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Hoofdstuk 1  Inleiding

1.1  Aanleiding

TenneT TSO B.V. (hierna: TenneT) is de netbeheerder voor het Nederlandse 
hoogspanningsnet voor elektriciteit (110kV en hoger). Het bedrijf heeft kortgezegd drie 
taken: 
1. Het verzorgen van transportdiensten door het aanleggen en onderhouden van een 

robuust hoogspanningsnet;
2. Het verzorgen van systeemdiensten door het evenwicht tussen vraag naar en 

aanbod van elektriciteit 24 uur per dag en 7 dagen per week te handhaven;
3. Het faciliteren van een efficiënt functionerende, liquide en stabiele 

elektriciteitsmarkt. 

Als gevolg van veranderingen in het landelijke 380 kV-net en het regionale 110 kV-net 
krijgen in de toekomst meerdere hoogspanningsverbindingen en hoogspanningsstations 
in de provincie Overijssel te maken met overbelastingen. Dit betekent dat er meer 
elektriciteit getransporteerd moet worden dan dat nu mogelijk is. In de toekomst vormt 
dit een risico voor de leveringszekerheid en de kwaliteit van het elektriciteitsnet. Door 
het elektriciteitsnet te versterken en uit te breiden worden overbelastingen voorkomen. 
Het bestaande elektriciteitsnet in Overijssel wordt uitgebreid met drie nieuwe 
ondergrondse 110kV kabelverbindingen. Het betreft nieuwe ondergrondse 110kV 
kabelverbindingen tussen bestaande stations:

Nijverdal (NVD) - Rijssen (RS); 
Almelo Mosterdpot (AMLM) - Hengelo Weideweg (HGLW);
Hengelo Weideweg (HGLW) - Hengelo Oele (HGLO).

De ondergrondse 110kV kabelverbinding Hengelo Weideweg (HGLW) - Hengelo Oele 
(HGLO) ligt op gronden van twee gemeenten, te weten Hof van Twente en Hengelo en 
kan op basis van de vigerende bestemmingsplannen niet worden aangelegd. De 
bestemmingsplannen worden daarom herzien. Voorliggend bestemmingsplan omvat het 
gedeelte op gronden in de gemeente Hof van Twente, zie daarvoor paragraaf 1.2 en 
hoofdstuk 2. In paragraaf 1.2 wordt het gehele project geïntroduceerd. Figuur 1.1 geeft 
de gehele ondergrondse 110kV kabelverbinding in Hengelo en Hof van Twente weer.

1.2  Begrenzing plangebied en vigerende regeling

Planinstrument

Ten behoeve van een zoveel als mogelijk ongestoorde ligging van de nieuwe 
ondergrondse 110kV kabelverbinding alsook vanwege het feit dat de ter plaatse 
geldende bestemmingsplannen een dergelijk gebruik van de gronden niet toestaan is 
per gemeente een nieuw bestemmingsplan gemaakt. Er is gekozen voor het opstellen 
van paraplubestemmingsplannen. Dit betreft een partiële herziening van meerdere 
bestemmingsplannen. Daarbij wordt de aanleg van de ondergrondse 110kV 
kabelverbinding geregeld door middel van een partiële herziening waarbij de 
dubbelbestemming 'Leiding - Hoogspanning 1' wordt toegevoegd aan zowel de 
verbeelding als de planregels. Voor het overige blijven de geldende 
bestemmingsplannen van kracht. Het bestemmingsplan bevat de volgende stukken:

Plantoelichting;
Planregels;
Verbeelding (schaal 1:1.000).
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Begrenzing plangebied en vigerende regeling

In figuur 2.1. is de ligging van de gehele ondergrondse 110kV kabelverbinding Hengelo 
Weideweg (HGLW) - Hengelo Oele (HGLO) weergegeven. 

Voor de begrenzing van het plangebied is aangesloten bij de hartlijn van de nieuwe 
ondergrondse 110kV kabelverbinding met bijbehorende beschermingszone. De breedte 
van de dubbelbestemming 'Leiding - Hoogspanning 1' bedraagt voor de gehele 
ondergrondse 110kV kabelverbinding 11 meter (twee maal een beschermingszone van 
5,5 m aan weerszijden vanaf de hartlijn). De plangrenzen van het bestemmingsplan op 
de gronden in Hof van Twente is globaal weergegeven in firguur 1.1.

Figuur 1.1: Plangebied in Hof van Twente

In Hof van Twente zijn de volgende vigerende bestemmingsplannen op het plangebied 
van toepassing: 

bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, vastgesteld op 16-12-2014;
Bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, vastgesteld op 09-12-2015;
Bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, herziening regels beleid KGO, 
vastgesteld op 07-03-2017;
Bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, Veegplan 2018, vastgesteld op 
10-07-2018;
Bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, Veegplan 2019, vastgesteld op 
15-10-2019;
Rijksinpassingsplan Hoofdaardgastransportleiding Bornerbroek-Epe (D), 
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vastgesteld op 28-05-2010.

1.3  Opbouw toelichting

In hoofdstuk 2 van deze toelichting wordt ingegaan op de planbeschrijving. In hoofdstuk 
3 wordt het beleidskader van het Rijk, provincie en de gemeente beschreven. In 
hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de uitgangspunten van TenneT, de diverse 
omgevingsaspecten en de uitgevoerde onderzoeken ter onderbouwing van de aanleg 
van de ondergrondse 110kV kabelverbinding. In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de 
juridische planvorm van dit bestemmingsplan en tot slot wordt in hoofdstuk 6 de 
economische uitvoerbaarheid en in hoofdstuk 7 de maatschappelijke uitvoerbaarheid 
onderbouwd.
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Hoofdstuk 2  Planbeschrijving
In dit hoofdstuk wordt een toelichting gegeven op het initiatief. Er wordt eerst ingegaan 
op de bestaande situatie. Vervolgens wordt ingegaan op het initiatief en wordt 
beschreven hoe de toekomstige situatie na realisatie van het initiatief eruit gaat zien.

2.1  Bestaande situatie

De aan te leggen ondergrondse 110kV kabelverbinding loopt door twee verschillende 
gemeenten. In figuur 2.1 is de gehele ondergrondse 110kV kabelverbinding 
weergegeven. De gemeentegrenzen van Hof van Twente zijn met een oranje contour 
aangeduid.

Figuur 2.1: Ligging ondergrondse 110kV kabelverbinding

De ondergrondse 110kV kabelverbinding ligt overwegend op agrarische percelen en op 
gebieden bestemd voor natuur. Zij ligt op onderdelen langs bestaande wegen of kruist 
bestaande wegen. Het noordelijke en zuidelijke deel van de ondergrondse 110kV 
kabelverbinding ligt op gronden van de gemeente Hengelo. Het middelste deel ligt in de 
gemeente Hof van Twente. Ten hoogte waar de A35 de N346 kruist, gaat de 
ondergrondse 110kV kabelverbinding de gemeente Hof van Twente binnen. Het vervolgt 
zijn weg naar het zuiden, waar het ten hoogte van het Twentekanaal de gemeente 
Hengelo weer binnen gaat.

2.2  Nieuwe situatie

Na vaststelling van het plan kan een ondergrondse 110kV kabelverbinding worden 
aangelegd en in stand worden gehouden. 

Voor de aanleg van de ondergrondse 110kV kabelverbinding worden onderstaande 
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werkzaamheden uitgevoerd:
Het aanleggen van werkstroken en de benodigde bouwwegen naar de werkstroken 
t.b.v. het aanbrengen van horizontaal gestuurde boringen (verder te noemen HDD's) 
en de aanleg van kabels in open ontgraving. Uitgegaan dient te worden van een 
gebied van minimaal 25 meter (zie figuur 2.2).
De ondergrondse 110kV kabelverbinding die door de gemeente Hengelo loopt is 
circa 3,5 km lang waarvan 2 km door open ontgravingen zal worden aangelegd. De 
sleufbreedte van de open ontgraving zal 4 m breed zijn (bovenin; onderin 1,5 m) en 
er zal tot een diepte van 2,1 m –mv grond worden ontgraven. 
Het overige gedeelte van de ondergrondse 110kV kabelverbinding  zal worden 
aangelegd door middel van HDD boringen of mantelbuizen over een opgetelde 
afstand van ongeveer 1,5 km, zie figuur 2.3. Dit zijn met name de gedeeltes die 
onder wegen en waterpartijen door gaan. Voor het in- en uittredepunt van de 
gestuurde boring zullen putten moeten worden gegraven die naar verwachting 5 bij 
5 m groot gaan worden.
Daarnaast zullen er verschllende tijdelijke toegangswegen worden gerealiseerd voor 
het werkverkeer. Naast de sleufbreedte wordt een werkstrook van minimaal 10 m 
breed aangehouden op plaatsen waar het tracé door weilanden en akkers loopt. 
Voor het aanleggen van de kabel wordt uitgegaan van een voorlopige werkbreedte 
van 30 m. Langs wegen wordt alleen uitgegaan van de sleufbreedte.. 
Uiteindelijk zal na aanleg van de ondergrondse 110kV kabelverbinding het 
plangebied in oorspronkelijke staat worden hersteld.

Figuur 2.2: Afbeelding 2.2: Schematische weergave sleufdoorsnede incl. ligging/aard 
werkstrook (werkweg incl. grondopslag en werkpad), bron TenneT. Omdat het een 
schematische weergave is komen de maatvoeringen niet helemaal overeen met 
hetgeen hierboven is beschreven.

Figuur 2.3: Schematische weergave dwarsdoorsnede boring 
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Hoofdstuk 3  Beleidskader

3.1  Inleiding

Met de onderhavige herziening wordt de aanleg van een ondergrondse 110kV 
kabelverbinding mogelijk gemaakt. Dit hoofdstuk geeft een nadere toelichting op het 
relevante ruimtelijke beleidskader en de van toepassing zijnde wetgeving. Er volgt in de 
paragrafen hierna een korte samenvatting per relevant beleid en wetgeving. Per 
beleidskader wordt de relevantie met dit initiatief aangegeven.

3.2  Europa

3.2.1  Kaderrichtlijn Water

Op 22 december 2000 is de Europese Kaderrichtlijn water (KRW) in werking getreden. 
De KRW gaat uit van een stroomgebiedsbenadering waarbij voor Nederland de 
stroomgebieden van de Rijn, Maas, Schelde en Eems van belang zijn. Het doel van de 
KRW is dat al het water in de Europese Unie vanaf 2015 in 'goede chemische toestand' 
en een 'goede ecologische toestand' moet verkeren. Deze termijn kan worden verlengd 
met maximaal twee periodes van zes jaar, waarmee de uiterste datum op 2027 komt.

De KRW is in 2005 geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving en al vanaf 2000 in 
Europa van kracht. Van belang is dat bij initiatieven tenminste voldaan wordt aan het 
stand-still principe. Dit houdt in dat een ingreep (uitvoering van het ruimtelijk plan) de 
toestand van het watersysteem niet mag verslechteren, tenzij beargumenteerd kan 
worden dat dit wegens 'een hoger doel' niet anders kan. 

Relevantie bestemmingsplan

Bij de realisatie van de ondergrondse 110kV kabelverbinding is rekening gehouden met 
de Europese eisen voor de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater. Zie ook 
paragraaf 4.11.

3.2.2  Verdrag van Valletta (verdrag van Malta 1992)

Het Verdrag van Malta dateert van 1992 en wordt ook wel Verdrag van Valletta 
genoemd. Het verdrag beoogt het cultureel erfgoed dat zich in de bodem bevindt beter 
te beschermen. Het gaat dus om archeologische resten als nederzettingen, grafvelden, 
en gebruiksvoorwerpen. Uitgangspunt van het verdrag is dat het archeologische erfgoed 
integrale bescherming nodig heeft en krijgt.

Om het bodemarchief beter te beschermen en om onzekerheden tijdens de bouw te 
beperken, wordt voorgesteld om steeds vooraf onderzoek te laten doen naar de 
mogelijke aanwezigheid van archeologische waarden. Op deze manier kan daar bij de 
ontwikkeling van de plannen zoveel mogelijk rekening mee worden gehouden. In 
oktober 2003 is een voorstel voor de wijziging van de Monumentenwet 1988 en enkele 
andere wetten naar de Tweede Kamer gestuurd. Hiermee worden de principes van het 
Verdrag van Malta doorgevoerd in de Nederlandse wetgeving. Op 4 april 2006 is het 
wetsvoorstel door de Tweede Kamer goedgekeurd en in december van dat jaar gaf de 
eerste kamer ook zijn goedkeuring. Op 1 september 2007 trad de Wet op de 
archeologische monumentenzorg in werking. Met ingang van juli 2016 (Erfgoedwet) is 
het behoud en beheer van het Nederlandse erfgoed geregeld door één integrale 
Erfgoedwet, zie paragraaf 3.3.11.

Relevantie bestemmingsplan

Bij de realisatie van de ondergrondse 110kV kabelverbinding is rekening gehouden met 
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de aanwezigheid van archeologische waarden. Hiermee wordt voldaan aan hetgeen in 
het verdrag is opgenomen. Zie ook paragraaf 3.3.11.

3.2.3  Vogel- en Habitatrichtlijn

De belangrijkste internationale verplichtingen op het gebied van natuurbescherming zijn 
neergelegd in de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. Deze richtlijnen zijn gericht op 
instandhouding van soorten en hun leefgebieden. Het streven is gericht op de vorming 
van een Europees ecologisch netwerk (Natura 2000 netwerk).

Vanaf 1 januari 2017 zijn de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de 
Boswet opgegaan in de Wet natuurbescherming. Deze wet beschermt Natura 
2000-gebieden en bepaalde plant- en diersoorten. Voor Natura 2000-gebieden geldt dat 
activiteiten die mogelijk de instandhoudingsdoelstellingen van kwalificerende 
natuurwaarden in gevaar brengen, niet zonder meer zijn toegestaan. Beschermde 
soorten zijn ingedeeld in drie categorieën: Vogelrichtlijnsoorten, Habitatrichtlijnsoorten 
en Andere soorten. Doden, verwonden en verstoren van dieren, plukken van planten en 
vernielen of beschadigen van rust- en verblijfplaatsen is niet zonder meer toegestaan. 
Voor de categorie Andere soorten kan de provincie echter wel voor ruimtelijke 
ontwikkeling vrijstelling verlenen voor het overtreden van verbodsbepalingen.

Relevantie bestemmingsplan

De wijzigingen die mogelijk worden gemaakt door dit plan kunnen gevolgen hebben voor 
de in de Wet natuurbescherming opgenomen gebieden en soorten. In paragraaf 4.4 
wordt hier nader op ingegaan.

3.3  Rijksbeleid

3.3.1  Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (hierna: SVIR) is op 13 maart 2012 
vastgesteld. Het Rijk zet in de SVIR uiteen welke nationale belangen het heeft in het 
ruimtelijke en mobiliteitsdomein en welke instrumenten hiervoor worden ingezet. In de 
structuurvisie Infrastructuur en Ruimte formuleert het Rijk drie hoofddoelen om 
Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig te houden voor de middellange 
termijn (2028): 
1. Het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van de 

ruimtelijk-economische structuur van Nederland. 
2. Het verbeteren, in stand houden en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid 

waarbij de gebruiker voorop staat. 
3. Het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke, natuurlijke en 

cultuurhistorische waarden behouden zijn. 

Ten aanzien van energievoorziening is aangegeven dat een toekomstbestendige 
energievoorziening van vitaal belang is voor de Nederlandse economie. Daarin speelt 
leveringszekerheid van energie (gas, elektriciteit) een cruciale rol. Deze is in Nederland 
van hoog niveau in vergelijking met andere Europese landen. De komende decennia 
groeit de vraag naar elektriciteit en gas in Nederland nog gestaag. Het opvangen van 
deze groei en het handhaven van het huidige hoge niveau van leveringszekerheid vragen 
om uitbreiding van het productievermogen (waaronder het decentrale vermogen) en de 
energienetwerken. 

Met de SVIR wordt een andere koers ingezet in het nationale ruimtelijk beleid. Er is nu 
vaak sprake van bestuurlijke drukte, ingewikkelde regelgeving of een sectorale 
benadering met negatieve gevolgen voor de ontwikkeling van Nederland. Het Rijk brengt 
de ruimtelijke ordening zo dicht mogelijk bij burgers en bedrijven en laat dan ook meer 
over aan provincies en gemeenten. 

De SVIR gaat uit van het adagium 'decentraal, tenzij'. Dit betekent dat het Rijk kiest 
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voor een selectieve inzet van rijksbeleid op dertien nationale belangen, waarvoor het 
verantwoordelijk is en resultaat wil boeken. Buiten deze dertien belangen hebben 
decentrale overheden beleidsvrijheid. 

Relevantie bestemmingsplan 

De realisatie van de ondergrondse 110kV kabelverbinding is niet in strijd met de SVIR. 

3.3.2  Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro)

De nationale belangen, zoals beschreven in de SVIR, die juridisch moeten doorwerken 
in ruimtelijke plannen van provincies en gemeenten zijn vastgelegd in het Besluit 
algemene regels ruimtelijke ordening (hierna: Barro). Het Barro is in 2011 gedeeltelijk 
inwerking getreden. In het Barro zijn de onderwerpen mainportontwikkeling van 
Rotterdam, bescherming van de waterveiligheid in het kustfundament en in en rond de 
grote rivieren, bescherming en behoud van de Waddenzee en enkele 
werelderfgoederen, zoals de Beemster, de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling 
van Amsterdam en de uitoefening van defensietaken reeds opgenomen. 

Op 1 oktober 2012 is een aantal onderwerpen aan het Barro toegevoegd. Het gaat om 
de eerder aangekondigde onderwerpen ecologische hoofdstructuur, 
elektriciteitsvoorziening, toekomstige uitbreiding hoofd(spoor)wegennet, veiligheid rond 
Rijksvaarwegen, verstedelijking in het IJsselmeer, bescherming van primaire 
waterkeringen buiten het kustfundament en toekomstige rivierverruiming van de 
Maastakken. 

Relevantie bestemmingsplan 

Het Barro is niet van toepassing voor kabelverbindingen van 110kV. Titel 2.8 van het 
Barro geeft bepalingen ten aanzien van de elektriciteitsvoorziening als het gaat het om: 
1. Hoogspanningsnet: net met een spanning van ten minste 220kV en de daarin 

aanwezige schakel- en transformatorstations en andere hulpmiddelen. 
2. Hoogspanningsverbinding: verbinding met een spanning van ten minste 220kV en 

de daarmee verbonden schakel- en transformatorstations en andere hulpmiddelen. 

Ten aanzien van de hier genoemde onderdelen zijn bindende regels geformuleerd om 
de realisatie en instandhouding hiervan te borgen. Het bestemmingsplan valt niet in een 
categorie elektriciteitsvoorziening zoals hierboven beschreven. 

De inhoud van het Barro is dan ook niet relevant voor dit plan. 

3.3.3  Structuurvisie Buisleidingen 2012-2035

De Structuurvisie Buisleidingen 2012-2035 is een visie van het Rijk waarmee het Rijk 
voor de komende 20 tot 30 jaar ruimte wil reserveren in Nederland voor toekomstige 
buisleidingen voor gevaarlijke stoffen. Het gaat daarbij om ondergrondse buisleidingen 
voor het transport van aardgas, olieproducten en chemicaliën, die provinciegrens- en 
vaak ook landgrensoverschrijdend zijn. In de Structuurvisie wordt een hoofdstructuur 
van verbindingen aangegeven waarlangs ruimte moet worden vrijgehouden, om ook in 
de toekomst een ongehinderde doorgang van buisleidingtransport van nationaal belang 
mogelijk te maken.

De Structuurvisie Buisleidingen is het vervolg op het Structuurschema Buisleidingen uit 
1985.

Relevantie bestemmingsplan 

Het plangebied voor de ondergrondse 110kV kabelverbinding valt niet binnen de vrij te 
houden ruimte zoals opgenomen in de Structuurvisie.
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3.3.4  Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening (SEV III)

De ruimtebehoefte voor de elektriciteitsvoorziening is op 22 juni 2009 vastgesteld en 
vastgelegd in een aparte nota: het Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening 
(hierna: SEV III). SEV III heeft de status van nationale structuurvisie. Een nationale 
structuurvisie is niet bindend voor lagere overheden, maar wel voor de rijksoverheid zelf. 
Voor lagere overheden is de structuurvisie richtinggevend. In het SEV III worden de 
locaties aangewezen voor elektriciteitsproductie vanaf 500 megawatt en hoger en voor 
nieuwe hoogspanningsvoorzieningen vanaf 220kV en hoger. 

Relevantie bestemmingsplan 

Het plan valt niet in de categorie hoogspanningsvoorzieningen zoals hierboven 
beschreven. De SEVIII vormt geen belemmering ten aanzien van het plan omdat het 
een ondergrondse 110kV kabelverbinding betreft. 

3.3.5  Deltaprogramma

Het Deltaprogramma bevat een aantal deltabeslissingen. Deze deltabeslissingen leiden 
tot een nieuwe manier van werken op drie terreinen: de waterveiligheid, de 
zoetwaterbeschikbaarheid en een waterrobuuste ruimtelijke inrichting. Met het 
presenteren van de voorstellen voor de deltabeslissingen en voorkeursstrategieën 
(Prinsjesdag 2014) is een nieuwe fase voor het Deltaprogramma aangebroken: de fase 
van uitwerking en uitvoering.

De deltacommissaris heeft in Deltaprogramma 2015 voorgesteld een 
overstromingsrisicobenadering toe te passen in het waterveiligheidsbeleid. Dat 
betekent: rekening houden met de kans op een overstroming én de gevolgen. Ook heeft 
hij nieuwe eisen voor de waterkeringen voorgesteld, deze zijn inmiddels in de wet 
verankerd. De gewijzigde Waterwet met de nieuwe normen is op 1 januari 2017 in 
werking getreden. De kans om te overlijden door een overstroming wordt daarmee 
nergens groter dan 1:100.000 per jaar. Op verschillende plaatsen geldt een hoger 
beschermingsniveau: waar veel slachtoffers of grote economische schade kan optreden 
of waar ‘vitale infrastructuur’ kan uitvallen met grote landelijke effecten (denk 
bijvoorbeeld aan de gasrotonde in Groningen). Het streven is dat alle primaire keringen 
in 2050 aan de nieuwe normen voldoen en dat in 2020 afspraken zijn gemaakt hoe te 
komen tot een hoger beschermingsniveau daar waar dat vereist is. 

Assets van TenneT zijn in het Deltaprogramma aangemerkt als vitale infrastructuur. In 
overleg met diverse partijen wordt ernaar gestreefd in 2020 afspraken te hebben 
gemaakt of een hoger beschermingsniveau noodzakelijk is, waar dat het geval is en 
hoe daartoe gekomen kan worden.

Relevantie bestemmingsplan

Bij realisatie van nieuwe ondergrondse hoogspanningsverbindingen is het vooralsnog 
niet aan de orde om rekening te houden met de hoge waterstanden. Bij een 
overstroming zijn er geen nadelige gevolgen op de ondergrondse 
hoogspanningsverbinding te verwachten. 

De realisatie van een nieuwe ondergrondse 110kV kabelverbinding is niet in strijd met 
het beleid van TenneT en het Deltaprogramma. 

3.3.6  Nationaal Bestuursakkoord Water

Nationaal Bestuursakkoord Water

Op basis van het rapport van de Commissie Waterbeheer 21e eeuw en het 
kabinetsstandpunt 'Anders omgaan met water' hebben het rijk, de provincies, de 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Unie van Waterschappen het Nationaal 
Bestuursakkoord Water (NBW) ondertekend. Het NBW is doorgevoerd in de provinciale 
en regionale beleidsplannen.
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Relevante aspecten uit het NBW zijn:
Toepassen van de watertoets als procesinstrument op alle waterhuishoudkundig 
relevante ruimtelijke plannen en besluiten. Het doel van de watertoets is 
waarborgen dat waterhuishoudkundige doelen expliciet en op evenwichtige wijze in 
beschouwing worden genomen.
Toepassen van de trits vasthouden-bergen-afvoeren, met als eerste insteek het 
vasthouden van water.
Toepassen van de trits schoon houden - zuiveren - schoon maken, met als eerste 
insteek het voorkomen van vermenging van schoon hemelwater van dakvlakken en 
afvalwater en het gebruik van bijvoorbeeld een bodempassage voor hemelwater van 
druk bereden straatvlakken.
Wateropgave (de benodigde bergingscapaciteit voor het opvangen van pieken in 
neerslag) bepalen aan de hand van de NBW normen regionale wateroverlast. Voor 
stedelijk gebied geldt een norm van T=100 (bui die eens in de 100 jaar voorkomt). 
Voor glastuinbouw geldt een norm van T=50 (bui die eens in de 50 jaar voorkomt). 
En voor akkerbouw en grasland geldt respectievelijk T=25 en T=10.

Relevantie bestemmingsplan

Bij de realisatie van de ondergrondse 110kV kabelverbinding is rekening gehouden met 
het Nationaal Bestuursakkoord Water. Dit is nader beschreven in paragraaf 4.11. 

3.3.7  Nationaal Waterplan

In december 2009 heeft het kabinet het Nationaal Waterplan vastgesteld. Dit plan geeft 
op hoofdlijnen aan welk beleid het Rijk in de periode 2009 - 2015 voert om te komen tot 
een duurzaam waterbeheer. Het Nationaal Waterplan richt zich op bescherming tegen 
overstromingen, voldoende en schoon water en diverse vormen van gebruik van water. 
Ook worden de maatregelen genoemd die hiervoor worden genomen. Het Nationaal 
Waterplan is de opvolger van de Vierde Nota Waterhuishouding uit 1998 en vervangt 
alle voorgaande nota's waterhuishouding. Het Nationaal Waterplan is opgesteld op 
basis van de Waterwet die met ingang van 22 december 2009 van kracht is. Op basis 
van de Wet ruimtelijke ordening heeft het Nationaal Waterplan voor de ruimtelijke 
aspecten de status van structuurvisie. 

