingen het 'nee, tenzij'-principe. Ruimtelijke 
ingrepen zijn niet toegestaan, tenzij er geen alternatieven zijn. Ook moeten de 
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ontwikkelingen een groot openbaar belang hebben. De schadelijke effecten van de activiteit 
op de natuur moeten bovendien worden gemitigeerd. De kernkwaliteiten en 
omgevingscondities vormen het toetsingskader. De initiatiefnemer dient onderzoek te doen 
naar eventuele significant negatieve effecten die een activiteit kan hebben op het NNN. 
 
Overige natuurgebieden 
 
Buiten de bescherming van de Wet natuurbescherming en het NNN bevinden zich ook 
natuurgebieden beschermd middels provinciaal beleid, veelal beschreven in 
Omgevingsplannen of Streekplannen. In dit provinciale beleid is de bescherming van 
bijvoorbeeld ganzenfoerageergebied en weidevogelgebied uitgewerkt.  
 
Rode Lijst 

 
Rode Lijst soorten zijn soorten die zijn opgenomen op officiële, door het parlement 
bekrachtigde en in de Staatscourant gepubliceerde, lijsten van soorten die gevoelig of 
kwetsbaar zijn of zelfs direct in hun voortbestaan bedreigd worden. De bedreigde dier- en 
plantensoorten op de Rode Lijsten hebben geen juridische status, tenzij ze ook in de wet zijn 
opgenomen.  
De aanwijzing van nationale soorten is mede gebaseerd op de status die de soorten in de 
rode lijsten hadden ten tijde van het opstellen van de Wnb. 
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BIJLAGE 3 

 
LIJSTEN BESCHERMDE SOORTEN  
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BIJLAGE 4 

 
JAARROND BESCHERMDE NESTEN IN OVERIJSSEL 

 
Mogelijk dat in de loop der tijd per provincie de lijst met jaarrond beschermde nesten 

wordt aangepast. Voor een actuele stand van zaken dient altijd de stand van zaken in de 
desbetreffende provincie bekeken te worden. 
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 BIJLAGE 5 

 
     BRONNEN 
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www.overijssel.databank.nl 
www.natura2000.nl 
www.NDFF.nl 
www.nederlandsesoorten.nl 
www.ravon.nl 
www.synbiosys.alterra.nl 
www.sovon.nl 
www.vleermuizenindestad.nl 
www.vogelbescherming.nl 
www.vogelvisie.nl 
www.zoogdiervereniging.nl 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 













Bouwkundige staat  herbestemming  dwarsritschuur   

Stokkumerweg 73  te Markelo 

 

 

 
Opdrachtgever: 

Dhr. E. Verhagen                                                                                                                  16 november 2021  

 

Verhagen-sch1-bouwk-rap-20211115 

 



 

 

 

De schuur is in baksteen opgetrokken voorzien van een blauwe holle dakpan en riet gedekt. 

De schuur is van oorsprong een dwarsritschuur, met als functie hobby- en bergruimte. 
 
 

   
 

Funderingen: 

Is aangelegd op de vaste grond en verkeerd in goede staat. 

 

Wanden: 

 

De wanden zijn uitgevoerd in metselwerk spouwmuur met een gedeelte houten gevelbetimmering.  

 

 



Wandopeningen: 

 
Daar waar het m.b.t. daglichttoetreding noodzakelijk is zullen in de bestaande buitenwanden gevelopeningen worden 

gespaard, dit geschied hoofdzakelijk in de houten gevel. Deze kozijnen zullen achter de gevelbetimmering worden 

geplaatst zodat alleen een glasopening zichtbaar is welke middels schuifbare houten luiken afsluitbaar zijn. 

 

 
 

Gietijzeren raampjes: 

De bestaande gietijzeren ramen zullen worden vervangen door  houtenramen incl. themische beglazing fabr. Hevalu 

De deuren t.p.v. de doorrit zullen worden vervangen door terugliggende houten kozijnen, kleur zwart. 



 

 

Dakbedekking: 

 

De dakbedekking bestaat uit blauwe holle dakpannen en riet, deze situatie blijft ongewijzigd. 

 

 

 
 
 
 

 



 
Vloerconstructie: 
De vloerconstructie bestaat uit 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 bestaan uit stalen gebinten. 
 

 



 
Kapconstructie: 
De gehele kapconstructie bestaat uit stalen gebinten incl. gordingen kap.. 

De gehele dakconstructie is voorzien van een dakbeschot met aan de binnenzijde een isolerend doek met  

dampremmende en dampwerende folie. 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
Conclusie. 
 
De dwarsritschuur past binnen het ensemble van het erf en de aan een gesloten  bebouwing van het kransesdorp Stokkum. 

De geplande heggen, behorende bij het project “Verbindend Groen Stokkum” zullen het geheel nog extra versterken. 

 

 

 

 
 
Opname   16 november 2021 

 



 Buitengebied Hof van Twente, Veegplan 2021
 

Bijlage 16  Onderzoeken Larenseweg 41 Markelo

 
ontwerp  1753





 
 
 
 
 
 
 

RAPPORT  VERKENNEND  
(ASBEST)BODEMONDERZOEK 
conform NEN5740 en NEN5707 

Larenseweg 41 - Markelo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opdrachtgever 
Mevrouw J. van Maanen 
 
 
Locatie: 
Larenseweg 41 
7475 PV  Markelo 
 
 
Juni 2022 

 
 
 



Kruse Milieu BV 

 
                                    
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

     Rapport Verkennend (asbest)Bodemonderzoek 
     conform NEN4750 en NEN5707 

     Larenseweg 41 - Markelo  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Opdrachtgever 
Mevrouw J. van Maanen 
Larenseweg 41 
7475 PV  Markelo 

 

 
Locatie:  
Larenseweg 41 
7475 PV  Markelo 

 
 
Projectcode: 22028716 
 
 
Rapportagedatum: 7 juni 2022 
 
 
Auteur: Mevr. ing. H. Stevelink 

Kruse Milieu BV 
 

Adres: 
Huyerenseweg 33 
7678 SC  Geesteren 
 
Tel: 0546 - 63 96 63 
KvK: 06068751 
BTW-nr: NL 8019.25.125.B01 

Internet: 
info@krusegroep.nl 
www.krusegroep.nl 
 

Bankgegevens: 
ABN AMRO: 
NL34ABNA0501538739 



 

Kruse Milieu BV Project: 22028716 

INHOUD 
 
   Pagina 
 
 
1 Inleiding 1 
 
2 Locatiegegevens 2 

2.1 Beschrijving huidige situatie 2 

2.2 Vooronderzoek 2 

2.3 Bodemsamenstelling en geohydrologie 3 
 
3 Uitvoering bodemonderzoek 4 

3.1 Onderzoeksstrategie 4 

3.2 Veldwerkzaamheden 5 

3.3 Analyses 5 

3.4 Toetsing chemische analyses 6 

3.5 Toetsing asbestanalyses 7 
 
4 Resultaten 8 

4.1 Algemeen 8 

4.2 Veldwerkzaamheden 8 

4.3 Resultaten en toetsing van de chemische analyses 9 

4.4 Bespreking resultaten chemische analyses 10 

4.5 Resultaten van de asbestanalyses 10 
 
5 Samenvatting, conclusies en aanbevelingen 11 
 
6 Literatuur en bronvermelding 13 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlagen 
I Regionale ligging locatie 

Boorplan verkennend (asbest)bodemonderzoek Kruse Milieu BV, juni 2022 
II Boorstaten en legenda boorstaten 
III Resultaten chemische analyses en toetsing chemische analyses 
IV Resultaten asbestanalyses  
V Verklaring van enkele gebruikte termen en afkortingen 
VI Informatie van de gemeente Hof van Twente 



 

Kruse Milieu BV                          Project: 22028716               Pagina 1 van 13 

1 Inleiding 
 
Dit rapport beschrijft het verkennend (asbest)bodemonderzoek, dat in opdracht van mevrouw  
J. van Maanen op een terreindeel aan de Larenseweg 41 te Markelo door Kruse Milieu BV is 
uitgevoerd.  
 
De aanleiding van dit onderzoek is een bestemmingsplanwijziging. Het bodemonderzoek dient 
hiervoor inzicht te geven in de milieukundige kwaliteit van de bodem. 
 
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 wordt beschouwd als verdacht voor de aanwezigheid van asbest. De onderzoeks-
locatie wordt beschouwd als onverdacht voor chemische componenten.  
 
De onderzoeksopzet gaat uit van:  
- NEN5707 + C2, “Bodem - Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem en  
  partijen grond”, NNI Delft, december 2017; 
- 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; 
- NEN5740/A1, "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend  
  bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond”,  
  NNI Delft, februari 2016. 
 
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 voor-
onderstelde 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 mei 2022 conform BRL SIKB2000 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. De vermelde medewerkers in 
deze rapportage zijn akkoord met openbaring van zijn of haar persoonsgegevens in het kader 
van de AVG-privacy wetgeving. De vermelde medewerkers in deze rapportage zijn akkoord met 
openbaring van zijn of haar persoonsgegevens in het kader van de AVG-privacy wetgeving. 
 
In dit rapport worden de resultaten besproken van het veld- en het laboratoriumonderzoek. De 
gemeten gehalten in de grond worden vergeleken met de achtergrondwaarden (AW2000) 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 

 
2.1 Beschrijving huidige situatie 

 
Algemeen 
De onderzoekslocatie is gelegen aan de Larenseweg 41, op circa 3.5 kilometer ten westen van 
de bebouwde kom van Markelo. Het centrale punt van het te onderzoeken terreindeel heeft de 
RD-coördinaten x = 226.835 en y = 472.019 en is kadastraal bekend als: gemeente Markelo, 
sectie R, nummers 464 (ged.) en 465 (ged.). De Larenseweg is ten noorden van de 
onderzoekslocatie gelegen. 
 
Bebouwing en verharding 
De onderzoekslocatie is momenteel bebouwd met een woning (verbouwde schuur). Inpandig 
zijn betonvloeren aanwezig. Het onbebouwde terreindeel is verhard met klinkers, tegels en 
grind. 
 
Onderzoekslocatie 
In het kader van de bestemmingsplanwijziging dient onderzoek te worden uitgevoerd naar de 
bodemkwaliteit op het terreindeel. De onderzoekslocatie is grotendeels bebouwd, deels verhard 
en omvat circa 290 m². 
 
In bijlage I is de regionale ligging van de locatie weergegeven is het boorplan van dit 
verkennend (asbest)bodemonderzoek opgenomen. 
 

2.2 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. De geraadpleegde bronnen zijn weergegeven in 
tabel 1. De volgende informatie is verzameld: 
- de onderzoekslocatie heeft al jaren de agrarische bestemming. De bebouwing dateert 

oorspronkelijk van 1930 (bron: BAG-viewer); 
- voor zover bekend is er op de onderzoekslocatie nooit sprake geweest van opslag in tanks 

van chemicaliën of brandstoffen, zoals huisbrandolie of diesel; 
- de onderzoekslocatie is voor zover bekend nooit gebruikt voor werkzaamheden of 

(bedrijfs)activiteiten, die verontreinigend kunnen zijn; 
- voor zover bekend is het te onderzoeken terrein in het verleden niet opgehoogd en hebben 

er geen dempingen van lager gelegen delen of sloten plaatsgevonden; 
- voor zover bekend bevinden zich geen asbesthoudende dakplaten, beschoeiingen of 

sloopafval direct naast of op de onderzoekslocatie. Tevens is de locatie niet gelegen aan 
een asbestweg; 

- op basis van de asbestkansenkaart van de gemeente Hof van Twente is weergegeven dat 
er een grote kans is op de aanwezigheid van asbest in de bodem (bron: Witteveen en Bos 
protocol grondverzet controle asbest, d.d. 28 juni 2012); 

- volgens de Regionale Bodemkwaliteitskaart Twente (Witteveen+Bos, maart 2018) vallen de 
bovengrond en de ondergrond in functieklasse AW2000. Volgens de Nota bodembeheer 
Regio Twente (Twens beleid veur oale groond) wordt geen correctie toegepast voor 
minerale olie tot maximaal 100 mg/kg d.s.; 

- er hebben niet eerder bodemonderzoeken op of nabij de huidige onderzoekslocatie 
plaatsgevonden. 
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Tabel 1: Geraadpleegde bronnen vooronderzoek 

Bron Specificatie Relevante 
informatie  

Eigenaar Huidige en historische informatie Ja 

Gemeente Hof van Twente Bodeminformatie Nee 

Omgevingsrapportage https://overijssel.omgevingsrapportage.nl/ Ja 

Archief Kruse Milieu BV Eerder uitgevoerde bodemonderzoeken Nee 

Google Maps  https://www.google.nl/maps Ja 

Topotijdreis https://www.topotijdreis.nl/ Ja 

BAG-viewer https://bagviewer.kadaster.nl/ Ja 

Perceelloep https://perceelloep.nl/ Ja 

Ruimtelijke plannen https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/ Ja 

Grondwatertools https://www.grondwatertools.nl/gwsinbeeld/ Ja 

DINO-loket https://www.dinoloket.nl/ Ja 

AHN-viewer https://ahn.arcgisonline.nl/ahnviewer/ Ja 

Asbestkansenkaart 
Witteveen en Bos protocol grondverzet controle 
asbest, d.d. 28 juni 2012(via gemeente Hof van 
Twente) 

Ja 

Bodemkwaliteitskaart 

Regionale Bodemkwaliteitskaart Twente, 
Witteveen+Bos, d.d. 23 maart 2018 
Twente Bodemkwaliteitskaart PFAS, Tauw BV, 
d.d. 28 mei 2020 

Ja 

 
 

2.3 Bodemsamenstelling en geohydrologie 
 
Op basis van literatuurstudie is de onderstaande regionale geohydrologische situatie afgeleid: 
- het maaiveld bevindt zich circa 12 meter boven NAP; 
- de deklaag met een dikte van circa 3.0 meter bestaat uit een zandige eenheid van de 

Formatie van Boxtel met een doorlaatwaarde van circa 5 tot 25 m2/dag. Daaronder bevindt 
zich tot circa 5.3 m-mv een kleiige eenheid van de Formatie van Boxtel. Onder het klei 
bevinden zich zandige eenheden van de Formaties van Boxtel, Kreftenheye, Urk en Peize 
en Waalre; 

- de grondwaterspiegel bevindt zich circa 1.5 meter onder het maaiveld. Het grondwater 
stroomt vermoedelijk in noordwestelijke richting; 

- de locatie ligt niet in een grondwaterbeschermingsgebied en er is geen waterwingebied op 
korte afstand gelegen; 

- op circa 660 meter ten noorden van de onderzoekslocatie stroomt de Schipbeek. De 
invloed van deze watergang op de freatische grondwaterstromingsrichting en grondwater-
stand is bij ons bureau niet bekend. 
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3 Uitvoering bodemonderzoek 
 

3.1 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. 
 
Het boorplan en de onderzoeksstrategie zijn afgestemd met de gemeente Hof van Twente. 
 
In de normen NEN5740 en NEN5707 zijn voor niet verdachte en verdachte locaties richtlijnen 
gegeven voor een systematisch veldonderzoek, de bemonsteringsstrategie en de 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.  
 
Op basis van de beschikbare informatie omtrent het historisch en huidig gebruik van de locatie, 
kan de onderzoekslocatie als niet verdacht worden beschouwd voor chemische parameters. De 
hypothese "onverdachte locatie" uit NEN5740 wordt voor de locatie (boven- en ondergrond en 
grondwater) gebruikt. Deze hypothese gaat ervan uit dat op een locatie geen of slechts licht 
verhoogde gehalten worden gemeten. De bovengrond wordt op basis van de asbestkansen-
kaart van de gemeente Hof van Twente als verdacht beschouwd voor aanwezigheid van 
asbest. De hypothese "verdachte locatie" uit NEN5707 (VED-HE-NL: verdachte locatie met een 
diffuse bodemverontreiniging met een heterogene verspreiding) wordt voor de bovengrond van 
de onderzoekslocatie gebruikt. 
 
De hypothese "onverdachte locatie" uit norm NEN5740 (niet-lijnvormige locatie, ONV-NL), en 
asbestverdacht uit norm NEN5707 (verdacht, heterogeen verdeeld, VED-HE) worden gecombi-
neerd. 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 terrein met een oppervlakte van 290 m² worden in totaal 4 inspectiegaten gegraven met 
een lengte en een breedte van minimaal 0.3 meter. Er wordt doorgeboord tot op de ondergrond 
(ongeroerde bodem) met een maximumdiepte van 2.0 meter minus maaiveld. De gaten worden 
handmatig met een schop gegraven. Er worden minimaal 2 inspectiegaten, met behulp van een 
Edelmanboor, doorgezet in de ondergrond tot maximaal 2.0 m-mv of tot de grondwaterspiegel. 
Voor het meten van het grondwaterpeil en het nemen van een grondwatermonster wordt 1 
diepe boring overeenkomstig NEN5766 afgewerkt tot peilbuis (PB 1). 
 
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. 
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Tevens dient te worden vermeld dat in overleg met de opdrachtgever en met instemming van 
de gemeente Hof van Twente is besloten geen inpandige boringen te verrichten, aangezien de 
woning in gebruik is. Inpandig zijn geen potentieel bodembedreigende (bedrijfs)activiteiten 
uitgevoerd en er is geen aanleiding om te veronderstellen dat de inpandige bodemkwaliteit 
afwijkt van de uitpandige bodemkwaliteit. 
 