Relevantie bestemmingsplan

Bij de realisatie van de ondergrondse 110kV kabelverbinding is rekening gehouden met 
het aspect water. Dit is nader beschreven in paragraaf 4.11 

3.3.8  Waterwet

De Waterwet regelt het beheer van oppervlaktewater en grondwater, en verbetert ook de 
samenhang tussen waterbeleid en ruimtelijke ordening. Daarnaast levert de Waterwet 
een flinke bijdrage aan kabinetsdoelstellingen zoals vermindering van regels, 
vergunningstelsels en administratieve lasten. 

Een belangrijk gevolg van de Waterwet is dat de huidige vergunningstelsels uit de 
afzonderlijke waterbeheerwetten worden gebundeld. Dit resulteert in één vergunning, de 
Watervergunning, die met een wettelijk vastgesteld aanvraagformulier kan worden 
aangevraagd.

Organisatie waterbeheer 

De Waterwet kent formeel slechts twee waterbeheerders: het Rijk, als de beheerder 
van de Rijkswateren, en de waterschappen, als de beheerders van de overige wateren. 
Deze laatste is daarmee ook verantwoordelijk voor het zuiveringsbeheer. Provincies en 
gemeenten zijn formeel geen waterbeheerder, maar hebben wel waterstaatkundige 
taken. Zo blijft de provincie voorlopig bevoegd gezag voor drie categorieën 
grondwateronttrekkingen en infiltraties: de openbare drinkwaterwinning, ondergrondse 
energieopslag en industriële onttrekkingen van meer dan 150.000 m3 per jaar. Op 
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gemeenten rust een hemel- en grondwaterzorgplicht, zoals deze in januari 2008 via de 
Wet gemeentelijke watertaken is vastgelegd in de Wet op de waterhuishouding. 

Waterwet in Europees verband 

Nederland maakt deel uit van vier Europese stroomgebieden: de Rijn, de Eems, de 
Schelde en de Maas. De Waterwet sluit hierop aan. In Nederland wordt onderscheid 
gemaakt tussen Rijkswateren en niet-Rijkswateren (regionale wateren). Voor beide 
categorieën worden via het nationale waterplan respectievelijk de regionale 
waterplannen, strategische structuurvisies vastgesteld, waarin de hoofdlijnen van het 
waterbeleid en de maatregelenprogramma's zijn vastgelegd. Deze zijn richtinggevend 
voor het ruimtelijke ordeningsbeleid en zorgen zo voor een versterking van de relatie 
tussen waterbeheer en ruimtelijke ordening. De plannen worden één keer per zes jaar 
herzien. 

De waterschappen en de diensten van Rijkswaterstaat stellen vervolgens operationele 
waterbeheerplannen vast, waarin wordt aangegeven welke maatregelen zij in de 
komende periode zullen uitvoeren. 

Relevantie bestemmingsplan 

De Waterwet regelt het beheer van oppervlaktewater en grondwater, en verbetert ook de 
samenhang tussen waterbeleid en ruimtelijke ordening. De relatie tussen de 
ondergrondse 110kV kabelverbinding en de Waterwet is nader beschreven in paragraaf 
4.11. 

3.3.9  Wet natuurbescherming

Vanaf 1 januari 2017 zijn de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de 
Boswet opgegaan in de Wet natuurbescherming. Deze wet beschermt Natura 
2000-gebieden  en bepaalde plant- en diersoorten. Voor Natura 2000-gebieden geldt dat 
activiteiten die mogelijk de instandhoudingsdoelstellingen van kwalificerende 
natuurwaarden in gevaar brengen, niet zonder meer zijn toegestaan. Beschermde 
soorten zijn ingedeeld in drie categorieën: Vogelrichtlijnsoorten, Habitatrichtlijnsoorten 
en Andere soorten (zie paragraaf 3.2.3). Doden, verwonden en verstoren van dieren, 
plukken van planten en vernielen of beschadigen van rust- en verblijfplaatsen is niet 
zonder meer toegestaan. Voor de categorie Andere soorten kan de provincie echter wel 
voor ruimtelijke ontwikkeling vrijstelling verlenen voor het overtreden van 
verbodsbepalingen. Dit is een uitwerking van internationaal beleid (zie paragraaf 3.2.3). 

Relevantie bestemmingsplan

De wijzigingen die mogelijk worden gemaakt door dit plan kunnen gevolgen hebben voor 
de in de Wet natuurbescherming opgenomen gebieden en soorten. Uit de conclusie in 
paragraaf 4.4 blijkt dat voorliggend plan wel / niet strijdig is met de Wet 
natuurbescherming (afhankelijk van uit te voeren nader onderzoek).

3.3.10  Externe veiligheid

Het juridisch kader voor externe veiligheid wordt gevormd door het:
Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi);
Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) en; 
Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt). 

In het juridisch kader staan de begrippen plaatsgebonden risico en groepsrisico 
centraal. Hoewel beide begrippen onderlinge samenhang vertonen zijn er belangrijke 
verschillen. Hieronder worden beide begrippen toegelicht.

Plaatsgebonden Risico 

Het plaatsgebonden risico geeft de kans, op een bepaalde plaats, om te overlijden ten 
gevolge van een ongeval bij een risicovolle activiteit. De kans heeft betrekking op een 
fictief persoon die de hele tijd op die plaats aanwezig is. Het plaatsgebonden risico kan 
op de kaart van het gebied worden weergeven met zogeheten risicocontouren: lijnen die 
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punten verbinden met eenzelfde plaatsgebonden risico. Binnen de zogenaamde 10-6 
contour (welke als wettelijk harde norm fungeert) mogen geen nieuwe kwetsbare 
objecten geprojecteerd worden. Voor beperkt kwetsbare objecten geldt de 10-6 contour 
niet als grenswaarde, maar als een richtwaarde. 

Groepsrisico 

Het groepsrisico is een maat voor de kans dat bij een ongeval een groep slachtoffers 
valt met een bepaalde omvang. Het groepsrisico is daarmee een maat voor de 
maatschappelijke ontwrichting bij een calamiteit. Het groepsrisico kan niet 'op de kaart' 
worden weergegeven, maar wordt weergegeven in een grafiek waar de kans (f) afgezet 
wordt tegen het aantal slachtoffers (N), de fN-curve. Het groepsrisico wordt bepaald 
binnen het invloedsgebied van een risicovolle activiteit. Dit invloedsgebied wordt 
doorgaans begrensd door de 1% letaliteitsgrens (tenzij anders bepaald), ofwel door de 
afstand waarop nog 1% van de blootgestelde mensen in de omgeving komt te overlijden 
bij een calamiteit met gevaarlijke stoffen. In veel gevallen geldt tevens een 
'verantwoordingsplicht', wat betekent dat op basis van de rekenkundige omvang en/of 
toename van het groepsrisico, tevens verantwoording moet worden gegeven over onder 
meer de mate van toepassen van risico reducerende maatregelen en de mate waarin 
zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid worden geborgd. De veiligheidsregio wordt, 
voorafgaand aan het besluit, in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen. Voor de 
precieze verwoording en nadere details wordt verwezen naar de betreffende Besluiten.

Relevantie bestemmingsplan

Assets van TenneT vallen zelf niet onder de werkingssfeer van wet- en regelgeving ten 
aanzien van externe veiligheid. Wel is rekening gehouden met externe veiligheid van 
overige partijen bij de tracering in relatie tot assets. Dit wordt nader beschreven in 
paragraaf 4.5. 

3.3.11  Erfgoedwet

Als gevolg van het Verdrag van Malta, dat in 1998 door het Nederlandse parlement is 
goedgekeurd en in 2006 zijn beslag heeft gekregen in de Wet op de Archeologische 
Monumentenzorg, is de Monumentenwet 1988 gewijzigd. Rijk en Provincie stellen zich 
op het standpunt dat in het ruimtelijk beleid zorgvuldig met het archeologische erfgoed 
moet worden omgegaan. Voor gebieden waar archeologische waarden voorkomen of 
waar reële verwachtingen bestaan dat ter plaatse archeologische waarden aanwezig 
zijn, dient voorafgaand aan bodemingrepen archeologisch onderzoek te worden 
uitgevoerd. De uitkomsten van het archeologisch onderzoek dienen vervolgens 
volwaardig in de 
belangenafweging te worden betrokken. Het Rijk heeft deze beleidsuitgangspunten 
neergelegd in onder meer de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte, de  Modernisering 
Monumentenzorg en de Visie Erfgoed en Ruimte. 

In 2009 is door het rijk een nieuwe visie op de monumentenzorg geformuleerd genaamd 
Modernisering Monumentenzorg (MoMo). Eén van de pijlers in deze visie is het belang 
laten meewegen in de ruimtelijke ordening. Hierbij zal een verschuiving plaatsvinden van 
objectgerichte bescherming naar een gebiedsgerichte aanpak. In het verlengde van 
deze pijler is een ander doel in de visie geformuleerd, namelijk het opstellen  van een 
visie op erfgoed.

Met ingang van juli 2016 (Erfgoedwet) is het behoud en beheer van het Nederlandse 
erfgoed geregeld door één integrale Erfgoedwet. De Erfgoedwet legt de 
verantwoordelijkheid voor de bescherming van het archeologische erfgoed bij de 
gemeente. De taken in het kader van de Erfgoedwet behelzen o.a. het meewegen van 
archeologie in de besluiten op het gebied van de ruimtelijke ordening en de koppeling 
tussen bestemmingsplannen en archeologische waarden en verwachtingen. De 
Erfgoedwet verplicht om bij de vaststelling van een bestemmingsplan rekening te 
houden met in de bodem aanwezige of te verwachten archeologische waarden. 
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Relevantie bestemmingsplan

Bij de realisatie van de ondergrondse 110kV kabelverbinding is rekening gehouden met 
de aanwezigheid van archeologische waarden. Hiermee wordt voldaan aan hetgeen in 
de Erfgoedwet is opgenomen. Zie ook paragraaf 4.2.

3.4  Provinciaal beleid

3.4.1  Omgevingsvisie Overijssel

Provinciale Staten hebben de Actualisatie Omgevingsvisie 2018-2019 op 13 november 
2019 gewijzigd vastgesteld. Deze Actualisatie is op 1 december 2019 in werking 
getreden. Voorliggend plan is getoetst aan de Geconsolideerde Omgevingsvisie vanaf 
2017 (13-11-2019). Daarin staan de doorlopende teksten zoals die er na het doorvoeren 
van deze en voorgaande wijzigingen uit zien.

De Omgevingsvisie Overijssel bestaat uit drie delen: een deel Visie, een deel Beleid en 
een deel Uitwerking. Naast de Omgevingsvisie Overijssel 2017, is er de 
Omgevingsverordening Overijssel 2017 en de Catalogus Gebiedskenmerken. De 
opgaven en kansen waar de provincie voor staat, zijn door de provincie vertaald in 
centrale beleidsambities voor negen beleidsthema’s.

Het beleid voor de fysieke leefomgeving van de provincie staat primair in dienst van de 
sociaal-economische ontwikkeling van Overijssel; ontwikkeling die nodig is om 
Overijssel toekomstbestendig te houden. Maar ook voor de kwaliteit van onze 
leefomgeving, voor een goed vestigingsklimaat voor wonen en werken én voor de 
regionale economie in Overijssel. Voor nieuwe ontwikkelingen toetst de provincie aan 
een drietal aspecten: 'of', 'waar' en 'hoe' (zie onderstaande figuur).

Figuur 3.1: Sturingsfilosofie Provincie Overijssel

Of

In heel Overijssel is een aantal beleidskeuzes van toepassing op nagenoeg alle 
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thema’s en locaties. Dit zijn: 
integraliteit;
toekomstbestendigheid;
concentratiebeleid;
(boven)regionale afstemming;
zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik.

Samen geven deze beleidskeuzes invulling aan de Overijsselse ladder voor duurzame 
verstedelijking. Deze Overijsselse ladder voor duurzame verstedelijking geeft een 
nadere invulling aan de stappen die gemeenten in de onderbouwing van nieuwe 
stedelijke ontwikkelingen op grond van de Ladder voor duurzame verstedelijking (artikel 
3.1.6 Besluit ruimtelijke ordening) moeten doorlopen. Deze Ladder voor duurzame 
verstedelijking stelt immers ook eisen aan het onderbouwen van de (regionale) behoefte 
en de regionale afstemming van stedelijke ontwikkelingen. De Overijsselse ladder voor 
duurzame verstedelijking geeft een nadere invulling aan de vraag hoe de behoefte moet 
worden bepaald, zowel in de stedelijke als in de groene omgeving, en op welke wijze 
de regionale afstemming vorm gegeven moet worden. De aanleg van een ondergrondse 
110kV kabelverbinding kwalificeert zich niet als een nieuwe stedelijke ontwikkeling.

Waar

In de visie op de ruimte in Overijssel onderscheidt de provincie zes 
ontwikkelingsperspectieven: drie voor de Groene Omgeving en drie voor de Stedelijke 
Omgeving. Deze ontwikkelingsperspectieven schetsen een ruimtelijk perspectief voor 
een combinatie van functies en geven aan welke beleids- en kwaliteitsambities leidend 
zijn. De ontwikkelingsperspectieven geven zo richting aan waar wat ontwikkeld zou 
kunnen worden. 

Wonen en werken in het kleinschalige mixlandschap. 

Voor het gebied geldt voor het grootste deel het ontwikkelingsperspectief wonen en 
werken in het kleinschalige mixlandschap. Het ontwikkelingsperspectief Wonen en 
werken in het kleinschalige mixlandschap richt zich op het in harmonie met elkaar 
ontwikkelen van de diverse functies in het buitengebied. Aan de ene kant 
melkveehouderij, akkerbouw en opwekking van hernieuwbare energie als belangrijke 
vormen van landgebruik. Aan de andere kant gebruik voor natuur, recreatie, wonen en 
andere bedrijvigheid. Onderhavige ontwikkeling, het realiseren van een ondergrondse 
110kV kabelverbinding, past hierbinnen. 

Stads- en dorpsrandgebieden

Voor een klein gedeelte van het plangebied geldt dat deze ligt in het 
ontwikkelingsperspectief stads- en dorpsrandgebieden. In de Stedelijke Omgeving vind 
je enkele bijzondere gebiedscondities die specifieke kansen met zich meebrengen. 
Denk aan kenniscentra, stadsassen en stationsgebieden, maar ook aan stads- en 
dorpsrandgebieden. De stads- en dorpsrandgebieden vormen de overgang tussen de 
Stedelijke en de Groene Omgeving, en zijn daarmee zowel entree van de stad als 
verbinding naar het buitengebied. Het vormgeven als entree van zowel de Groene als de 
Stedelijke Omgeving is een belangrijk kwaliteitsdoel. Veel stads- en dorpsrandgebieden 
in Overijssel liggen tegen aantrekkelijke natuurcomplexen of landgoederen aan. 
Recreatieve functies en culturele voorzieningen kunnen op specifieke plekken in de 
stads- en dorpsrandgebieden de kwaliteit en aantrekkelijkheid verhogen. Ook liggen er 
kansen voor nieuwe landgoederen en/of de landgoedaanpak; (restanten van) verdwenen 
landgoederen kunnen hierbij een bron van inspiratie zijn. Als er naast de inmiddels 
geplande woon- en werklocaties nog behoefte ontstaat, kunnen nieuwe woon- en 
werkmilieus worden ingezet om de kwaliteit en aantrekkelijkheid van de stads- en 
dorpsrandgebieden te verhogen en de landschappelijke structuur in deze gebieden te 
versterken. In de stads- en dorpsrandgebieden liggen ook kansen om beleidsambities 
op het gebied van natuur, water, en energie te realiseren én om de functie als 
‘uitloop’-gebied voor de stad te versterken door verdichting van het routenetwerk voor 
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langzaam verkeer. Onderhavige ontwikkeling, het realiseren van een ondergrondse 
110kV kabelverbinding,  past hierbinnen. 

Natuurnetwerk Nederland (NNN)

Het plangebied ligt deels in gronden met het ontwikkelingsperspectief Natuurnetwerk 
Nederland (NNN). Binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN) staan in Overijssel de 
kwaliteitsambities Natuur als ruggengraat en Continu en Beleefbaar watersysteem 
voorop. Behoud en versterking van de natuurkwaliteit staat centraal binnen de 
bestaande natuur van het natuurnetwerk. Voor initiatieven die niet passen binnen de 
doelstelling van het Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen Ecologische 
Hoofdstructuur (EHS)) is binnen het natuurnetwerk geen ruimte, tenzij er sprake is van 
een groot openbaar belang waar niet op een andere manier aan voldaan kan worden 
(het ‘nee, tenzij’-principe). Daarbij hanteren de provincie de zogenaamde 
NNN-spelregels. Binnen de gebieden waar de komende jaren natuurrealisatie 
plaatsvindt, is medegebruik mogelijk. Voorwaarde is wel dat initiatieven actief bijdragen 
aan realisatie van het robuuste en samenhangende netwerk van gebieden met natuur-, 
water- en landschappelijke kwaliteit. 

De ondergrondse 110kV kabelverbinding loopt op een aantal plaatsen door 
NNN-gebieden. Op plaatsen waar de ondergrondse 110kV kabelverbinding 
NNN-gebieden doorkruist wordt de kabel aangelegd door middel van een gestuurde 
boring. Op een aantal plaatsen die vlak langs NNN-gebieden lopen wordt de 
ondergrondse 110kV kabelverbinding echter door middel van een open ontgraving 
aangelegd. Lokaal kan de waterhuishouding een aandachtspunt vormen bij de delen die 
in open ontgraving worden aangelegd. Dit is afhankelijk of het verdrogingsgevoelige 
natuur betreft waardoor er sprake kan zijn van negatieve effecten op de wezenlijke 
kenmerken en waarden van de aangrenzende NNN-gebieden. Hier wordt onderzoek 
naar gedaan, zie paragraaf 4.4.

Vooruitlopend op de resultaten van het natuuronderzoek wordt ervan uitgegaan dat de 
aanleg van de ondergrondse 110 kabelverbinding geen belemmeringen ondervindt vanuit 
de ontwikkelingsperspectieven. Deze paragraaf wordt aangepast indien het 
natuuronderzoek daar aanleiding voor geeft.

Hoe

Natuurlijke laag

Voor wat betreft de natuurlijke laag is het plangebied deels gelegen in het gebied 
'dekzandvlakte en ruggen'. De ambitie is de natuurlijke verschillen tussen hoog en laag 
en tussen droog en nat functioneel meer sturend en beleefbaar te maken. Dit kan 
bijvoorbeeld door een meer natuurlijk watersysteem en door beplanting met 'natuurlijke' 
soorten. En door de (strekkings)richting van het landschap te benutten in 
gebiedsontwerpen. Dekzandvlakten en ruggen krijgen een beschermende 
bestemmingsregeling, gericht op instandhouding van de hoofdlijnen het huidige reliëf. 
Voorliggend plan omvat een plan dat de realisatie van een ondergrondse 110kV 
kabelverbinding mogelijk maakt. Dit heeft geen gevolgen voor de bestaande 
dekzandvlakte en ruggen. 

Daarnaast gaat de ondergrondse 110kV kabelverbinding door de natuurlijke laag 
'beken'. De ambitie is de beekdalen als functionele en ruimtelijke dragende structuren 
van het landschap betekenis te geven. Ruimte voor water, continuïteit van het systeem 
zijn leidend. Tevens is de ambitie afwenteling van wateroverlast op stroomafwaarts 
gelegen gebieden te voorkomen door het beeksysteem als eenheid te beschouwen en 
het vasthouden van water te bevorderen. Tot slot zijn beekdalen belangrijke 
verbindingen voor mens, plant en dier. Voorliggend plan omvat een plan dat de 
realisatie van een ondergrondse 110kV kabelverbinding mogelijk maakt. Dit heeft geen 
gevolgen voor de bestaande beken. 

Laag van de agrarische cultuurlandschappen 
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Voor wat betreft de laag van de agrarische cultuurlandschappen ligt het plangebied in 
'Jong heide- en broekontginningslandschap'. De ambitie is de ruimtelijke kwaliteit van 
deze gebieden een stevige impuls te geven en soms een transformatie wanneer daar 
aanleiding toe is. De dragende structuren in dit landschapstype worden gevormd door 
landschappelijk raamwerken van lanen, bosstroken en waterlopen, die de rechtlijnige 
ontginningsstructuren versterken. Binnen deze raamwerken is ruimte voor verdere 
ontwikkeling van bestaande erven en soms de vestiging van nieuwe erven, mits deze 
een stevige landschappelijke jas  krijgen.

Een deel van het plangebied is aangeduid als Oude hoevenlandschap. De ambitie is 
het kleinschalige, afwisselende oude hoevenlandschap vanuit de verspreid liggende 
erven een ontwikkelingsimpuls te geven. Deze erven bieden veel ruimte voor landbouw, 
wonen, werken, recreatie, mits er wordt voortgebouwd aan kenmerkende structuren van 
het landschap: de open esjes, de routes over de erven, de erf- en 
landschapsbeplantingen. Binnen deze structuren zijn er vol op mogelijkheden om een 
functioneel grootschalige landbouw in een kleinschalig landschap te ontwikkelen.  

De aanleg van een ondergrondse 110kV kabelverbinding heeft geen invloed op de 
gebiedskenmerken van de laag van de agrarische cultuurlandschappen.

Stedelijke laag 

Een klein deel van het plangebied ligt in de stedelijke lagen Autosnelwegen en 
Spoorweg. De bereikbaarheidskwaliteit en verkeersdoorstroming staan centraal en 
bepalen de breedte en het tracé van de weg. Autosnelwegen zijn onderdeel van de 
hoofdinfrastructuur; het zijn druk gebruikte openbare ruimten en ze worden 
aantrekkelijk ingericht. De ambitie is het versterken van stations als ‘brandpunten’: 
goed georganiseerde overstappunten tussen (inter)nationale- (OV), regionale- (OV, 
auto, fiets) en lokale (OV, auto, fiets en voetganger) netwerken.

Daarnaast ligt een deel van het plangebied ligt in de stedelijke laag Verspreide 
bebouwing. De ambitie is Levende erven! Opnieuw verbonden met het landschap, gaan 
de erven een serieus te verkennen alternatief woon/werkmilieu vormen. De erven die 
vrijkomen worden steeds groter, met zoveel bebouwing en opstallen dat ze voor 
individuele burgers vaak te groot zullen zijn. 

De aanleg van een ondergrondse 110 kV kabelverbinding heeft geen invloed op de 
gebiedskenmerken van de stedelijke laag

Laag van de beleving

Het plangebied ligt in de Laag van de beleving Stads- en dorpsranden. Dit is een 
overgangsgebied. Hier is sprake van twee elkaar overlappende invloedssferen. De 
randen zijn bepalend voor de identiteit van zowel de steden- en dorpen als het 
landschap eromheen. De (potentiële) kwaliteit is die van de ‘best of both worlds’; 
stedelijke voorzieningen, verspreid liggende (gewilde) woon- en werkfuncties, 
padennetwerk in een landschappelijk raamwerk. De aanleg van een ondergrondse 
110kV kabelverbinding heeft geen invloed op de beleving van dit gebied.

3.4.2  Omgevingsverordening Overijssel 

Provinciale Staten hebben op 13 november 2019 de Actualisatie Omgevingsverordening  
2018-2019 gewijzigd vastgesteld. Deze Actualisatie is op 1 december 2019 in werking 
getreden. Voorliggend plan is getoetst aan de Geconsolideerde Omgevingsverordening  
vanaf 2017 (13-11-2019). Daarin staan de doorlopende teksten, zoals die er na het 
doorvoeren van deze en voorgaande wijzigingen uit zien.

De Omgevingsverordening geeft vanuit de ambities en doelstellingen, die zijn 
neergelegd in de Omgevingsvisie, richting aan de ontwikkeling van de fysieke 
leefomgeving in Overijssel. De inzet van de verordening als juridisch instrument om de 
doorwerking van provinciaal beleid af te dwingen, is beperkt tot die onderdelen van het 
beleid waarvoor de inzet van algemene regels noodzakelijk is om provinciale belangen 
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veilig te stellen of om uitvoering te geven aan wettelijke verplichtingen. Uitgangspunt 
daarbij is dat niet meer geregeld is dan strikt noodzakelijk en dat dubbele regelgeving 
wordt voorkomen.

In de Omgevingsverordening is door de provincie opgenomen, dat onderbouwd dient te 
worden dat de nieuwe ontwikkelingen die het bestemmingsplan mogelijk maakt 
bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit conform de geldende gebiedskenmerken en 
passen binnen het ontwikkelingsperspectief dat in de Omgevingsvisie is neergelegd.

Onder het kopje Omgevingsvisie is hierboven inzichtelijk gemaakt op welke wijze dit 
plan bijdraagt aan de ambities van de provincie Overijssel. Daaruit wordt geconcludeerd 
dat het plan passend is binnen de beleidskaders.

3.5  Gemeentelijk beleid

Hof van Twente, zicht op 2030

In "Hof van Twente, zicht op 2030" is het beleid van de gemeente tot 2030 in hoofdlijnen 
vastgesteld. De gemeenteraad heeft de strategische visie op 1 juni 2010 vastgesteld. 
De visie bevat naast een overzicht van te verwachten trends en ontwikkelingen voor de 
komende jaren ook informatie over de gewenste identiteit voor Hof van Twente. Over 
deze gewenste identiteit is in januari 2009 meegedacht door ruim 60 inwoners uit 
allerlei geledingen van de gemeente en daarbuiten. In 20 streefbeelden geeft het 
gemeentebestuur aan in welke richting het beleid voor de komende jaren moet worden 
ontwikkeld. De strategische visie staat de aanleg van de ondergrondse 110kV 
kabelverbinding niet in de weg.

Structuurvisie Landelijk Gebied

In de structuurvisie landelijk gebied Hof van Twente, vastgesteld op 6 juli 2010, staat de 
ontwikkeling van het landelijk gebied tot 2020 centraal. De structuurvisie vormt vooral 
een integratiekader voor het bestaande beleid van de gemeente ten aanzien van de 
verschillende functies en waarden in het gebied. Dit integratiekader schetst de bredere 
achtergrond van beleid dat voor specifieke thema's (bijvoorbeeld recreatie, rood voor 
rood en vrijkomende agrarische bebouwing) is uitgewerkt. Daarnaast beschrijft de visie 
de algemene strategie van de gemeente Hof van Twente ten aanzien van verschillende 
functies en waarden. Deze strategie geeft richting aan de latere toetsing van 
verschillende initiatieven die bij de gemeente worden ingediend. De structuurvisie 
benoemt de volgende kernkwaliteiten van het landelijk gebied in Hof van Twente:

een sterke agrarische structuur, bestaande uit bedrijven die door schaalvergroting 
actief anticiperen op een wereldwijde marktwerking, of hun risico's spreiden door 
diensten te verlenen op het gebied van natuur en landschap en recreatieve functies 
of andere bedrijvigheid aan het bedrijf toe te voegen; 
een grote mate van ondernemerschap, waardoor verspreid over het gehele landelijk 
gebied nieuwe bedrijvigheid wordt gestart; 
een breed scala aan landelijke woonmilieus, variërend van kernen en 
buurtschappen tot individuele erven, dat qua kwaliteit aansluit bij actuele behoefte 
van de woonconsument; 
een gevarieerd en aantrekkelijk landschap, met als bijzondere parels 23 
archeologische monumenten, twee rijksbeschermde stads- en dorpsgezichten 
(Den Haller en Stokkum) en acht rijksbeschermde historische buitenplaatsen; 
een robuust ecologisch netwerk, dankzij een combinatie van grote natuurgebieden 
en talrijke verbindingen via beken en kleine natuurelementen; 
een sterk ontwikkelde recreatieve (infra)structuur; 
een goede regionale infrastructuur.

De structuurvisie staat de aanleg van de ondergrondse 110kV kabelverbinding niet in de 
weg.
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3.6  Conclusie

Vanuit het relevante beleidskader van Rijk, provincie en gemeenten zijn er geen 
belemmeringen voor de realisatie van de ondergrondse 110kV kabelverbinding in de 
gemeente Hof van Twente. 
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Hoofdstuk 4  Omgevingsaspecten
Ingevolge artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening wordt in dit hoofdstuk een 
beschrijving opgenomen van het verrichte onderzoek naar relevante feiten en 
belangenafweging (artikel 3.2. Algemene wet bestuursrecht). De onderzoeken zijn 
vanuit het beleidskader (hoofdstuk 3) en een goede ruimtelijke ordening noodzakelijk. In 
dit hoofdstuk worden ook de traceringsuitgangspunten samengevat.

Onderzocht is of de aanleg van de ondergrondse 110kV kabelverbinding belemmerd 
wordt door omgevingsaspecten. Dit hoofdstuk geeft een samenvatting van de 
verschillende onderzoeken die zijn uitgevoerd. Voor uitgebreidere informatie wordt 
verwezen naar de feitelijke onderzoeken in de bijlagen.

4.1  Uitgangspunten TenneT

Bij de Elektriciteitswet 1998 (de "E-wet") is TenneT aangewezen als beheerder van het 
landelijk hoogspanningsnet zowel op land als op zee. TenneT is daarmee 
verantwoordelijk voor een ongestoorde werking van dit net. Daartoe realiseert TenneT 
nieuwe assets en onderhoudt TenneT bestaande assets op een zo efficiënt en effectief 
mogelijke manier. 

Om dat te bereiken legt TenneT, evenals vele andere functies in de Nederlandse 
samenleving, een claim op de beperkte beschikbare vrije ruimte in Nederland. TenneT 
is van mening dat deze claim alleen kan worden gerechtvaardigd indien een goede 
afweging van belangen heeft plaatsgevonden. Daarbij heeft TenneT de wens om 
bestaande infrastructuur zoveel als mogelijk ongestoord te laten liggen gedurende de 
gehele levensfase van een asset (40-50jr). Ook geldt dat TenneT nieuwe infrastructuur 
zo efficiënt / effectief mogelijk wenst in te passen en te realiseren. 

Aldus is het streven van TenneT samen te vatten als: 

'Duurzame instandhouding en aanleg van assets op een zo efficiënt mogelijke wijze 
waarbij zo goed als mogelijk rekening is gehouden met alle mogelijke belemmeringen 
en belangen van stakeholders'.

Ten behoeve van dit streven heeft TenneT een aantal beleidsregels opgesteld die van 
toepassing zijn ingeval door of in opdracht van TenneT nieuwe assets worden 
gerealiseerd of bestaande assets worden uitgebreid c.q. grootschalig worden 
vervangen. Deze beleidsregels zijn in principe gedurende de gehele looptijd van 
projecten van toepassing. Deze beleidsregels zijn vastgelegd in een zogenoemd 
'programma van eisen' (pve). Op dit project zijn het pve voor kabels, het pve met 
planologische traceringsuitgangspunten en locatie-eisen en het pve voor publieke en 
private rechten van toepassing.

Deze door TenneT gehanteerde beleidsregels zijn ook in dit project toegepast en 
hebben geleid tot een voorkeurstracé, zoals in dit bestemmingsplan is beschreven.

4.2  Archeologie en cultuurhistorie

In het kader van het bestemmingsplan is archeologisch onderzoek uitgevoerd (zie 
bijlage 1 en 2). De resultaten van dit onderzoek worden hieronder beschreven.
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4.2.1  Onderzoek

Het gedeelte dat door de gemeente Hof van Twente loopt is circa 2,2 km. Circa 715 m 
van de ondergrondse 110kV kabelverbinding vindt plaats in open ontgraving. Het overige 
gedeelte van de ondergrondse 110kV kabelverbinding  zal worden aangelegd door 
middel van HDD boringen of mantelbuizen over een opgetelde afstand van ongeveer 1,5 
km. Voor het in- en uittredepunt van de gestuurde boringen zullen putten moeten 
worden gegraven die naar verwachting 5 bij 5 m groot gaan worden. Daar waar de 
ondergrondse 110kV kabelverbinding wordt aangelegd door middel van gestuurde 
boringen is, met uitzondering van het in- en uittredepunt, geen archeologisch 
onderzoek noodzakelijk, dit omdat de gestuurde boringen zeer diep komen te liggen en 
de verstoring minimaal is.

Uit het bureauonderzoek (bijlage 1) is gebleken dat het grootste gedeelte van het tracé 
gebieden doorkruist waarvoor een middelhoge tot hoge archeologische verwachting 
geldt. Deze gebieden zijn gelegen op relatief hoog gelegen gronden in het landschap (al 
dan niet beschermd door een esdek). Vanaf de prehistorie vormden dergelijke hoger 
gelegen gebieden geliefde woon en verblijfplaatsen. Tevens geldt er een hoge 
verwachting voor gebieden in de directe omgeving van een historisch object. Binnen het 
plangebied kunnen met name resten van oude boerderijerven worden aangetroffen. De 
oorsprong van veel van deze boerderijen gaat terug tot in de late middeleeuwen.

Om het in het archeologisch bureauonderzoek opgestelde verwachtingsmodel te 
toetsen is een inventariserend veldonderzoek uitgevoerd (zie bijlage 2). Hierbij zijn de 
tracégedeeltes die conform beleid en regelgeving onderzoeksplichting zijn en tevens in 
open ontgraving worden aangelegd archeologisch onderzocht. De resultten van dit 
onderzoek zijn hieronder beschreven.

De bodemopbouw bestaat uit een ondergrond van leem en fluvioperiglaciale afzettingen 
die slechts zeer plaatselijk een dun dekzanddek vertoont (enkel in boringen 040A, 
deels 039A in deeltracé 4 en boringen 047A-050A in deeltracé 5). Bodemvorming in 
deeltracé 4 is verder niet aangetroffen, in deeltracé 5 zijn restanten van een 
beekeerdgrond en/of gooreerdgrond aangetroffen. Deze restanten bestaan uit een 
eerdlaag en uit sterke accumulatie van roest. Indicatoren voor vroegere bewoning, zoals 
een eenmanses of een dekzandkop of –rug met tekenen van podzolidatie zijn niet 
aangetroffen. De bodemvorming is over het algemeen gering, en beperkt tot de bouw- 
en ploegvoor (0,2-0,6 m –mv). In boring 045A is een slootdemping aangetroffen 
(verstoring tot 1,4 m-mv). 

Landschappelijk komt de ingeschatte situatie zeer overeen met de inschatting uit de 
bureaustudie: het plangebied ligt in de morenevlakte (consequent ondiep gelegen 
leemlagen), bedekt met fluvioperiglaciale afzettingen, maar slechts zeer plaatselijk met 
een dekzanddek, die zeer dun is en dan ook slechts als onderdeel van de bouwvoor 
kon worden herkend. Resten van verwachte (natte dan wel droge) podzolbodems 
werden wel verwacht, maar zijn niet (meer) aanwezig. Wel is een beekeerdbodem 
herkend in deeltracé 5.
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Figuur 4,1: Ligging van de deeltracés, waarbij 4 en 5 zijn gelegen in de gemeente Hof 
van Twente. 

4.2.2  Conclusie

Om het feit dat er geen bodem of landschappelijke situatie is aangetroffen die de 
aanwezigheid van archeologische vindplaatsen in het plangebied ondersteunt 
(morenevlakte veelal zonder dekzanddek, geploegde/ontgonnen AC-profielen en geen 
esdek) adviseren wij tot vrijgave van het tracé. 

Ook voor vrijgegeven (delen van) plangebieden bestaat altijd de mogelijkheid dat er 
tijdens graafwerkzaamheden toch losse sporen en vondsten worden aangetroffen. Het 
betreft dan vaak kleine sporen of resten die niet door middel van een booronderzoek 
kunnen worden opgespoord. Op grond van artikel 5.10 van de Erfgoedwet dient zo 
spoedig mogelijk melding te worden gemaakt van de vondst bij de Minister (de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: telefoon 033-4217456). Een vondstmelding bij de 
regionaal archeoloog (A. Vissinga, Het Oversticht) of bij de gemeente kan ook. 

Ten slotte dient te worden opgemerkt dat in een eerder ontwerp van het plangebied 
uitdrukkelijk rekening werd gehouden met de aanleg van tijdelijke werkwegen in het 
kader van de graaf- en aanlegwerkzaamheden. Deze tijdelijke werkwegen zijn echter 
niet vermeld in het nieuwste ontwerp van het tracé en konden derhalve ook niet 
meegenomen in dit booronderzoek. Indien de bodem ter plaatse van de mogelijke 
werkwegen dieper dan 0,4 m verstoord wordt, geldt ook voor deze gebieden een 
archeologische onderzoeksplicht. 

Het bovenstaande advies is voorgelegd en overgenomen door de adviseur van het 
bevoegd gezag, dhr. A. Vissinga (d.d. 23-09-2020) (zie bijlage). In de onderhavige 
rapportage, revisie 01, zijn de opmerkingen van de adviseur verwerkt. 
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4.3  Bodemkwaliteit

4.3.1  Onderzoek

Er is een milieuhygiënisch vooronderzoek en een verkennend bodemonderzoek 
uitgevoerd voor de gehele ondergrondse 110kV kabelverbinding, zie bijlage 4 en 5. Doel 
van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de mogelijke bedrijfsactiviteiten en de 
hieraan gerelateerde risicovolle locaties die in het verleden hebben plaatsgevonden 
en/of nog steeds plaatsvinden. Inzicht in de milieuhygiënische bodemkwaliteit is 
noodzakelijk om de geplande werkzaamheden mogelijk te maken.

Milieuhygiënisch vooronderzoek

Op basis van de verzamelde informatie wordt in het milieuhygiënsch vooronderzoek het 
volgende geconcludeerd: 

Uit de bodemkwaliteitskaart van regio Twente blijkt dat de boven- en ondergrond 
van de ondergrondse 110kV kabelverbinding voldoen aan de klasse 
natuur/landbouw.
Er wordt één voormalige watergang en een voormalig heideven gekruist. Het 
voormalig heideven worden gekruist door middel van een gestuurde boring. De 
watergang wordt in open ontgraving gekruist. Deze watergang is in de periode 
tussen 1970 en 1995 aanwezig geweest. Verwacht wordt dat de watergang is 
gedempt met gebiedseigen grond en is daarom als onverdacht aangemerkt. De 
voormalige watergang en het voormalig heideven behoeven geen verdere aandacht.
Ter plaatse van de watergang haaks op de Dekkersweg is in het verleden 
onderzoek uitgevoerd. De watergang is over meerdere kilometers onderzocht 
waarbij (plaatselijk) een verontreiniging met kwik is aangetoond. Tevens is bekend 
dat er saneringen hebben plaatsgevonden. Alle watergangen die door de 
ondergrondse 110kV kabelverbinding in open ontgraving worden gekruist 
(waaronder genoemde watergang) worden verkennend onderzocht. Dit onderzoek 
(waarbij onderzoek naar kwik onderdeel van uitmaakt) is voldoende intensief om de 
actuele kwaliteit van de waterbodem vast te leggen.
Verder zijn er op de ondergrondse 110kV kabelverbinding (zowel HDD als open 
ontgraving) geen verdachte activiteiten en/of bekende bodemverontreinigingen naar 
voren gekomen op basis van onderhavig vooronderzoek.

Ten behoeve van het voorgenomen verkennend bodemonderzoek worden de volgende 
aanbevelingen gedaan:

Voor het onverdachte deel van het tracé kunnen de graafwerkzaamheden worden 
uitgevoerd op basis van de bodemkwaliteitskaart. Op aangeven van de opdrachtgever 
wordt op alle tracégedeelten die in open ontgraving worden aangelegd een verkennend 
bodemonderzoek uitgevoerd. Deze tracédelen kunnen worden onderzocht conform de 
strategie voor een onverdachte lijnvormige locatie (ONV-L).

Verkennend bodemonderzoek

Het verkennend bodemonderzoek is uitgevoerd, zie bijlage 5. Uit het verkennend 
bodemonderzoek blijkt het volgende.

In de grond zijn maximaal licht verhoogde gehalten (overschrijding streefwaarde) 
aan cadmium, kobalt, kwik, nikkel en PCB gemeten. 
In alle mengmonsters van de bovengrond en in het mengmonster MMOG2B van de 
ondergrond zijn één of meerdere PFAS componenten in gehalten hoger dan de 
detectiegrens zijn aangetoond. GenX is in geen van de onderzochte grondmonsters 
gemeten. De grond is op basis van PFAS over het algemeen beoordeeld als 
Landbouw/Natuur en plaatselijk als Wonen/Industrie. 
In het grondwater zijn maximaal licht verhoogde concentraties aan barium 
aangetoond, de verhoogde concentraties hebben naar verwachting een natuurlijke 
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herkomst.
Op basis van de CROW400 is voor het gehele tracé de basishygiëne van 
toepassing. 

4.3.2  Conclusie

De resultaten van dit bodemonderzoek vormen geen belemmeringen voor de aanleg van 
de 

110 kV kabelverbinding, met het volgende aandachtspunt: 
tijdens de uitvoering van de graafwerkzaamheden ten behoeve van de aanleg van de 
kabels dient men alert te blijven op bodemvreemde materialen. 

Op basis van de CROW-publicatie 400 is voor alle onderzochte tracédelen de 
'basishygiëne' van toepassing. 

Eventueel af te voeren grond kan op basis van de bodemkwaliteitskaart binnen het 
gebied van de bodemkwaliteitskaart worden afgevoerd. Voor het afvoeren van grond 
naar een erkende verwerker wordt aanbevolen om de af te voeren grond eerst in depot 
te plaatsen en om de kwaliteit conform een AP04 keuring vast te stellen.

4.4  Ecologie

In projecten is in het kader van de uitvoerbaarheid inzicht gewenst in de aanwezigheid 
van beschermde soorten en gebieden. Er dient te worden aangetoond dat het plan 
uitvoerbaar is.

Het doel van de uitgevoerde natuurtoets, zie bijlage 6, is het opsporen van (eventuele) 
strijdigheden van de voorgenomen ingreep met de Wet natuurbescherming en 
Natuurnetwerk Nederland en te bepalen of de aanvraag van een ontheffing/vergunning 
noodzakelijk en eventueel vervolgonderzoek nodig is. Per 1 januari 2017 is de Wet 
natuurbescherming in werking getreden. De provincies zijn verantwoordelijk voor de 
uitvoering daarvan.

4.4.1  Onderzoek

De voorgenomen werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd indien deze niet in strijd 
zijn met de Wet natuurbescherming en het beleid van het Natuurnetwerk Nederland. 
Daarom is inzicht gewenst in de aanwezigheid van beschermde soorten en 
beschermde gebieden binnen de invloedssfeer van werkzaamheden en de effecten 
hierop. Dit is gedaan op basis van een Natuurtoets. De conclusies hiervan zijn 
hieronder uiteengezet.

Conclusies gebiedsbescherming

Natuurnetwerk Nederland

Het voorgenomen tracé loopt op een aantal plaatsen door NNN-gebieden. Op plaatsen 
waar het tracé NNN-gebieden doorkruist wordt de kabel aangelegd door middel van een 
gestuurde boring. Op een aantal plaatsen die vlak langs NNN-gebieden lopen wordt het 
tracé echter door middel van een open ontgraving aangelegd. 

Lokaal vormt de waterhuishouding een aandachtspunt bij de open ontgravingen, waarbij 
de werkzaamheden grondwaterneutraal moeten worden uitgevoerd. Indien deze 
maatregelen niet opgevolgd worden dan is mogelijk sprake van negatieve effecten op de 
wezenlijke kenmerken en waarden van de aangrenzende NNN-gebieden.

De werkzaamheden hebben een tijdelijk karakter waardoor geen langdurig ruimtebeslag 
plaatsvindt in een gebied dat is aangewezen onder het NNN. Door het tijdelijke karakter 
en de aard van de werkzaamheden kan de huidige situatie na afronding van de 
werkzaamheden hersteld worden.
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In het geval van aantasting van een NNN-gebied dienen vervolgstappen genomen te 
worden en is een aanvullende uitwerking en afstemming met het bevoegd gezag 
noodzakelijk. 

Ter plaatse van de locaties waar de kabels door middel van een open ontgraving worden 
aangelegd, wordt het grondwater door middel van bronbemaling tot een diepte van twee 
meter onder het maaiveld weggepompt. Hierdoor kan schade ontstaan aan de nabij 
gelegen NNN-gebieden. Wanneer aan de volgende voorwaarde wordt voldaan zullen 
negatieve effecten op de wezenlijke en kenmerkende waarden van NNN gebieden nihil 
zijn. Het onttrokken grondwater ter hoogte van het tracé langs de Dekkersweg in 
Delden moet in de greppel die langs de Dekkersweg loopt worden gepompt, zodat het 
weggepompte grondwater direct in het NNN-gebied terugvloeit. De maatregel wordt 
getroffen.

Natura 2000

Het projectgebied ligt niet in een Natura 2000-gebied. In de omgeving van het 
projectgebied worden wel Natura 2000-gebieden aangetroffen. Het dichtstbijzijnde 
Natura 2000-gebied is het Lonnekermeer op een afstand circa vijf kilometer ten oosten 
van het eindstation in Hengelo. Verder liggen op meer dan zes kilometer vanaf het tracé 
de natura 2000-gebieden Lemselermaten, Wierdenseveld en Borkeld.

Op een dergelijke afstand kan een groot aantal verstoringsfactoren op voorhand 
uitgesloten worden, zoals oppervlakteverlies, versnippering, verstoring door geluid, 
verstoring door licht en verstoring door trillingen. 

Negatieve effecten op stikstofgevoelige habitattypen als gevolg van verzuring en 
vermesting door stikstof uitstoot tijdens de uitvoeringsfase kunnen niet worden 
uitgesloten. In het Lonnekermeer komen de stikstofgevoelige habitattypen H7230 
Kalkmoerassen, H6410 Blauwgraslanden en H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen 
voor. Toetsing van deze effecten dient plaats te vinden op basis van de geldende stand 
van wetgeving rond stikstofdepositie met behulp van het voorgeschreven 
rekeninstrumentarium. De berekeningen zijn uitgevoerd en worden verderop in deze 
paragraaf beschreven.

Tabel 4.1. Overzicht conclusies en vervolgstappen gebiedsbescherming en 
bescherming houtopstanden. 
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Bescherming houtopstanden

Opgemerkt wordt dat de ligging van de ondergrondse 110kV kabelverbinding naar 
aanleiding van het natuuronderzoek is aangepast, waarbij rekening is gehouden met 
voorkomen van negatieve gevolgen voor bomen.

Stikstofonderzoek

De stikstofberekeningen zijn conform het advies uit de natuurtoets uitgevoerd; de 
resultaten zijn als bijlage 7 bijgevoegd.

Uit de met AERIUS Calculator uitgevoerde berekeningen blijkt dat als gevolg van het 
project de stikstofdepositie ter plaatse van relevante Natura 2000-gebieden toeneemt. 

Uit de berekening van het project blijkt dat het extra verkeer dat van en naar de 
projectlocatie gaat rijden en het gebruik van mobiele werktuigen leidt tot een maximale 
depositie van 0,01 mol N/ha/jaar. Gezien deze bijdrage kunnen significante negatieve 
effecten op voorhand niet worden uitgesloten. Deze bijdrage is berekend voor het 
stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden Lonnekermeer, Lemselermaten en Achter de 
Voort, Agelerbroek & Voltherbroek. 

Ten aanzien van projecten met een kleine, tijdelijke depositie zegt BIJ12 het volgende: 
Voor tijdelijke projecten met een geringe toename van de stikstofdepositie kleiner dan 
of gelijk aan 0,05 mol N/ha/jaar over een periode van twee jaar in de aanlegfase (of een 
equivalent daarvan), kan er tegenwoordig, vanuit onder andere de spreiding van mobiele 
werktuigen, beredeneerd worden dat negatieve gevolgen op stikstofgevoelige 
habitattypen en leefgebieden op voorhand kunnen worden uitgesloten2. De berekende 
deposities vallen binnen de gestelde drempelwaarde. Het is aan de betreffende 
omgevingsdienst (Omgevingsdienst Achterhoek) om te bepalen of zij bovenstaande 
redeneerlijn volgen. 

De bovenstaande redeneerlijn heeft betrekking op mobiele werktuigen en ander 
materieel, die tijdelijk stikstofemissies veroorzaken. Dit materieel wordt, verspreid over 
Nederland, telkens opnieuw ingezet voor verschillende projecten. De emissies van dit 
materieel vormen daardoor bestaande emissiebronnen die al sinds de aanwijzing van 
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de Natura 2000-gebieden onderdeel uitmaken van de bestaande achtergronddepositie. 
Dit materieel veroorzaakt ten opzichte van de totale achtergronddepositie een minieme 
deken die, voor wat betreft de ruimtelijke verdeling, vrijwel constant is. De emissie 
veroorzaakt door dit materieel is bovendien in de loop van de tijd steeds lager geworden 
door het schoner worden van motoren en het toepassen van emissie reducerende 
technieken.

Conclusies soortenbescherming

In het projectgebied komen beschermde soorten voor die mogelijk negatieve effecten 
ondervinden als gevolg van de voorgenomen werkzaamheden. In de nabijheid van het 
projectgebied zijn tevens mogelijk jaarrond beschermde vogelnesten aanwezig. Verder 
kunnen er verblijfplaatsen en essentiële vliegroutes van vleermuizen binnen de 
invloedsfeer van de werkzaamheden aanwezig zijn. Mogelijk zijn beschermde soorten 
uit de volgende soortgroepen binnen de invloedsfeer van de werkzaamheden aanwezig: 
amfibieën, reptielen, libellen, dagvlinders en vaatplanten. In tabel 4.2 is aangegeven 
welke gevolgen de mogelijke aanwezigheid van (het leefgebied van) deze soorten heeft 
voor het voorliggende project. Aangegeven is of een nader onderzoek nodig is, of er 
sprake is van een overtreding van de Wet natuurbescherming, of dit middels 
maatregelen voorkomen kan worden en of bij de uitvoering van het project een 
ontheffing nodig is. In Hoofdstuk 5 van de Natuurtoets (bijlage 6) staat de onderbouwing 
voor de gegeven conclusies. Na het terreinbezoek kan pas op een realistische wijze 
beoordeeld worden voor welke soorten binnen het projectgebied potentieel geschikt 
leefgebied aanwezig is.

Tabel 4.2: Mogelijk voorkomen van en effecten op beschermde soorten in het 
projectgebied.
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4.4.2  Conclusie

Op grond van bovenstaande wordt geconcludeerd dat het aspect natuur de uitvoering 
van het bestemmingsplan niet belemmert. De voorgestelde maatregelen worden 
genomen.
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4.5  Externe veiligheid

4.5.1  Bureauonderzoek

Op basis van de website www.risicokaart.nl zijn de bestaande risicobronnen 
geraadpleegd. In figuur 4.2. zijn deze bronnen zichtbaar. De ondergrondse 110kV 
kabelverbinding kruist een aardgasleiding (NEN 3650-leiding). Dit betreft de volgende 
aardgasleiding:

Naam A-670, diameter 762 mm, wanddikte 10 mm, maximale werkdruk 80 bar.

De aardgasleiding (buisleiding) is met een rode stippellijn in figuur 4.2 weergegeven.

Bij de keuze voor de ligging van de ondergrondse 110kV kabelverbinding is rekening 
gehouden met de veiligheidsafstanden uit het Handboek Risicozonering Windturbines. 
Aan de veiligheidsafstand van minimaal 245 meter wordt voldaan.

De aanwezigheid  van de aardgasleiding brengt risico's met zich mee. In paragraaf 4.8 
wordt hier verder op ingegaan.

Figuur 4.2: uitsnede risicokaart

4.5.2  Conclusie

Assets van TenneT vallen zelf niet onder de werkingssfeer van wet- en regelgeving ten 
aanzien van externe veiligheid. De realisatie van de ondergrondse 110kV 
kabelverbinding heeft geen gevolgen voor het risiconiveau (plaatsgebonden risico en 
groepsrisico) van de hiervoor vermelde risicobron.