Bij het verkennend bodemonderzoek worden de volgende uitgangspunten in acht genomen: 
- in door mensen bewoonde gebieden kunnen door jarenlang gebruik van de grond 

verhoogde 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 verwijderd. 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; 

- 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. 

 
 

3.2 Veldwerkzaamheden 
 
Het onderzoek is uitgevoerd volgens de onderzoeksstrategie voor onverdachte locaties uit 
NEN5740 en NEN5707. Bij de boringen en monsternemingen is gewerkt volgens de geldende 
NEN- en NPR-voorschriften, alsmede conform BRL SIKB 2000 en de protocollen 2001, 2002 en 
2018, waarvoor Kruse Milieu BV is gecertificeerd. 
 
Van iedere boring wordt de samenstelling van de bodem beschreven volgens NEN5104. Het 
opgeboorde materiaal wordt tevens beoordeeld door zintuiglijke waarneming op 
verontreinigingskenmerken zoals afwijkende geur en/of kleur. 
 
 

3.3 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 een verkennend onderzoek van deze omvang 3 grond(meng)monsters 
samengesteld (waarvan 1 van de fijne fractie) en er wordt 1 grondwatermonster genomen.  
 
De samenstelling van de mengmonsters vindt plaats op basis van zintuiglijke waarnemingen, 
de bodemopbouw en/of posities van de boringen. De samenstelling van de mengmonsters staat 
vermeld in paragraaf 4.2 in tabel 4. 
 
De monsters worden volgens de voorschriften uit NEN5740 en NEN5707 onderzocht. In tabel 2 
is weergegeven welke chemische analyses worden uitgevoerd. 
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Tabel 2: 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), organische stof, lutum en droge stof 

Bovengrond (1x) 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. 

 
 

3.4 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. 
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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 “Handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en 
baggerspecie” (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. 
 
 

3.5 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 bij een verkennend 
asbestonderzoek 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 
asbestconcentraties lager dan de restconcentratienorm zijn geen aanvullende maatregelen 
noodzakelijk bij be- en verwerking van de grond of puinverharding. 
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4 Resultaten 
 

4.1 Algemeen 
 
In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de veldwerkzaamheden en de analyse-
resultaten. 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 en besproken in paragraaf 4.3 en 4.4. De 
resultaten van de asbestanalyses worden weergegeven in paragraaf 4.5. 
 
 

4.2 Veldwerkzaamheden 
 
De veldwerkzaamheden zijn in mei 2022 uitgevoerd door de heer N. Pepping. Deze veldwerker 
is conform BRL SIKB2000 gecertificeerd en erkend (certificaatnummers K44441/09). 
 
Er zijn op 16 mei 2022, na maaiveldinspectie, in totaal 5 inspectiegaten gegraven (handmatig 
met een schep). Monsterpunten 1 en 2 zijn met behulp van een Edelmanboor verdiept tot in de 
diepere ondergrond.. Inspectiegat 1A is op 0.15 m-mv gestaakt op beton. Het inspectiegat is 
verplaatst en gecodeerd als inspectiegat 1. Boring 1 is met behulp van een Edelman-boor en 
zuigerboor verdiept tot 2.80 m-mv en afgewerkt met een peilbuis (PB 1). 
 
Opgemerkt dient te worden dat het maaiveld, vanwege de aanwezigheid van klinkers, gras en 
planten niet goed geïnspecteerd kon worden. Er is sprake van een indicatieve maaiveld-
inspectie. 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 is globaal matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus zand. In de boven- en ondergrond zijn oerhoudende lagen aangetroffen. Er zijn geen 
bodemvreemde materialen waargenomen. Door de veldwerker zijn visueel geen asbestver-
dachte materialen waargenomen in de bodem. 
 
Op basis van de zintuiglijke waarnemingen, bodemsamenstelling en/of geografische positie van 
de boringen zijn de mengmonsters samengesteld, zoals in tabel 3 staat omschreven.  
 
Tabel 3: Samenstelling mengmonsters. 

(Meng)monster Boringnummer Traject (diepte in m -mv) Analyse 

Bovengrond 
BG I 

1 
2 
3 
4 

0.08 - 0.4 
0.25 - 0.35 
0.07 - 0.5 
0.25 - 0.65 

NEN5740-
standaardpakket 

Ondergrond 
OG II 

1 
1 
1 
2 
2 
2 

0.4 - 0.7 
1.2 - 1.7 
1.7 - 2.2 
0.6 - 1.0 
1.0 - 1.5 
1.5 - 2.0 

NEN5740-
standaardpakket 
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Vervolg tabel 3: Samenstelling mengmonsters. 

(Meng)monster Boringnummer Traject (diepte in m -mv) Analyse 

Bovengrond 
MM FF - 01 

1 
2 
3 
4 

0.08 - 0.4 
0.25 - 0.35 
0.07 - 0.5 
0.25 - 0.65 

Asbest 

 
 
Boring 1 is doorgezet tot 3.4 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 bodem-
materiaal. Vervolgens is de peilbuis doorgepompt. 
 
Op 24 mei 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 2.40 - 3.40 1.80 5.3 110 < 0.1 Goed 

 
pH-waarden tussen 5.5 en 7.5, EC-waarden tussen 100 en 1000 μS/cm en een NTU-waarde 
<10 worden als normaal beschouwd.  
 
 

4.3 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 
organische stof in de grond(meng)monsters. De analyseresultaten van de grond- en grond-
watermonsters zijn volgens BoToVa getoetst aan de achtergrond-, streef- en interventie-
waarden.  
 
In het grondwater (PB 1) zijn (zeer) licht verhoogde concentraties aangetoond. Deze zijn 
weergegeven in tabel 5. In de boven- en ondergrond (BG I en OG II) zijn geen verhoogde 
gehalten gemeten. 
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Tabel 5: Verhoogde concentraties (μg/l). 

Monster Component Gemeten 
concentratie 

GSSD Streefwaarde Interventie- 
waarde 

PB 1 
Barium 
Nikkel 
Zink 

130 
19 
120 

130 * 
19 * 

120 * 

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 en kleiner of gelijk aan T; 
**  concentratie groter dan T en kleiner of gelijk aan I; 
***  concentratie groter dan I. 
 
 

4.4 Bespreking resultaten chemische analyses 
 
Zoals in de vorige paragraaf is weergegeven, zijn enkele verontreinigingen aangetoond. In deze 
paragraaf worden mogelijke verklaringen gegeven voor de analyseresultaten. 
 
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 
ondergrond zijn oerhoudende lagen waargenomen, wat duidt op de natuurlijke aanwezigheid 
van metalen in de bodem. Aangezien de tussenwaarden niet worden overschreden, wordt het 
uitvoeren van nader onderzoek niet noodzakelijk geacht. 
 
 

4.5 Resultaten van de asbestanalyses 
 
In bijlage IV is het analyserapport van het asbestonderzoek opgenomen. In mengmonster  
MM FF - 01 is geen asbest aangetoond. 
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5 Samenvatting, conclusies en aanbevelingen 
 
Algemeen 
In opdracht van mevrouw J. van Maanen is in een verkennend (asbest)bodemonderzoek de 
bodem onderzocht op een terreindeel ter grootte van 290 m² aan de Larenseweg 41 te Markelo. 
De onderzoekslocatie is grotendeels bebouwd en verhard met beton (inpandig), klinkers, tegels 
en grind. De aanleiding van dit onderzoek is een bestemmingsplanwijziging. 
 
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 wordt beschouwd als verdacht voor de aanwezigheid van asbest. De onderzoeks-
locatie wordt beschouwd als onverdacht voor chemische componenten. 
 
 
Resultaten veldwerk 
In totaal zijn er, na maaiveldinspectie, 5 inspectiegaten gegraven (handmatig met een schep). 
Er zijn 2 inspectiegaten doorgezet in de diepere ondergrond waarvan er 1 is afgewerkt met een 
peilbuis. Inspectiegat 1A is op 0.15 m-mv gestaakt op beton. Gebleken is dat de bodem globaal 
bestaat uit matig fijn, zwak siltig, zwak humeus zand. In de boven- en ondergrond zijn 
oerhoudende lagen aangetroffen. Er zijn geen bodemvreemde materialen waargenomen. Door 
de veldwerker zijn visueel geen asbestverdachte materialen waargenomen op het maaiveld en 
in de bodem. Het freatische grondwater is aangetroffen op 1.80 m-mv. 
 
 
Resultaten chemische en asbestanalyses 
Op basis van de resultaten van de analyses kan het volgende worden geconcludeerd: 
- de bovengrond (BG I) is niet verontreinigd; 
- de ondergrond (OG II) is niet verontreinigd; 
- het grondwater (PB 1) is (zeer) licht verontreinigd met barium, nikkel en zink; 
- MM FF - 01 bevat geen asbest. 

 
 
Hypothese 
De hypothese "onverdachte locatie" kan, met betrekking tot de boven- en ondergrond worden 
aangenomen, aangezien daar geen verontreinigingen zijn aangetoond. Met betrekking tot het 
grondwater dient deze hypothese 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 (zeer) licht verhoogde concentraties aangetoond. Voor een 
beschrijving en mogelijke verklaringen wordt verwezen naar de paragrafen 4.3 en 4.4. 
Aangezien de tussenwaarden niet worden overschreden, wordt het uitvoeren van nader 
onderzoek niet noodzakelijk geacht. In de boven- en ondergrond (BG I en OG II) zijn geen 
verontreinigingen aangetoond. 
 
In het mengmonster van de fijne fractie MM FF - 01 is geen asbest aangetoond. 
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Slotconclusie 
Uit milieukundig oogpunt is er geen bezwaar tegen de bestemmingsplanwijziging, aangezien de 
vastgestelde verontreinigingen geen risico’s voor de volksgezondheid opleveren. De bodem 
wordt geschikt geacht voor het huidige en toekomstige gebruik (wonen met tuin). 
 
 
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. 
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Bijlage I 
Regionale ligging locatie 

Boorplan verkennend (asbest)bodemonderzoek Kruse Milieu BV, juni 2022 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Kruse Milieu BV 
Topografische kaart 

Projectnummer: 22028716 Schaal: 1:25000 
Bijlage: I Kaartblad: 34 A  

Kaartmateriaal: Topografische dienst Kadaster 

Larenseweg 41 
in Markelo 



Larenseweg 41
7475 PV  Markelo

Verkennend bodemonderzoek

:  22028716
:  1:250 (A3-formaat)
:  Juni 2022

Huyerenseweg 33
7678 SC  Geesteren

Tel: 0546 - 639663
www.krusegroep.nl

Projectcode
Schaal
Datum

Kruse Milieu BV

Veldwerker: NP Tekenaar: JK

Mevrouw J. van Maanen

= Boring tot 0.5 meter diepte

= Boring tot 1.5/2.0 meter diepte

= Peilbuis

= Onderzoekslocatie

= Boring tot 1.0 meter diepte

= Inspectiegat 30x30x50 cm
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 Bijlage II 
 Boorstaten 



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Larensew eg 4 1  - M arke lo

projectcode 2 2 0 2 8 7 1 6

getekend conform NEN 5 1 0 4

1

2

3

4

5

0

-8
30x30cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, zwak hum eus, neut raal bruin, 
beige

-40
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, donker 
oranje, rood, m at ig oer

-70
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
beige, geel, zwak oer

-120
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
beige, grijs

-170

-340

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
grijs

1

240

340

1
grind / cm  tov m aaiveld

type peilbuis m et  1  f ilt er
datum 1 6 -0 5 -2 0 2 2

boorm eester Nick Pepping

0

50

100

150

200

250

300

0

-15
gestaakt  op beton

1 A
grind / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 1 6 -0 5 -2 0 2 2

boorm eester Nick Pepping

0

1

2

3

4

5

6

0

-6
30x30cm , zand, zeer grof, zwak 
silt ig, neut raal beige

-25
30x30cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, zwak hum eus, donker bruin, 
grijs

-35
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, donker 
oranje, rood, m at ig oer

-60
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
beige, geel, zwak oer

-100

-200

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
beige, grijs

2
klinker / cm  tov m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 6 -0 5 -2 0 2 2

boorm eester Nick Pepping

0

50

100

150

200

1

0

-7
30x30cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, zwak hum eus, donker bruin, 
beige, sporen oer

-50

-60

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
beige, geel, zwak oer

3
grind / cm  tov m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 6 -0 5 -2 0 2 2

boorm eester Nick Pepping

0

50

1

2

0

-10
30x33cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, zwak hum eus, donker bruin

-25
30x33cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, zwak hum eus, neut raal grijs

-65

-80

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
beige, geel, zwak oer

4
grind / cm  tov m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 6 -0 5 -2 0 2 2

boorm eester Nick Pepping

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. J. Kienstra
Huyerenseweg 33
7678 SC  GEESTEREN

Datum: 01-Jun-2022

NETHERLANDS

Kruse Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Uw datum aanlevering monster(s) 16-May-2022

Larenseweg 41 - Markelo

22028716
2022078799/1Certificaatnummer/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).



Larenseweg 41 - Markelo

1 2

Nick Pepping

1/2

22028716

Analysecertificaat

01-Jun-2022/08:46

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

16-May-2022

2022078799/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 01-Jun-2022

A,B,C

Voorbehandeling

Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen

Bodemkundige analyses

S 90.5% (m/m) 89.0Droge stof

S 3.4% (m/m) ds 1.2Organische stof

96% (m/m) ds 99Gloeirest

S <2.0% (m/m) ds <2.0Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S <20mg/kg ds <20Barium (Ba)

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

S <3.0mg/kg ds <3.0Kobalt (Co)

S 6.0mg/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)

14mg/kg ds <11Minerale olie (C21-C30)

19mg/kg ds <5.0Minerale olie (C30-C35)

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

S 41mg/kg ds <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 101

1

2

BG I

OG II 12759427

12759426

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)



Larenseweg 41 - Markelo

1 2

Nick Pepping

2/2

22028716

Analysecertificaat

01-Jun-2022/08:46

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

16-May-2022

2022078799/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 01-Jun-2022

A,B,C

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 118

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 180

S
1)1)

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

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050Naftaleen

S <0.050mg/kg ds <0.050Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050Anthraceen

S 0.10mg/kg ds <0.050Fluorantheen

S 0.068mg/kg ds <0.050Benzo(a)anthraceen

S 0.074mg/kg ds <0.050Chryseen

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

S 0.082mg/kg ds <0.050Benzo(a)pyreen

S 0.059mg/kg ds <0.050Benzo(ghi)peryleen

S 0.061mg/kg ds <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
1)

0.59mg/kg ds 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

BG I

OG II 12759427

12759426

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
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Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 12759426 BG I

10539501787  8  40 16-May-2022

40539501779  25  65 16-May-2022

20539501786  25  35 16-May-2022

30539501887  7  50 16-May-2022

 12759427 OG II

10539501777  40  70 16-May-2022

10539501783  120  170 16-May-2022

10539501782  170  220 16-May-2022

20539501784  35  60 16-May-2022

20539501790  60  100 16-May-2022

20539501891  100  150 16-May-2022

20539501780  150  200 16-May-2022

Eurofins Analytico B.V.
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+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).
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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

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).
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.

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)

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

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 april 2022.

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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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
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www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01



Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 12759426
Certificate no.: 2022078799
Sample description.: BG I
 V
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22028716

Larenseweg 41 - Markelo

16-05-2022

Nick Pepping

2022078799

16-05-2022

01-06-2022

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG AW T I

3,4

2

Uitgevoerd

% (m/m) 90,5 90,5

% (m/m) ds 3,4 3,4

% (m/m) ds 96

% (m/m) ds <2,0 1,4

mg/kg ds <20 54,25 20 190 555 920

mg/kg ds <0,20 0,2264 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds <3,0 7,383 - 3 15 103 190

mg/kg ds 6 11,84 - 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 8,167 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds <10 10,74 - 10 50 290 530

mg/kg ds <20 32,08 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 6,176

mg/kg ds <5,0 10,29

mg/kg ds <5,0 10,29

mg/kg ds 14 41,18

mg/kg ds 19 55,88

mg/kg ds <6,0 12,35

mg/kg ds 41 120,6 - 35 190 2600 5000

Zie bijl.

mg/kg ds <0,0010 0,002

mg/kg ds <0,0010 0,002

mg/kg ds <0,0010 0,002

mg/kg ds <0,0010 0,002

mg/kg ds <0,0010 0,002

mg/kg ds <0,0010 0,002

mg/kg ds <0,0010 0,002

mg/kg ds 0,0049 0,0144 - 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 0,1 0,1

mg/kg ds 0,068 0,068

mg/kg ds 0,074 0,074

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,082 0,082

mg/kg ds 0,059 0,059

mg/kg ds 0,061 0,061

mg/kg ds 0,59 0,584 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

1 12759426

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

I

**

***

GSSD

RG

AW

T

Legenda

BG I

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

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



22028716

Larenseweg 41 - Markelo

16-05-2022

Nick Pepping

2022078799

16-05-2022

01-06-2022

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG AW T I

1,2

2

Uitgevoerd

% (m/m) 89 89

% (m/m) ds 1,2 1,2

% (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 11,02 - 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 <5,0 17,5

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 12759427

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 II

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. J. Kienstra
Huyerenseweg 33
7678 SC  GEESTEREN

Datum: 02-Jun-2022

Kruse Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Uw datum aanlevering monster(s) 24-May-2022

Larenseweg 41 - Markelo

22028716
2022084336/1Certificaatnummer/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).