Er is geen sprake van vaststelling van een ruimtelijk besluit, dat betrekking heeft op de 
gronden in de omgeving van een (niet) basisnetroute en die de bouw, vestiging of 
aanleg van nieuwe kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten toelaat. Er worden met dit 
plan geen nieuwe kwetsbare bestemmingen mogelijk gemaakt. Een nadere 
verantwoording hoeft dan ook niet te worden opgesteld.
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De realisatie van de ondergrondse 110kV kabelverbinding is vanuit het aspect externe 
veiligheid planologisch aanvaardbaar.

4.6  Geluid

De Wet geluidhinder (Wgh) heeft tot doel de mensen te beschermen tegen 
geluidsoverlast. Op basis van deze wet dient bij het opstellen van ruimtelijke plannen 
aandacht te worden besteed aan het aspect geluid.

De ondergrondse 110kV kabelverbinding is geen geluidgevoelige bestemming in de zin 
van de Wet geluidhinder (Wgh). Een akoestisch onderzoek is daarom niet 
noodzakelijk. 

Voor de aanleg van de ondergrondse 110kV kabelverbinding vinden de nodige 
werkzaamheden plaats. Deze werkzaamheden en het hierbij in te zetten materieel 
veroorzaken een bepaalde geluidsbelasting op de omgeving.

De effecten vanwege de geluidshinder op omwonenden treden alleen op tijdens de 
aanleg van de ondergrondse 110kV kabelverbinding. De ene activiteit duurt langer dan 
de andere activiteit en iedere activiteit heeft een andere geluidssterkte. Het gaat hierbij 
om tijdelijk geluid veroorzaakt door vrachtverkeer, graven en boren. De Wet geluidhinder 
bevat geen regels voor dergelijke tijdelijke situaties. De uiteindelijke ondergrondse 
kabels zijn volledig geluidloos.   

Mogelijk is wel de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) van toepassing op de 
aanlegfase. De werkzaamheden zullen binnen de gestelde normen van de APV worden 
uitgevoerd.

De realisatie van de ondergrondse 110kV kabelverbinding is vanuit het aspect geluid 
planologisch aanvaardbaar.

4.7  Gezondheid

Magneetvelden hoogspanningsverbindingen

De sterkte van elektrische en magnetische velden is afhankelijk van de aanwezige 
spanning (elektrisch veld) of de stroomsterkte (magnetisch veld), maar is ook sterk 
afhankelijk van de afstand tot de bron. Net als bij een warmtebron geldt voor elektrische 
en magnetische velden dat de veldsterkte snel afneemt wanneer de afstand tot de bron 
groter is. Bij ondergrondse hoogspanningskabels spelen elektrische velden geen rol. 
Door de metalen beschermingsmantel om de kabel wordt het elektrisch veld volledig 
afgeschermd. 

Voor wat betreft magneetvelden rond hoogspanningsinfrastructuur geldt een 
grenswaarde van maximaal 100 microtesla. Deze waarde komt voort uit aanbevelingen 
van de Europese Unie en geldt als norm voor de maximale blootstelling aan burgers. 
Het volledige hoogspanningsnet van TenneT voldoet aan deze norm op alle voor publiek 
toegankelijke plaatsen. 

Het toenmalige ministerie van VROM (nu ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) 
heeft aanvullend in 2005 een beleidsadvies aan gemeenten, provincies en 
netbeheerders voor bovengrondse hoogspanningslijnen gegeven. De kern van het 
beleidsadvies luidt als volgt:

Op basis van het voorgaande adviseer ik u om bij de vaststelling van streek- en 
bestemmingsplannen en van de tracés van bovengrondse hoogspanningslijnen, dan wel 
bij wijzigingen in bestaande plannen of van bestaande hoogspanningslijnen, zo veel als 
redelijkerwijs mogelijk is te vermijden dat er nieuwe situaties ontstaan waarbij kinderen 
langdurig verblijven in het gebied rond bovengrondse hoogspanningslijnen waarbinnen 
het jaargemiddelde magneetveld hoger is dan 0,4 microtesla (de magneetveldzone). 

 
34  ontwerp



 Buitengebied Hof van Twente, herziening hoogspanning tracé Oele - Hengelo
 

Het beleidsadvies is alleen van toepassing op bovengrondse 
hoogspanningsverbindingen. Andere elektrische infrastructuur of voorzieningen zoals 
ondergrondse hoogspanningsverbindingen, hoogspanningsstations, 
transformatorhuisjes, spoorlijnen, tramwegen en dergelijke vallen niet onder het 
beleidsadvies. Het beleidsadvies is dus niet van toepassing op de ondergrondse 
kabelverbinding die in dit bestemmingsplan planologisch mogelijk wordt gemaakt.

De realisatie van de ondergrondse 110kV kabelverbinding is vanuit het aspect 
gezondheid aanvaardbaar. Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat er binnen de 
belemmerende strook geen gevoelige objecten aanwezig zijn.

4.8  Kabels en leidingen

Bij de aanleg van een ondergrondse 110kV kabelverbinding is het belangrijk te bezien 
of er andere ondergrondse infrastructuur aanwezig is in de vorm van kabels en leidingen 
die nadelig kunnen worden beïnvloed door de ondergrondse 110kV kabelverbinding. Het 
is ook mogelijk dat het functioneren van de ondergrondse 110kV kabelverbinding 
nadelig wordt beïnvloed door de aanwezigheid van kabels en leidingen. Bij de aanleg 
wordt rekening gehouden met kabels- en leidingverordening van de betrokken 
gemeenten.

Kruisingen worden uitgevoerd door middel van een boring en vormen daarmee geen 
belemmering. Bij het kruisen van gasleidingen door middel van boringen wordt een 
afstand van 5 meter boven of onder de gasleiding aangehouden. Bij conventionele 
aanleg (open ontgraving) kan de afstand beperkt blijven tot 0,5 à 1 meter. De 
ondergrondse 110kV kabelverbinding kruist in de gemeente Hengelo een aantal 
gasleidingen. De betrokken beheerders, TenneT en Gasunie, stemmen een en ander 
op elkaar af. Daar waar noodzakelijk worden maatregelen getroffen.

In de NEN norm 3654 zijn afstandsnormen en richtlijnen opgenomen voor gewenste 
afstanden tussen hoogspanningsverbindingen en andere kabels en leidingen. 
Daarnaast is een richtlijn opgenomen om te komen tot een ideale afstand. Hiermee 
dient rekening te worden gehouden bij aanleg en instandhouding van nieuwe 
verbindingen van TenneT. Worden deze afstanden aangehouden dan is de noodzaak tot 
het treffen van maatregelen geminimaliseerd en kan de ongestoorde ligging beter 
worden geborgd. .

4.9  Luchtkwaliteit

4.9.1  Onderzoek

Nederland heeft de Europese regels ten aanzien van luchtkwaliteit geïmplementeerd in 
de Wet milieubeheer (Wm), titel 5.2 Luchtkwaliteitseisen. 

Alleen waar sprake is van in de Wm genoemde uitoefening van bevoegdheden of 
toepassing van wettelijke voorschriften (artikel 5.16, lid 2) èn deze uitoefening of 
toepassing gevolgen kan hebben voor de luchtkwaliteit, dient een toetsing aan de 
grenswaarden voor luchtkwaliteit plaats te vinden. Als aan minimaal één van de 
volgende voorwaarden wordt voldaan, vormen luchtkwaliteitseisen in beginsel geen 
belemmering voor het uitoefenen van de bevoegdheid:

er is geen sprake van een feitelijke of dreigende overschrijding 
van een grenswaarde; 
een project leidt – al dan niet per saldo – niet tot een verslechtering van de 
luchtkwaliteit; 
een project draagt ‘niet in betekenende mate’ (NIBM) bij aan de 
luchtverontreiniging; 
een project past binnen het NSL (Nationaal Samenwerkingsprogramma 
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Luchtkwaliteit), of binnen een regionaal programma van maatregelen.

In de algemene maatregel van bestuur ‘Niet in betekenende mate’ (Besluit NIBM) en de 
ministeriële regeling NIBM (Regeling NIBM) zijn de uitvoeringsregels vastgelegd die 
betrekking hebben op het begrip NIBM. Het begrip ‘niet in betekenende mate’ is 
gedefinieerd als 3% van de grenswaarde voor NO2 en fijn stof (PM10). In de Regeling 
NIBM is een lijst met categorieën van gevallen (inrichtingen, kantoor- en 
woningbouwlocaties) opgenomen die niet in betekende mate bijdragen aan de 
luchtverontreiniging. Deze gevallen kunnen zonder toetsing aan de grenswaarden voor 
het aspect luchtkwaliteit uitgevoerd worden. Ook als het bevoegd gezag op een andere 
wijze, bijvoorbeeld door berekeningen, aannemelijk kan maken dat het geplande project 
NIBM bijdraagt, kan toetsing aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit achterwege 
blijven.

De grootste intensiteit van verkeersbewegingen vindt plaats gedurende de aanlegfase. 
Vervolgens vindt een enkele verkeersbeweging plaats ten behoeve van onderhoud en 
beheer. Naar verwachting is het aantal verkeersbewegingen in de aanlegfase dermate 
laag dat wordt voldaan aan de voorwaarden gesteld in het Besluit NIBM en de Regeling 
NIBM. Vanuit het oogpunt van luchtkwaliteit zijn er geen belemmeringen voor dit 
bestemmingsplan. Er worden geen ontwikkelingen toegelaten die leiden tot een 
substantiële toename van het verkeer. 

4.9.2  Conclusie

Bovenstaande overwegingen laten zien dat wordt voldaan aan de voorwaarden gesteld 
in het Besluit NIBM en de Regeling NIBM. Onderzoek naar de luchtkwaliteit kan 
daarom achterwege blijven.

4.10  Aanwezigheid conventionele explosieven (CE)

Er kunnen als gevolg van gevechtshandelingen uit de Tweede Wereldoorlog 
conventionele explosieven (hierna CE) in het gebied zijn achtergebleven. Er ontstaat bij 
het spontaan aantreffen en beroeren van CE uit de Tweede Wereldoorlog mogelijk een 
verhoogd veiligheidsrisico. Onbedoelde detonaties kunnen bij de uitvoering van 
werkzaamheden in het ergste geval leiden tot dodelijk letsel en zware schade aan 
materieel en omgeving. Spontane CE vondsten kunnen resulteren in meerwerkkosten 
door stagnatie van de uitvoeringswerkzaamheden. In dat kader is onderzoek uitgevoerd 
(zie bijlage 9).

4.10.1  Bureauonderzoek

Het doel van het vooronderzoek is om aan de hand van een breed scala aan historisch 
feitenmateriaal een zo genuanceerd mogelijk beeld met betrekking tot het 
onderzoeksgebied in de Tweede Wereldoorlog te verkrijgen. Aan de hand van deze 
gegevens wordt een antwoord gegeven op de vraag of en zo ja in welke delen van het 
onderzoeksgebied er sprake is van een verhoogd risico op het aantreffen van CE. Er 
wordt daarnaast ingegaan op de te verwachten soort(en) CE, de verschijningsvorm en 
de mogelijke hoeveelheid. Het onderzoek resulteert in een horizontale en verticale 
afbakening van het verdachte gebied door middel van GIS kaartmateriaal en het advies 
om de werkzaamheden onder reguliere omstandigheden uit te voeren, of om 
vervolgstappen te zetten in de vorm van bijvoorbeeld een (projectgebonden) 
risicoanalyse of direct een detectieonderzoek. 
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4.10.2  Conclusie

Op basis van de beoordeelde feiten van het vooronderzoek is geconcludeerd dat er 
indicaties zijn voor de mogelijke aanwezigheid van CE. De volgende 
gevechtshandelingen / CE gerelateerde handelingen hebben in en/of nabij het 
onderzoeksgebied plaatsgevonden: 

het neerkomen van afwerpmunitie.

De volgende CE kunnen mogelijk in het onderzoeksgebied worden aangetroffen: 
afwerpmunitie.

Het onderzoeksgebied is gedeeltelijk verdacht op CE. Het CE verdachte gebied is 
horizontaal afgebakend op de CE-bodembelastingkaart.

De horizontale en verticale afbakening van de CE verdachte gebieden wordt besproken 
in hoofdstuk 4.5 van het bijgevoegd rapport (zie Bijlage 9). In figuur 4.5 is een uitsnede 
van de bodembelastingkaart opgenomen.

 

Figuur 4.5: Uitsnede CE-bodembelastingkaart

Er kan op basis van het onderzoek direct tot opsporing van CE worden overgegaan. De 
opsporingsfase omvat het geheel van organisatie en uitvoering, achtereenvolgens: 
werkvoorbereiding, detecteren, interpreteren, lokaliseren, laagsgewijs ontgraven en 
identificeren van de vermoede explosieven, tijdelijk veiligstellen van de situatie tot aan 
overdracht aan de EOD en proces-verbaal van oplevering aan TenneT en de gemeente. 
Wanneer de opsporingsfase voor de relevante gebieden is afgerond is het aspect CE 
geen belemmering voor de uitvoering van het bestemmingsplan. Er kan ook worden 
gekozen om eerst om via verder onderzoek een nadere verdiepingsslag te maken en te 
kijken of de verdachte gebieden kunnen worden verkleind.

Uitgangsunt is dat eventuele detectiewerkzaamheden voorafgaand aan de realisatie 
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worden uitgevoerd.

4.11  Waterhuishouding

4.11.1  Onderzoek

De Watertoets is een procesinstrument om wateraspecten een plaats te kunnen geven 
in de planvorming. Waterbeheerders worden in een vroeg stadium betrokken bij de 
planvorming om zo een duurzame omgang met hemel-, grond- en oppervlaktewater te 
waarborgen en “water” mee te laten wegen in het planproces. Met de watertoets 
worden afspraken gemaakt over de wijze waarop in ruimtelijke plannen rekening 
gehouden wordt met het belang van water. Het plangebied ligt in het beheersgebied van 
het Waterschap Vechtstromen.     

Een legger is een aanvulling op de Keur. Een keur is een stelsel van gebods- en 
verbodsbepalingen voor het in stand houden van de waterkeringen, waterhuishouding en 
wegen. In de Legger zijn de watergangen opgenomen, waarop de keur van toepassing 
is. Uit de Legger blijkt dat voor de ondergrondse 110kV kabelverbinding in de gemeente 
Hof van Twente geen eisen zijn opgenomen. 

De ondergrondse 110kV kabelverbinding leidt verder niet tot effecten op het grondwater. 
Het deel van de kabelverbinding dat met gestuurde boringen, persingen en open 
ontgravingen onder de grond wordt aangelegd leidt niet tot extra verhard oppervlak op 
maaiveld.

4.11.2  Conclusie

Het aspect water is geen belemmering voor de uitvoering van het plan. In het kader van 
het vooroverleg ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening wordt door de gemeente 
advies gevraagd aan het Waterschap (zie paragraaf 7.2).

4.12  Milieu-effectrapportage

4.12.1  Besluit m.e.r.

Voor plannen en besluiten die ontwikkelingen bevatten die (mogelijk) belangrijke 
nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben, geldt de verplichting om de 
procedure voor milieueffectrapportage te doorlopen of te beoordelen of het doorlopen 
van een dergelijke procedure noodzakelijk is (een m.e.r.-beoordeling). Op die manier 
krijgt milieu een volwaardige rol in de afweging van belangen. 

De milieueffectrapportage is geregeld in de Wet milieubeheer en nader uitgewerkt in de 
AMvB Besluit m.e.r. De categorieën van activiteiten waarbij deze verplichting aan de 
orde is, zijn vastgelegd in het Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.). Het 
Besluit m.e.r. bestaat uit een hoofddeel en een bijlage. De activiteiten die belangrijke 
nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben, staan genoemd in de bijlagen van het 
Besluit milieueffectrapportage. Het gaat om de C-lijst en de D-lijst waarin alle 
activiteiten staan genoemd waarvoor m.e.r.-verplichtingen kunnen gelden. De aard en 
omvang van de activiteit bepaalt in belangrijke mate welke verplichtingen gelden ten 
aanzien van de rapportages. Er is sprake van een vormvrije m.e.r.-beoordeling, een 
m.e.r.-beoordeling of een m.e.r.-plicht.

De gevallen waarvoor een milieueffectrapportage verplicht is, staan in onderdeel C. De 
gevallen waarvoor een m.e.r.-beoordeling verplicht is, staan in onderdeel D. De gevallen 
in onderdeel D zijn overigens indicatief. 

De verplichting voor een m.e.r.-beoordeling geldt ook wanneer op grond van de 
selectiecriteria in bijlage III bij de EEG-richtlijn milieu-effectbeoordeling niet kan worden 
uitgesloten dat de activiteit belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben. 
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Deze omstandigheden zijn:
1. de kenmerken van de projecten (omvang project, gebruik van natuurlijke 

hulpbronnen, productie van afvalstoffen, verontreiniging en hinder, risico en 
ongevallen en de cumulatie met andere projecten); 

2. de plaats van de projecten (bijzondere gebieden, bestaand grondgebruik, 
rijkdom/kwaliteit/regeneratievermogen van natuurlijke hulpbronnen van het gebied, 
het opnamevermogen van het natuurlijk milieu); 

3. de kenmerken van de potentiële effecten (in samenhang met de eerste twee 
criteria: bereik, grensoverschrijdende karakter van het effect, 
orde/grootte/complexiteit effect, waarschijnlijkheid effect, 
duur/frequentie/onomkeerbaarheid van het effect).

Gelet op de wetswijziging per 16 mei 2017 moet er voor de aanleg van een 
ondergrondse hoogspanningsleiding op grond van het Besluit m.e.r. bijlage D een 
aanmeldingsnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling door de initiatiefnemer worden 
opgesteld, op basis waarvan de gemeente een besluit neemt over de 
m.e.r.-beoordelingsplicht.

Tabel 4.3: Besluit m.e.r. bijlage D24.2 

4.12.2  Aanmeldingsnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling

De aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling is als bijlage 8 bijgevoegd. Geconcludeerd 
wordt, dat er geen sprake is van waarschijnlijk belangrijke gevolgen voor het milieu, 
zoals bedoeld in artikel 7.16 en 7.17 Wet milieubeheer. Het maken van een 
milieueffectrapport voor de besluitvorming over het plan is niet nodig.
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Hoofdstuk 5  Juridische plantoelichting
Dit hoofdstuk beschrijft de plansystematiek van het bestemmingsplan. Eerst wordt 
ingegaan op de planopzet, waarna een toelichting volgt op de planregels.

5.1  Verantwoording planvorm

Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen

Het voorliggende bestemmingsplan is opgesteld volgens de Standaard Vergelijkbare 
Bestemmingsplannen 2012 (SVBP2012) en voldoet aan de vereisten op het gebied van 
digitalisering. Het bestemmingsplan voldoet tevens aan de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo) die per 1 oktober 2010 in werking is getreden.

Opzet van de planregels

De planregels van dit bestemmingsplan zijn als volgt opgezet:
Inleidende regels: In dit hoofdstuk worden de in de planregels gehanteerde 
begrippen nader verklaard, zodat interpretatieproblemen zoveel mogelijk worden 
voorkomen. Daarnaast wordt aangegeven op welke wijze bepaalde afmetingen 
dienen te worden gemeten.
Bestemmingsregels: bevat de bestemmingsregels. Hierin worden de op de 
verbeelding aangegeven bestemmingen omschreven en wordt bepaald op welke 
wijze de gronden en opstallen gebruikt mogen worden. Het betreft in dit 
bestemmingsplan de dubbelbestemming Leiding-Hoogspanning.
Algemene regels: bevat bepalingen die van toepassing zijn op meerdere 
bestemmingen, zodat het uit praktische overwegingen de voorkeur verdient deze in 
een afzonderlijk hoofdstuk onder te brengen.
Overgangs- en slotregels: bevat de overgangs- en slotregels. Hierin is het 
overgangsrecht geregeld alsmede de titel.

Bij de opzet van de planregels is het aantal regels zo beperkt mogelijk gehouden en 
slechts datgene geregeld, wat werkelijk noodzakelijk is. Er is daarom gekozen voor 
een zogenaamde facetregeling. Dat betekent dat de onderliggende bestemmingen van 
de vigerende bestemmingsplannen blijven gelden voor deze gronden voor zover dit niet 
in strijd komt met de regeling uit dit bestemmingsplan. Er wordt als het ware alleen een 
dubbelbestemming overheen gelegd. In de vigerende bestemmingsplannen zijn is de 
bestemmingen 'Leiding -  Hoogspanningsverbinding' opgenomen voor bestaande 
(bovengrondse) kabelverbindingen. Deze bestemmingen blijven zo gelden. Voor de 
nieuwe ondergrondse 110kV kabelverbinding geldt de bestemming Leiding - 
Hoogspanning 1.

5.2  Toelichting op de planregels

De planregels zijn als volgt opgebouwd:

Hoofdstuk 1: Inleidende regels
Artikel 1 Begrippen: de in de regels gebezigde begrippen worden hierin omschreven ter 
verduidelijking van de betekenis en ter voorkoming van verschil in interpretatie.

Artikel 2 Wijze van meten: een omschrijving van de wijze waarop het meten dient 
plaats te vinden.

Hoofdstuk 2: Bestemmingsregels 

Artikel 3 Leiding - Hoogspanning toepassingsbereik en partiële herziening

In dit artikel is aangegeven op welke wijze dit plan doorwerkt in relatie met de vigerende 
bestemmingsplannen.
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Met dit artikel wordt ten eerste aan de vigerende bestemmingsplannen een 
dubbelbestemming Leiding - Hoogspanning 1 toegevoegd, waarvan de regels in artikel 4 
zijn opgenomen. Dit maakt de aanleg van de ondergrondse 110kV kabelverbinding 
mogelijk. 

Daarnaast voegt het bestemmingsplan aan de volgende plannen regels toe:
bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, vastgesteld op 16 december 2014;
bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, vastgesteld op 9 december 2015;
bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, herziening regels beleid KGO, 
vastgesteld op 7 maart 2017;
bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, Veegplan 2018, vastgesteld op 10 
juli 2018 
bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, Veegplan 2019, vastgesteld op 
15-10-2019,

zodat bij de aanleg van de ondergrondse  110kV-kabelverbinding geen 
omgevingsvergunningen nodig zijn die in verschillende bestemmingen in de geldende 
bestemmingsplannen zijn opgenomen:

1. Aan de bestaande regels van artikel 4 'Agrarisch met waarden' wordt in lid 4.5.3 
een nieuw sub e toegevoegd die als volgt luidt: "e. werken, geen bouwwerken 
zijnde of werkzaamheden die de aanleg van een ondergrondse 
hoogspanningsverbinding en de daarbij horende constructies, installaties en 
apparatuur betreffen". Het geldende bestemmingsplan vereist een 
omgevingsvergunning voor het aanbrengen van ondergrondse of bovengrondse 
transport-, energie-, en/of communicatieleidingen en daarmee verband houdende 
constructies, installaties en apparatuur. Deze moet worden geweigerd, indien door 
het uitvoeren van het werk, geen bouwwerk zijnde of de werkzaamheid dan wel 
door de daarvan direct of indirect te verwachten gevolgen blijvend onevenredige 
afbreuk wordt gedaan aan de ter plaatse aanwezige landschappelijke waarden en 
hieraan door het stellen van voorwaarden niet of onvoldoende kan worden tegemoet 
gekomen. Aangezien de  kabelverbinding op die gronden ondergronds wordt 
aangelegd, waarbij de situatie weer in de oude staat wordt hersteld, worden geen 
landschappelijke waarden aangetast.

2. Aan de bestaande regels van artikel 16 'Natuur' wordt in lid 16.3.3 onder een nieuw 
sub e toegevoegd die als volgt luidt: ".e. werken, geen bouwwerken zijnde of 
werkzaamheden die de aanleg van een ondergrondse hoogspanningsverbinding en 
de daarbij horende constructies, installaties en apparatuur betreffen." Het geldende 
bestemmingsplan vereist een omgevingsvergunning voor het aanbrengen van 
ondergrondse en bovengrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen 
en de daarmee verband houdende constructies, installaties en apparatuur. Deze 
omgevingsvergunning  moet worden geweigerd, indien door het uitvoeren van het 
werk, geen bouwwerk zijnde of de werkzaamheid dan wel door de daarvan direct of 
indirect te verwachten gevolgen blijvend onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de 
natuur- en landschapswaarden en hieraan door het stellen van voorwaarden niet of 
onvoldoende kan worden tegemoet gekomen. Aangezien de kabelverbinding op die 
gronden ondergronds wordt aangelegd, waarbij de situatie weer in de oude staat 
wordt hersteld, worden geen landschappelijke waarden aangetast. Of er geen 
natuurwaarden worden aangetast moet volgen uit de natuurtoets. Vooruitlopend 
daarop wordt deze regeling alvast opgenomen.

3. Aan de bestaande regels van artikel 37 'Waarde - Archeologische verwachting 1' 
wordt in lid 37.4.3 onder een nieuw sub e toegevoegd die als volgt luidt: "e. de 
werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden die de aanleg van een 
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ondergrondse hoogspanningsverbinding en de daarbij horende constructies, 
installaties en apparatuur betreffen". Het geldende bestemmingsplan vereist een 
omgevingsvergunning voor het aanbrengen van ondergrondse en bovengrondse 
transport-, energie- of telecommunicatieleidingen en de daarmee verband houdende 
constructies. Deze omgevingsvergunning  wordt slechts verleend, indien door de 
werken, geen bouwwerken zijnde, en/of werkzaamheden, dan wel door de daarvan 
(direct of indirect) te verwachten gevolgen de archeologische waarden niet 
onevenredig (kunnen) worden geschaad. Uit het archeologisch onderzoek volgt dat 
er geen archeologische waarden worden geschaad.