Larenseweg 41 - Markelo

1

Nick Pepping

1/2

22028716

Analysecertificaat

02-Jun-2022/11:40

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

24-May-2022

2022084336/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 02-Jun-2022

A,B,C

Metalen

S 130µg/LBarium (Ba)

S <0.20µg/LCadmium (Cd)

S 4.5µg/LKobalt (Co)

S 11µg/LKoper (Cu)

S <0.050µg/LKwik (Hg)

S <2.0µg/LMolybdeen (Mo)

S 19µg/LNikkel (Ni)

S 3.9µg/LLood (Pb)

S 120µg/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 12778065

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)



Larenseweg 41 - Markelo

1

Nick Pepping

2/2

22028716

Analysecertificaat

02-Jun-2022/11:40

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

24-May-2022

2022084336/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 02-Jun-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)

41µg/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 51µg/LMinerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl.Chromatogram

1 Peilbuis 1 12778065

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. 2022084336/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 12778065 Peilbuis 1

10692188137  240  340 24-May-2022

10801075832  240  340 24-May-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 2022084336/1

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 2022084336/1

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)

Eigen methodeGC-FIDW0215Chromatogram olie (GC)

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

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie april 2022.

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
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 12778065
Certificate no.: 2022084336
Sample description.: Peilbuis 1
 V

Minutes
1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0

pA

0

5000

10000

pA

0

5000

10000
C

10

C
10

-C
12

C
12

-C
16

C
16

-C
21

C
21

C
21

-C
30

C
30

-C
35

C
35

-C
40

C
40

Minutes
1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0

pA

0

500

1000

pA

0

500

1000

C
10

C
10

-C
12

C
12

-C
16

C
16

-C
21

C
21

C
21

-C
30

C
30

-C
35

C
35

-C
40 C
40

Minutes
1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0

pA

0

100

200

pA

0

100

200

C
10

C
10

-C
12

C
12

-C
16

C
16

-C
21

C
21

C
21

-C
30

C
30

-C
35

C
35

-C
40

C
40



22028716

Larenseweg 41 - Markelo

24-05-2022

Nick Pepping

2022084336

24-05-2022

02-06-2022

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L 130 130 * 20 50 338 625

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,4 3,2 6

µg/L 4,5 4,5 - 2 20 60 100

µg/L 11 11 - 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 19 19 * 3 15 45 75

µg/L 3,9 3,9 - 2 15 45 75

µg/L 120 120 * 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 41 41

µg/L <10 7

µg/L <15 10,5

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L 51 51 * 50 50 325 600

Zie bijl.

µg/L 0,77 Geen oordeel mogelijk

Nr. Analytico-nr Monster

1 12778065

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

S

T

I

-

*

**

***

GSSD

RG

Extra parameters

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)

Chromatogram

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

Datum monstername

Monsternemer



 
 
 
 
 

Bijlage IV 
Resultaten asbestanalyses 

 



T.a.v. J. Kienstra
Huyerenseweg 33
7678 SC  GEESTEREN

Datum: 23-May-2022

Kruse Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Uw datum aanlevering monster(s) 16-May-2022

Larenseweg 41 - Markelo

22028716
2022078804/1Certificaatnummer/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.



Larenseweg 41 - Markelo

1

Nick Pepping

1/1

22028716

Analysecertificaat

23-May-2022/20:43

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

16-May-2022

2022078804/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 23-May-2022

A,B,C

Extern / Overig onderzoek
1)

93.8% (m/m)Droge stof (Extern)
2)

13.0kgIn behandeling genomen hoeveelheid
1)

12232gDroge massa aangeleverd monster
1)

N.v.t.mgAsbest fractie <0,5mm
2)

0.0mgAsbest fractie 0,5-1mm
2)

0.0mgAsbest fractie 1-2mm
2)

0.0mgAsbest fractie 2-4mm
2)

0.0mgAsbest fractie 4-8mm
2)

0.0mgAsbest fractie 8-20mm
2)

0.0mgAsbest fractie >20mm
2)

0.0mgAsbest (som)
1)

0.0mg/kg dsTotaal asbest (ondergrens)
1)

0.6mg/kg dsTotaal asbest (bovengrens)
1)

0.0mg/kg dsSerpentijn ondergrens
1)

0.3mg/kg dsSerpentijn bovengrens
1)

0.0mg/kg dsAmfibool ondergrens
1)

0.3mg/kg dsAmfibool bovengrens
2)

<0.4mg/kg dsAsbest in grond
2)

<0.4mg/kg dsTotaal gehalte asbest
2)

<0.4mg/kg dsSerpentijn concentratie
2)

0.0mg/kg dsAmfibool concentratie
2)

0.0mg/kg dsTotaal asbest hechtgebonden
2)

0.0mg/kg dsTotaal asbest niet hechtgebonden

1 MM FF - 01 12759435

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

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2022078804/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 12759435 MM FF - 01

FF-011734001MG  0  0 16-May-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 2022078804/1

Pagina 1/1

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 2022078804/1

Pagina 1/1

.

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 april 2022.

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 : 7182174
Uw referentie : MM FF - 01
Opgegeven bemonsteringsdatum : 16/05/2022

Asbestonderzoek
Initialen analist : M.S.
Analysedatum : 23-05-2022

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 13040 g
Droge massa aangeleverde monster : 12232 g
Percentage droogrest : 93,8 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 11361,2 94,8 13,3 0,12 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 48,0 0,4 13,0 27,08 0 0,0
1-2 mm 97,8 0,8 38,9 39,78 0 0,0
2-4 mm 162,4 1,4 162,4 100,00 0 0,0
4-8 mm 131,2 1,1 131,2 100,00 0 0,0
8-20 mm 187,0 1,6 187,0 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 11987,6 100,0 545,8 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 0,2 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 0,2 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 0,6 <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 : 1354715
Uw project omschrijving : 2022078804-22028716
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: IXVQ-LVYN-PSHP-XDOT Ref.: 1354715_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 : 1354715
Uw project omschrijving : 2022078804-22028716
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: IXVQ-LVYN-PSHP-XDOT Ref.: 1354715_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie uw monsterref. uw diepte uw barcode

7182174 MM FF - 01 FF-01 0-0 1734001MG

Bijlage 1 van 2

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

Projectcode : 1354715
Uw project omschrijving : 2022078804-22028716
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: IXVQ-LVYN-PSHP-XDOT Ref.: 1354715_certificaat_v1



Analysemethoden 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 : 1354715
Uw project omschrijving : 2022078804-22028716
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: IXVQ-LVYN-PSHP-XDOT Ref.: 1354715_certificaat_v1



 
 
 
 
 

Bijlage V 
 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 



 
 
 
 
 

Bijlage VI 
 Informatie gemeente Hof van Twente 
 



 

 

 

 

Goor, 6 mei 2022 

 

Aan: Kruse Milieu BV 

 

Betreft aanvraag bodeminformatie Larenseweg 41 te Markelo 

Ons kenmerk: 261122 

 

Beste heer Haverkort,  

 

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 € 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   

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

Siem Put 

Afdeling Bodem en Asbest 
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Inventarisatie bouwkundige toestand gastenverblijf t.b.v.
toekomstig gebruik als woning
Larenseweg 41 Markelo

Inleiding
Dit rapport is tot stand gekomen  naar aanleiding van de wens om een bestaand
gastenverblijf om te bouwen tot woning. Het gastenverblijf is een bijgebouw van
een reeds bestaande woning op de projectlocatie. Het betreft een voormalige
schuur die is voorzien van de nodige voorzieningen zodat deze als gastenverblijf
gebruikt kan worden (keuken / woonkamer, toilet, badkamer en slaapkamer). De
begane grond is voor ca. 60% als gastenverblijf ingericht. De overige 40% doet nog
dienst als schuur / opslag. Ook de verdieping boven het gastenverblijf is als
onbenoemde ruimte (opslag) in gebruik momenteel.

De opdrachtgever heeft als doelstelling om het gehele gebouw in te richten als
woning. Deze inventarisatie geeft een beeld van de bestaande bouwkundige
toestand en een beknopt overzicht van de uit te voeren werkzaamheden om te
komen tot een volledig bewoonbaar bouwwerk.
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Bestaande indeling en gebruik
Het bijgebouw is momenteel in gebruik als gastenverblijf en daarvoor voorzien van
de nodige vertrekken en voorzieningen zoals een keuken, badkamer en
slaapkamer. In de onderstaande plattegronden is duidelijk zichtbaar hoe de
huidige indeling is.
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Inventarisatie bouwkundige toestand gastenverblijf t.b.v.
toekomstig gebruik als woning
Larenseweg 41 Markelo

Inventarisatie per bouwdeel

Dak
Het gebouw beschikt over een rietgedekte kap. De staat van de rieten
dakbedekking is goed. Aan de binnenzijde zijn geen sporen van lekkage te vinden.
Groot onderhoud aan het dak is op korte termijn niet te verwachten. Aan de zijde
waar het riet minder snel kan drogen (onder de bomen, ter plekke van inwendige
hoeken en aan zijden gericht tussen noordwest en noordoost) zal regulier
onderhoud belangrijk zijn. De draagconstructie bestaat uit sporen opgelegd op
de muurplaten, draaghout en een nokgording. De hanebalken zijn ook aanwezig.

Voor een verhoogde brandveiligheid en een verbeterde thermische isolatie is het
advies om de kap van binnenuit te voorzien van isolatie tussen de sporen, een
dampdichte folie en een afwerking van gips. Daar waar nodig zal de kap nog
uitgevlakt kunnen worden door middel van planken langs de sporen.

Gevels
De woning beschikt over gemetselde steens buitengevels. Deze vertonen geen
bovenmatige scheurvorming. Vanuit de kap zijn geen spatkrachten die niet op een
juiste manier door de gevels opgevangen kunnen worden en de gevels vertonen
geen scheurvorming naar aanleiding van ongelijkmatige zettingen in de
fundering.

De isolatiewaarde van de gevels is beperkt aangezien er praktisch geen
gevelisolatie is toegepast. Om de thermische schil op orde te krijgen is het advies
om aan de binnenzijde voorzetwanden te plaatsen voorzien van isolatie. Naast
verbeterde thermische isolatie wordt ook de kans op vochtdoorslag en
condensatie weggenomen.

Fundering
Het gebouw is gefundeerd op staal, vermoedelijk door middel van een gemetselde
fundering. Een dergelijke fundering kan geen spanningen opnemen als gevolg van
ongelijke zettingen in de ondergrond. Dergelijke zettingen zullen zich daarom
direct tekenen, met name door scheurvorming in de gevels. Zoals hierboven ook
genoemd zijn er geen aanwijzingen op ongelijkmatige zettingen in de fundering en
in de bodem terug te vinden.
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Om te voorkomen dat er door het toevoegen van extra gewicht toch
ongelijkmatige zettingen ontstaan is het advies om het extra gewicht op de oude
fundering te beperken. Dit kan door toepassing van een constructievloer op zand
waardoor binnenwanden, voorzetwanden e.d. qua gewicht verdeeld worden over
een veel groter oppervlak.

Beganegrondvloer
Een deel van de het gebouw is voorzien van een betonvloer op zand (ter plekke van
het huidige gastenverblijf). Het vermoeden bestaat dat deze slechts beperkt
voorzien is van isolatie. De schuur heeft een vloer van betontegels op zand.

Om de thermische schil te verbeteren en om de woning te kunnen voorzien van
vloerverwarming is het advies om de vloer in zijn geheel opnieuw op te bouwen als
geïsoleerde betonvloer op zand. Deze constructievloer draagt ook zorg voor het
verdelen van het extra gewicht als gevolg van wijzigingen in de indeling en extra
bouwkundige voorzieningen.

Verdiepingsvloer
Een gedeelte van het gebouw is voorzien van een lichte verdiepingsvloer die met
name een functie als plafond van het gastenverblijf heeft. Deze is te licht om te
voldoen als verdiepingsvloer in een woning. De schuur is niet voorzien van een
verdiepingsvloer.

Om de bestaande vloer als verdiepingsvloer te laten voldoen voor een woning zal
de balklaag verstevigd moeten worden. Dit kan door het toevoegen van extra
balken tussen de bestaande zodat de hart op hart afstand gehalveerd wordt. Het
gedeelte boven de schuur kan worden voorzien van een nieuwe houten balklaag
welke aan de bestaande constructie gekoppeld kan worden. Voor extra
geluidsisolatie en extra brandwerendheid kan deze vloer worden voorzien van een
geïsoleerd plafond aan de onderzijde en een zwevende dekvloer van
gipsvezelplaten aan de bovenzijde.

Gebintconstructie
Het gebouw beschikt over de traditionele gebintconstructie die dienst doet als
draagconstructie van het dak en het voorzien van stabiliteit van het geheel. Deze
gebintconstructie verkeert in goede staat. Er zijn geen zichtbare sporen van
houtverterende organismen te vinden. Ook is er geen houtrot zichtbaar (vaak aan
de onderzijde van de gebintstijlen, waar vroeger het vee stond). De
schoorconstructies zijn over het algemeen aanwezig. Enkel in de woonkamer is een
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schoor verwijderd, maar deze stabiliserende functie is opgevangen door de
schijfwerking van een gemetselde scheidingswand die hier is aangebracht.

Installaties
Het gastenverblijf beschikt over een eigen warmwatervoorziening. Ook was er een
kleine verdeelinrichting aanwezig voor elektriciteit en water. Op deze manier kon
het gastenverblijf goed functioneren als zodanig.

Om het bouwwerk als volwaardige eigen woning te laten fungeren en ook met het
oog op het beperken van energieverbruik en het kunnen meten van het eigen
verbruik van de woning onafhankelijk van de andere woning is het gastenverblijf
inmiddels voorzien van eigen tussenmeters. Het gebouw beschikt inmiddels ook
over een volwaardige groepenkast. .

Voorzieningen
Het gastenverblijf beschikt reeds over alle voorzieningen die nodig zijn voor het
gebruik als zodanig, dat wil zeggen badkamer, toilet, kookgelegenheid en
voldoende verblijfsruimten zijn reeds aanwezig. Daarmee voldoet de ruimte reeds
om te worden gebruikt als woning, echter is het de wens van de opdrachtgever om
e.e.a. te moderniseren en om daarmee ook de indeling aan te passen en de
vertrekken te vergroten.
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Conclusie en aanbevelingen
Het bijgebouw is momenteel in gebruik als gastenverblijf. Het zou als zodanig
direct al als woning gebruikt kunnen worden, de bouwkundige staat is hiervoor
voldoende en de benodigde voorzieningen zijn aanwezig. Om echter een
toekomstbestendige woning te hebben die ook voldoet aan de hedendaagse
standaard qua energieverbruik en ruimtelijke beleving is een verbouwing een
goede investering, maar voor het doel niet noodzakelijk.
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Bijlage 1, foto’s huidige situatie

Buitenzijde

Voorzijde

Achterzijde
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Binnenzijde

Toilet en hal

Keuken met eethoek
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Woonkamer

Badkamer en sauna
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Slaapkamer

Schuur / berging

Pagina 13



Inventarisatie bouwkundige toestand gastenverblijf t.b.v.
toekomstig gebruik als woning
Larenseweg 41 Markelo

Bijlage 2, plattegronden

Beganegrond
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1e verdieping
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 Buitengebied Hof van Twente, Veegplan 2021
 

Bijlage 17  Onderzoeken Bovenbergweg 5 Markelo

 
1826  ontwerp



Erfinrichtingsplan Bovenbergweg 5 Markelo 



 Buitengebied Hof van Twente, Veegplan 2021
 

Bijlage 18  Onderzoeken Rijssenseweg 16 Ambt Delden

 
1828  ontwerp
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1 INLEIDING 

 

In opdracht van V.O.F. Meerval Kwekerij Sterk is door Ortageo Noordoost B.V. een verkennend bodemonderzoek 

conform NEN 5740 en NEN 5707 uitgevoerd op de locatie Rijssenseweg 16 in Ambt Delden (gemeente Hof van 

Twente).  

 

De aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen aanvraag van een omgevingsvergunning. 

 

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 / schriftelijke informatie van opdrachtgever / 

eigenaar / gebruiker onderzoekslocatie 
Verwerkt in dit hoofdstuk 

3 Gemeente Hof van Twente Verwerkt in dit hoofdstuk, 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 

F. Ligging kabels en leidingen www.klic-online.nl 

G. Informatie hoogteligging www.ahn.nl 

H. Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) bagviewer.kadaster.nl 

5 Locatiebezoek, foto's onderzoekslocatie 
Gecombineerd met uitvoering veldwerk en verwerkt in dit 

hoofdstuk 

 

2.2 Algemene gegevens 

De algemene gegevens over de onderzoekslocatie zijn weergegeven in de volgende tabel.  

 

Tabel 2: Algemene locatiegegevens 

Adres  Rijssenseweg 16 in Ambt Delden (gemeente Hof van Twente) 

Kadastrale aanduiding Gemeente Ambt-Delden, sectie , nummer 559 

Eigenaar / gebruiker Mevrouw A. Brunnekreef / V.O.F. Meerval Kwekerij Sterk 

Oppervlakte Circa 2.250 m² 

Algemene omschrijving Gedeelte van agrarisch perceel waar camperplaatsen worden gerealiseerd 

Bebouwing Onbebouwd 

Terreinverharding Braak 
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De begrenzing van de onderzoekslocatie is op onderstaande afbeelding globaal aangegeven met een rode lijn. 

Afbeelding 1: Globale situering onderzoekslocatie 

 

2.3 Bodemgebruik 

In onderstaande tabel zijn de gegevens weergegeven over het gebruik van de onderzoekslocatie en de directe 

omgeving.  