4. Aan de bestaande regels van artikel 38 'Waarde - Archeologische verwachting 2' 
wordt in lid 38.4.3 onder een nieuw sub f toegevoegd die als volgt luidt: "f. de 
werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden die aanleg van een 
ondergrondse hoogspanningsverbinding en de daarbij horende constructies, 
installaties en apparatuur betreffen". Het geldende bestemmingsplan vereist een 
omgevingsvergunning voor het aanbrengen van ondergrondse en bovengrondse 
transport-, energie- of telecommunicatieleidingen en de daarmee verband houdende 
constructies. Deze omgevingsvergunning  wordt slechts verleend, indien door de 
werken, geen bouwwerken zijnde, en/of werkzaamheden, dan wel door de daarvan 
(direct of indirect) te verwachten gevolgen de archeologische waarden niet 
onevenredig (kunnen) worden geschaad. Vooruitlopend op de resultaten van het 
archeologisch onderzoek wordt deze regeling alvast opgenomen.

Artikel 4 Leiding - Hoogspanning 1: Dit artikel bevat de bepalingen die direct verband 
houden met de op de verbeelding aangegeven dubbelbestemming Leiding - 
Hoogspanning 1. De regeling voor de ondergrondse 110kV kabelverbinding is een 
zogenaamde facetregeling. Dat betekent dat de onderliggende bestemmingen van de 
vigerende bestemmingsplannen blijven gelden voor deze gronden, met inachtneming 
van hetgeen hierboven is beschreven. Er wordt als het ware alleen een 
dubbelbestemming overheen gelegd. 

Uitgangspunt van de dubbelbestemming is een zone van 11 meter breed. Deze 11 
meter is opgebouwd uit een beschermingszone van maximaal 5,5 meter aan 
weerszijden vanaf de hartlijn. Binnen dit gebied wordt de ondergrondse 110kV 
kabelverbinding aangelegd. Het toepassen van deze zone levert geen onevenredige 
belemmeringen op voor de overige aanwezige bestemmingen.

Ter plaatse van deze gronden geldt, dat er alleen bouwwerken, geen gebouwen zijnde 
mogen worden gebouwd ten behoeve van deze bestemming. Voor bepaalde werken en 
werkzaamheden is een vergunningenstelsel opgenomen. In de regels is opgenomen dat 
een vergunning voor werken en werkzaamheden kan worden verleend indien de 
belangen van de leiding niet onevenredig worden geschaad. Daarmee wordt gedoeld op 
ontwikkelingen in de nabijheid van de hoogspanningsverbinding die van invloed kunnen 
zijn op de ongestoorde ligging, maar die niet per se noodzakelijkerwijs op die locatie 
moeten worden gerealiseerd. Een voorbeeld hiervan is de aanleg van een bos of 
realisatie van bepaalde bouwwerken. Voor de aanleg van de 
hoogspanningsverbindingen zelf is geen omgevingsvergunning voor het uitvoeren van 
werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden noodzakelijk. Het 
vergunningenstelsel is uitsluitend opgenomen om de aangelegde 
hoogspanningsverbinding te beschermen. Het is immers de bedoeling om de aanleg 
van de hoogspanningsverbinding direct mogelijk te maken. Zo wordt de aanleg van de 
hoogspanningsverbinding niet gefrustreerd door een omgevingsvergunningenstelsel. Ten 
behoeve van de aanleg is immers voldoende onderzoek uitgevoerd.

Via een afwijking van de bouwregels kan, mits de veiligheid van de 
hoogspanningsverbinding niet onevenredig wordt geschaad, op of in de 
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beschermingszone worden gebouwd ten behoeve van de primaire bestemming. 

Hoofdstuk 3: Algemene regels

Artikel 5 Anti-dubbeltelregel: deze bepaling (conform het Besluit ruimtelijke ordening) 
dient om te voorkomen dat situaties ontstaan die niet in overeenstemming zijn met de 
bedoeling van het plan. Via de anti-dubbeltelregeling wordt voorkomen dat eenzelfde 
terrein twee keer wordt ‘meegenomen’ bij de beoordeling van een bouwaanvraag. Grond 
die al eerder moest worden meegeteld bij de beoordeling van een bouwplan mag niet 
nog eens worden meegeteld bij een nieuwe bouwaanvraag. 

Hoofdstuk 4: Overgangs- en slotregels

Artikel 6 Overgangsrecht: in deze bepaling wordt vorm en inhoud gegeven aan het 
overgangsrecht. Het overgangsrecht is conform het Besluit ruimtelijke ordening 
opgenomen.

Artikel 7 Slotregel: dit artikel haalt de naam aan van het bestemmingsplan.
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Hoofdstuk 6  Economische uitvoerbaarheid

6.1  Grondexploitatiewet

Op grond van artikel 6.12 Wro, lid 1 (afdeling 6.4 grondexploitatie) stelt de 
gemeenteraad bij de vaststelling van (onder meer) een bestemmingsplan een 
exploitatieplan vast voor gronden waarop een bouwplan is voorgenomen, indien het 
kostenverhaal niet op een andere wijze is verzekerd. 

Het moet gaan om een bouwplan, omdat de effectuering van het kostenverhaal op 
grond van het exploitatieplan altijd gekoppeld is aan de verlening van de 
omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen. In het Besluit ruimtelijke ordening is 
aangegeven wat onder een bouwplan moet worden verstaan (Art. 6.2.1 Bro):

de bouw van een of meer woningen; 
de bouw van een of meer hoofdgebouwen; 
de uitbreiding van een hoofdgebouw met tenminste 1.000 m2 of met een of meer 
woningen; 
de verbouwing van een of meer aangesloten gebouwen die voor andere doeleinden 
in gebruik of ingericht waren, voor woondoeleinden, mits tenminste 10 woningen 
worden gerealiseerd; 
de verbouwing van een of meer aangesloten gebouwen voor andere doeleinden in 
gebruik of ingericht waren, voor kantoor- of horecadoeleinden, mits de cumulatieve 
oppervlakte van de nieuwe functies ten minste 1.500 m2 (was 1.000 m2) bedraagt;' 
de bouw van kassen met een oppervlakte van ten minste 1.000 m2.

Een exploitatieplan is niet vereist, indien het verhaal van kosten van de grondexploitatie 
anderszins is verzekerd, bijvoorbeeld via gronduitgifte, precarioverordening of 
(exploitatie)overeenkomsten. Uiteraard is een exploitatieplan ook niet noodzakelijk, als 
realisering van het bouwplan geen kosten vergt van de overheid.

Conclusie 

Dit bestemmingsplan maakt geen bouwplannen in de zin van de Grondexploitatiewet 
mogelijk. Het opstellen van een exploitatieplan of anterieure overeenkomst is dan ook 
niet aan de orde.

6.2  Kosten van aanleg en instandhouding

De kosten voor de aanleg van de een ondergrondse 110kV kabelverbinding komen uit 
het investeringsfonds van TenneT (CAPEX) en de kosten voor het instandhouden 
komen uit de aansluitkosten (OPEX). De leveringszekerheid is een wettelijke taak van 
TenneT op grond van de Elektriciteitswet 1998. Indien nut en noodzaak van een project 
zijn aangetoond kan TenneT de investeringskosten doorberekenen in de tarieven voor 
transport van elektriciteit.

6.3  Vestiging zakelijk recht

Voor de aanleg en instandhouding van de ondergrondse 110kV kabelverbinding moet 
TenneT gebruik kunnen (blijven) maken van een strook grond ter plaatse van de 
ondergrondse 110kV kabelverbinding. Deze strook (de zakelijk rechtstrook) is 
vastgesteld op basis van het benodigde ruimtebeslag voor aanleg en instandhouding. 
Daarbij is rekening gehouden met veiligheidseisen. 

Om gebruik te kunnen (blijven) maken van de grond in deze strook wil TenneT bij 
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voorkeur een zakelijk rechtovereenkomst (inclusief gebruiksovereenkomst) afsluiten 
met de eigenaar, de eventuele overige zakelijk gerechtigden (erfpachters, 
opstalhouders, et cetera) en de eventuele persoonlijk gerechtigden (huurder, pachters, 
et cetera). In deze overeenkomsten worden de afspraken vastgelegd over het gebruik 
van de grond en welke vergoeding en welke rechten op toekomstige vergoedingen de 
rechthebbende van TenneT zal ontvangen. Het zakelijk recht betreft een opstalrecht en 
is een zelfstandig recht dat een inbreuk vormt op het exclusieve gebruiksrecht van de 
eigenaar en de overige zakelijk gerechtigden.

TenneT hanteert bij de vestiging van een zakelijk recht het principe van 
schadeloosstelling (volledige schadevergoeding) zoals de Belemmeringenwet 
Privaatrecht die kent. Schadeloosstelling betekent dat de rechthebbenden vóór en ná 
de vestiging van het zakelijk recht in een gelijkwaardige vermogens- en 
inkomenspositie dienen te verkeren. Schadeloosstelling geschiedt in beginsel ongeacht 
het moment waarop schade zich voordoet.

Belemmeringenwet Privaatrecht

TenneT tracht op minnelijke wijze met grondeigenaren, overige zakelijk gerechtigden en 
gebruikers overeenstemming te bereiken over het gebruik van een strook grond (de 
zakelijk rechtstrook) ter plaatse van de ondergrondse 110kV kabelverbinding door 
middel van het vestigen van een zakelijk recht. In het geval op minnelijke wijze geen 
overeenstemming kan worden bereikt, kan voor aanleg en instandhouding van de 
verbinding een beroep worden gedaan op de Belemmeringenwet Privaatrecht. Middels 
deze wet kan door de Minister van I&W aan de rechthebbenden op de grond een 
zogenaamde gedoogplicht worden opgelegd. In artikel 20 van de Elektriciteitswet 1998 
is onder meer de toegang tot de Belemmeringenwet Privaatrecht vastgelegd voor de 
aanleg van elektriciteitsnetten als hier aan de orde.
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Hoofdstuk 7  Maatschappelijke uitvoerbaarheid

7.1  Communicatie

Ter voorbereiding van de aanleg van de ondergrondse 110kV kabelverbinding hebben de 
betrokken gemeenten met TenneT samengewerkt om het bestemmingsplan vorm te 
geven. TenneT heeft bovendien uitgebreid en zorgvuldig gecommuniceerd met de 
grondeigenaren waar de leiding wordt aangelegd.

7.2  Vooroverlegprocedure ex art. 3.1.1 Bro

Het bestemmingsplan doorloopt de wettelijke procedure. Het concept 
ontwerpbestemmingsplan is in het kader van het wettelijk vooroverleg ex artikel 3.1.1 
Besluit ruimtelijke ordening (Bro) toegestuurd aan de verschillende (semi)overheden en 
belangenorganisaties. 

7.3  Zienswijzenprocedure

P.M.

7.4  Vaststelling

P.M. 
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Bijlagen bij toelichting
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Bijlage 1  Archeologisch bureauonderzoek
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Afbeelding 1. Uitsnede topografische kaart met ligging van het totale plangebied in de gemeentes Hof van 
Twente en Hengelo (Bron: Esri & Partners). Rood: open ontgraving; zwart: gestuurde boring. 
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Samenvatting 

In opdracht van TenneT TSO B.V. heeft Antea Group een archeologisch bureauonderzoek 
uitgevoerd ten behoeve van de geplande aanleg van een 110 kV kabeltracé tussen station 
Hengelo Weideweg en Hengelo Oele (HGLW-HGLO).  
 
Het geplande tracé is in twee gemeentes gelegen, namelijk gemeente Hengelo en gemeente Hof 
van Twente. De totale geplande lengte van dit tracé is circa 5.900 m, waarvan circa 2.800 m in 
open ontgraving plaatsvindt (zie afbeelding 1).  
 
Het onderhavige rapport heeft als zwaartepunt het gedeelte van het tracé dat zich bevindt in de 
gemeente Hof van Twente. De opgetelde lengte van dit tracé is circa 2.270 m. Circa 715 m van dit 
tracé vindt plaats in open ontgraving.  

Het grootste gedeelte van het tracé doorkruist gebieden waarvoor een middelhoge tot hoge 
archeologische verwachting geldt. Deze gebieden zijn gelegen op relatief hoog gelegen gronden 
in het landschap (al dan niet beschermd door een esdek). Vanaf de prehistorie vormden 
dergelijke hoger gelegen gebieden geliefde woon en verblijfplaatsen. Tevens geldt er een hoge 
verwachting voor gebieden in de directe omgeving van een historisch object. Binnen het 
plangebied kunnen met name resten van oude boerderijerven worden aangetroffen. De 
oorsprong van veel van deze boerderijen gaat terug tot in de late middeleeuwen. 
 
In de bestemmingsplannen is voor de zones met een middelhoge tot hoge archeologische 
verwachting is archeologisch onderzoek verplicht bij bodemingrepen dieper dan 0,4 m –mv en 
een gezamenlijke oppervlakte van meer dan 5.000 respectievelijk 2.500 m2. Deze gezamenlijke 
vrijstellingsgrenzen worden overschreden voor de delen van het tracé waar de werkzaamheden 
in open ontgraving plaatsvinden. 
 
Een gedeelte van het tracé bevindt zich in een gebied met een lage archeologische verwachting. 
Gemeente Hof van Twente stelt dat voor deze zones archeologische onderzoek verplicht is bij 
grootschalige ingrepen (met een gezamenlijke oppervlakte van 10 ha of groter). Deze grens 
wordt met het totale project mogelijk overschreden en de lage verwachtingszone wordt daarom 
meegenomen in het advies voor vervolgonderzoek om vast te stellen of er sprake is van 
afwijkende landschappelijke kenmerken. 
 
Geadviseerd wordt om de gebieden waar in open ontgraving wordt aangelegd een verkennend 
booronderzoek uit te voeren met boringen om de 50 m. In totaal betreft dit een te onderzoeken 
lengte van circa 715 m. Het booronderzoek bestaat hiermee uit in totaal 15 tot 20 verkennende 
boringen. Een verkennend boordonderzoek heeft als doel te bepalen in hoeverre het 
bodemprofiel intact is en of er in het bodemprofiel aanwijzingen zijn voor archeologisch 
relevante lagen (zie afbeelding 3). 
 
Hierbij dient te worden opgemerkt dat in een eerder ontwerp van het plangebied uitdrukkelijk 
rekening werd gehouden met de aanleg van tijdelijke werkwegen in het kader van de graaf- en 
aanlegwerkzaamheden. Deze tijdelijke werkwegen zijn echter niet vermeld in het nieuwste 
ontwerp van het tracé. Indien de bodem ter plaatse van de mogelijke werkwegen dieper dan 0,4 
m verstoord wordt, geldt ook voor deze gebieden een onderzoeksplicht. In dat geval adviseren 
wij om ook deze gebieden een verkennend boordonderzoek uit te voeren.  
 
 
Revisiebeheer 
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Het bovenstaande selectieadvies is voorgelegd aan en goedgekeurd door de deskundige van het 
bevoegd gezag, in deze dhr. A. Vissinga (Het Oversticht), d.d. 23-09-2020. Het huidige rapport 
betreft revisie 02. 
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1 Inleiding 

In opdracht van TenneT TSO B.V. heeft Antea Group in april 2019 een archeologisch 
bureauonderzoek uitgevoerd ten behoeve van de geplande aanleg van een 110 kV kabeltracé 
tussen station Hengelo Weideweg en Hengelo Oele (HGLW-HGLO). Het geplande tracé is in twee 
gemeentes gelegen, namelijk gemeente Hengelo en gemeente Hof van Twente. Het geplande 
tracé heeft een totale lengte van circa 5900 m, waarvan circa 2800 m in open ontgraving plaats 
(zie afbeelding 1). 
 
Het onderhavige rapport heeft als zwaartepunt het gedeelte van het tracé dat zich bevindt in de 
gemeente Hof van Twente. De opgetelde lengte van dit tracé is circa 2270 m. Circa 715 m van het 
tracé vindt plaats in open ontgraving. 
 
Het doel van het uitvoeren van een archeologisch bureauonderzoek is het opstellen van een 
gespecificeerde archeologische verwachting voor het plangebied. Waar kunnen we wat 
verwachten? Voor het opstellen van een dergelijke verwachting wordt gebruik gemaakt van 
reeds bekende archeologische waarnemingen, historische kaarten, bodemkundige gegevens en 
informatie over de landschappelijke situatie. Een gespecificeerde verwachting gaat in op de 
mogelijke aanwezigheid, het karakter, de omvang, datering en eventuele (mate van) verstoring 
van archeologische waarden binnen het plangebied. 
 
Dit onderzoek is uitgevoerd conform de BRL 4000, protocol 4002 met daarin besloten de 
Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), versie 4.1.  
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2 Beschrijving onderzoekslocatie 

2.1 Begrenzing onderzoeks- en plangebied 

Het is van belang een onderscheid te maken tussen onderzoeksgebied enerzijds en plangebied 
anderzijds. Het plangebied wordt het gebied bedoeld waarop de in de inleiding genoemde 
plannen betrekking hebben. Binnen dit gebied kunnen eventueel aanwezige archeologische 
resten worden verstoord. Het onderzoeksgebied omvat het gebied waarover informatie is 
verzameld om een goed beeld te krijgen over de mogelijk aanwezige archeologische sporen in 
het plangebied.  
 
Een onderzoeksgebied van 250 m rondom het gehele plangebied wordt daarom voldoende 
geacht om een indruk te krijgen van het archeologisch potentieel van het plangebied. 
 
Het beginpunt van het tracé is gelegen bij 110 kV station Hengelo Weideweg (gemeente Hengelo) 
aan de Generatorstraat huisnummer 61 te Hengelo. Van hieruit loopt het tracé in westelijke 
richting en kruist deze de A35 en de gemeentegrens met de gemeente Hof van Twente. 
Vervolgens loopt het tracé in zuidelijke richting en kruist de N346, de spoorlijn en het 
Twentekanaal (tevens gemeentegrens tussen Hof van Twente en Hengelo). Ten zuiden van het 
Twentekanaal loopt het tracé in oostelijke richting, kruist de A35 weer, naar het 110kV-station 
Hengelo Oele aan de Vöckersweg huisnummer 3 (gemeente Hengelo). De totale lengte van het 
tracé is circa 5.900 m, waarvan circa 2800 m in open ontgraving plaatsvindt.  
 
De opgetelde lengte van het tracé dat zich bevindt in de gemeente Hof van Twente, inclusief 
tijdelijke werkwegen, is circa 2.270 m. Circa 715 m van het tracé vindt plaats in open ontgraving. 
 

2.2 Huidig en toekomstig gebruik 

Huidig gebruik plangebied 
Het grootste gedeelte van het tracé (in open ontgraving) is in gebruik als landbouwgrond.  
 
Consequenties toekomstig gebruik 
Opgeteld circa 715 m vindt in open ontgraving plaats. Naar verwachting wordt de sleuf 4 m breed 
(bovenin, op de bodem 1,5 m) en zal er tot een diepte van 2,1 m –mv grond worden ontgraven. 
Naast de sleufbreedte wordt een werkstrook van minimaal 10 m breed aangehouden op plaatsen 
waar het tracé door weilanden en akkers loopt. Voor het aanleggen van de kabel wordt uitgegaan 
van een voorlopige werkbreedte van 30 m. Langs wegen wordt alleen uitgegaan van de 
sleufbreedte. De oppervlakte van het tracé in open ontgraving bedraagt circa 2 ha (30 m breedte 
bij 715 m lengte). Daarnaast zullen er verschillende tijdelijke werkwegen worden gerealiseerd 
voor het werkverkeer.  
 
Het overige gedeelte van het tracé zal worden aangelegd door middel van HDD-boringen. Voor 
het in- en uittredepunt van de gestuurde boringen zullen putten moeten worden gegraven die 
naar verwachting 5 bij 5 m groot gaan worden.  
 
De hierboven genoemde geplande werkzaamheden kunnen eventueel archeologische resten in 
de bodem verstoren. 
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2.3 Archeologisch beleid 

Op www.ruimtelijkeplannen.nl is te zien dat het tracé onderdeel is van verschillende 
bestemmingsplannen. Binnen het totale plangebied, dus inclusief het gedeelte dat onderdeel is 
van gemeente Hengelo, zijn negen zones aan te wijzen waar werkzaamheden in open ontgraving 
plaatsvinden. In dit bureauonderzoek zijn deze zones onderverdeelt in zogenaamde ‘deeltracés’ 
(zie kaartbijlage 452535-deelgebieden). Deeltracés 4 en 5 zijn bevinden zich in gemeente Hof van 
Twente1 en zijn onderdeel van bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente (2015) 
 
Deeltracé 4 
Voor het meest noordelijke gedeelte van het tracé geldt een dubbelbestemming ‘Waarde - 
Archeologische verwachting 2’. Daarbij geldt dat archeologisch onderzoek noodzakelijk is bij 
grondwerkzaamheden dieper dan 0,4 m -mv en met een grotere oppervlakte dan 5.000 m.2 

 
Voor het middelste gedeelte van deeltracé 4 geldt een dubbelbestemming ‘Waarde - Archeologie 
3’. Hierbij is archeologisch onderzoek noodzakelijk is bij grondwerkzaamheden dieper dan 0,4 m -
mv en met een grotere oppervlakte dan 10 ha. 
 
Voor het meeste zuidelijke gedeelte van deeltracé 4 geldt een dubbelbestemming ‘Waarde - 
Archeologische verwachting 1’.  Daarbij geldt dat archeologisch onderzoek noodzakelijk is bij 
grondwerkzaamheden dieper dan 0,4 m -mv en met een grotere oppervlakte dan 2.500 m2. 
 
Deeltracé 5  
Voor het gedeelte van het tracé dat plaatsvindt in open ontgraving geldt een dubbelbestemming 
‘Waarde - Archeologische verwachting 1’.  Daarbij geldt dat archeologisch onderzoek 
noodzakelijk is bij grondwerkzaamheden dieper dan 0,4 m -mv en met een grotere oppervlakte 
dan 2.500 m2. 
 

2.4 Landschappelijke situatie 

Geologie 
Het plangebied is gelegen in het Oost-Nederlandse zandgebied. Het oostelijk zandgebied 
vertoont in vergelijking met de andere zandgebieden van Nederland een sterk verbrokkeld 
reliëf.2 Er zijn grote plaatselijke verschillen in hoogte, maar ook in de vorm van de ondergrond. 
Dit reliëf is voor een groot deel veroorzaakt door de ijsbedekking in het Saalien. Zo liggen de 
plaatsen Oldenzaal, Ootmarsum, Markelo, Lemele op, of aan de rand van stuwwallen. De meest 
oostelijk gelegen stuwwallen bevatten gestuwde tertiaire afzettingen bestaande uit fijnzandige 
en kleiige mariene sedimenten uit het Eoceen, Oligoceen en Mioceen. Behalve stuwwallen zijn er 
ook grondmorenes aanwezig in de vorm van keileemafzettingen (Formatie van Drenthe). De 
overige stuwwallen bestaan net als de stuwwallen van Midden-Nederland uit grofzandige en 
grindrijke gestuwde sedimenten. Het grootste deel van het oostelijk zandgebied bestaat echter 
uit dekzand en fluvioperiglaciale afzettingen (Formatie van Boxtel). Het plangebied ligt op een 
dergelijke dekzandondergrond. Het dekzandlandschap bestaat uit een afwisseling van 
dekzandvlaktes en dekzandruggen. Het dekzandgebied wordt doorsneden door beekafzettingen 
(Laagpakket van Singraven, Formatie van Boxtel).3 
 
 
Geomorfologie en AHN 

 
1 Deeltracés 1, 2, 3, 6 en 7 zijn gelegen in gemeente Hengelo. 
2 Berendsen, 2000. 
3 Fens, 2017. 
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Geomorfologisch gezien is het plangebied onderdeel van een landschap van hooggelegen 
grondmoreneruggen en gordeldekzanden, die worden doorsneden door beekdalen. Op de 
geomorfologische kaart is te zien dat het plangebied verschillende geomorfologische zones 
doorkruist (zie kaartbijlage 452535-GKN). Over het algemeen worden hoger gelegen delen een 
hogere archeologische verwachting toegekend, aangezien deze zones vanaf de prehistorie 
geliefde woon- en verblijfplaatsen vormden (zie ook hoofdstuk 2.4.1). 
 
Dekzandrug (4B53yc)    Hoge verwachting 
Gordeldekzandrug (3B56yc)  Hoge verwachting 
Grondmorenewelvingen (3L11H)  Middelhoge verwachting 
Dekzandwelvingen (3L51yc)  Middelhoge verwachting  
Beekdaloverstromingsvlakte (2M44) Middelhoge verwachting 
Beekdalbodem (22R42L) Lage verwachting (middelhoog indien gelegen nabij 

prominente dekzandhoogten en -ruggen) 
Dalvormige laagte (22R23) Lage verwachting (middelhoog indien gelegen nabij 

prominente dekzandhoogten en -ruggen)4 
 
Op de hoogtekaart op basis van het Actueel Hoogtebestand Nederland tekent het reliëfrijke 
landschap van het plangebied zich duidelijk af. De dekzandhoogtes /-ruggen zijn hoger gelegen 
en goed zichtbaar op de kaart. De hoogte van het plangebied varieert van circa 14 tot 17 m +NAP.  
In vergelijking tot zijn directe omgeving is het grootste gedeelte van plangebied relatief laag 
gelegen. Helemaal links op een kaart is een gedeelte van de stuwwal van Delden te zien, en 
rechts bevindt zicht het centrum van Hengelo (zie kaartbijlage 452535 -AHN).   
 
Bodem en grondwater 
Een belangrijk deel van de oppervlakte van beide gemeentes bestaat uit dekzandwelvingen, al 
dan niet met grondmorene in de (ondiepe) ondergrond. Hierbij zijn veldpodzolgronden van al 
dan niet lemig fijn zand(Hn21 en Hn23) in oppervlakte het belangrijkste bodemtype. Dit 
bodemtype is ook veel aanwezig in het huidige plangebied, maar op de Bodemkaart van 
Nederland (1.50.000) valt juist de diversiteit aan bodemtypen op (zie kaartbijlage 452535-BOD). 
 
Met name de beekdalen, beekoverstromingsvlakten en dalvormige laagten kennen een brede 
verscheidenheid aan bodemtypen. Bovenstrooms komen voornamelijk beekeerdgronden voor 
(pZg23). De forsere beekdalen kennen voornamelijk leek- of woudeerdgronden (pRn59 en 
pRn86). De essen en bouwlandkampen, die op de hogere delen van het dekzandrelief werden 
aangelegd, werden vermoedelijk vanaf de 16e eeuw bemest door middel van het opbrengen van 
een mengsel van dierlijke mest en heide- of grasplaggen. Nabij de beekdalen zijn voornamelijk 
hoge bruine enkeerdgronden (bEZ23) te vinden.5 

  

 
4 Boshoven et al., 2009. 
5 Keunen & De Roode, 2009.  
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2.4.1 Historische situatie en mogelijke verstoringen 

Bewoningsgeschiedenis en historische situatie 
De vroegste prehistorische en historische bewoning in de omgeving moet gezocht worden op de 
hogere delen van het dekzand en de stuwwallen. De lagere dekzandgebieden waren vermoedelijk 
te moerassig. In Twente zijn vondsten bekend vanaf het midden-paleolithicum.6 
 
Vanaf het neolithicum tot in de Romeinse tijd kenden deze hoger gelegen gebieden een 
toenemende bevolkingsdichtheid. Na de Romeinse tijd nam deze groei weer af, om vervolgens in 
de middeleeuwen weer toe te nemen. In deze periode werd het landschap in cultuur gebracht, 
voornamelijk door het kappen van bos, het ontginnen van veen, en begrazing door schapen 
(waardoor heidevelden ontstonden). Op de hogere delen in het landschap ontstonden 
boerderijen met bijbehorende landbouwwerkzaamheden. Door ophoping van plaggenmest 
ontstonden in de regio essen met enkeerdgronden, en bij latere uitbreidingen van de oude 
bouwlanden ontstonden laarpodzolgronden. De relatief laaggelegen beekdalbodems waren 
ongeschikt voor de landbouw en werden veelal gebruikt als weidegrond. De morenegebieden 
met meestal een dun en vlak dekzanddek kenden een slechte afwateringen en ontwikkelden zich 
tot extensief gebruikte, (natte) heidegebieden. In de 19e en 20e eeuw werd veel van deze 
heidegrond gecultiveerd.7  
 
Op de Bonnebladen (circa 1900, zie kaartbijlage 452535-BON) is te zien dat het tracé veelal in 
landbouwgebied (weide- en akkergrond) en (voormalig) heidegebied gesitueerd is. Op een aantal 
locaties is er in de nabijheid van het tracé bebouwing aanwezig (bijvoorbeeld boerderij ‘Hesling’ 
ten noordwesten van deeltracé 5). De oorsprong van veel van deze boerderijen gaat terug tot in 
de late middeleeuwen.8  
 
Daarnaast is er ten zuidwesten van deelgebied 4 een vijfhoekige structuur zichtbaar (bestaande 
uit een gracht en wal). De functie en ouderdom van deze structuur is niet helemaal duidelijk, 
maar mogelijk is het in de 17e eeuw als vestingwerk aangelegd. Verder naar het noorden is een 
oude landweer gesitueerd uit de periode late middeleeuwen – nieuwe tijd (AMK terrein 13809), 
en het is mogelijk dat er meerdere verdedigingswerken en landweren in het gebied aanwezig 
zijn.9 
 
Mogelijke verstoringen 
Bij het afplaggen en ontginnen (relatief laat) van de heide in historische tijd kan een mogelijke 
verstoring van de bovengrond zijn ontstaan. Tevens kan het gebruik van het gebied als akkerland 
en bosperceel in de 20e eeuw nog schade hebben toegebracht aan de bodem. 
  

 
6 Niekus & Stapert, 2005, pp 105-107. 
7 Idem. 
8 Keunen & De Roode, 2009. 
9 Zielman, 2009. 
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3 Bekende waarden 

3.1 Archeologische waarden 

Uit het Archeologische Informatie Systeem (ARCHIS) van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed 
zijn de bekende archeologische waarden in een omtrek van ongeveer 250 m rondom het 
plangebied opgevraagd. Het betreft archeologische monumenten (AMK-terreinen), 
archeologische waarnemingen (zoals vondsten) en meldingen van eerdere archeologische 
onderzoeken (zie kaart 452535–ARCHIS in de kaartenbijlage). 
 
Gegevens uit ARCHIS: AMK-terreinen 
In het onderzoeksgebied liggen geen terreinen die als archeologisch monument zijn geregistreerd 
(AMK-terreinen). Verder ten westen van deeltracé 4 bevindt zich een AMK-terrein (13809). Het 
betreft een terrein (onderdeel van landgoed Twickel) met een landweer uit de periode late 
middeleeuwen – nieuwe tijd. De landweer is gelegen op de oude grens tussen de twee marken.   
 

Gegevens uit ARCHIS: archeologische waarnemingen en eerdere onderzoeken 
Voor de ligging van de genoemde waarnemingen en onderzoeken wordt verwezen naar de 
kaartbijlage 452535-ARCHIS. Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van het onderzoeksgebied 
hebben onderstaande waarnemingen en onderzoeken betrekking op het gehele tracé (dus 
inclusief het gedeelte dat onderdeel is van gemeente Hengelo).  
 
In de buurt van het plangebied hebben meerdere archeologische onderzoeken plaatsgevonden.  
zaakid. 2700397100 vermeldt verschillende vondsten uit de periode laat-neolithicum – vroege 
ijzertijd. Het betreft o.a. vier (vuur)stenen bijlen, een speerpunt, een vuurstenen schrabber, 
aardewerk en zandsteen. Hoewel is aangegeven dat het gebied zich circa 240 m ten oosten van 
deeltracé 5 bevindt, zijn de exacte vondstlocaties onbekend (het betreft een administratieve 
ARCHIS melding).  
 
Ter hoogte van de Veldweg in de Wooldse buurtschap Buren (circa 1,2 km ten noorden van 
deeltracé 3 in Hengelo) zijn op een hoge dekzandrug met plaggendek (De Haar) over een lengte 
van ongeveer 55 tot 60 m archeologische resten aangetroffen die duiden op een nederzetting uit 
de prehistorie. De combinatie van vuursteen en aardewerk kan duiden op de aanwezigheid van 
archeologische resten uit het neolithicum of de vroege Bronstijd (zaakid. 2051002100). 
 
Bij opgravingen op de Azeler Esch (circa 4,3 km ten noorden van het huidige plangebied) zijn 
diverse vindplaatsen aangetroffen. Op deze locatie zijn resten van kampementen (haardkuilen) 
uit het midden mesolithicum en nederzettingsresten uit de bronstijd gevonden. Tevens zijn hier 
crematiegraven uit de vroeg Romeinse tijd aangetroffen en sporen van vroeg-middeleeuwse 
bewoning (zaakid. 2203145100 (bureauonderzoek) en 2306794100 (archeologische 
begeleiding).10  
 
Bij boringen ten behoeve van de aanleg van een aardgastransportleiding tussen Bornerbroek en 
Epe zijn verschillende archeologische vindplaatsen geïnventariseerd (zaakid. 2250100100). 
Tevens werd bij dit onderzoek ten zuiden van het huidige plangebied een nieuwe vindplaats 
ontdekt. Deze vindplaats staat waarschijnlijk in verband met de naastgelegen havezate 
Oldemeule. Voor dit gebied werd vervolgonderzoek in de vorm van een proefsleuven onderzoek 
geadviseerd. In de nabijheid van het huidige tracé zijn geen aanwijzingen gevonden voor 
archeologische resten. Deze zones konden in principe worden vrijgegeven voor de voorgenomen 

 
10 Zielman, 2013. 
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ingreep. Wel werd aanbevolen om over de gehele lengte van het tracé een archeologische 
inspectie uit te voeren.11  
 
Het gebied direct ten zuiden van deeltracé 6 (gelegen in gemeente Hengelo) is archeologische 
onderzocht (zaakid. 4013706100). Het betreft een gebied dat gelegen is in een beekdal / overige 
laagte met een lage archeologische verwachting. Aan de hand van deze bureaustudie werd het 
gebied vrijgesteld van verder onderzoek. 
 
Bij een booronderzoek direct ten oosten van deeltracé 7 (ten hoogte van de Platinastraat in 
Hengelo) zijn geen archeologische indicatoren gevonden (zaakid. 2214048100). Wel is hier een 
esdek (met zeer veel puin en puinfragmenten aanwezig) aangetroffen. Voor dit gebied is geen 
vervolgonderzoek geadviseerd.12 Iets verder naar het zuiden, in een grasplantsoen aan de 
Platinaweg in het industrieterrein Twentekanaal te Hengelo is over een lengte van ongeveer 150 
m een restant van een dekzandrug met plaggendek aangetroffen. In het bewuste tracédeel 
hebben drie boringen archeologische vondsten opgeleverd. De aard van deze resten is 
vooralsnog onduidelijk. Mogelijk betreft het resten uit het mesolithicum en/of neolithicum en 
sporen van laat-middeleeuwse bewoning (zaakid. 3263647100). 
 
In 2010 heeft Oranjewoud een booronderzoek uitgevoerd ten noordoosten van station Hengelo 
Weideweg 2010 (milieupark Hengelo, zaakid. 2287443100). Het plangebied bleek voor het 
merendeel verstoord door ophoging en /of egalisering en werd vrijgegeven voor verder 
archeologisch onderzoek. Wel bleek dat onder de verstoring of onder de bovenste bodemlaag is 
in een aantal boringen oud bouwland in de vorm van een plaggendek te zien was. Dit is het geval 
aan de randen van het plangebied, de oost- en noordwestkant van het terrein. Hier kunnen 
mogelijk nog archeologische waarden aanwezig zijn in het plaggendek zelf of eronder.13 
 

3.2 Ondergrondse bouwhistorische waarden 

In verreweg het grootste gedeelte van het plangebied zijn geen bekende bouwhistorische 
waarden aanwezig, noch zijn er aanwijzingen dat er resten van vroegere bebouwing te 
verwachten zijn. 
 
In de buurt van het tracé is op een aantal locaties bebouwing aanwezig. Het betreft veelal 
boerderijen, waarvan de oorsprong mogelijk teruggaat tot in de late middeleeuwen. Op de 
huidige en historische kaarten doorsnijdt het tracé dergelijke boerderijerven over het algemeen 
niet, maar het is mogelijk dat de exacte locatie van deze erven enigszins afwijkt van de locaties 
op het kaartmateriaal.  
 
 

  

 
11 Zielman, 2009. 
12 Fijma, 2009. 
13 Arkema et al., 2010.  
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4 Archeologische verwachting 

4.1 Bestaande verwachtingskaarten 

Gemeentelijke verwachtingskaart 
Op de archeologische verwachtingskaart van de gemeente Hof van Twente is tevens te zien dat 
de archeologische verwachting binnen het plangebied verschilt. Ook hier is de verwachting 
voornamelijk gebaseerd op de landschappelijke ligging en (bekende) historische objecten (zie 
afbeelding 2).  
 
De oranje-rode gebieden hebben een hoge archeologische verwachting.14 Het gaat hierbij om 
terreinen, waar op grond van de landschappelijke ligging een grote kans is op het aantreffen van 
archeologische resten. Het betreft: dekzandruggen, gordeldekzandruggen, hoge stuwwallen, 
stuifzandgebieden, smeltwaterruggen, sandrafzettingen, delen van beekdalen binnen een straal 
van 150 m van dekzandruggen en zones van 200 meter om historische elementen als hoeven, 
watermolens, windmolens e.d. De zones rondom historische elementen zijn tevens gearceerd.15  
De lichtoranje gebieden hebben een middelhoge archeologische verwachting. Het gaat hierbij om 
terreinen waar op grond van de landschappelijke ligging een middelhoge kans op het aantreffen 
van archeologische resten: zones van 50 m om de dekzandruggen, dekzandwelvingen, 
gordeldekzandwelvingen, gordeldekzandvlakten, grondmoreneruggen en stuwwallen, relatief 
hooggelegen delen van beekdalen, en beekoverstromingsgebieden.16  
 
De lichtgele gebieden hebben een lage archeologische verwachting. Op grond van de 
landschappelijke ligging is er een kleine kans op het aantreffen van archeologische resten. Het 
betreft: de dekzandvlakten, overige delen van de beekdalen, en laagtes.17  
 

 
14 Beleidsadvies: archeologisch onderzoek is noodzakelijk in plangebieden groter dan 2500 m2 en bij bodemingrepen 
dieper dan 0,4 m-mv.   
15   Beleidsadvies: archeologisch onderzoek is noodzakelijk in plangebieden groter dan 2500 m2 en bij bodemingrepen 
dieper dan 0,4 m-mv.   
16 Beleidsadvies: archeologisch onderzoek is noodzakelijk in plangebieden groter dan 5000 m2 en bij bodemingrepen 

dieper dan 0,4 m-mv.   
17 Beleidsadvies: archeologisch onderzoek is noodzakelijk in plangebieden groter dan 10 ha en bij bodemingrepen dieper 

dan 0,4 m-mv.   
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Afbeelding 2. Uitsnede uit de Archeologische waarden en –verwachtingskaart gemeente Hof van Twente (2010), met 
hierop het geplande tracé geprojecteerd (rood = open ontgraving; zwart = hdd boringen). Bron: Esri & partners. 

4.2 Gespecificeerde archeologische verwachting 

Datering 
Naar verwachting kunnen archeologische resten worden aangetroffen uit de periodes laat-
paleolithicum, mesolithicum, neolithicum, bronstijd, ijzertijd, Romeinse tijd, middeleeuwen en 
nieuwe tijd. 
 
Complextype 
Er is een verwachting voor (seizoens)kampementen uit de steentijd en voor nederzettingen of 
boerenerven (neolithicum-nieuwe tijd). Resten van activiteiten uit deze perioden zijn te 
verwachten op de hogere delen van het dekzandlandschap (dekzandruggen, dekzandkoppen 
en eventueel hogere delen van dekzandwelvingen). Er is een redelijke kans op het aantreffen 
van complexen uit de periode ijzertijd en de Romeinse tijd (nederzettingen, boerenerven), een 
woonplaats of boerenerf (middeleeuwen-nieuwe tijd), akker (neolithicum-nieuwe tijd), 
eventueel plaggendek (middeleeuwen-nieuwe tijd) en verdedigingswerken/landweren 
(middeleeuwen-nieuwe tijd). In een beekdal kunnen beekdalgerelateerde complexen (‘natte 
context’) voorkomen zoals steigers, beschoeiing, depotvondsten, etc. 
 
Omvang 
Afhankelijk van het complextype circa 100 m2 tot meer dan een hectare voor een 
nederzettingsterrein. 
 
Diepteligging 
De genoemde complexen uit de steentijd kunnen direct onder de huidige bouwvoor en al dan 
niet aanwezig plaggendek worden verwacht. Een plaggendek is (in onverstoorde toestand) 0,5 
tot 1,5 m dik. 
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Locatie 
Binnen het plangebied geldt de hoogste archeologische verwachting voor de dekzandhoogten 
en –ruggen en de locaties waar historische boerenerven kunnen worden verwacht. Een 
middelhoge verwachting voor genoemde complexen geldt voor de hogere delen van de 
dekzandwelvingen.  
 
Uiterlijke kenmerken 
Het dekzand vormt het loopvlak in de steentijd en om die reden is het aantreffen van een 
intact top van het dekzand, inclusief een podzolprofiel dat op langdurig droge condities wijst,  
een aanwijzing voor het mogelijk intact aanwezig zijn van een vindplaats uit de steentijd (in-
situ vondsten van bewerkt vuursteen, houtskool, e.d.). Voor de locaties waar sprake is van een 
landbouwdek worden geen (ruimtelijke) intacte vuursteenvindplaatsen uit de steentijd 
verwacht, tenzij er tevens sprake is van een intact podzolprofiel onder dat dek. 
 
Voor de periode bronstijd, ijzertijd en Romeinse tijd zijn grondsporen die met agrarisch 
landgebruik samenhangen te verwachten, zoals sloten en akkerlagen, en er kunnen met name 
resten van nederzettingen (paalkuilen, greppels, waterputten etc.) en begravingen uit deze 
periode worden aangetroffen. Tevens zijn hierbij vondsten van onder meer aardewerk, bot en 
metaal te verwachten. Een daadwerkelijke nederzettingsterrein zal zich aftekenen als een als 
een relatief intacte top van het dekzandlandschap met een archeologische laag, of uit slechts 
een sporenvlak onder een al dan niet aanwezig oud landbouwdek.  
 
Voor de bewoningsperiode vroege en late middeleeuwen – nieuwe tijd zijn onder andere 
aardewerk, baksteen, houtskool en grondsporen te verwachten, maar ook stenen boerderijen 
en bijgebouwen.   
 
Mogelijke verstoringen 
Zie paragraaf 2.4.1. 
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5 Conclusies en advies 

5.1 Conclusies 

Het grootste gedeelte van het tracé doorkruist gebieden waarvoor een middelhoge tot hoge 
archeologische verwachting geldt. Deze gebieden zijn gelegen op relatief hoog gelegen gronden 
in het landschap (al dan niet beschermd door een esdek). Vanaf de prehistorie vormden 
dergelijke hoger gelegen gebieden geliefde woon en verblijfplaatsen. Tevens geldt er een hoge 
verwachting voor gebieden in de directe omgeving van een historisch object. Binnen het 
plangebied kunnen met name resten van oude boerderijerven worden aangetroffen. De 
oorsprong van veel van deze boerderijen gaat terug tot in de late middeleeuwen. 
 
Voor de zones met een middelhoge tot hoge archeologische verwachting is archeologisch 
onderzoek verplicht bij bodemingrepen dieper dan 0,4 m –mv en een gezamenlijke oppervlakte 
van meer dan 5.000 respectievelijk 2.500 m2. Deze gezamenlijke vrijstellingsgrenzen worden 
overschreden voor de delen van het tracé waar de werkzaamheden in open ontgraving 
plaatsvinden en mogelijk ook ter plaatse van de tijdelijke werkwegen. De totale omvang van de 
open ontgraving in de gemeente Hof van Twente betreft circa 715 m in lengte.   

5.2 (Selectie)advies 

Een gedeelte van het tracé bevindt zich in een gebied met een lage archeologische verwachting. 
Gemeente Hof van Twente stelt dat voor deze zones archeologische onderzoek verplicht is bij 
grootschalige ingrepen (met een gezamenlijke oppervlakte van 10 ha of groter). Deze grens 
wordt met het totale project mogelijk overschreden en de lage verwachtingszone wordt daarom 
meegenomen in het advies voor vervolgonderzoek om vast te stellen of er sprake is van 
afwijkende landschappelijke kenmerken. 

Geadviseerd wordt om de gebieden waar in open ontgraving wordt aangelegd een verkennend 
booronderzoek uit te voeren met boringen om de 50 m. Het booronderzoek bestaat hiermee uit 
in totaal 15 tot 20 verkennende boringen. Een verkennend boordonderzoek heeft als doel te 
bepalen in hoeverre het bodemprofiel intact is en of er in het bodemprofiel aanwijzingen zijn 
voor archeologisch relevante lagen.  

Hierbij dient te worden opgemerkt dat in een eerder ontwerp van het plangebied uitdrukkelijk 
rekening werd gehouden met de aanleg van tijdelijke werkwegen in het kader van de graaf- en 
aanlegwerkzaamheden. Deze tijdelijke werkwegen zijn echter niet vermeld in het nieuwste 
ontwerp van het tracé. Indien de bodem ter plaatse van de mogelijke werkwegen dieper dan 0,4 
m verstoord wordt, geldt ook voor deze gebieden een onderzoeksplicht.  

Het bovenstaande selectieadvies is voorgelegd aan en goedgekeurd door de deskundige van het 
bevoegd gezag, in deze dhr. A. Vissinga (Het Oversticht), d.d. 23-09-2020. Het huidige rapport 
betreft revisie 02. 

Ook voor vrijgegeven (delen van) plangebieden bestaat altijd de mogelijkheid dat er tijdens 
graafwerkzaamheden toch losse sporen en vondsten worden aangetroffen. Het betreft dan vaak 
kleine sporen of resten die niet door middel van een booronderzoek kunnen worden 
opgespoord. Op grond van artikel 5.10 van de Erfgoedwet dient zo spoedig mogelijk melding te 
worden gemaakt van de vondst bij de Minister (de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: 
telefoon 033-4217456). Een vondstmelding bij de gemeentelijk of provinciaal archeoloog kan 
ook.  

Antea Group 
Heerenveen, maart 2021 
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Bijlage 1: Archeologische perioden



Bijlage 1: Archeologische perioden

Als bijlage op de resultaten en verzamelde gegevens wordt hieronder een algemene ontwikkeling van de bewoners-
geschiedenis in Nederland geschetst.
Gedurende het paleolithicum (300.000-8800 voor Chr.) hebben moderne mensen (homo sapiens) onze streken
tijdens de warmere perioden wel bezocht, doch sporen uit deze periode zijn zeldzaam en vaak door latere
omstandigheden verstoord. De mensen trokken als jager-verzamelaars rond in kleine groepen en maakten gebruik
van tijdelijke kampementen. De verschillende groepen jager-verzamelaars exploiteerden kleine territoria, maar
verbleven, afhankelijk van het seizoen, steeds op andere locaties.
In het mesolithicum (8800-4900 voor Chr.) zette aan het begin van het Holoceen een langdurige
klimaatsverbetering in. De gemiddelde temperatuur steeg, waardoor geleidelijk een bosvegetatie tot ontwikkeling
kwam en de variatie in flora en fauna toenam. Ook in deze periode trokken de mensen als jager-verzamelaars rond.
Voorwerpen uit deze periode bestaan voornamelijk uit voor de jacht ontworpen vuurstenen spitsjes.
De hierop volgende periode, het neolithicum (5300-2000 voor Chr.), wordt gekenmerkt door een overschakeling
van jager-verzamelaars naar sedentaire bewoners, met een volledig agrarische levenswijze. Deze omwenteling ging
gepaard met een aantal technische en sociale vernieuwingen, zoals huizen, geslepen bijlen en het gebruik van
aardewerk. Door de productie van overschot kon de bevolking gaan groeien en die bevolkingsgroei had tot gevolg
dat de samenleving steeds complexer werd. Uit het neolithicum zijn verschillende grafmonumenten bekend, zoals
hunebedden en grafheuvels.
Het begin van de bronstijd (2000-800 voor Chr.) valt samen met het eerste gebruik van bronzen voorwerpen, zoals
bijlen. Het gebruik van vuursteen was hiermee niet direct afgelopen. Vuursteenmateriaal uit de bronstijd is meestal
niet goed te onderscheiden van dat uit andere perioden. Het aardewerk is over het algemeen zeldzaam. De
grafheuveltraditie die tijdens het neolithicum haar intrede deed werd in eerste instantie voortgezet, maar rond
1200 voor Chr. vervangen door begravingen in urnenvelden. Het gaat hier om ingegraven urnen met crematieresten
waar overheen kleine heuveltjes werden opgeworpen, eventueel omgeven door een greppel.
In de ijzertijd (800-12 voor Chr.) werden de eerste ijzeren voorwerpen gemaakt. Ten opzichte van de bronstijd
traden er in de aardewerktraditie en in het gebruik van vuursteen geen radicale veranderingen op. De mensen
woonden in verspreid liggende hoeven of in nederzettingen van enkele huizen. Op de hogere zandgronden
ontstonden uitgebreide omwalde akkercomplexen (celtic fields). In deze periode werden de kleigebieden ook in
gebruik genomen door mensen afkomstig van de zandgebieden. Opvallend zijn de verschillen in materiële welstand.
Er zijn zogenaamde vorstengraven bekend in Zuid-Nederland, maar de meeste begravingen vonden plaats in
urnenvelden.
Met de Romeinse tijd (12 voor Chr. tot 450 na Chr.) eindigt de prehistorie en begint de geschreven geschiedenis. In
47 na Chr. werd de Rijn definitief als rijksgrens van het Romeinse Rijk ingesteld. Ter controle van deze zogenaamde
limes werden langs de Rijn castella (militaire forten) gebouwd. De inheems leefwijze handhaafde zich wel, ook al
werd de invloed van de Romeinen steeds duidelijker in soorten aardewerk (o.a. gedraaid) en een betere
infrastructuur. Onder meer ten gevolge van invallen van Germaanse stammen ontstond er instabiliteit wat
uiteindelijk leidde tot het instorten van de grensverdediging langs de Rijn.
Over de middeleeuwen (450-1500 na Chr.), en met name de vroege middeleeuwen (450-1000 na Chr.), zijn nog veel
zaken onbekend. Archeologische overblijfselen zijn betrekkelijk schaars. De politieke macht was na het wegvallen
van de Romeinen in handen gekomen van regionale en lokale hoofdlieden. Vanaf de 10

e
eeuw ontstaat er weer

enige stabiliteit en is een toenemende feodalisering zichtbaar. Door bevolkingsgroei en gunstige klimatologische
omstandigheden werd in deze periode een begin gemaakt met het ontginnen van bos, heide en veen. Veel van onze
huidige steden en dorpen dateren uit deze periode.
De hierop volgende periode 1500 – heden wordt aangeduid als nieuwe tijd.



Bijlage 2: Archeologische Monumentenzorg (AMZ)



Schema Archeologische Monumentenzorg (AMZ)



Schema Archeologische Monumentenzorg (AMZ)

Verklarende woordenlijst Archeologische Monumentenzorg (AMZ)

Archeologische begeleiding (STAP 5c)
Een archeologische begeleiding wordt uitgevoerd wanneer proefsleuven of en
opgraving niet mogelijk zijn door bijvoorbeeld civieltechnische beperkingen.