 

Tabel 3: Beschrijving bodemgebruik 

Omschrijving Gebruik Potentieel bodembedreigende activiteiten en situaties 

Onderzoekslocatie 

Historisch Agrarisch (weide) Lichte verontreinigingen door langdurig agrarisch gebruik (zoals 
gebruik van (kunst)meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen). 
Zware metalen kunnen ook van nature in de bodem aanwezig zijn. Huidig Agrarisch (braak) 

Toekomstig Camperplaatsen Geen 

Directe omgeving 

Historisch Agrarisch gebied. Zuidwestelijk van 
de locatie bevindt zich het erf c.q. 
woonperceel van Rijssenweg 16. 
Zuidelijk grenzend aan de locatie 
bevindt zich een asfaltweg. 

De woonboerderij op het erf dateert uit medio 18e eeuw. De 
bijgebouwen zijn overwegend gerealiseerd in de jaren ’50 t/m ‘80 van 
de vorige eeuw. Enkele daken bestaan uit asbestverdachte golfplaten 
(zie volgende afbeelding). Op het erf is een bodemverontreiniging 
met asbest aanwezig geweest (zie paragraaf 2.4).  

Huidig 

 
Afbeelding 2: Situering asbestverdachte daken (rood) en niet-asbestverdachte daken (groen) 
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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 

Ten zuiden van de locatie bevindt zich een weg naar het erf van Rijssenseweg 16. Ter plaatse van deze weg is in 

2008 in het kader van de Saneringsregeling asbestwegen tweede fase (SANAS2) een bodemsanering uitgevoerd. 

De destijds uitgevoerde saneringswerkzaamheden en resultaten zijn beschreven in het rapport van ARCADIS 

Nederland B.V. met kenmerk 110301/OF9/2A7/001444 d.d. 5 januari 2010. De saneringslocatie is binnen de 

genoemde saneringsregeling aangeduid met locatiecode G106. Uit het verslag blijkt dat 1.075 ton sterk met asbest 

verontreinigde grond is ontgraven en afgevoerd naar een reiniger. Ter hoogte van de huidige onderzoekslocatie is 

de grond ter plaatse van de weg inclusief een gedeelte van de berm ontgraven tot een diepte van 0,3 m -mv waarna 

de ontgraving is aangevuld met gekeurd c.q. gecertificeerd materiaal en een asfaltverharding is aangebracht. Ter 

controle van het saneringsresultaat zijn vóór aanvulling van de ontgraving eindmonsters genomen van de putbodem 

en -wanden. Omdat in de eindmonsters van de putbodem en -wanden geen asbest is aangetoond in gewogen 

gehalten hoger dan 100 mg/kg d.s. (er is maximaal 2,0 mg/kg d.s. aan asbest aangetoond), is geen sprake van een 

“restverontreiniging met asbest” en geen sprake (meer) van een gebruiksbeperking. 

 

De ontgravingssituatie is op onderstaande afbeelding weergegeven. 

 
Afbeelding 3: Ontgravingssituatie bodemsanering ten zuiden van de onderzoekslocatie (originele tekening in bijlage 6) 

 
 

Ook op het perceel ten westen van Rijssenseweg 16 is vanwege een bodemverontreiniging met asbest een bodem-

sanering uitgevoerd. De sanering is op het erf van Rijssenweg 14 uitgevoerd in 2011 in het kader van de 

Saneringsregeling Asbestwegen derde fase (SANAS3). De uitgevoerde saneringswerkzaamheden en resultaten 

zijn beschreven in het rapport van ARCADIS Nederland B.V. met kenmerk 076826036:A d.d. 31 januari 2013. De 

saneringslocatie is binnen de genoemde saneringsregeling aangeduid met locatiecode MPA1263. Uit het verslag 

blijkt dat ook bij deze sanering in de eindmonsters van de putbodem en -wanden geen asbest is aangetoond in 

gewogen gehalten hoger dan 100 mg/kg d.s. (er is maximaal 6 mg/kg d.s. aan asbest aangetoond), is geen sprake 

van een “restverontreiniging met asbest” en geen sprake (meer) van een gebruiksbeperking.  

Foto 

Onderzoekslocatie 
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2.5 Bodemopbouw en geohydrologie 

De regionale geo(hydro)logische bodemopbouw is weergegeven in onderstaande tabel. 

 

Tabel 4: Geo(hydro)logische opbouw 

Diepte  

(m -mv) 

Geohydrologische 

eenheid 

Geologische 

formatie 
Lithologie 

0 – 3,0 

Zandige eenheden 

Formatie van 

Boxtel 

Zand, zeer fijn tot zeer grof, lokaal kleiig, grindig of humeus; leem, 

lokaal zandig, lokaal humeus; klei, siltig tot zandig; veen, kleiig 

3,0 – 12,2 
Formatie van 

Drente 

Zand, zeer fijn tot uiterst grof, lokaal kleiig tot grindig; leem, kleiig 

tot grindig; klei, lokaal siltig tot zandig; grind; stenen; keien; blokken 

12,2 – 41,5 

Kleiige eenheid 

Formatie van 

Breda 

Zand, zeer fijn tot matig grof, glauconiethoudend, lokaal 

schelphoudend; klei, siltig tot zandig 

41,5 – 104,4 Rupel Formatie 
Klei, lokaal siltig tot zandig; zand, uiterst fijn tot matig fijn, lokaal 

kleiig, glauconiethoudend 

 

De grondwaterstand van het eerste watervoerende pakket bedraagt regionaal gezien circa 1 m –mv (13,5 m+NAP). 

Regionaal gezien is de stromingsrichting van het grondwater in het eerste watervoerend pakket westelijk tot 

noordwestelijk. Op circa 1.400 meter ten westen van de locatie is het Twentekanaal aanwezig die mogelijk de 

grondwaterstroming beïnvloed. 

 

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. Hoewel op basis van het vooronderzoek 

wordt verwacht dat sprake is geweest van een diffuse bodembelasting gedurende de lange periode dat de locatie 

in gebruik is geweest voor agrarische doeleinden, wordt niet verwacht dat de bodemkwaliteit afwijkt van de 

bodemkwaliteit in de directe omgeving van de locatie. 

 

Asbest (NEN 5707) 

De locatie is ‘onverdacht’ voor een verontreiniging met asbest in de bodem. Omdat de locatie altijd onbebouwd en 

onverhard is geweest en bij de bodemsanering ten zuiden van de locatie geen restverontreiniging met asbest is 

vastgesteld, zijn er geen aanwijzingen dat de bodem op de locatie verontreinigd is met asbest. 

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) 

Ondanks dat de locatie onverdacht is voor een verontreiniging met asbest, is conform de eis van de Gemeente Hof 

van Twente wel onderzoek naar asbest uitgevoerd. Op basis van de hypothese is de locatie conform NEN 5707 

onderzocht volgens de strategie voor een ‘kleinschalig onverdachte locatie’. Het onderzoek naar asbest en 

chemische parameters is gecombineerd 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 5: Uitvoeringsgegevens 

Datum Werkzaamheden 
Beoordelingsrichtlijn/ 

protocol 

Erkende  

organisatie 

Verantwoordelijk 

medewerker 

04-01-22 

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 

11-01-22 Nemen van grondwatermonster 2000/2002 
Ortageo Metingen en 

Controle B.V. 
Dhr. A.H. Vrugteman 

 

Voor het onderzoek naar het voorkomen van asbest is een maaiveldinspectie uitgevoerd waarbij het maaiveld van 

de gehele onderzoekslocatie systematisch is afgezocht op asbestverdacht (plaat)materiaal. De inspectie-efficiëntie 

is geschat op 90%-100%. 

 

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. Ook het maaiveld is visueel geïnspecteerd op 

indicaties die kunnen duiden op een bodemverontreiniging. Ten slotte is visueel specifiek aandacht besteed aan 

het voorkomen van asbest in de bodem. 

 

Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden is geen aanvullende informatie naar voren gekomen die tot een 

aanpassing van het veldwerkprogramma heeft geleid.  

 

In de volgende tabel is een overzicht van het uitgevoerde veldwerkprogramma weergegeven.  

 

Tabel 6: Overzicht veldwerkprogramma 

Onderdeel Aantal Diepte (m –mv) Nummers 

Proefgaten 9 0,5 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12 

Proefgaten met boringen1 2 2,0 01, 11 

Boring met peilbuis 1 2,5 04 

1 proefgaten (0,3 m x 0,3 m) 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 

In de volgende tabel is weergegeven hoe de bodem tot de maximaal onderzochte diepte is opgebouwd. 
 

Tabel 7: Gemiddelde bodemopbouw 

Diepte (m -mv) Hoofdbestanddeel Nadere omschrijving 

0,0 – 0,3 à 0,5 Zand Matig fijn, zwak siltig, zwak humeus 

0,3 à 0,5 – 2,5 Zand Matig fijn, zwak siltig 

 

Visueel waargenomen bijzonderheden  

Op het maaiveld zijn geen bijzonderheden waargenomen die duiden op de mogelijke aanwezigheid van asbest 

en/of overige verontreinigende stoffen op en in de bodem. 

 

In de grond bij proefgat/boring 01 is op een diepte van 1,0 tot 1,3 m -mv een matig humeuze zandlaag waargenomen 

met sporen baksteen en grind. Het onderzoekspunt is gesitueerd in de zuidwestelijke hoek van de onderzoeks-

locatie. In de grond bij de overige onderzoekspunten zijn visueel geen bijzonderheden waargenomen. 

 

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. Ondanks het lage afpompdebiet overschrijdt de troebelheid de maximaal 

gewenste waarde van 10 NTU. Als dit consequenties heeft voor de conclusie van het onderzoek, is dit in paragraaf 

5.4 beschreven. 

 

Tabel 8: 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) 

04 04-1-1 1,5 – 2,5 Geen 0,6 6,9 528 11,7 
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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 9: 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 
Geen Standaardpakket grond1 

Bovengrond m2 0,0 – 0,5 07-1, 08-1, 09-1, 10-1, 11-1 Geen Standaardpakket grond 

Ondergrond 01-3 1,0 – 1,3 01-3 Sporen baksteen Standaardpakket grond 

Grondwater 04-1-1 1,5 – 2,5 04-1-1 Geen Standaardpakket grondwater2 

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 10: Samenstelling (meng)monsters en analyseprogramma NEN 5707/NEN 5897 

Monster-

code 

Traject 

(m -mv) 

Onderzoeks-

punten 

Asbestverdacht 

materiaal > 20 mm 

Analysepakket 

Fractie < 20 mm Fractie > 20 mm 

AS1 0,0 – 0,5 01, 02, 03, 05, 06 - 
Asbest in grond 

(NEN 5898) 
- 

AS2 0,0 – 0,5 07, 08, 09, 10, 11 - 
Asbest in grond 

(NEN 5898) 
- 

- = Niet van toepassing 

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). 

 

In deze paragraaf zijn de resultaten samengevat. In de tabellen is tussen haakjes een index opgenomen (zie 

'kader'). De index geeft inzicht in de verhouding tussen het gestandaardiseerde gemeten gehalte en de achter-

grondwaarde respectievelijk de interventiewaarde (voor grond) en tussen de gemeten concentratie en de 

streefwaarde respectievelijk de interventiewaarde (voor grondwater). Een index van 0,5 komt overeen met de 

tussenwaarde. Hoe dichter de index in de buurt van de 1 komt, hoe dichter de interventiewaarde wordt benaderd. 

Een index boven 1 geeft aan met welke factor de interventiewaarde wordt overschreden. 
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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 11: Overschrijdingstabel analyseresultaten grond  

Monster-

code 

Traject 

(m -mv) 

Waargenomen 

bijzonderheden 

Overschrijding van de 
Indicatief 

oordeel Bbk achtergrondwaarde 

(index1 < 0,5) 

tussenwaarde 

(index1 >0,5) 

interventiewaarde 

(index1 >1) 

m1 0,0 – 0,5 Geen - - - Altijd toepasbaar 

m2 0,0 – 0,5 Geen - - - Altijd toepasbaar 

01-3 1,0 – 1,3 Sporen baksteen - - - Altijd toepasbaar 

- = geen parameters in gehalten/concentraties boven de betreffende toetsingswaarden aangetoond 

1  Index = (gestandaardiseerde meetwaarde- achtergrondwaarde) / (interventiewaarde – achtergrondwaarde) 

 

Zoals uit bovenstaande tabel blijkt zijn in de grond de onderzochte chemische parameters niet in een 

verontreinigende mate aangetoond. 

 

Grondwater 

De toetsingsresultaten van de grondwateranalyse zijn in de volgende tabel samengevat weergegeven.  

 

Tabel 12: Overschrijdingstabel analyseresultaten grondwater 

Monster-

code 

Traject 

(m -mv) 

Waargenomen 

bijzonderheden 

Overschrijding van de 

streefwaarde 

(index1 < 0,5) 

tussenwaarde 

(index1 >0,5) 

interventiewaarde 

(index1 >1) 

04-1-1 1,5 – 2,5 Geen Zink (0,03), barium (0,33) - - 

- = geen parameters in gehalten/concentraties boven de betreffende toetsingswaarden aangetoond 

1 Index = (gestandaardiseerde meetwaarde - streefwaarde) / (interventiewaarde - streefwaarde) 

 

Zoals uit bovenstaande tabel blijkt zijn in het grondwater (zeer) licht verhoogde concentraties aan zink en barium 

aangetoond. Omdat er geen antropogene bron bekend is op de onderzoekslocatie of in de directe omgeving ervan, 

is de verhoogde concentratie waarschijnlijk van nature in het grondwater aanwezig. 

5.2.2 Asbest 

De resultaten van de asbestanalyses zijn in de volgende tabel samengevat beschreven. 

 

Tabel 13: 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 - - - - - - 

AS2 0,0 – 0,5 - - - - - - 

- = geen asbestverdacht / asbesthoudend materiaal aangetroffen / aangetoond 

1 gewogen gehalte asbest = gehalte serpentijnasbest + (10 * gehalte amfiboolasbest) 

 

Zoals uit bovenstaande tabel blijkt is in de grond geen asbest aangetoond. 
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5.3 Toetsing aan de gestelde hypothesen 

Chemische parameters (NEN 5740) 

De hypothese 'onverdachte locatie' is niet correct omdat (alleen in het grondwater) licht verhoogde concentraties 

aan zware metalen zijn aangetoond. De gevolgde onderzoeksstrategie geeft echter een representatief inzicht in de 

bodemkwaliteit, mede omdat deze verontreinigingen kunnen worden gerelateerd aan een natuurlijke oorsprong en 

passen binnen de gebiedseigen kwaliteit.  

 

Asbest (NEN 5707) 

De hypothese ‘onverdachte locatie’ is een correcte hypothese omdat in de grond geen asbest is aangetoond. 

5.4 Toetsing aan de noodzaak tot nader onderzoek 

Chemische parameters (NEN 5740) 

Er zijn geen chemische 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 in de grond geen asbest is aangetoond, is er geen aanleiding voor het uitvoeren van nader onderzoek en/of 

sanerende maatregelen. 
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6 SAMENVATTING, CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

 

In opdracht van V.O.F. Meerval Kwekerij Sterk is door Ortageo Noordoost B.V. in januari 2022 een verkennend 

bodemonderzoek conform NEN 5740 en NEN 5707 uitgevoerd op de locatie Rijssenseweg 16 in Ambt Delden 

(gemeente Hof van Twente).  

 

Aanleiding en doel 

De aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen aanvraag van een omgevingsvergunning. 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 onderzocht conform: 

• NEN 5740 (chemische parameters) volgens de strategie voor een ‘onverdachte niet-lijnvormige locatie’; 

• NEN 5707 (asbest) onderzocht volgens de strategie voor een ‘kleinschalig onverdachte locatie’. 

 

Resultaten 

In onderstaande tabel zijn de resultaten van het bodemonderzoek samengevat weergegeven. 

 

Tabel 14: Samenvatting toetsingsresultaten  

Onderdeel 
Overschrijding van de 

achtergrond- of streefwaarde tussenwaarde interventiewaarde 

Grond - - - 

Grondwater Zink en barium - - 

- =  Geen parameters in gehalten boven de betreffende toetsingswaarden aangetoond 

 
Er is geen asbestverdacht materiaal aangetroffen en er is geen asbest aangetoond. 