Archeologische indicatoren
Hiermee worden aanwijzingen in de bodem bedoeld die duiden op menselijke
activiteiten in het verleden, zoals aardewerkscherven, houtskool, botmateriaal,
vondstlagen, etc.

Archis
Archeologisch informatiesysteem voor Nederland. Een digitale databank met
gegevens over archeologische vindplaatsen en terreinen.

Bureauonderzoek (STAP 1)
Het bureauonderzoek is een rapportage waarin een gespecificeerd
archeologisch verwachtingsmodel wordt opgesteld aan de hand van
geomorfologische en bodemkaarten, de Archeologische Monumentenkaart
(AMK), het Archeologisch Informatiesysteem (ARCHIS), historische kaarten en
archeologische publicaties.

Fysiek beschermen (STAP 4c)
De archeologische resten blijven in de bodem behouden door bijvoorbeeld
planaanpassingen.

Geofysisch onderzoek
Meetapparatuur brengt archeologische verschijnselen in de bodem
driedimensionaal in kaart zonder te boren of te graven. Dit kan bijvoorbeeld
door radar-, weerstandsonderzoek of elektromagnetische metingen.

Gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel
Dit model geeft op detailniveau voor het plangebied aan wat aan archeologische
vindplaatsen aanwezig kan zijn. Op basis van dit verwachtingsmodel wordt
bepaald of een inventariserend veldonderzoek nodig is en wat de juiste
methode is om eventueel aanwezige archeologische resten aan te tonen.

Inventariserend veldonderzoek (IVO) (STAP 2)
Tijdens een inventariserend veldonderzoek worden archeologische waarden in
het veld geïnventariseerd en gedocumenteerd. Waar is wat in de bodem
aanwezig? De inventarisatie kan bestaan uit een inventariserend veldonderzoek-
overig (door middel van een booronderzoek, veldkartering en/of geofysisch
onderzoek) en/of een inventariserend veldonderzoek door middel van
proefsleuven. Wat de beste methode is, hangt sterk af van de omstandigheden
en de aard van de vindplaats.

Inventariserend veldonderzoek - overig (IVO-o) (STAP 2b of 2c)
Bij een Inventariserend veldonderzoek - overig door middel van boringen (IVO-
o) worden boringen gezet door middel van een handboor of guts.

Inventariserend veldonderzoek -proefsleuven (IVO-p) (STAP 2f)
Proefsleuven zijn lange sleuven van twee tot vijf meter breed die worden
aangelegd in de zones waar aanwijzingen zijn voor het aantreffen van
archeologische vindplaatsen.

Inventariserend veldonderzoek (IVO) - Verkennende fase (STAP 2b)
Wanneer bij het bureauonderzoek onvoldoende gegevens beschikbaar zijn om
een gespecificeerd verwachtingsmodel op te stellen, wordt een inventariserend
veldonderzoek - verkennende fase uitgevoerd. In deze fase wordt onderzocht of
de bodem nog intact is, wat de bodemopbouw is en hoe deze invloed heeft
gehad op de locatiekeuze van de mens in het verleden. Het onderzoek is
bedoeld om kansarme zones om archeologische resten aan te treffen uit te
sluiten en kansrijke zones te selecteren voor vervolgonderzoek. Een verkennend
onderzoek kent een relatief lage onderzoeksintensiteit en wordt meestal
uitgevoerd door middel van boringen.
Inventariserend veldonderzoek (IVO) - Karterende fase (STAP 2c of 2f)

Tijdens een inventariserend veldonderzoek - karterende fase wordt het
plangebied systematisch onderzocht op de aanwezigheid van
archeologische sporen en/of vondsten. De intensiteit van onderzoek is
groter dan in de verkennende fase, bijvoorbeeld door een groter aantal
boringen per hectare of door het aanleggen van proefsleuven.

Inventariserend veldonderzoek (IVO) - Waarderende fase (STAP 2f)
Tijdens de waarderende fase wordt aangegeven of de aangetroffen
archeologische vindplaatsen behoudenswaardig zijn. Dat betekent dat de
aard, omvang, datering, conservering en inhoudelijke kwaliteit van de
vindplaats(en) wordt vastgesteld. Wanneer de waardering van de
archeologische resten laag is, hoeft geen verder archeologisch onderzoek
te worden uitgevoerd. Het plangebied wordt 'vrijgegeven'. Wanneer de
resten behoudenswaardig zijn, wordt in eerste instantie behoud in situ
(ter plekke in de bodem) nagestreefd. Wanneer dit door de voorgenomen
ontwikkelingen niet mogelijk is, wordt vervolgonderzoek uitgevoerd in de
vorm van een opgraving of archeologische begeleiding. Vaak wordt deze
fase gecombineerd uitgevoerd met het inventariserend veldonderzoek
karterende fase.

Opgraving (STAP 5c)
Wanneer door de toekomstige ontwikkelingen aanwezige archeologische
resten in de bodem niet behouden kunnen worden, wordt een opgraving
uitgevoerd. Tijdens de opgraving worden archeologische resten
gedocumenteerd, gefotografeerd en bestudeerd. Hierdoor wordt
informatie over het verleden zo goed mogelijk vastgelegd en behouden.

Plan van Aanpak (PvA) (STAP 2a)
Voor een booronderzoek is een Plan van Aanpak (PvA) noodzakelijk. Het
PvA beschrijft hoe het veldwerk wordt uitgevoerd en uitgewerkt.

Programma van Eisen (PvE) (STAP 2d of 5a)
Voor het uitvoeren van een inventariserend veldonderzoek -
proefsleuven, archeologische begeleiding of opgraving is een Programma
van Eisen (PvE) noodzakelijk. Het PvE beschrijft het doel, vraagstelling en
uitvoeringsmethode van het archeologisch onderzoek. Dit document
wordt beschouwd als basisdocument voor archeologisch veldonderzoek
waarmee de inhoudelijke kwaliteit gewaarborgd wordt. Het PvE wordt
goedgekeurd door het bevoegd gezag (gemeente, provincie of het rijk).

Quickscan
In een quickscan wordt geïnventariseerd of en waar archeologisch
onderzoek moet worden uitgevoerd.

Selectieadvies (STAP 3)
In het selectieadvies wordt op archeologisch inhoudelijke argumenten het
advies gegeven welke delen van het plangebied vrijgegeven kunnen
worden voor verdere ontwikkeling en welke delen behouden of
opgegraven moeten worden.

Selectiebesluit (STAP 4)
De bevoegde overheid (gemeente, provincie of soms het rijk) geeft op
basis van het selectieadvies aan welke maatregelen genomen worden. De
bevoegde overheid kan van het selectieadvies afwijken indien zij dat
nodig acht.

Veldkartering
Bij een veldkartering wordt het plangebied systematisch belopen om
archeologische oppervlaktevondsten te verzamelen.
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Afbeelding 1. Uitsnede topografische kaart met ligging van het totale plangebied in de gemeentes Hof van 
Twente en Hengelo (Bron: Esri & Partners). Rood: open ontgraving; zwart: gestuurde boring. 
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Samenvatting 

In opdracht van TenneT TSO B.V. heeft Antea Group in de periode februari-april 2020 een 
archeologisch inventariserend veldonderzoek uitgevoerd ten behoeve van de geplande aanleg 
van een 110 kV kabeltracé tussen station Hengelo Weideweg en Hengelo Oele (HGLW-HGLO).  
 
Het geplande tracé is in twee gemeentes gelegen, namelijk gemeente Hengelo en gemeente Hof 
van Twente. De totale geplande lengte van dit tracé is circa 5.900 m, waarvan circa 2.800 m in 
open ontgraving plaatsvindt (zie afbeelding 1). Het onderhavige rapport heeft als zwaartepunt 
het gedeelte van het tracé dat zich bevindt in de gemeente Hof van Twente. De opgetelde lengte 
van dit tracé is circa 2.270 m. Circa 715 m van dit tracé vindt plaats in open ontgraving. Deze 
zones zijn onderverdeeld in meerdere deeltracés (afbeelding 2). Deeltracé 4 en 5 bevinden zich in 
de gemeente Hof van Twente. 

In een eerder stadium heeft Antea Group een bureauonderzoek uitgevoerd. Hieruit is gebleken 
dat het grootste gedeelte van het tracé gebieden doorkruist waarvoor een middelhoge tot hoge 
archeologische verwachting geldt. Deze gebieden zijn gelegen op relatief hoog gelegen gronden 
in het landschap (al dan niet beschermd door een esdek). Vanaf de prehistorie vormden 
dergelijke hoger gelegen gebieden geliefde woon en verblijfplaatsen. Tevens geldt er een hoge 
verwachting voor gebieden in de directe omgeving van een historisch object. Binnen het 
plangebied kunnen met name resten van oude boerderijerven worden aangetroffen. De 
oorsprong van veel van deze boerderijen gaat terug tot in de late middeleeuwen. 
 
Om het in het archeologisch bureauonderzoek opgestelde verwachtingsmodel te toetsen is een  
verkennend booronderzoek uitgevoerd. Hierbij zijn de tracégedeeltes die conform beleid en 
regelgeving onderzoeksplichting zijn en tevens in open ontgraving worden aangelegd 
archeologisch onderzocht.  
 
Resultaten 
De bodemopbouw bestaat uit een ondergrond van leem en fluvioperiglaciale afzettingen die 
slechts zeer plaatselijk een dun dekzanddek vertoont (enkel in boringen 040A, deels 039A in 
deeltracé 4 en boringen 047A-050A in deeltracé 5). Bodemvorming in deeltracé 4 is verder niet 
aangetroffen, in deeltracé 5 zijn restanten van een beekeerdgrond en/of gooreerdgrond 
aangetroffen. Deze restanten bestaan uit een eerdlaag en uit sterke accumulatie van roest. 
Indicatoren voor vroegere bewoning, zoals een eenmanses of een dekzandkop of –rug met 
tekenen van podzolidatie zijn niet aangetroffen. De bodemvorming is over het algemeen gering, 
en beperkt tot de bouw- en ploegvoor (0,2-0,6 m –mv). In boring 045A is een slootdemping 
aangetroffen (verstoring tot 1,4 m-mv). 
 
Landschappelijk komt de ingeschatte situatie zeer overeen met de inschatting uit de 
bureaustudie: het plangebied ligt in de morenevlakte (consequent ondiep gelegen leemlagen), 
bedekt met fluvioperiglaciale afzettingen, maar slechts zeer plaatselijk met een dekzanddek, die 
zeer dun is en dan ook slechts als onderdeel van de bouwvoor kon worden herkend. Resten van 
verwachte (natte dan wel droge) podzolbodems werden wel verwacht, maar zijn niet (meer) 
aanwezig. Wel is een beekeerdbodem herkend in deeltracé 5. 
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Conclusie en advies 
Om het feit dat er geen bodem of landschappelijke situatie is aangetroffen die de aanwezigheid 
van archeologische vindplaatsen in het plangebied ondersteunt (morenevlakte veelal zonder 
dekzanddek, geploegde/ontgonnen AC-profielen en geen esdek) adviseren wij tot vrijgave van 
het tracé.  
 
Ten slotte dient te worden opgemerkt dat in een eerder ontwerp van het plangebied 
uitdrukkelijk rekening werd gehouden met de aanleg van tijdelijke werkwegen in het kader van 
de graaf- en aanlegwerkzaamheden. Deze tijdelijke werkwegen zijn echter niet vermeld in het 
nieuwste ontwerp van het tracé en konden derhalve ook niet meegenomen in dit 
booronderzoek. Indien de bodem ter plaatse van de mogelijke werkwegen dieper dan 0,4 m 
verstoord wordt, geldt ook voor deze gebieden een archeologische onderzoeksplicht. 
 
Revisiebeheer 
Het bovenstaande advies is voorgelegd en overgenomen door de adviseur van het bevoegd 
gezag, dhr. A. Vissinga (d.d. 23-09-2020). In de onderhavige rapportage, revisie 01, zijn de 
opmerkingen van de adviseur verwerkt.  
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1 Inleiding 

In opdracht van TenneT TSO B.V. heeft Antea Group in de periode februari-april 2020 een 
archeologisch inventariserend veldonderzoek uitgevoerd ten behoeve van de geplande aanleg 
van een 110 kV kabeltracé tussen station Hengelo Weideweg en Hengelo Oele (HGLW-HGLO). 
 
Aanleiding 
TenneT heeft in het 110 kV netdeel Harculo-Hengelo verschillende knelpunten gesignaleerd die 
een risico vormen voor de continuïteit van de elektriciteitsvoorziening in de omgeving van 
Hengelo. Door de aanleg van de 110 kV kabelverbinding tussen 110 kV station Hengelo 
Weideweg (HGLW110) en 110 kV station Hengelo Oele (HGLO110) (enkel circuit) wordt het 
hoogspanningsnet in de regio Hengelo versterkt. 
 
Het onderhavige rapport heeft betrekking op het onderhavige tracé zoals is weergegeven in 
figuur 1.1. 
 

 
Figuur 1.1: Ligging tracé kabelverbinding Hengelo Weideweg - Hengelo Oele  

 
De aanleg van het kabeltracé wordt uitgevoerd door middel van diverse horizontaal gestuurde 
boringen (HDD’s), enkele persingen waarbij een mantelbuis wordt aangebracht en een aantal 
open ontgravingen. De ligging van het beschreven kabeltracé is in figuur 1.1 weergegeven. 
 
In een eerder stadium heeft Antea Group een bureauonderzoek uitgevoerd. Hieruit is gebleken 
dat het grootste gedeelte van het tracé doorkruist gebieden waarvoor een middelhoge tot hoge 
archeologische verwachting geldt. Deze gebieden zijn gelegen op relatief hoog gelegen gronden 
in het landschap (al dan niet beschermd door een esdek). Vanaf de prehistorie vormden 
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dergelijke hoger gelegen gebieden geliefde woon en verblijfplaatsen. Tevens geldt er een hoge 
verwachting voor gebieden in de directe omgeving van een historisch object. Binnen het 
plangebied kunnen met name resten van oude boerderijerven worden aangetroffen.  
De oorsprong van veel van deze boerderijen gaat terug tot in de late middeleeuwen. 
Het onderzoek is uitgevoerd om de in het archeologisch bureauonderzoek opgestelde 
verwachtingsmodel te toetsen.  
 
Dit onderzoek is uitgevoerd conform BRL 4000, protocol 4003 met daarin besloten de 
Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), versie 4.1. Voor het KNA-protocol 4003 
(inventariserend veldonderzoek) is Antea Group gecertificeerd conform de SIKB-BRL 4000 
(Beoordelingsrichtlijn voor archeologie).  
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2 Bureauonderzoek 

Er is in een eerder stadium al een bureauonderzoek uitgevoerd door Antea Group.1  
In het onderstaande volgt een korte samenvatting van dit bureauonderzoek. 
 

2.1 Begrenzing plangebied 

Het beginpunt van het tracé is gelegen bij 110 kV station Hengelo Weideweg (gemeente Hengelo) 
aan de Generatorstraat huisnummer 61 te Hengelo. Van hieruit loopt het tracé in westelijke 
richting en kruist deze de A35 en de gemeentegrens met de gemeente Hof van Twente. 
Vervolgens loopt het tracé in zuidelijke richting en kruist de N346, de spoorlijn en het 
Twentekanaal (tevens gemeentegrens tussen Hof van Twente en Hengelo). Ten zuiden van het 
Twentekanaal loopt het tracé in oostelijke richting, kruist de A35 weer, naar het 110kV-station 
Hengelo Oele aan de Vöckersweg huisnummer 3 (gemeente Hengelo). De totale lengte van het 
tracé is circa 5.900 m, waarvan circa 2800 m in open ontgraving plaatsvindt.  
 
De opgetelde lengte van het tracé dat zich bevindt in de gemeente Hof van Twente, inclusief 
tijdelijke werkwegen, is circa 2.270 m. Circa 715 m van het tracé vindt plaats in open ontgraving 
(afbeelding 2). 
 

 
Afbeelding 2. Ligging van de deeltracés, waarbij 4 en 5 zijn gelegen in de gemeente Hof van Twente. 

 

 
1 Fleuren & Fens, 2019.  
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2.2 Huidig en toekomstig gebruik 

Huidig gebruik plangebied 
Het grootste gedeelte van het tracé (in open ontgraving) is in gebruik als landbouwgrond.  
 
Consequenties toekomstig gebruik 
Opgeteld circa 715 m vindt in open ontgraving plaats. Naar verwachting wordt de sleuf 4 m breed 
(bovenin, op de bodem 1,5 m) en zal er tot een diepte van 2,1 m –mv grond worden ontgraven. 
Naast de sleufbreedte wordt een werkstrook van minimaal 10 m breed aangehouden op plaatsen 
waar het tracé door weilanden en akkers loopt. Voor het aanleggen van de kabel wordt uitgegaan 
van een voorlopige werkbreedte van 30 m. Langs wegen wordt alleen uitgegaan van de 
sleufbreedte. De oppervlakte van het tracé in open ontgraving bedraagt circa 2 ha (30 m breedte 
bij 715 m lengte).2 
 
Het overige gedeelte van het tracé zal worden aangelegd door middel van HDD-boringen. Voor 
het in- en uittredepunt van de gestuurde boringen zullen putten moeten worden gegraven die 
naar verwachting 5 bij 5 m groot gaan worden.  
 
De hierboven genoemde geplande werkzaamheden kunnen eventueel archeologische resten in 
de bodem verstoren. 
 

2.3 Archeologisch beleid en regelgeving 

Op www.ruimtelijkeplannen.nl is te zien dat het tracé onderdeel is van verschillende 
bestemmingsplannen. Binnen het totale plangebied, dus inclusief het gedeelte dat onderdeel is 
van gemeente Hengelo, zijn negen zones aan te wijzen waar werkzaamheden in open ontgraving 
plaatsvinden. In dit bureauonderzoek zijn deze zones onderverdeelt in zogenaamde ‘deeltracés’ 
(zie afbeelding 2). Deeltracés 4 en 5 zijn bevinden zich in gemeente Hof van Twente3 en zijn 
onderdeel van bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente (2015) 
 
Deeltracé 4 
Voor het meest noordelijke gedeelte van het tracé geldt een dubbelbestemming ‘Waarde - 
Archeologische verwachting 2’. Daarbij geldt dat archeologisch onderzoek noodzakelijk is bij 
grondwerkzaamheden dieper dan 0,4 m -mv en met een grotere oppervlakte dan 5.000 m.2 

 
Voor het middelste gedeelte van deeltracé 4 geldt een dubbelbestemming ‘Waarde - Archeologie 
3’. Hierbij is archeologisch onderzoek noodzakelijk is bij grondwerkzaamheden dieper dan 0,4 m -
mv en met een grotere oppervlakte dan 10 ha. 
 
Voor het meeste zuidelijke gedeelte van deeltracé 4 geldt een dubbelbestemming ‘Waarde - 
Archeologische verwachting 1’.  Daarbij geldt dat archeologisch onderzoek noodzakelijk is bij 
grondwerkzaamheden dieper dan 0,4 m -mv en met een grotere oppervlakte dan 2.500 m2. 
 
 
 

 
2 Hierbij dient te worden opgemerkt dat in een eerder ontwerp van het plangebied uitdrukkelijk rekening werd gehouden 
met de aanleg van tijdelijke werkwegen in het kader van de graaf- en aanlegwerkzaamheden. Deze tijdelijke werkwegen 
zijn echter niet vermeld in het nieuwste ontwerp van het tracé. Indien de bodem ter plaatse van de mogelijke werkwegen 
dieper dan 0,4 m verstoord wordt, geldt ook voor deze gebieden een onderzoeksplicht. 
3 Deeltracés 1, 2, 3, 6 en 7 zijn gelegen in gemeente Hengelo. 
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Deeltracé 5  
Voor het gedeelte van het tracé dat plaatsvindt in open ontgraving geldt een dubbelbestemming 
‘Waarde - Archeologische verwachting 1’.  Daarbij geldt dat archeologisch onderzoek 
noodzakelijk is bij grondwerkzaamheden dieper dan 0,4 m -mv en met een grotere oppervlakte 
dan 2.500 m2. 
 

2.4 Landschappelijke situatie 

Geologie 
Het plangebied is gelegen in het Oost-Nederlandse zandgebied. Het oostelijk zandgebied 
vertoont in vergelijking met de andere zandgebieden van Nederland een sterk verbrokkeld 
reliëf.4 Er zijn grote plaatselijke verschillen in hoogte, maar ook in de vorm van de ondergrond. 
Dit reliëf is voor een groot deel veroorzaakt door de ijsbedekking in het Saalien. Zo liggen de 
plaatsen Oldenzaal, Ootmarsum, Markelo, Lemele op, of aan de rand van stuwwallen. De meest 
oostelijk gelegen stuwwallen bevatten gestuwde tertiaire afzettingen bestaande uit fijnzandige 
en kleiige mariene sedimenten uit het Eoceen, Oligoceen en Mioceen. Behalve stuwwallen zijn er 
ook grondmorenes aanwezig in de vorm van keileemafzettingen (Formatie van Drenthe). De 
overige stuwwallen bestaan net als de stuwwallen van Midden-Nederland uit grofzandige en 
grindrijke gestuwde sedimenten. Het grootste deel van het oostelijk zandgebied bestaat echter 
uit dekzand en fluvioperiglaciale afzettingen (Formatie van Boxtel). Het plangebied ligt op een 
dergelijke dekzandondergrond. Het dekzandlandschap bestaat uit een afwisseling van 
dekzandvlaktes en dekzandruggen. Het dekzandgebied wordt doorsneden door beekafzettingen 
(Laagpakket van Singraven, Formatie van Boxtel).5 
 
Geomorfologie en AHN 
Geomorfologisch gezien is het plangebied onderdeel van een landschap van hooggelegen 
grondmoreneruggen en gordeldekzanden, die worden doorsneden door beekdalen. Op de 
geomorfologische kaart is te zien dat het plangebied verschillende geomorfologische zones 
doorkruist. Over het algemeen worden hoger gelegen delen een hogere archeologische 
verwachting toegekend, aangezien deze zones vanaf de prehistorie geliefde woon- en 
verblijfplaatsen vormden (zie ook hoofdstuk 2.4). 
 
Dekzandrug (4B53yc)    Hoge verwachting 
Gordeldekzandrug (3B56yc)  Hoge verwachting 
Grondmorenewelvingen (3L11H)  Middelhoge verwachting 
Dekzandwelvingen (3L51yc)  Middelhoge verwachting  
Beekdaloverstromingsvlakte (2M44) Middelhoge verwachting 
Beekdalbodem (22R42L) Lage verwachting (middelhoog indien gelegen nabij 

prominente dekzandhoogten en -ruggen) 
Dalvormige laagte (22R23) Lage verwachting (middelhoog indien gelegen nabij 

prominente dekzandhoogten en -ruggen)6 
 
Op de hoogtekaart op basis van het Actueel Hoogtebestand Nederland tekent het reliëfrijke 
landschap van het plangebied zich duidelijk af. De dekzandhoogtes /-ruggen zijn hoger gelegen 
en goed zichtbaar op de kaart. De hoogte van het plangebied varieert van circa 14 tot 17 m +NAP.  
In vergelijking tot zijn directe omgeving is het grootste gedeelte van plangebied relatief laag 

 
4 Berendsen, 2000. 
5 Fens, 2017. 
6 Boshoven et al., 2009. 



Antea Group Archeologie 2020/30 
Inventariserend Veldonderzoek d.m.v. boringen 
projectnummer 452535 
1 maart 2021 revisie 01 
TenneT TSO B.V. 

 

Blad 9 van 25 

 

gelegen. Helemaal links op een kaart is een gedeelte van de stuwwal van Delden te zien, en 
rechts bevindt zicht het centrum van Hengelo.   
 
Bodem en grondwater 
Een belangrijk deel van de oppervlakte van beide gemeentes bestaat uit dekzandwelvingen, al 
dan niet met grondmorene in de (ondiepe) ondergrond. Hierbij zijn veldpodzolgronden van al 
dan niet lemig fijn zand(Hn21 en Hn23) in oppervlakte het belangrijkste bodemtype. Dit 
bodemtype is ook veel aanwezig in het huidige plangebied, maar op de Bodemkaart van 
Nederland (1.50.000) valt juist de diversiteit aan bodemtypen op. 
 