 

Conclusies  

Behoudens licht verhoogde concentraties aan zware metalen in het grondwater die kunnen worden gerelateerd 

aan een natuurlijke oorsprong, is geen bodemverontreiniging aangetoond. De aangetoonde milieuhygiënische 

bodemkwaliteit geeft daardoor geen aanleiding voor het uitvoeren van een nader onderzoek en levert geen 

belemmeringen op voor het huidige en toekomstige 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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Regionale ligging onderzoekslocatie 
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Projectlocatie: Rijssenseweg 16 Ambt Delden

Opdrachtgever: Fam. Sterk Pagina:1 / 3

Projectcode: 216517

Getekend volgens NEN 5104

Peilen in cm t.o.v. maaiveld

Meetpunt: 01

Lengte (m): 0,30

Datum meting: 4-1-2022

Boormeester: Arnold Vrugteman

Breedte (m): 0,30

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

landbouwgrond0

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

100

Zand, matig fijn, matig siltig, matig
humeus, sporen baksteen, sporen
grind, donker zwartbruin

130

Zand, matig fijn, zwak siltig,
lichtgeel

200

Peilen in cm t.o.v. maaiveld

Meetpunt: 02

Lengte (m): 0,30

Datum meting: 4-1-2022

Boormeester: Arnold Vrugteman

Breedte (m): 0,30

0

50

1

landbouwgrond0

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

50

Peilen in cm t.o.v. maaiveld

Meetpunt: 03

Lengte (m): 0,30

Datum meting: 4-1-2022

Boormeester: Arnold Vrugteman

Breedte (m): 0,30

0

50

1

landbouwgrond0

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

40

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraal oranjegeel

50

Peilen in cm t.o.v. maaiveld

Meetpunt: 04

Datum meting: 4-1-2022

Boormeester: Arnold Vrugteman

0

50

100

150

200

250

1

2

3

4

landbouwgrond0

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

50

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraal oranjegeel

100

Zand, matig fijn, zwak siltig,
lichtgeel

250



Projectlocatie: Rijssenseweg 16 Ambt Delden

Opdrachtgever: Fam. Sterk Pagina:2 / 3

Projectcode: 216517

Getekend volgens NEN 5104

Peilen in cm t.o.v. maaiveld

Meetpunt: 05

Lengte (m): 0,30

Datum meting: 4-1-2022

Boormeester: Arnold Vrugteman

Breedte (m): 0,30

0

50

1

landbouwgrond0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, neutraal beigebruin

40

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraal oranjegeel

50

Peilen in cm t.o.v. maaiveld

Meetpunt: 06

Lengte (m): 0,30

Datum meting: 4-1-2022

Boormeester: Arnold Vrugteman

Breedte (m): 0,30

0

50

1

landbouwgrond0

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

40

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraal oranjegeel

50

Peilen in cm t.o.v. maaiveld

Meetpunt: 07

Lengte (m): 0,30

Datum meting: 4-1-2022

Boormeester: Arnold Vrugteman

Breedte (m): 0,30

0

50

1

2

landbouwgrond0

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

30

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraal oranjegeel

50

Peilen in cm t.o.v. maaiveld

Meetpunt: 08

Lengte (m): 0,30

Datum meting: 4-1-2022

Boormeester: Arnold Vrugteman

Breedte (m): 0,30

0

50

1

landbouwgrond0

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

50

Peilen in cm t.o.v. maaiveld

Meetpunt: 09

Lengte (m): 0,30

Datum meting: 4-1-2022

Boormeester: Arnold Vrugteman

Breedte (m): 0,30

0

50

1

landbouwgrond0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, neutraal beigebruin

50

Peilen in cm t.o.v. maaiveld

Meetpunt: 10

Lengte (m): 0,30

Datum meting: 4-1-2022

Boormeester: Arnold Vrugteman

Breedte (m): 0,30

0

50

1

landbouwgrond0

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

50



Projectlocatie: Rijssenseweg 16 Ambt Delden

Opdrachtgever: Fam. Sterk Pagina:3 / 3

Projectcode: 216517

Getekend volgens NEN 5104

Peilen in cm t.o.v. maaiveld

Meetpunt: 11

Lengte (m): 0,30

Datum meting: 4-1-2022

Boormeester: Arnold Vrugteman

Breedte (m): 0,30

0

50

100

150

200

1

2

3

4

landbouwgrond0

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

50

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraalgeel

140

Zand, matig fijn, zwak siltig,
lichtgeel

200

Peilen in cm t.o.v. maaiveld

Meetpunt: 12

Lengte (m): 0,30

Datum meting: 4-1-2022

Boormeester: Arnold Vrugteman

Breedte (m): 0,30

0

50

landbouwgrond0

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

50

Peilen in cm t.o.v. maaiveld

Meetpunt: AS1

Datum meting: 4-1-2022

Boormeester: Arnold Vrugteman

0

50

1

landbouwgrond0

01,02(0-50)03,05,06(0-40)

50

Peilen in cm t.o.v. maaiveld

Meetpunt: AS2

Datum meting: 4-1-2022

Boormeester: Arnold Vrugteman

0

50

1

landbouwgrond0

08,11(0-50)07,09,10(0-40)

50
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Analysecertificaten  



SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Blad 1 van 8

SGS Environmental Analytics B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.sgs.com/analytics-nl

Ortageo Noordoost
Gerben Klein Teeselink
Einsteinstraat 12a
7601 PR  ALMELO

Uw projectnaam : Rijssenseweg 16 Ambt Delden
Uw projectnummer : 216517
SGS rapportnummer : 13598102, versienummer: 1.

Rotterdam, 10-01-2022

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 216517.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de monsters zoals deze door SGS ontvangen zijn. De door u aangegeven omschrijvingen voor
de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit
analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SGS laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 8 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Per 23 maart 2021 is SYNLAB Analytics & Services B.V. overgegaan naar de nieuwe naam SGS
Environmental Analytics B.V. Alle erkenningen van SYNLAB Analytics & Services B.V blijven van kracht en
zijn/worden omgezet naar SGS Environmental Analytics B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) 01-3
002 Grond (AS3000) m1
003 Grond (AS3000) m2

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

monster voorbehandeling  S Ja  Ja  Ja      

droge stof gew.-% S 61.2  81.9  83.3      

gewicht artefacten g S <1  <1  <1      

aard van de artefacten - S geen  geen  geen      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 12.5  4.1  4.0      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 4.5  3.4  <2      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S 30  <20  <20      

cadmium mg/kgds S 0.27  0.24  0.28      

kobalt mg/kgds S <1.5  <1.5  <1.5      

koper mg/kgds S 5.1  8.7  7.8      

kwik mg/kgds S 0.07  0.05  0.07      

lood mg/kgds S 17  15  16      

molybdeen mg/kgds S <0.5  <0.5  <0.5      

nikkel mg/kgds S 4.3  <3  <3      

zink mg/kgds S <20  33  33      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S 0.01  <0.01  <0.01      

fenantreen mg/kgds S <0.01  0.01  <0.01      

antraceen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01      

fluoranteen mg/kgds S <0.01  0.04  0.03      

benzo(a)antraceen mg/kgds S <0.01  0.02  0.01 2)     

chryseen mg/kgds S <0.01  0.02  0.02      

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S <0.01  0.02  0.02      

benzo(a)pyreen mg/kgds S <0.01  0.02  0.02      

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S <0.01  0.03 2) 0.02 2)     

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.01  0.02  0.02      

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.076 1) 0.194 1) 0.161 1)     

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 52 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 101 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 118 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 138 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 153 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 180 µg/kgds S <1  <1  <1      

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1)     

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) 01-3
002 Grond (AS3000) m1
003 Grond (AS3000) m2

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5  <5  <5      

fractie C12-C22 mg/kgds  <5  <5  <5      

fractie C22-C30 mg/kgds  34  10  <5      

fractie C30-C40 mg/kgds  130  14  <5      

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S 160  20  <20      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
2 Er zijn componenten aanwezig die een storende invloed hebben op de meting. Om die reden is de onzekerheid in het

resultaat vergroot.
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SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

monster voorbehandeling Grond (AS3000) Grond: conform NEN-EN 16179. Grond (AS3000): conform NEN-EN 
16179

droge stof Grond (AS3000) Grond: NEN-EN 15934. Grond (AS3000): AS3010-2 en NEN-EN 
15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 

AS3010-3
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): AS3010-4
barium Grond (AS3000) AS3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2 (ontsluiting NEN 6961)
cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Idem
lood Grond (AS3000) Idem
molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) AS3010-7 en NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y9280595 06-01-2022 04-01-2022 ALC201  
002 Y9283255 06-01-2022 04-01-2022 ALC201  
002 Y9515755 06-01-2022 04-01-2022 ALC201  
002 Y9283250 06-01-2022 04-01-2022 ALC201  
002 Y9515736 06-01-2022 04-01-2022 ALC201  
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

002 Y9514862 06-01-2022 04-01-2022 ALC201  
002 Y9515753 06-01-2022 04-01-2022 ALC201  
003 Y9515749 06-01-2022 04-01-2022 ALC201  
003 Y9515752 06-01-2022 04-01-2022 ALC201  
003 Y9515759 06-01-2022 04-01-2022 ALC201  
003 Y9515756 06-01-2022 04-01-2022 ALC201  
003 Y9515761 06-01-2022 04-01-2022 ALC201  
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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SGS Environmental Analytics B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.sgs.com/analytics-nl

Ortageo Noordoost
Gerben Klein Teeselink
Einsteinstraat 12a
7601 PR  ALMELO

Uw projectnaam : Rijssenseweg 16 Ambt Delden
Uw projectnummer : 216517
SGS rapportnummer : 13601178, versienummer: 1.

Rotterdam, 18-01-2022

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 216517.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn. De door u aangegeven
omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn
overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de
opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SGS laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Per 23 maart 2021 is SYNLAB Analytics & Services B.V. overgegaan naar de nieuwe naam SGS
Environmental Analytics B.V. Alle erkenningen van SYNLAB Analytics & Services B.V blijven van kracht en
zijn/worden omgezet naar SGS Environmental Analytics B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Paraaf :
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

04-1-1

Analyse Eenheid Q 001     

METALEN
barium µg/l S 240          

cadmium µg/l S <0.2          

kobalt µg/l S <2          

koper µg/l S 14          

kwik µg/l S <0.05          

lood µg/l S <2          

molybdeen µg/l S <2          

nikkel µg/l S <3          

zink µg/l S 87          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S <0.2          

tolueen µg/l S <0.2          

ethylbenzeen µg/l S <0.2          

o-xyleen µg/l S <0.1          

p- en m-xyleen µg/l S <0.2          

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.21 1)         

styreen µg/l S <0.2          

naftaleen µg/l S <0.02          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan µg/l S <0.2          

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.2          

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1          

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1          

trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1          

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l S 0.14 1)         

dichloormethaan µg/l S <0.2          

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

som dichloorpropanen (0.7
factor)

µg/l S 0.42 1)         

tetrachlooretheen µg/l S <0.1          

tetrachloormethaan µg/l S <0.1          

1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1          

1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1          

trichlooretheen µg/l S <0.2          

chloroform µg/l S <0.2          

vinylchloride µg/l S <0.2          

tribroommethaan µg/l S <0.2          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 µg/l  <25          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

04-1-1

Analyse Eenheid Q 001     

fractie C12-C22 µg/l  <25          

fractie C22-C30 µg/l  <25          

fractie C30-C40 µg/l  <25          

totaal olie C10 - C40 µg/l S <50          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

barium Grondwater (AS3000) AS3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2
cadmium Grondwater (AS3000) Idem
kobalt Grondwater (AS3000) Idem
koper Grondwater (AS3000) Idem
kwik Grondwater (AS3000) AS3110-3 en NEN-EN-ISO 17852
lood Grondwater (AS3000) AS3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2
molybdeen Grondwater (AS3000) Idem
nikkel Grondwater (AS3000) Idem
zink Grondwater (AS3000) Idem
benzeen Grondwater (AS3000) AS3130-1
tolueen Grondwater (AS3000) Idem
ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem
o-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
styreen Grondwater (AS3000) Idem
naftaleen Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,2-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
cis-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
trans-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

Grondwater (AS3000) Idem

dichloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,2-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,3-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
som dichloorpropanen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
tetrachlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
tetrachloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,1-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,2-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
trichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
chloroform Grondwater (AS3000) Idem
vinylchloride Grondwater (AS3000) Idem
tribroommethaan Grondwater (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grondwater (AS3000) AS3110-5

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 G6989554 12-01-2022 11-01-2022 ALC236  
001 B2030769 12-01-2022 11-01-2022 ALC204  



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever Ortageo Noordoost BV Rapportnummer V220100206 versie 1
Contactpersoon Dhr. G. Klein Teeselink Datum opdracht 05-01-2022
Adres Einsteinstraat 12a Datum ontvangst 06-01-2022
Postcode en plaats 7601 PR Almelo Datum rapportage 12-01-2022
Projectcode 216517 Pagina 1 van 1
Project omschrijving Rijssenseweg 16 Ambt Delden

Naam AS1 Datum monstername 04-01-2022
Monstersoort Grond Datum analyse 10-01-2022
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 AS1-1 0 50 AM14381448

Resultaten
Parameter Concentratie 95% betrouwbaarheidsinterval Eenheid

Ondergrens Bovengrens
Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen

Droge stof 82,3 %
Massa monster (veldnat) 13,0 kg
Massa monster (droog) 10,7 kg
C h r y s o t i e l (serpentijn) n.a. n.a. - - 1,6 1,6 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. - - 1,6 1,6 mg/kg ds
Hechtgebonden serpentijn n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal serpentijn n.a. n.a. - - 1,6 1,6 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. - - 1,6 1,6 mg/kg ds
Hechtgebonden asbest <2 n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal asbest <2 n.a. - - 1,6 1,6 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 2 38 56 245 1164 9158 10663
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.



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever Ortageo Noordoost BV Rapportnummer V220100207 versie 1
Contactpersoon Dhr. G. Klein Teeselink Datum opdracht 05-01-2022
Adres Einsteinstraat 12a Datum ontvangst 06-01-2022
Postcode en plaats 7601 PR Almelo Datum rapportage 12-01-2022
Projectcode 216517 Pagina 1 van 1
Project omschrijving Rijssenseweg 16 Ambt Delden

Naam AS2 Datum monstername 04-01-2022
Monstersoort Grond Datum analyse 10-01-2022
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 AS2-1 0 50 AM14381447

Resultaten
Parameter Concentratie 95% betrouwbaarheidsinterval Eenheid

Ondergrens Bovengrens
Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen

Droge stof 82,4 %
Massa monster (veldnat) 13,7 kg
Massa monster (droog) 11,3 kg
C h r y s o t i e l (serpentijn) n.a. n.a. - - 1,5 1,5 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. - - 1,5 1,5 mg/kg ds
Hechtgebonden serpentijn n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal serpentijn n.a. n.a. - - 1,5 1,5 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. - - 1,5 1,5 mg/kg ds
Hechtgebonden asbest <2 n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal asbest <2 n.a. - - 1,5 1,5 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 0 23 44 195 808 10252 11322
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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Overschrijdingstabellen 



 
 

Projectcode: 216517 

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

Monstercode   m1 m2 01-3 

Certificaatcode   13598102 13598102 13598102 

Boring(en)   01, 02, 03, 04, 05, 06 07, 08, 09, 10, 11 01 

Traject (m -mv)   0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 1,00 - 1,30 

Humus % ds 4,10 4,00 12,50 

Lutum % ds 3,40 2,00 4,50 

Datum van toetsing  14-1-2022 14-1-2022 14-1-2022 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

     

METALEN     

barium mg/kg ds  <20 <46 (6)  <20 <54 (6)  30 89 (6) 

cadmium mg/kg ds  0,24 0,37 -0,02  0,28 0,44 -0,01  0,27 0,31 -0,02 

kobalt mg/kg ds  <1,5 <3,2 -0,07  <1,5 <3,7 -0,06  <1,5 <2,9 -0,07 

koper mg/kg ds  8,7 16,1 -0,16  7,8 15,1 -0,17  5,1 7,3 -0,22 

kwik mg/kg ds  0,05 0,07 -0  0,07 0,10 -0  0,07 0,09 -0 

molybdeen mg/kg ds  <0,5 <0,4 -0,01  <0,5 <0,4 -0,01  <0,5 <0,4 -0,01 

nikkel mg/kg ds  <3 <5 -0,45  <3 <6 -0,44  4,3 10,4 -0,38 

lood mg/kg ds  15 22 -0,06  16 24 -0,05  17 22 -0,06 

zink mg/kg ds  33 70 -0,12  33 75 -0,11  <20 <24 -0,2 

     

PAK     

naftaleen mg/kg ds  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01  0,01 0,01 

benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,02 0,02  0,02 0,02  <0,01 <0,01 

benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,02 0,02  0,02 0,02  <0,01 <0,01 

indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,02 0,02  0,02 0,02  0,01 0,01 

benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,03 0,03  0,02 0,02  <0,01 <0,01 

fluorantheen mg/kg ds  0,04 0,04  0,03 0,03  <0,01 <0,01 

chryseen mg/kg ds  0,02 0,02  0,02 0,02  <0,01 <0,01 

benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,02 0,02  0,01 0,01  <0,01 <0,01 

anthraceen mg/kg ds  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01 

fenanthreen mg/kg ds  0,01 0,01  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01 

PAK mg/kg ds  0,194 0,194 -0,03  0,161 0,161 -0,03  0,076 0,061 -0,04 

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB µg/kg ds  4,9 <12,0 -0,01  4,9 <12,3 -0,01  4,9 <3,9 -0,02 

PCB 28 µg/kg ds  <1 <2  <1 <2  <1 <1 

PCB 52 µg/kg ds  <1 <2  <1 <2  <1 <1 

PCB 101 µg/kg ds  <1 <2  <1 <2  <1 <1 

PCB 118 µg/kg ds  <1 <2  <1 <2  <1 <1 

PCB 138 µg/kg ds  <1 <2  <1 <2  <1 <1 

PCB 153 µg/kg ds  <1 <2  <1 <2  <1 <1 

PCB 180 µg/kg ds  <1 <2  <1 <2  <1 <1 

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <5 9 (6)  <5 9 (6)  <5 3 (6) 

minerale olie C12 - C22 mg/kg ds  <5 9 (6)  <5 9 (6)  <5 3 (6) 

minerale olie C22 - C30 mg/kg ds  10 24 (6)  <5 9 (6)  34 27 (6) 

minerale olie C30 - C40 mg/kg ds  14 34 (6)  <5 9 (6)  130 104 (6) 

minerale olie mg/kg ds  20 49 -0,03  <20 <35 -0,03  160 128 -0,01 

     

OVERIG     

Droge stof % ds  81,9 81,9 (6)  83,3 83,3 (6)  61,2 61,2 (6) 

lutum %  3,4   <2   4,5  

organische stof % ds  4,1   4,0   12,5  
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## : geen meetwaarde aanwezig 
-- : geen toetsnorm aanwezig 
<d : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
8,88 : > Achtergrondwaarde 
8,88 : > Tussenwaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 2.1.0 - 

 
 
 
Tabel 2: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

   AW WO IND I 

   

METALEN   

cadmium mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 

kobalt mg/kg ds  15 35 190 190 

koper mg/kg ds  40 54 190 190 

kwik mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 

molybdeen mg/kg ds  1,5 88 190 190 

nikkel mg/kg ds  35 39 100 100 

lood mg/kg ds  50 210 530 530 

zink mg/kg ds  140 200 720 720 

   

PAK   

PAK mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

PCB mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

minerale olie mg/kg ds  190 190 500 5000 
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Tabel 3: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Watermonster  04-1-1 

Datum watermonstername  11-1-2022 

Filterdiepte (m -mv)  1,50 - 2,50 

Datum van toetsing  19-1-2022 

Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde 

  Meetw GSSD Index 

   

METALEN   

barium µg/l  240 240  0,33 

cadmium µg/l  <0,2 <0,1  -0,05 

kobalt µg/l  <2 <1  -0,23 

koper µg/l  14 14  -0,02 

kwik µg/l  <0,05 <0,04  -0,06 

molybdeen µg/l  <2 <1  -0,01 

nikkel µg/l  <3 <2  -0,22 

lood µg/l  <2 <1  -0,23 

zink µg/l  87 87  0,03 

   

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

  

benzeen µg/l  <0,2 <0,1  -0 

tolueen µg/l  <0,2 <0,1  -0,01 

ethylbenzeen µg/l  <0,2 <0,1  -0,03 

xylenen (som) µg/l  0,21 <0,21  0 

meta-/para-Xyleen (som) µg/l  <0,2 <0,1  

ortho-Xyleen µg/l  <0,1 <0,1  

styreen µg/l  <0,2 <0,1  -0,02 

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

onbekend     

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

µg/l   <0,77 (2,14) 

   

PAK   

naftaleen µg/l  <0,02 <0,01  0 

PAK -   <0,00020 (11) 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

1,3-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1  

1,1-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1  

Dichloorpropaan (som) onbekend     

Dichloorpropaan (som) µg/l  0,42 <0,42  -0 

dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1  0 

chloroform µg/l  <0,2 <0,1  -0,01 

bromoform µg/l  <0,2 <0,1 (14) 

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 

TRI µg/l  <0,2 <0,1  -0,05 

PER µg/l  <0,1 <0,1  0 

DCE (som) µg/l  0,14 <0,14  0,01 

1,1-dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1  0,01 

DCE (cis) µg/l  <0,1 <0,1  

DCE (trans) µg/l  <0,1 <0,1  

vinylchloride µg/l  <0,2 <0,1  0,03 

   

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

minerale olie C10 - C12 µg/l  <25 18 (6) 

minerale olie C12 - C22 µg/l  <25 18 (6) 

minerale olie C22 - C30 µg/l  <25 18 (6) 

minerale olie C30 - C40 µg/l  <25 18 (6) 

minerale olie µg/l  <50 <35  -0,03 
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## : geen meetwaarde aanwezig 
-- : geen toetsnorm aanwezig 
<d : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Streefwaarde 
8,88 : > Streefwaarde 
8,88 : > Tussenwaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
11 : Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie 
14 : Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - S) / (I - S) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 2.1.0 - 

 
 
 
Tabel 4: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

   S S Diep Indicatief I 

   

METALEN   

barium µg/l  50 200  625 

cadmium µg/l  0,4 0,06  6 

kobalt µg/l  20 0,7  100 

koper µg/l  15 1,3  75 

kwik µg/l  0,05 0,01  0,3 

molybdeen µg/l  5 3,6  300 

nikkel µg/l  15 2,1  75 

lood µg/l  15 1,7  75 

zink µg/l  65 24  800 

   

AROMATISCHE VERBINDINGEN   

benzeen µg/l  0,2   30 

tolueen µg/l  7   1000 

ethylbenzeen µg/l  4   150 

xylenen (som) µg/l  0,2   70 

styreen µg/l  6   300 

Som 16 Aromatische oplosmiddelen µg/l    150 

   

PAK   

naftaleen µg/l  0,01   70 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

Dichloorpropaan (som) µg/l  0,8   80 

dichloormethaan µg/l  0,01   1000 

chloroform µg/l  6   400 

bromoform µg/l     630 

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 

TRI µg/l  24   500 

PER µg/l  0,01   40 

DCE (som) µg/l  0,01   20 

1,1-dichlooretheen µg/l  0,01   10 

vinylchloride µg/l  0,01   5 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

minerale olie µg/l  50   600 
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Tabel 5: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit 

Monstercode  m1 m2 01-3 

Humus (% ds)  4,10 4,00 12,50 

Lutum (% ds)  3,40 2,00 4,50 

Datum van toetsing  14-1-2022 14-1-2022 14-1-2022 

Monster getoetst als  partij partij partij 

Bodemklasse monster  Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar 

Grondsoort  Zand Zand Zand 

  Meetw GSSD Meetw GSSD Meetw GSSD 

     

METALEN     

barium mg/kg ds  <20 <46 (6)  <20 <54 (6)  30 89 (6) 

cadmium mg/kg ds  0,24 0,37  0,28 0,44  0,27 0,31 

kobalt mg/kg ds  <1,5 <3,2  <1,5 <3,7  <1,5 <2,9 

koper mg/kg ds  8,7 16,1  7,8 15,1  5,1 7,3 

kwik mg/kg ds  0,05 0,07  0,07 0,10  0,07 0,09 

molybdeen mg/kg ds  <0,5 <0,4  <0,5 <0,4  <0,5 <0,4 

nikkel mg/kg ds  <3 <5  <3 <6  4,3 10,4 

lood mg/kg ds  15 22  16 24  17 22 

zink mg/kg ds  33 70  33 75  <20 <24 

     

PAK     

naftaleen mg/kg ds  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01  0,01 0,01 

benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,02 0,02  0,02 0,02  <0,01 <0,01 

benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,02 0,02  0,02 0,02  <0,01 <0,01 

indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,02 0,02  0,02 0,02  0,01 0,01 

benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,03 0,03  0,02 0,02  <0,01 <0,01 

fluorantheen mg/kg ds  0,04 0,04  0,03 0,03  <0,01 <0,01 

chryseen mg/kg ds  0,02 0,02  0,02 0,02  <0,01 <0,01 

benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,02 0,02  0,01 0,01  <0,01 <0,01 

anthraceen mg/kg ds  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01 

fenanthreen mg/kg ds  0,01 0,01  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01 

PAK mg/kg ds  0,194 0,194  0,161 0,161  0,076 0,061 

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB µg/kg ds  4,9 <12,0  4,9 <12,3  4,9 <3,9 

PCB 28 µg/kg ds  <1 <2  <1 <2  <1 <1 

PCB 52 µg/kg ds  <1 <2  <1 <2  <1 <1 

PCB 101 µg/kg ds  <1 <2  <1 <2  <1 <1 

PCB 118 µg/kg ds  <1 <2  <1 <2  <1 <1 

PCB 138 µg/kg ds  <1 <2  <1 <2  <1 <1 

PCB 153 µg/kg ds  <1 <2  <1 <2  <1 <1 

PCB 180 µg/kg ds  <1 <2  <1 <2  <1 <1 

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <5 9 (6)  <5 9 (6)  <5 3 (6) 

minerale olie C12 - C22 mg/kg ds  <5 9 (6)  <5 9 (6)  <5 3 (6) 

minerale olie C22 - C30 mg/kg ds  10 24 (6)  <5 9 (6)  34 27 (6) 

minerale olie C30 - C40 mg/kg ds  14 34 (6)  <5 9 (6)  130 104 (6) 

minerale olie mg/kg ds  20 49  <20 <35  160 128 

     

OVERIG     

Droge stof % ds  81,9 81,9 (6)  83,3 83,3 (6)  61,2 61,2 (6) 

lutum %  3,4   <2   4,5  

organische stof % ds  4,1   4,0   12,5  

 
 
  



 
 

Projectcode: 216517 

 
## : geen meetwaarde aanwezig 
-- : geen toetsnorm aanwezig 
<d : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
8,88 : Wonen 
8,88 : Industrie 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : Niet Toepasbaar > IW 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 2.1.0 - 

 
 
 
Tabel 6: Normwaarden (mg/kg) conform Regeling Besluit Bodemkwaliteit 

   AW WO IND I 

   

METALEN   

cadmium mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 

kobalt mg/kg ds  15 35 190 190 

koper mg/kg ds  40 54 190 190 

kwik mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 

molybdeen mg/kg ds  1,5 88 190 190 

nikkel mg/kg ds  35 39 100 100 

lood mg/kg ds  50 210 530 530 

zink mg/kg ds  140 200 720 720 

   

PAK   

PAK mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

PCB mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

minerale olie mg/kg ds  190 190 500 5000 
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BIJLAGE 6 

Gegevens vooronderzoek 
 
 
  



 

 

 

 

Goor, 10 januari 2022 

 

Aan: Ortageo Noordoost BV  

 

Betreft aanvraag bodeminformatie Rijssenseweg 16 te Ambt Delden 

Ons kenmerk: 224452 

 

Beste heer Klein Teeselink,  

 

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 zijn er in de omgeving (straal 50m') van het perceel 

bodemonderzoeken en- of bodemsaneringen uitgevoerd.  

SANAS: De locatie heeft deelgenomen in de tweede fase sanering asbestwegen, locatiecode G106 

(SANAS 2) 

 

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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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).  

• Inspectie en monsterneming van asbest in bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat (Nederlandse norm 

5897: augustus 2015 en 5897+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.  

 

Eventuele monstername voor onderzoek naar PFAS is uitgevoerd conform specifieke eisen volgens 

veldwerkprotocol ‘’bemonstering PFAS-verbindingen in grond- en grondwater’’ vastgesteld door expertisecentrum 

PFAS (juli 2019). 
 

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. 
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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.  

 

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. 

 

Tijdelijk handelingskader PFAS 

Op 8 juli 2019 is in een brief van het Ministerie Infrastructuur en Waterstaat (kenmerk IENW/BSK-2019/131399) 

aangegeven dat te verzetten of toe te passen grond moet voldoen aan de eisen die het Ministerie stelt aan PFAS. 

Omdat in het Besluit bodemkwaliteit nog geen toepassingsnormen voor PFAS zijn vastgelegd, zijn voorlopige 

toepassingsnormen vastgesteld in het geactualiseerd tijdelijk handelingskader (kenmerk IENW/BSK-2021/335279, 

d.d. 13 december 2021). Vooruitlopend op de aanpassing van de regelgeving, dient dit kader op basis van de 

zorgplicht al te worden gebruikt. 
 

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. 
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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. 

 

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 5717 
Bodem - Waterbodem - Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek (Nederlandse norm 

5717, december 2017) 

NEN 5725 
Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek (Nederlandse norm 

5725: oktober 2017) 

Bodemonderzoek 

NEN 5720 
Bodem - Waterbodem - Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch onderzoek (Nederlandse Norm 

5720, december 2017) 

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/C2: december 2017) 

NEN 5897 
Inspectie en monsterneming van asbest in bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat (Nederlandse norm 

5897: augustus 2015 en 5897/C2: december 2017) 

NTA 5755 
Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van nader onderzoek - Onderzoek naar de aard en 

omvang van bodemverontreiniging (Nederlandse Technische Afspraak 5755, juli 2010) 
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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 

 

 

AP04 

SGS Environmental Analytics B.V. 

Eurofins Analytico B.V. 

Eurofins ACMAA Testing (asbest) 

SGS Environmental Analytics B.V. 

RvA 

Milieukundig veldwerk 

BRL SIKB/protocol* 

BRL SIKB 1000 Monsterneming voor partijkeuringen  

 

Protocol 1001 Monsterneming voor partijkeuringen grond en baggerspecie 

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 2003 Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek 

Protocol 2018 Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem 

BRL SIKB/protocol 

BRL SIKB 2100 Mechanisch boren 

 

Protocol 2101 Mechanisch boren 

BRL SIKB/protocol 

BRL SIKB 6000 Milieukundige begeleiding van (water-) bodemsaneringen en nazorg 

 

Protocol 6001 
Milieukundige begeleiding landbodemsanering met conventionele 

methoden 

Protocol 6002 
Milieukundige begeleiding van landbodemsanering met in-situ 

methoden 
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Kwaliteitsborging advies en rapportage  

Norm Functie Naam Datum 

ISO 9001: 2015 Auteur De heer G.D.F. Klein Teeselink 19 januari 2022 

ISO 9001: 2015 Kwaliteitscontrole De heer J.D.B. Leeferink 19 januari 2022 

 

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. 
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1 INLEIDING 
 

In opdracht van Pierik Bouw is door Est Invent BV een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op het 

terrein aan de Slotsdwarsweg te Hengevelde. Voor de regionale ligging van de onderzoekslocatie 

wordt verwezen naar bijlage 1.   

 

Aanleiding voor het uitvoeren van het verkennend bodemonderzoek is de voorgenomen nieuwbouw op 

het perceel.  

 

Doel van het bodemonderzoek is het bepalen van de algemene milieuhygiënische kwaliteit van de 

bodem teneinde een uitspraak te kunnen doen of deze al dan niet een belemmering vormt voor de 

voorgenomen nieuwbouw op het perceel.  

 

 

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”. 
 

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.  

 

 

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 ✓ ✓ 
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Onderzoeksaspecten Aanleidingen tot vooronderzoek 

 

A B C D E F G 

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 opdrachtgever; 

- informatie van voorgaande bodemonderzoeken; 

- informatie gemeente Hof van Twente; 

- informatie van bodemloket; 

- interpreteren van topografische en geohydrologische kaarten; 

- Informatie topotijdreis.nl; 

- informatie dinoloket; 

- interpretatie van tekeningen van de huidige situatie; 

- een locatie-inspectie (uitgevoerd tijdens veldwerk). 

 

2.2  Bekende gegevens 

De onderzoekslocatie is gelegen aan de Slotsdwarsweg te Hengevelde. De locatie staat kadastraal 

bekend als: Gemeente Ambt Delden, sectie E nummer (6959 gedeeltelijk). Het gehele kadastrale 

perceel heeft een oppervlakte van circa 48.610 m2.  Het onderzochte gedeelte (ter plaatse van de 

toekomstige nieuwbouw van de woning)  heeft een oppervlakte van circa 1.600 m2 . 

 

Op basis van topografische kaarten blijkt de omgeving van de onderzoekslocatie ongeveer vanaf 

medio jaren zestig te zijn bebouwd. De omgeving is landbouwgrond. 

 

Er zijn op basis van de topografische kaarten geen aanwijzingen aanwezig die duiden op de 

aanwezigheid van voormalige watergangen of dempingen. (bron topotijdreis) 

 

Uit informatie van de gemeente Hof van Twente blijkt dat zich op het terrein geen brandstoftanks 

hebben bevonden. Op het terrein is voor zover bekend niet eerder een bodemonderzoek uitgevoerd.  

 

Bij het bodemloket is geen informatie bekend. 
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De onderzoekslocatie is niet gelegen in een gebied met verhoogde kans op archeologie (bron: 

IKAW/AMK-kaart).  

 

De locatie ligt voor zover bekend niet in een gebied welke verdacht is voor PFAS/ PFOS. Er hebben 

voor zover bekend geen calamiteiten plaatsgevonden waarbij bijv. blusmiddelen of andere PFAS-

houdende producten zijn gebruikt. 

 

Uit de asbestdaken kaart blijkt dat zich in de omgeving geen asbestverdachte dakbedekkingen hebben 

bevonden.    

 

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 de volgende onderzoeksstrategie gehanteerd onverdachte 

niet-lijnvormige locatie (ONV-NL). 

 

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

(gebaseerd op de Nederlandse Norm NEN 5740), 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 uitgevoerd op basis van de BRL SIKB 2000 

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

protocol 2002: ‘Het nemen van grondwatermonsters’. Voor deze protocollen is Est Invent BV in het 

bezit van een procescertificaat (certificaatnummer: NC-SIK-20333).  

 

De chemische analyses zijn uitgevoerd door het de door de Raad voor Accreditatie (RvA) 

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

programma is in tabel 3.1 opgesomd. 

 
Tabel 3.1: onderzoeksprogramma 
Locatie Boringen m-mv Boorpuntnr.  Analyses 

Slotsdwarsweg te Hengevelde 

Oppervlakte ca. 1.600 m2  

9 boringen tot 0,5 

2 boring tot 2,0 

1 peilbuis tot ca 2,7 

4 t/m 11 

2 en 3 

1 

2 x standaardpakket grond 

1 x standaard pakket grond 

1 x standaardpakket grondwater 

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; 
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3.2 Veldwerkzaamheden 

Het veldwerk is uitgevoerd op 3 december 2021 (plaatsen boringen en peilbuizen) door de heer P. van 

der Poel en de heer M. Hendriks  en op 10 december 2021 (nemen grondwatermonsters) door de heer 

M. Hendriks. De locaties van de boringen en peilbuizen staan weergegeven in bijlage 2. Zowel de heer 

van der Poel als de heer Hendriks als Est Invent BV zijn hiervoor gecertificeerd. (NC-SIK  20333) 

 

Uit de voor het veldwerk uitgevoerde locatie inspectie is gebleken dat zich in het opgeboorde materiaal 

en op het maaiveld geen asbestverdacht materiaal is aangetroffen.    

   

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). 

 

Standaardpakket grondwater: 

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

- vluchtige aromatische koolwaterstoffen (BTEXN); 

- vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen; 

- minerale olie (GC). 
 
 

3.4 Toetsingskader 

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

toetsingskader bestaat uit achtergrondwaarden alsmede interventiewaarden. Het gemiddelde van 

achtergrondwaarde en de interventiewaarde wordt als tussenwaarde aangeduid. 
 

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. 
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Tussenwaarden (T) 

De tussenwaarde ofwel het criterium voor nader onderzoek (gemiddelde van achtergrond- en 

interventiewaarde) is vastgesteld om aan te geven dat een nader onderzoek nodig is. Voor stoffen 

waarvoor geen achtergrondwaarde is vastgesteld, dient ½ (interventiewaarde) gehanteerd te worden. 
 

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 tussenwaarde ligt, wordt dit in 

de tekst aangeduid als een licht verhoogd gehalte. Een gehalte tussen de tussenwaarde en de 

interventiewaarde wordt aangeduid als een matig verhoogd gehalte. Een gehalte boven de 

interventiewaarde wordt aangeduid als een sterk verhoogd gehalte. 

 

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 

0,0 – 2,7* Zand, matig fijn, matig siltig, bovengrond zwak humeus 

Toelichting op tabel: 

m -mv: meter minus maaiveld; 

*:    maximale boordiepte. 

 

Uit de boringen blijkt dat de bodem globaal tot een diepte van 2,7 m -mv is opgebouwd uit zand. De 

bovenlaag is humeus. Gedurende de veldwerkzaamheden bevond het grondwater zich op een diepte 

van circa 1,2 m -mv.  

 

Tijdens de veldwerkzaamheden zijn geen bijzonderheden waargenomen die kunnen duiden op de 

aanwezigheid van bodemverontreiniging. Zintuiglijk zijn 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. 
 
 
 
 



Project : Verkennend bodemonderzoek Slotsdwarsweg te Hengevelde 

 Projectnummer : 150 11 21 

 

 

 

 
 
EstInvent BV 
Postbus 522, 7245 ZG  LAREN 
info@estinvent.nl 8 van 9 

 
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 1,7-2,7 1,15 6,1 23 365 

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. De NTU is aan de hoge kant. Verwacht wordt dat dit geen 

invloed heeft op de analyseresultaten. 

 

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 
Indicatieve toetsing Besluit 

bodemkwaliteit 

Mp 3 tm 7 0 - 0,5 - - Altijd toepasbaar 

Mp 1,2,8 tm 11 0 - 0,5 - - Altijd toepasbaar 

Mp 1,2 en 3 0,5 - 2,0 - - Altijd toepasbaar 

Toelichting tabel 
m-mv: meter minus maaiveld 
 
 

In zowel de boven- als in de ondergrond zijn geen van de geanalyseerde parameters aangetoond 

boven de geldende achtergrondwaarden. 

 

Voor de toetsing wordt verwezen naar bijlage 5. 

 

4.3 Analyseresultaten grondwater 

De analysecertificaten zijn opgenomen als bijlage 4. 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 1,7-2,7 barium - 

Toelichting tabel 
m-mv: meter minus maaiveld. 

 

In het grondwater uit peilbuis 1 overschrijdt de bariumconcentratie de streefwaarde. Van de overig 

geanalyseerde parameters zijn geen concentraties aangetoond boven de geldende streefwaarden. 

 

4.4  Toetsing hypothese 

Op basis van de onderzoeksresultaten dient de hypothese "onverdacht" voor de onderzoekslocatie 

formeel gezien te worden verworpen. In het grondwater zijn verhoogde gehalten aangetoond.  De 

overschrijding is dermate minimaal dat een herziening van de hypothese of aanvullende maatregelen 

niet noodzakelijk worden geacht.  
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5 CONCLUSIES EN ADVIES 
 

 

In opdracht van Pierik Bouw is door Est Invent BV een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op het 

terrein aan de Slotsdwarsweg te Hengevelde. Voor de regionale ligging van de onderzoekslocatie 

wordt verwezen naar bijlage 1.   

 

Aanleiding voor het uitvoeren van het verkennend bodemonderzoek is de voorgenomen nieuwbouw op 

het perceel.  

 

Doel van het bodemonderzoek is het bepalen van de algemene milieuhygiënische kwaliteit van de 

bodem teneinde een uitspraak te kunnen doen of deze al dan niet een belemmering vormt voor de 

voorgenomen nieuwbouw op het perceel.  

 

Tijdens de veldwerkzaamheden zijn zintuiglijk geen bijmengingen waargenomen die duiden op de 

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

geen asbestverdachte materialen waargenomen.  
 

Zowel in de boven- als in de ondergrond zijn geen van de geanalyseerde parameters aangetoond 

boven de geldende achtergrondwaarden. 

 

In het grondwater uit peilbuis 1 overschrijdt de bariumconcentratie de streefwaarde. Van de overig 

geanalyseerde parameters zijn geen concentraties aangetoond boven de geldende streefwaarden.  

 

Geconcludeerd wordt dat de bovengrond en ondergrond indicatief als bodemkwaliteitsklasse “altijd 

toepasbaar” wordt beoordeeld.   

 

Op basis van de onderzoeksresultaten dient de hypothese "onverdacht" voor de onderzoekslocatie 

formeel gezien te worden verworpen. In het grondwater zijn verhoogde gehalten aangetoond.  De 

overschrijding is dermate minimaal dat een herziening van de hypothese of aanvullende maatregelen 

niet noodzakelijk worden geacht.  

 

Milieuhygiënisch zijn er naar onze mening geen belemmeringen voor de toekomstige nieuwbouw. 
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Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 4 december 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: 2100

Kadastrale gemeente

Sectie

Perceel

Ambt-Delden

E

6959

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: slotdw



 

  

 

 

BIJLAGE 2 

Overzicht locatie met situering monsterpunten 

  





 

 

 

 

 

BIJLAGE  3 

Boorprofielen 

  



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Slot sdw arsw eg 2  in Hengevelde

projectcode 1 5 0  1 1  2 1

getekend conform NEN 5 1 0 4

1

2

3

4

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
bruin, zwak roest , edelm an

-50

-150

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
bruin, grijs, edelm an

-150

-270

neut raal grijs, zuigerboor

1

170

270

0 1
weiland / cm  tov m aaiveld

type peilbuis m et  1  f ilt er
datum 0 3 -1 2 -2 0 2 1

boorm eester Veldw erker

0

50

100

150

200

250

1

2

3

4

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, licht  bruin, zwak roest , 
edelm an

-50

-100

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
bruin, zwak roest , edelm an

-100

-200

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
grijs, edelm an

0 2
weiland / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 0 3 -1 2 -2 0 2 1

boorm eester Veldw erker

0

50

100

150

200



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Slot sdw arsw eg 2  in Hengevelde

projectcode 1 5 0  1 1  2 1

getekend conform NEN 5 1 0 4

1

2

3

4

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, m at ig roest , 
edelm an

-50

-150

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
bruin, grijs, edelm an

-150

-200

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
grijs, zuigerboor

0 3
weiland / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 0 3 -1 2 -2 0 2 1

boorm eester Veldw erker

0

50

100

150

200

1

0

-50

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

0 4
weiland / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 0 3 -1 2 -2 0 2 1

boorm eester Veldw erker

0

50

1

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, zwak roest , 
edelm an

0 5
weiland / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 0 3 -1 2 -2 0 2 1

boorm eester Veldw erker

0

50

1

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, zwak roest , 
edelm an

0 6
weiland / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 0 3 -1 2 -2 0 2 1

boorm eester Veldw erker

0

50



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Slot sdw arsw eg 2  in Hengevelde

projectcode 1 5 0  1 1  2 1

getekend conform NEN 5 1 0 4

1

0

-50

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

0 7
weiland / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 0 3 -1 2 -2 0 2 1

boorm eester Veldw erker

0

50

1

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, licht  bruin, zwak roest , 
edelm an

0 8
weiland / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 0 3 -1 2 -2 0 2 1

boorm eester Veldw erker

0

50

1

0

-50

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

0 9
weiland / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 0 3 -1 2 -2 0 2 1

boorm eester Veldw erker

0

50

1

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, zwak roest , 
edelm an

1 0
weiland / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 0 3 -1 2 -2 0 2 1

boorm eester Veldw erker

0

50

1

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, zwak roest , 
edelm an

1 1
weiland / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 0 3 -1 2 -2 0 2 1

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

10.12.2021Datum

35008583Relatienr

1107056Opdrachtnr.

Opdracht   1107056   Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35008583 Est Invent bv

Uw referentie 150 11 21 Slotsdwarsweg 2 in Hengevelde 150 11 21

Opdrachtacceptatie 03.12.21

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.

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. Rudie Leuverink, Tel. +31/570788112
Klantenservice

Met vriendelijke groet,
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ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

P
a
ra

m
e
te

rs
 u

it
g
e
v
o
e
rd

 d
o
o
r 

A
L
-W

e
s
t 
B

V
 z

ijn
 g

e
a
c
c
re

d
it
e
e
rd

 v
o
lg

e
n
s
 E

N
 I
S

O
/I
E

C
 1

7
0
2
5
:2

0
1
7
. 
A

lle
e
n
 n

ie
t-

g
e
a
c
c
re

d
it
e
e
rd

e
 e

n
/o

f 
u
it
b
e
s
te

d
e
 p

a
ra

m
e
te

rs
 z

ijn
 g

e
m

a
rk

e
e
rd

 m
e
t 
h
e
t 
s
y
m

b
o
o
l 
" 

*)
 "

.



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

839583 839589 839596

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

Eenheid
Mp 3 tm 7 0-0,5 m -mv, 03: 0-50, 04: 0-50, 05: 

0-50, 06: 0-50, 07: 0-50
Mp 1,2,8 tm 11 0-0,5 m-mv, 01: 0-50, 02: 0-50,

08: 0-50, 09: 0-50, 10: 0-50, 11: 0-50
Mp 1,2,3 0,5-2,0 m -mv, 01: 50-100, 01: 100-

150, 01: 150-200, 02: 50-100, 02: 100-150, 02: 
150-200, 03: 50-100, 03: 100-150, 03: 150-200

Opdracht   1107056   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)

   #)    #)    #)

*) *) *)

++ ++ ++

87,4 90,2 85,3

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

1,9 <1,0 <1,0

3,9   2,0   1,0   

++ ++ ++

<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

<10 <10 <10

<1,5 <1,5 <1,5

<4,0 <4,0 <4,0

<20 <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

0,35   0,35   0,35   

<35 <35 <35

<3 <3 <3

839583

839589

839596

03.12.2021

03.12.2021

03.12.2021

Mp 3 tm 7 0-0,5 m -mv, 03: 0-50, 04: 0-50, 05: 0-50, 06: 0-50, 07: 0-50

Mp 1,2,8 tm 11 0-0,5 m-mv, 01: 0-50, 02: 0-50, 08: 0-50, 09: 0-50, 10: 0-50, 11: 0-50

Mp 1,2,3 0,5-2,0 m -mv, 01: 50-100, 01: 100-150, 01: 150-200, 02: 50-100, 02: 100-150, 02: 150-200, 03: 50-100, 03: 100-150, 03
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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

839583 839589 839596

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

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: 03.12.2021
Einde van de analyses:  10.12.2021

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. Rudie Leuverink, Tel. +31/570788112
Klantenservice

Mp 3 tm 7 0-0,5 m -mv, 03: 0-50, 04: 0-50, 05: 
0-50, 06: 0-50, 07: 0-50

Mp 1,2,8 tm 11 0-0,5 m-mv, 01: 0-50, 02: 0-50,
08: 0-50, 09: 0-50, 10: 0-50, 11: 0-50

Mp 1,2,3 0,5-2,0 m -mv, 01: 50-100, 01: 100-
150, 01: 150-200, 02: 50-100, 02: 100-150, 02: 
150-200, 03: 50-100, 03: 100-150, 03: 150-200

Opdracht   1107056   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

9 6 <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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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   1107056   Bodem / Eluaat

*)

: 

: 

: 

: 
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CHROMATOGRAM for Order No. 1107056, Analysis No. 839583, created at 09.12.2021 07:43:49

Monster beschrijving: Mp 3 tm 7 0-0,5 m -mv, 03: 0-50, 04: 0-50, 05: 0-50, 06: 0-50, 07: 0-50

[@ANALYNR_START=839583]
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CHROMATOGRAM for Order No. 1107056, Analysis No. 839589, created at 10.12.2021 06:47:08

Monster beschrijving: Mp 1,2,8 tm 11 0-0,5 m-mv, 01: 0-50, 02: 0-50, 08: 0-50, 09: 0-50, 10: 0-50, 11: 0-50

[@ANALYNR_START=839589]
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CHROMATOGRAM for Order No. 1107056, Analysis No. 839596, created at 09.12.2021 07:43:49

Monster beschrijving: Mp 1,2,3 0,5-2,0 m -mv, 01: 50-100, 01: 100-150, 01: 150-200, 02: 50-100, 02: 100-150, 02:

150-200, 03: 50-100, 03: 100-150, 03: 150-200

[@ANALYNR_START=839596]
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ANALYSERAPPORT

14.12.2021Datum

35008583Relatienr

1109482Opdrachtnr.

Opdracht   1109482   Water

Opdrachtgever 35008583 Est Invent bv

Uw referentie 150 11 21 Slotsdwarsweg 2 in Hengevelde 150 11 21

Opdrachtacceptatie 10.12.21

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.

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. 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

853605

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Eenheid
Peilbuis 1, 01-1: 170-

270

Opdracht   1109482   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

   #)

   #)

   #)

m)

210

0,30

<2,0

12

<0,05

<2,0

<2,0

<3,0

25

<0,20

<0,20

<0,20

<0,20

<0,10

0,21   

<0,025   

<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

853605 Peilbuis 1, 01-1: 170-270 10.12.2021

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

853605

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Eenheid

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

m) De rapportagegrens is verhoogd, omdat door matrixeffecten, resp. co-elutie een kwantificering bemoeilijkt wordt.

S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Begin van de analyses: 10.12.2021
Einde van de analyses:  14.12.2021

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. Rudie Leuverink, Tel. 31/570788112
Klantenservice

Peilbuis 1, 01-1: 170-
270

Opdracht   1109482   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   1109482   Water

*): 

: 
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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 1107056

Laboratorium AL-West B.V.

Matrix Vaste stoffen

Project 150 11 21 Slotsdwarsweg 2 in Hengevelde 150 11 21

Datum binnenkomst 03.12.2021

Rapportagedatum 10.12.2021

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 839583

Monsteromschrijving Mp 3 tm 7 0-0,5 m -mv, 03: 0-50, 04: 0-50, 05: 0-50, 06: 0-50, 07: 0-50

Datum monstername  
Monstersoort Bodem / Eluaat

Versie 1
 

Gehanteerde waarden voor dit monster   
Humus (%) 3,9 Gemeten waarde

Lutum (%) 1,9 Gemeten waarde
 

Resultaat voor dit monster  
Toetsingsresultaat Altijd toepasbaar

 

Parameter Resultaat Eenheid Resultaat
(G_standaard)

BOTOVA-
eenheid

Toetsing AW W IND IW

Droge stof 87,4 % 87,4 %      
IJzer (Fe2O3) < 5 % TS 3,5 %      
Fractie < 2 µm 1,9 % TS 1,9 %      
Cadmium (Cd) < 0,2 mg/kg Ds 0,22 mg/kg <= Achtergrondwaarde 0,6 1,2 4,3 13

Zink (Zn) < 20 mg/kg Ds 31,7 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 10,6 mg/kg <= Achtergrondwaarde 50 210 530 530

Koper (Cu) < 5 mg/kg Ds 6,8 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 62,8 mg/kg <= Achtergrondwaarde 190 190 500 5000

Koolwaterstoffractie C10-C12 < 3 mg/kg Ds 5,38 mg/kg      
Koolwaterstoffractie C12-C16 < 3 mg/kg Ds 5,38 mg/kg      
Koolwaterstoffractie C16-C20 < 4 mg/kg Ds 7,18 mg/kg      
Koolwaterstoffractie C20-C24 < 5 mg/kg Ds 8,97 mg/kg      
Koolwaterstoffractie C24-C28 < 5 mg/kg Ds 8,97 mg/kg      
Koolwaterstoffractie C28-C32 9 mg/kg Ds 23,1 mg/kg      
Koolwaterstoffractie C32-C36 < 5 mg/kg Ds 8,97 mg/kg      
Koolwaterstoffractie C36-C40 < 5 mg/kg Ds 8,97 mg/kg      
PCB 28 < 0,001 mg/kg Ds 1,79 ug/kg      
PCB 52 < 0,001 mg/kg Ds 1,79 ug/kg      
PCB 101 < 0,001 mg/kg Ds 1,79 ug/kg      
PCB 118 < 0,001 mg/kg Ds 1,79 ug/kg      
PCB 138 < 0,001 mg/kg Ds 1,79 ug/kg      
PCB 153 < 0,001 mg/kg Ds 1,79 ug/kg      
PCB 180 < 0,001 mg/kg Ds 1,79 ug/kg      
som 7 polychloorbifenylen PCB28, 52,
101, 118, 138, 153, 180

  12,6 ug/kg <= Achtergrondwaarde 20 40 500 1000

som 10 polyaromatische koolwaterstoffen
(VROM)

  0,35 mg/kg <= Achtergrondwaarde 1,5 6,8 40 40
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Monster  
Analysenummer 839589

Monsteromschrijving Mp 1,2,8 tm 11 0-0,5 m-mv, 01: 0-50, 02: 0-50, 08: 0-50, 09: 0-50, 10: 0-50, 11: 0-50

Datum monstername  
Monstersoort Bodem / Eluaat

Versie 1
 

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

Lutum (%) < 1 Gemeten waarde
 

Resultaat voor dit monster  
Toetsingsresultaat Altijd toepasbaar

 

Parameter Resultaat Eenheid Resultaat
(G_standaard)

BOTOVA-
eenheid

Toetsing AW W IND IW

Droge stof 90,2 % 90,2 %      
IJzer (Fe2O3) < 5 % TS 3,5 %      
Fractie < 2 µm < 1 % TS 0,7 %      
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 6 mg/kg Ds 30 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
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Monster  
Analysenummer 839596

Monsteromschrijving Mp 1,2,3 0,5-2,0 m -mv, 01: 50-100, 01: 100-150, 01: 150-200, 02: 50-100, 02: 100-150, 02: 150-200, 03: 50-100, 03:
100-150, 03: 150-200

Datum monstername  
Monstersoort Bodem / Eluaat

Versie 1
 

Gehanteerde waarden voor dit monster   
Humus (%) 1 Gemeten waarde

Lutum (%) < 1 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 %      
IJzer (Fe2O3) < 5 % TS 3,5 %      
Fractie < 2 µm < 1 % TS 0,7 %      
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

 

Tabelinformatie  
Toetsing BOTOVA Toetsresultaat uit BOTOVA

AW Achtergrondwaarden

W Maximale waarden kwaliteitsklasse wonen

IND Maximale waarden kwaliteitsklasse industrie

IW Interventiewaarde
 

 



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

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 1109482

Laboratorium AL-West B.V.

Matrix Water

Project 150 11 21 Slotsdwarsweg 2 in Hengevelde 150 11 21

Datum binnenkomst 10.12.2021

Rapportagedatum 14.12.2021

CRM Dhr. Rudie Leuverink
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Monster  
Analysenummer 853605

Monsteromschrijving Peilbuis 1, 01-1: 170-270

Datum monstername  
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

Molybdeen
(Mo)

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

Kobalt (Co) < 2 µg/l 1,4 ug/l <= Streefwaarde 20 100  -1 <= SW

Barium (Ba) 210 µg/l 210 ug/l > Streefwaarde 50 625  0,28 > SW en <= T

Zink (Zn) 25 µg/l 25 ug/l <= Streefwaarde 65 800  -1 <= SW

Nikkel (Ni) < 3 µg/l 2,1 ug/l <= Streefwaarde 15 75  -1 <= SW

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

Koper (Cu) 12 µg/l 12 ug/l <= Streefwaarde 15 75  -1 <= SW

Cadmium
(Cd)

0,3 µg/l 0,3 ug/l <= Streefwaarde 0,4 6  -1 <= SW

Kwik (Hg) < 0,05 µg/l 0,035 ug/l <= Streefwaarde 0,05 0,3  -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 < 0,025 µg/l 0,018 ug/l > Streefwaarde 0,01 70  0,00011 > SW en <= T

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 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

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

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

 



 

 

 

Bijlage 6 

Rapportages bodemloket en diversen 

 

  



19-12-2021 14:57 Archeologie in Nederland

https://rce.webgispublisher.nl/Viewer.aspx?map=Archeologie-in-Nederland 1/1



19-12-2021 15:04 Onderzoeksgebieden VEO-leden

https://www.explosievenopsporing.nl/veo-bommenkaart/ 1/1
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꤆Slotsdwarsweg 2, Hengevelde, H

Toon zoekresultaten voor Slotsdwars…



19-12-2021 14:54 Asbestdakenkaart HofvanTwente - Resultaat

https://hofvantwente.duurzaamheidskaart.nl/asbestdakenkaart/Home/Result?b=1735100000024584 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



 

 

 

 

Goor, 30 november 2021 

 

Aan: Estinvent BV 

 

Betreft aanvraag bodeminformatie Slotsdwarsweg 2 te Hengevelde 

Ons kenmerk: - 

 

Beste heer van der Poel,  

 

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 geen 

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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Aanmeldnotitie MER Veegplan 2021 
 
Aanleiding 
Het bestemmingsplan “Buitengebied Hof van Twente, Veegplan 2021” is in voorbereiding. 
Het plan kan worden beschouwd als een stedelijk ontwikkelingsproject als bedoeld in 
onderdeel D van de bijlage bij het Besluit m.e.r. Op basis van het Besluit m.e.r. en de Wet 
milieubeheer dient in dat geval een m.e.r-beoordelingsbesluit te worden genomen door het 
bevoegd gezag (college), voorafgaand aan het ontwerpbesluit.  
 
Het college van burgemeester en wethouders neemt de beslissing of, vanwege de  
belangrijke nadelige gevolgen die de activiteit mogelijk voor het milieu kan hebben, een 
m.e.r. moet worden doorlopen. In het kader van deze besluitvorming is voorliggende 
aanmeldnotitie opgesteld.  
  
Op basis van deze aanmeldnotitie kan het bevoegde gezag de gevolgen beoordelen van  
het plan en de beslissing nemen of er een m.e.r.(-beoordeling) noodzakelijk is in het kader 
van dit plan. De milieueffectrapportage (m.e.r.) is een hulpmiddel om bij diverse procedures 
het milieubelang een volwaardige plaats in de besluitvorming te geven. Een m.e.r. is 
verplicht bij de voorbereiding van plannen en besluiten van de overheid over initiatieven en 
activiteiten van publieke en private partijen die belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu 
kunnen hebben.  
 
De m.e.r. is wettelijk verankerd in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer en het Besluit m.e.r. 
In de bijlage van het Besluit m.e.r zijn twee onderdelen (C en D) opgenomen. In onderdeel C 
zijn activiteiten genoemd waarbij direct sprake is van een m.e.r.-plicht als bij besluiten de 
genoemde drempelwaarden worden overschreden. Voor de activiteiten die zijn genoemd in 
onderdeel D geldt dat als de drempelwaarden worden overschreden een m.e.r.-beoordeling 
dient plaats te vinden. Voor besluiten met een omvang onder de drempelwaarden moet een 
zogenaamde vormvrije m.e.r.-beoordeling worden gedaan.  
  
Onderhavig plan, kan worden gekwalificeerd als de aanleg of uitbreiding van een stedelijk  
ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen als  
genoemd in onderdeel D.11.2 van de bijlage van het Besluit m.e.r.. Bij de uitleg van de  
Europese m.e.r.-richtlijn wordt immers aangegeven dat 'stedelijke ontwikkelingsprojecten' 
breed moet worden geïnterpreteerd.  
  
Bij de activiteit zijn drie relevante indicatieve drempelwaarden opgenomen, namelijk:  
• een oppervlakte van 100 hectare of meer;  
• een aaneengesloten gebied en 2000 of meer woningen;  
• een bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m² of meer.  
 
Onderhavig plan heeft betrekking op de realisatie van 13 woningen. De omvang van het plan 
blijft hiermee ver onder de indicatieve drempelwaarden waardoor in eerste instantie met een 
vormvrije m.e.r.-beoordeling kan worden volstaan.   
 
In deze vormvrije m.e.r.-beoordeling moet worden beoordeeld of de activiteit daadwerkelijk 
geen belangrijke nadelige milieugevolgen kan hebben. Hierbij moet in het bijzonder worden 

nagegaan of er sprake is van de omstandigheden als bedoeld in bijlage III van de Europese 



Richtlijn betreffende de milieueffectbeoordeling. Daarbij dient te worden ingegaan op de 
volgende onderdelen:  
• de kenmerken van het project;  
• de plaats waar de activiteit plaatsvindt;  
• de kenmerken van het potentiële effect.  
  
Kenmerken van het betreffende project  
Het Veegplan maakt het mogelijk dat 13 woningen worden toegevoegd in het buitengebied 
van de gemeente Hof van Twente. Daarnaast maakt het plan mogelijk dat er 1 
recreatieterrein (bestemming sport) wordt uitgebreid, een kleinschalig kampeerterrein wordt 
gerealiseerd alsmede 3 niet-agrarische bedrijfsactiviteiten (max milieucategorie 2). 
Daartegenover staat dat er ca 6 m2 vrijkomende agrarische bebouwing wordt gesloopt en in 
totaal 19 agrarische bouwvlakken verdwijnen. Bijlage 1 geeft een overzicht van de projecten 
binnen de gemeentegrenzen.  
 
Plaats van het project  
In bijlage 2 staan op een plattegrond de 16 projecten met een concreet bouwplan 
aangegeven. De projecten zijn verspreid over de gehele gemeente. 
  
Kenmerken van de potentiële effecten  
Elk (bouw)plan is beoordeeld aan de hand van de VNG-handreiking Bedrijven en 
Milieuzonering en daaruit blijkt dat de ontwikkeling past binnen een aanvaardbaar woon- en 
leefklimaat. Daarnaast zijn er voor elk project onderzoeken uitgevoerd, om de (wettelijke) 
haalbaarheid ten aanzien van bodemkwaliteit en Wet natuurbescherming aan te tonen. Deze 
onderzoeken zijn in te zien als bijlagen bij de toelichting van het bestemmingsplan 
‘Buitengebied Hof van Twente, Veegplan 2021’ dat ter inzage komt te liggen. Ook zal er aan 
elk (bouw)plan een erfinrichtingsplan worden gekoppeld, zodat er (inheems) groen wordt 
toegevoegd in het buitengebied. 
 
In het algemeen kan worden gesteld dat het bestemmingsplan ‘Buitengebied Hof van 
Twente, Veegplan 2021’ een planologische afname van emissies van geluid, geur, externe 
veiligheid, fijnstof en ammoniak (gelet op de soort projecten zoals beschreven bij de 
kenmerken van het project) en daarmee bijdraagt aan het milieu ter plaatse.  
 
Conclusie  
In deze aanmeldnotitie is een vormvrije m.e.r.-beoordeling uitgevoerd. Hieruit volgt dat er   
geen sprake is van bijzondere omstandigheden ten aanzien van de kenmerken en locatie 
van  het project die leiden tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu ter plaatse.  
Voor de  beoordeelde milieuaspecten geldt dat er geen of een zeer beperkt effect optreedt. 
De conclusie is dan ook dat belangrijke nadelige milieugevolgen zijn uitgesloten. Het volgen 
van een m.e.r.-(beoordelings-) procedure is daarom niet nodig.    
  
14 juni 2022 
 
burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
 
drs. D. Lacroix 

 
 
 
 
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM 

 
 

 



Deelnemers Veegplan met bouwplan Ontwikkeling

1 Brummelaarsweg 26 Markelo twee plattelandsappartementen (Vab-nieuwbouw)

2 Enkelaarsweg 13-13a Markelo beëindigen van een agrarisch bedrijf tbv 1 nieuwe bouwkavel

3 Eschweg 2-2a Bentelo rood voor rood-woning

4 Groenlandsdijk 4 Markelo regulier bewonen dwarsritschuur

5 Haarweg 8a Bentelo rood voor rood-woning

6 Herikerweg 24 Markelo regulier bewonen karakteristieke schuur

7 Kanaaldijk 2a-2b Ambt Delden start kinderopvang

8 Markveldseweg 2 Diepenheim regulier bewonen karakteristieke schuur

9 Platenkampsweg 3a Bentelo Inpassen tiny houses en uitbreiding Twentse golf academy

10 Postweg 12 Markelo rood voor rood woning met bijgebouw

11 Rijssenseweg 9 Ambt Delden regulier bewonen karakteristieke schöppe  

12 Rijssenseweg 49-51 Markelo rood voor rood-woning

13 Slagboomsdijk 2 Markelo rood voor rood-woning

14 Stokkumerweg 73 Markelo regulier bewonen dwarsritschuur

15 Stokkumerweg naast nr. 73 Markelo regulier bewonen dwarsritschuur

16 Larenseweg 41 Markelo regulier bewonen karakteristieke schuur

Deelnemers Veegplan ambtelijke wijziging (zonder RvR of Vab)

17 Beldsweg 23b Ambt Delden verkleining bouwvlak

18 Bolinkweg 7 Markelo omzetting agrarisch naar wonen 

19 Bollenweg 2-2a Ambt Delden opnemen aandudiing plattelandswoning

20 Bovenbergweg 5 Markelo wijziging van de agrarische bestemming in de bestemming Bedrijf-vab

21 Deldenerstraat 573 Ambt Delden bedrijfsbeeindiging en sloop ligboxenstaal en (deel) werktuigenberging

22 Dorreweg 15 Bentelo aanpassing bouwblok

23 Ensinkgoorsdijk 17 Markelo opnemen aanduiding plattelandswoning

24 Goorseweg 34 Markelo opnemen aanduiding plattelandswoning  

25 Groenlandsdijk 5 Markelo aanpassing bestemmingsvlak

26 Hazendammerweg 2a Diepenheim vergroten bestemmingsvlak wonen

27 Herikerweg 4 Markelo realiseren mantelzorgwoning/gastenverblijf

28 Hochtweg 5 Markelo opnemen aanduiding plattelandswoning

29 Holtdijk 2-2a Markelo omzetting agrarisch naar wonen

30 Kanaaldijk 44a Ambt Delden bouw schuur op voorerf

31 Kieftenweg 23-23a Bentelo omzetten agrarisch naar wonen

32 Klemmerweg 7 Markelo verplaatsen bouwblok

33 Larenseweg 33 Markelo agrarisch naar wonen en opnemen inhoud bestaande woning van 1060 m3 

34 Mossendamspad 4 Goor aanpassen bestemmingsvlak wonen

35 Oude Borculoseweg 2-2a Diepenheim omzetten agrarische bestemming naar wonen

36 Oude Postweg 7 Ambt Delden omzetting agrarisch naar wonen  

37 Oude Postweg 9 Ambt Delden omzetting agrarisch naar wonen  

38 Ovinksweg 4 Markelo omzetten agrarische bestemming naar wonen

39 Rijssenseweg 16 Ambt Delden realisatie kleinschalig kampeerterrein

40 Schoolstraat 5 Ambt Delden omzetting maatschappelijk naar wonen

41 Secr. Engelbertinkstraat 7 Ambt Delden omzetting agrarisch naar wonen

42 Slaghekkenweg 8 Bentelo omzetting agrarisch naar wonen

43 Slaghekkenweg 17-19 Bentelo aanpassen bestemming ten behoeve van niet-agrarische nevenactiviteiten

44 Sloezenweg 6-6a Ambt Delden omzetting agrarisch naar wonen + aanduiding oppervlakte bijgebouwen

45 Slotsdwarsweg 2 Hengevelde bouw vervangende woning en verplaatsen/vergroten bouwblok

46 Slotsweg 8 Hengevelde opnemen aanduiding plattelandswoning

47 Stobbendijk 5 Markelo omzetting agrarisch naar wonen  

48 Stokkumerweg 12 Markelo vergroten bouwblok

49 Stokkumerweg 18 Markelo opnemen aanduiding plattelandswoning

50 Stovelerweg 4a Ambt Delden opnemen aanduiding plattelandswoning

51 Twikkelerweg 1 Markelo opnemen aanduiding plattelandswoning

52 Vondersweg 2 Ambt Delden verplaatsen bouwblok

53 Beldsweg 2 Ambt Delden agrarisch naar bedrijf (loods 200 m²)

54 Schoneveldsweg 8a Ambt Delden Vab-nieuwbouw (twee plattelandsappartementen)

55 Gorsveldweg 32a Bentelo agrarisch naar bos

56 Rijssenseweg 36 Markelo uitbreiding bestemmingsvlak wonen

Ambtelijke aanmeldingen (intern) Ontwikkeling

57 Bentelosestraat 33 Bentelo Bouwvlak Wonen is niet goed (geconstateerd bij sloopvoucher 82329)

58 Bolinkweg 3 Markelo Agrarisch met waarden > Wonen (sloopvoucher)

59 Driebelterweg 2 Markelo aanduiding verblijfsrecreatie ontbreekt

60 Ensinkgoorsdijk 1 Markelo Agrarisch met waarden + iv naar 'passend' (sloopvoucher)

61 Eschweg 1 Bentelo Omzetten agrarisch naar wonen (sloopvoucher)

62 Kerkstraat 123d Goor uitbreiden locatie Stadslandbouw

63 Molenstraat 80 Delden weghalen voorwaarden bouwen op een terp

64 Oude Haaksbergerweg 3 Diepenheim
opnemen bestemming Wonen-vab en theeschenkerij / Agrarisch naar Wonen 

(sloopvoucher)

65 Oude Needseweg 7 Markelo Agrarisch met waarden + iv naar 'passend' (sloopvoucher)

66 Plasdijk 6 Markelo weer opnemen B&B zoals normaal bij recht

67 Platenkampsweg 3 Bentelo Bouwvlak opnemen ter plaatse van clubhuis

68 Rouwelerweg 1 Ambt Delden Agrarisch + iv naar Wonen (sloopvoucher)

69 Stokkumerbroekweg 8 Markelo omzetten agrarische bestemming naar wonen en aanpassing bouwperceel

70 Torendijk nabij 7 Ambt Delden wijzigen bestemming als gevolg van vervallen NNN-begrenzing



Locaties

adressen

Brummelaarsweg 26

Stoevelaarsweg 13-13a

Eschweg 2

Groenlandsdijk 4

Haarweg 8a

Herikerweg 24

Kanaaldijk 2a-2b

Markveldseweg 2

Platenkampsweg 3a

Postweg 12

Rijssenseweg 9

Rijssenseweg 49-51

Slagboomsdijk 2

Stokkumerweg 73

Stokkumerweg naast nr. 73

Larenseweg 41
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