Met name de beekdalen, beekoverstromingsvlakten en dalvormige laagten kennen een brede 
verscheidenheid aan bodemtypen. Bovenstrooms komen voornamelijk beekeerdgronden voor 
(pZg23). De forsere beekdalen kennen voornamelijk leek- of woudeerdgronden (pRn59 en 
pRn86). De essen en bouwlandkampen, die op de hogere delen van het dekzandrelief werden 
aangelegd, werden vermoedelijk vanaf de 16e eeuw bemest door middel van het opbrengen van 
een mengsel van dierlijke mest en heide- of grasplaggen. Nabij de beekdalen zijn voornamelijk 
hoge bruine enkeerdgronden (bEZ23) te vinden.7 
 

2.5 Historische situatie en mogelijke verstoringen 

Bewoningsgeschiedenis en historische situatie 
De vroegste prehistorische en historische bewoning in de omgeving moet gezocht worden op de 
hogere delen van het dekzand en de stuwwallen. De lagere dekzandgebieden waren vermoedelijk 
te moerassig. In Twente zijn vondsten bekend vanaf het midden-paleolithicum.8 
 
Vanaf het neolithicum tot in de Romeinse tijd kenden deze hoger gelegen gebieden een 
toenemende bevolkingsdichtheid. Na de Romeinse tijd nam deze groei weer af, om vervolgens in 
de middeleeuwen weer toe te nemen.  
In deze periode werd het landschap in cultuur gebracht, voornamelijk door het kappen van bos, 
het ontginnen van veen, en begrazing door schapen (waardoor heidevelden ontstonden). Op de 
hogere delen in het landschap ontstonden boerderijen met bijbehorende 
landbouwwerkzaamheden. Door ophoping van plaggenmest ontstonden in de regio essen met 
enkeerdgronden, en bij latere uitbreidingen van de oude bouwlanden ontstonden 
laarpodzolgronden. De relatief laaggelegen beekdalbodems waren ongeschikt voor de landbouw 
en werden veelal gebruikt als weidegrond. De morenegebieden met meestal een dun en vlak 
dekzanddek kenden een slechte afwateringen en ontwikkelden zich tot extensief gebruikte, 
(natte) heidegebieden. In de 19e en 20e eeuw werd veel van deze heidegrond gecultiveerd.9  
 
Op de Bonnebladen (circa 1900) is te zien dat het tracé veelal in landbouwgebied (weide- en 
akkergrond) en (voormalig) heidegebied gesitueerd is. Op een aantal locaties is er in de nabijheid 
van het tracé bebouwing aanwezig (bijvoorbeeld boerderij ‘Hesling’ ten noordwesten van 
deeltracé 5). De oorsprong van veel van deze boerderijen gaat terug tot in de late 
middeleeuwen.10  
 
Daarnaast is er ten zuidwesten van deeltracé 4 een vijfhoekige structuur zichtbaar (bestaande uit 
een gracht en wal). De functie en ouderdom van deze structuur is niet helemaal duidelijk, maar 

 
7 Keunen & De Roode, 2009.  
8 Niekus & Stapert, 2005, pp 105-107. 
9 Idem. 
10 Keunen & De Roode, 2009. 
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mogelijk is het in de 17e eeuw als vestingwerk aangelegd. Verder naar het noorden is een oude 
landweer gesitueerd uit de periode late middeleeuwen – nieuwe tijd (AMK terrein 13809), en het 
is mogelijk dat er meerdere verdedigingswerken en landweren in het gebied aanwezig zijn.11 
 
Mogelijke verstoringen 
Bij het afplaggen en ontginnen (relatief laat) van de heide in historische tijd kan een mogelijke 
verstoring van de bovengrond zijn ontstaan. Tevens kan het gebruik van het gebied als akkerland 
en bosperceel in de 20e eeuw nog schade hebben toegebracht aan de bodem. 
  

 
11 Zielman, 2009. 
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2.6 Archeologische waarden en ondergrondse bouwhistorische waarden 

Uit het Archeologische Informatie Systeem (ARCHIS) van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed 
zijn de bekende archeologische waarden in een omtrek van ongeveer 250 m rondom het 
plangebied opgevraagd. Het betreft archeologische monumenten (AMK-terreinen), 
archeologische waarnemingen (zoals vondsten) en meldingen van eerdere archeologische 
onderzoeken (zie kaart 452535–ARCHIS in de kaartenbijlage). 
 
Gegevens uit ARCHIS: AMK-terreinen 
In het onderzoeksgebied liggen geen terreinen die als archeologisch monument zijn geregistreerd 
(AMK-terreinen). Verder ten westen van deeltracé 4 bevindt zich een AMK-terrein (13809). Het 
betreft een terrein (onderdeel van landgoed Twickel) met een landweer uit de periode late 
middeleeuwen – nieuwe tijd. De landweer is gelegen op de oude grens tussen de twee marken.   
 

Gegevens uit ARCHIS: archeologische waarnemingen en eerdere onderzoeken 
Voor de ligging van de genoemde waarnemingen en onderzoeken wordt verwezen naar de 
kaartbijlage 452535-ARCHIS. Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van het onderzoeksgebied 
hebben onderstaande waarnemingen en onderzoeken betrekking op het gehele tracé (dus 
inclusief het gedeelte dat onderdeel is van gemeente Hengelo).  
 
In de buurt van het plangebied, 300 m ten oosten van deelgebied 4, ter hoogte van de oprit vanaf 
de Deldenerstraat op de A35 in zuidelijke richting, ligt zaakid. 2700397100. Onder dit nummer 
worden verschillende vondsten uit de periode laat-neolithicum – vroege ijzertijd vermeld. Het 
betreft o.a. vier (vuur)stenen bijlen, een speerpunt, een vuurstenen schrabber, aardewerk en 
zandsteen. De exacte vondstlocaties blijven echter onbekend (het betreft een administratieve 
ARCHIS melding van een omvangrijke oppervlaktecollectie).  
 
Ter hoogte van de Veldweg in de Wooldse buurtschap Buren (circa 1,2 km ten noorden van 
deeltracé 3 in Hengelo) zijn op een hoge dekzandrug met plaggendek (De Haar) over een lengte 
van ongeveer 55 tot 60 m archeologische resten aangetroffen die duiden op een nederzetting uit 
de prehistorie. De combinatie van vuursteen en aardewerk kan duiden op de aanwezigheid van 
archeologische resten uit het neolithicum of de vroege Bronstijd (zaakid. 2051002100). 
 
Bij opgravingen op de Azeler Esch (circa 4,3 km ten noorden van het huidige plangebied) zijn 
diverse vindplaatsen aangetroffen. Op deze locatie zijn resten van kampementen (haardkuilen) 
uit het midden mesolithicum en nederzettingsresten uit de bronstijd gevonden. Tevens zijn hier 
crematiegraven uit de vroeg Romeinse tijd aangetroffen en sporen van vroeg-middeleeuwse 
bewoning (zaakid. 2203145100 (bureauonderzoek) en 2306794100 (archeologische 
begeleiding).12  
 
Bij boringen ten behoeve van de aanleg van een aardgastransportleiding tussen Bornerbroek en 
Epe zijn verschillende archeologische vindplaatsen geïnventariseerd (zaakid. 2250100100). 
Tevens werd bij dit onderzoek ten zuiden van het huidige plangebied een nieuwe vindplaats 
ontdekt. Deze vindplaats staat waarschijnlijk in verband met de naastgelegen havezate 
Oldemeule. Voor dit gebied werd vervolgonderzoek in de vorm van een proefsleuven onderzoek 
geadviseerd. In de nabijheid van het huidige tracé zijn geen aanwijzingen gevonden voor 
archeologische resten.  
 

 
12 Zielman, 2013. 
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Deze zones konden in principe worden vrijgegeven voor de voorgenomen ingreep. Wel werd 
aanbevolen om over de gehele lengte van het tracé een archeologische inspectie uit te voeren.13  
 
Het gebied direct ten zuiden van deeltracé 6 (gelegen in gemeente Hengelo) is archeologische 
onderzocht (zaakid. 4013706100). Het betreft een gebied dat gelegen is in een beekdal / overige 
laagte met een lage archeologische verwachting. Aan de hand van deze bureaustudie werd het 
gebied vrijgesteld van verder onderzoek. 
 
Bij een booronderzoek direct ten oosten van deeltracé 7 (ten hoogte van de Platinastraat in 
Hengelo) zijn geen archeologische indicatoren gevonden (zaakid. 2214048100). Wel is hier een 
esdek (met zeer veel puin en puinfragmenten aanwezig) aangetroffen. Voor dit gebied is geen 
vervolgonderzoek geadviseerd.14 Iets verder naar het zuiden, in een grasplantsoen aan de 
Platinaweg in het industrieterrein Twentekanaal te Hengelo is over een lengte van ongeveer 150 
m een restant van een dekzandrug met plaggendek aangetroffen. In het bewuste tracédeel 
hebben drie boringen archeologische vondsten opgeleverd. De aard van deze resten is 
vooralsnog onduidelijk. Mogelijk betreft het resten uit het mesolithicum en/of neolithicum en 
sporen van laat-middeleeuwse bewoning (zaakid. 3263647100). 
 
In 2010 heeft Oranjewoud een booronderzoek uitgevoerd ten noordoosten van station Hengelo 
Weideweg 2010 (milieupark Hengelo, zaakid. 2287443100). Het plangebied bleek voor het 
merendeel verstoord door ophoging en /of egalisering en werd vrijgegeven voor verder 
archeologisch onderzoek. Wel bleek dat onder de verstoring of onder de bovenste bodemlaag is 
in een aantal boringen oud bouwland in de vorm van een plaggendek te zien was. Dit is het geval 
aan de randen van het plangebied, de oost- en noordwestkant van het terrein. Hier kunnen 
mogelijk nog archeologische waarden aanwezig zijn in het plaggendek zelf of eronder.15 
 
Bij recent onderzoek ter plaatse van Deeltracé 1 ter plaatse van het station Hengelo Weideweg is 
gezien dat de bodem reeds verstoord is (Archis zaakid. 4675550100). Daarnaast is gebleken dat 
ter plaatse van het tracégedeelte in de directe nabijheid van dit station de bodem bestond uit 
een verstoorde A-horizont verstoord met C-horizont. Er is geadviseerd tot vrijgave ten gunste van 
de voorgenomen ontwikkeling (Archis zaakid. 4642631100).   
 
Bij het bovenstaande wordt vermeld dat de meeste onderzoeken alsook de meeste 
waarnemingen zijn gedaan in de gedeeltes van het tracé die gelegen zijn in de gemeente 
Hengelo. In vergelijking is het ‘kaartbeeld’ voor de gemeente Hof van Twente hierbij opvallend 
leeg (bezie kaartbijlage 452535-ARCHIS).  
 
 
Ondergrondse bouwhistorische waarden 
In verreweg het grootste gedeelte van het plangebied zijn geen bekende bouwhistorische 
waarden aanwezig, noch zijn er aanwijzingen dat er resten van vroegere bebouwing te 
verwachten zijn. 
 
In de buurt van het tracé is op een aantal locaties bebouwing aanwezig. Het betreft veelal 
boerderijen, waarvan de oorsprong mogelijk teruggaat tot in de late middeleeuwen. Op de 
huidige en historische kaarten doorsnijdt het tracé dergelijke boerderijerven over het algemeen 
niet, maar het is mogelijk dat de exacte locatie van deze erven enigszins afwijkt van de locaties 
op het kaartmateriaal.  

 
13 Zielman, 2009. 
14 Fijma, 2009. 
15 Arkema et al., 2010.  



Antea Group Archeologie 2020/30 
Inventariserend Veldonderzoek d.m.v. boringen 
projectnummer 452535 
1 maart 2021 revisie 01 
TenneT TSO B.V. 

 

Blad 13 van 25 

 

 

2.7 Bestaande verwachtingskaarten  

Gemeentelijke verwachtingskaart 
Op de archeologische verwachtingskaart van de gemeente Hof van Twente is tevens te zien dat 
de archeologische verwachting binnen het plangebied verschilt. Ook hier is de verwachting 
voornamelijk gebaseerd op de landschappelijke ligging en (bekende) historische objecten (zie 
afbeelding 3).  
 
De oranje-rode gebieden hebben een hoge archeologische verwachting.16 Het gaat hierbij om 
terreinen, waar op grond van de landschappelijke ligging een grote kans is op het aantreffen van 
archeologische resten. Het betreft: dekzandruggen, gordeldekzandruggen, hoge stuwwallen, 
stuifzandgebieden, smeltwaterruggen, sandrafzettingen, delen van beekdalen binnen een straal 
van 150 m van dekzandruggen en zones van 200 meter om historische elementen als hoeven, 
watermolens, windmolens e.d. De zones rondom historische elementen zijn tevens gearceerd.17  
De lichtoranje gebieden hebben een middelhoge archeologische verwachting. Het gaat hierbij om 
terreinen waar op grond van de landschappelijke ligging een middelhoge kans op het aantreffen 
van archeologische resten: zones van 50 m om de dekzandruggen, dekzandwelvingen, 
gordeldekzandwelvingen, gordeldekzandvlakten, grondmoreneruggen en stuwwallen, relatief 
hooggelegen delen van beekdalen, en beekoverstromingsgebieden.18  
 
De lichtgele gebieden hebben een lage archeologische verwachting. Op grond van de 
landschappelijke ligging is er een kleine kans op het aantreffen van archeologische resten. Het 
betreft: de dekzandvlakten, overige delen van de beekdalen, en laagtes.19  
 

 
16 Beleidsadvies: archeologisch onderzoek is noodzakelijk in plangebieden groter dan 2500 m2 en bij bodemingrepen 
dieper dan 0,4 m-mv.   
17   Beleidsadvies: archeologisch onderzoek is noodzakelijk in plangebieden groter dan 2500 m2 en bij bodemingrepen 
dieper dan 0,4 m-mv.   
18 Beleidsadvies: archeologisch onderzoek is noodzakelijk in plangebieden groter dan 5000 m2 en bij bodemingrepen 

dieper dan 0,4 m-mv.   
19 Beleidsadvies: archeologisch onderzoek is noodzakelijk in plangebieden groter dan 10 ha en bij bodemingrepen dieper 

dan 0,4 m-mv.   
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Afbeelding 3. Uitsnede uit de Archeologische waarden en –verwachtingskaart gemeente Hof van Twente (2010), met 
hierop het geplande tracé geprojecteerd (rood = open ontgraving; zwart = hdd boringen). Bron: Esri & partners. 

 

2.8 Gespecificeerde archeologische verwachting 

Datering 
Naar verwachting kunnen archeologische resten worden aangetroffen uit de periodes laat-
paleolithicum, mesolithicum, neolithicum, bronstijd, ijzertijd, Romeinse tijd, middeleeuwen en 
nieuwe tijd. 
 
Complextype 
Er is een verwachting voor (seizoens)kampementen uit de steentijd en voor nederzettingen of 
boerenerven (neolithicum-nieuwe tijd). Resten van activiteiten uit deze perioden zijn te 
verwachten op de hogere delen van het dekzandlandschap (dekzandruggen, dekzandkoppen en 
eventueel hogere delen van dekzandwelvingen). Er is een redelijke kans op het aantreffen van 
complexen uit de periode ijzertijd en de Romeinse tijd (nederzettingen, boerenerven), een 
woonplaats of boerenerf (middeleeuwen-nieuwe tijd), akker (neolithicum-nieuwe tijd), eventueel 
plaggendek (middeleeuwen-nieuwe tijd) en verdedigingswerken/landweren (middeleeuwen-
nieuwe tijd). In een beekdal kunnen beekdalgerelateerde complexen (‘natte context’) voorkomen 
zoals steigers, beschoeiing, depotvondsten, etc. 
 
Omvang 
Afhankelijk van het complextype circa 100 m2 tot meer dan een hectare voor een 
nederzettingsterrein. 
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Diepteligging 
De genoemde complexen uit de steentijd kunnen direct onder de huidige bouwvoor en al dan 
niet aanwezig plaggendek worden verwacht. Een plaggendek is (in onverstoorde toestand) 0,5 tot 
1,5 m dik. 
 
Locatie 
Binnen het plangebied geldt de hoogste archeologische verwachting voor de dekzandhoogten en 
–ruggen en de locaties waar historische boerenerven kunnen worden verwacht. Een middelhoge 
verwachting voor genoemde complexen geldt voor de hogere delen van de dekzandwelvingen.  
 
Uiterlijke kenmerken 
Het dekzand vormt het loopvlak in de steentijd en om die reden is het aantreffen van een intact 
top van het dekzand, inclusief een podzolprofiel dat op langdurig droge condities wijst,  een 
aanwijzing voor het mogelijk intact aanwezig zijn van een vindplaats uit de steentijd (in-situ 
vondsten van bewerkt vuursteen, houtskool, e.d.). Voor de locaties waar sprake is van een 
landbouwdek worden geen (ruimtelijke) intacte vuursteenvindplaatsen uit de steentijd verwacht, 
tenzij er tevens sprake is van een intact podzolprofiel onder dat dek. 
 
Voor de periode bronstijd, ijzertijd en Romeinse tijd zijn grondsporen die met agrarisch 
landgebruik samenhangen te verwachten, zoals sloten en akkerlagen, en er kunnen met name 
resten van nederzettingen (paalkuilen, greppels, waterputten etc.) en begravingen uit deze 
periode worden aangetroffen. Tevens zijn hierbij vondsten van onder meer aardewerk, bot en 
metaal te verwachten. Een daadwerkelijke nederzettingsterrein zal zich aftekenen als een als een 
relatief intacte top van het dekzandlandschap met een archeologische laag, of uit slechts een 
sporenvlak onder een al dan niet aanwezig oud landbouwdek.  
 
Voor de bewoningsperiode vroege en late middeleeuwen – nieuwe tijd zijn onder andere 
aardewerk, baksteen, houtskool en grondsporen te verwachten, maar ook stenen boerderijen en 
bijgebouwen.   
 
Mogelijke verstoringen 
Zie paragraaf 2.5. 
 

2.9 Conclusies en advies 

Het grootste gedeelte van het tracé doorkruist gebieden waarvoor een middelhoge tot hoge 
archeologische verwachting geldt. Deze gebieden zijn gelegen op relatief hoog gelegen gronden 
in het landschap (al dan niet beschermd door een esdek). Vanaf de prehistorie vormden 
dergelijke hoger gelegen gebieden geliefde woon en verblijfplaatsen. Tevens geldt er een hoge 
verwachting voor gebieden in de directe omgeving van een historisch object. Binnen het 
plangebied kunnen met name resten van oude boerderijerven worden aangetroffen. De 
oorsprong van veel van deze boerderijen gaat terug tot in de late middeleeuwen. 
 
Voor de zones met een middelhoge tot hoge archeologische verwachting is archeologisch 
onderzoek verplicht bij bodemingrepen dieper dan 0,4 m –mv en een gezamenlijke oppervlakte 
van meer dan 5.000 respectievelijk 2.500 m2. Deze gezamenlijke vrijstellingsgrenzen worden 
overschreden voor de delen van het tracé waar de werkzaamheden in open ontgraving 
plaatsvinden en mogelijk ook ter plaatse van de tijdelijke werkwegen. De totale omvang van de 
open ontgraving in de gemeente Hof van Twente betreft circa 715 m in lengte.   
Een gedeelte van het tracé bevindt zich in een gebied met een lage archeologische verwachting. 



Antea Group Archeologie 2020/30 
Inventariserend Veldonderzoek d.m.v. boringen 
projectnummer 452535 
1 maart 2021 revisie 01 
TenneT TSO B.V. 

 

Blad 16 van 25 

 

 
Gemeente Hof van Twente stelt dat voor deze zones archeologische onderzoek verplicht is bij 
grootschalige ingrepen (met een gezamenlijke oppervlakte van 10 ha of groter). Deze grens 
wordt met het totale project mogelijk overschreden en de lage verwachtingszone wordt daarom 
meegenomen in het advies voor vervolgonderzoek om vast te stellen of er sprake is van 
afwijkende landschappelijke kenmerken. 
 
Geadviseerd wordt om de gebieden waar in open ontgraving wordt aangelegd een verkennend 
booronderzoek uit te voeren met boringen om de 50 m. Het booronderzoek bestaat hiermee uit 
in totaal 15 tot 20 verkennende boringen. Een verkennend boordonderzoek heeft als doel te 
bepalen in hoeverre het bodemprofiel intact is en of er in het bodemprofiel aanwijzingen zijn 
voor archeologisch relevante lagen.  
 
Hierbij dient te worden opgemerkt dat in een eerder ontwerp van het plangebied uitdrukkelijk 
rekening werd gehouden met de aanleg van tijdelijke werkwegen in het kader van de graaf- en 
aanlegwerkzaamheden. Deze tijdelijke werkwegen zijn echter niet vermeld in het nieuwste 
ontwerp van het tracé. Indien de bodem ter plaatse van de mogelijke werkwegen dieper dan 0,4 
m verstoord wordt, geldt ook voor deze gebieden een onderzoeksplicht.  
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3 Veldonderzoek 

3.1 Doel- en vraagstelling 

Het doel van het inventariserend veldonderzoek is het toetsen van de archeologische 
verwachting, zoals deze op basis van het uitgevoerde bureauonderzoek is opgesteld.  
 
Het uitgevoerde onderzoek betreft een inventariserend veldonderzoek door middel van 
boringen, verkennende fase. Een verkennend onderzoek heeft als doel het in kaart brengen van 
eventuele verstoringen in de bodem, het verkrijgen van enig inzicht in de bodemopbouw van het 
gebied en aldus het in kaart brengen van kansrijke en kansarme zones wat betreft archeologie. 
 
Het onderzoek dient antwoord te geven op de volgende vragen: 
 

• Wat is de bodemopbouw en zijn er aanwijzingen voor bodemverstoringen? 

• Is er binnen het plangebied een vindplaats aanwezig en/of zijn er archeologische 

indicatoren aangetroffen die hierop kunnen wijzen? Zo ja, wat is de aard, 

conserveringstoestand en datering van deze indicatoren/vindplaats? 

• Indien archeologische lagen aanwezig zijn; op welke diepte bevinden deze zich en wat is de 

maximale diepte? 

• Waaruit bestaat of bestaan deze archeologische laag of lagen? 

• In welke mate wordt een eventueel aanwezige vindplaats verstoord door realisatie van 

geplande bodemingrepen?  

• Hoe kan deze verstoring door planaanpassing tot een minimum worden beperkt? 

• In welke mate stemmen de resultaten van het veldwerk overeen met de verwachtingen van 

de bureaustudie? 

• Wat zijn de aanbevelingen? Is nader onderzoek noodzakelijk? En zo ja, waaruit kan deze 

bestaan?  

 

3.2 Onderzoeksopzet en werkwijze 

 

Datum uitvoering 03-02-2020 t/m 06-02-2020  

Veldteam R. Fens (KNA-prospector/-archeoloog) & I. Fleuren (archeoloog) 

Weersomstandigheden (half)zonnig; droog, circa 10 °C  

Boortype Edelman 6 cm en zuigerboor  

Methode conform 
Leidraad SIKB20 

Het onderzoek betreft een verkennend booronderzoek (met 
mogelijkheid om op kleine locaties te karteren). Deze methode 
(verkennend) is niet conform een bestaand karterend grid volgens 
de leidraad SIKB). Veel meer is de gebruikte methode specifiek 
aangepast aan de plangebied (tracé met boringen op slechts één 
raai), de reële kans op verstoring, en de archeologische verwachting 
in het gebied. 

 
20 Tol e.a. 2012 
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Motivatie methode Binnen delen van het plangebied kunnen archeologische resten 
aanwezig zijn. Echter, het is niet exact duidelijk wat de 
bodemopbouw en –kwaliteit (gaafheid). Derhalve is een 
verkennend booronderzoek nodig om 1) het gespecificeerde 
verwachtingsmodel uit het bureauonderzoek te toetsen, 2) de 
bodemopbouw te bepalen en 3) de bodemkwaliteit (gaafheid; dus 
of de bodem al dan niet is verstoord) te bepalen. Op deze manier 
kunnen kansrijke en kansarme zones worden onderscheiden. 
Op basis van de resultaten van het veldonderzoek worden 
aanbevelingen gedaan over hoe om te gaan met eventueel 
aangetroffen of te verwachten archeologische resten. Een 
verkennend booronderzoek, bestaande uit één boring om de 50 m, 
is hiervoor een veel gebruikte en zeer geschikte methode. Aan de 
hand van de resultaten van het onderzoek kan worden bepaald of 
er een noodzaak bestaat tot het uitvoeren van verder archeologisch 
onderzoek (proefsleuven of opgraving, variant begeleiding). 
 

Aantal boringen Opgeteld voor de gemeente Hof van Twente zijn 17 boringen 
geplaatst, zie voor locaties deeltracé afbeelding 2: 
Deeltracé 4A (noord): boringen 034A-035A 
Deeltracé 4B (midden): boringen 036A-037A 
Deeltracé 4C (zuid): boringen 038A-040A 
Deeltracé 5: boringen 041A-050A, 050A1 
 

Oriëntatie grid t.o.v. geo-
morfologie/paleo-
landschap 

n.v.t.  
De boringen zijn verdeeld over de te onderzoeken deellocaties 
binnen het plangebied die ten behoeve van het veldwerk nader zijn 
aangeduid als Deeltracés 4 en 5. 

Wijze inmeten boringen Toughpad-GPS 

Overige toegepaste 
methoden 

n.v.t. 

Wijze onderzoek / 
beschrijving boorkolom 

NEN 5104/ASB 

Verzamelwijze archeo-
logische indicatoren  

Snijden/verbrokkelen, doorwoelen en visuele inspectie van de 
boorkernen 

Bemonstering n.v.t. 

Vondstzichtbaarheid aan 
oppervlak 

Slecht (gras) 

Omschrijving 
oppervlaktekartering 

n.v.t 

Afwijkingen t.o.v. PvA Het onderzoek is conform PvA uitgevoerd, maar en aantal boringen 
zijn pas in een later stadium geplaatst (boringen 003A-014A, 
gelegen in de gemeente Hengelo).  
 
Boring 050A1 betreft een aanvullende boring (bij boring 050A) die 
op circa 20 m van de tracélijn in de richting van het beekdal van de 
Oelerbeek is geplaatst.  
 
Boringen 003A1-003A4 zijn geplaatst op de plek van een geplande 
uitlegstrook. Deze locatie is meegenomen in het booronderzoek. 
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Doelen en wensen 
opdrachtgever 

Geen specifieke bekend. 

Randvoorwaarden Geen bekend. 

 

3.3 Resultaten 

Voor een overzicht van de boringen wordt verwezen naar de boorprofielen in Bijlage 3 en de 
situatiekaart in de kaartenbijlage. 
 

3.3.1 Bodemopbouw deeltracé 4 

De boringen zijn doorgezet tot 1,1 – 2 m –mv. De onderzijde van het profielen, beginnend tussen 
0,8 tot 1,4 m –mv, bestaat steeds uit leem D. Deze leem is zwak zandig, arm aan keien of grind en 
meestal donkergrijs gekleurd, behalve in boringen 039A en 040A, waar de leem lichtgrijs gekleurd 
is, en boring 035A waar de leem licht groengrijs gekleurd is. De donkergrijze kleur (boringen 
036A-038A) is afkomstig van een permanente reducerende omstandigheden onder (grond)water, 
die mede ten gevolge hebben dat houtresten, plantenresten en humus in deze laag 
geconserveerd gebleven is. Deze resten zijn afkomstig van moerasvegetatie die zich in het 
verleden op deze leemlaag heeft gevormd.  
 
Scherp overgaand boven de leem ligt in boringen 036A-040A een zandlaag die matig grof is, of 
aan de basis grof of grindig is, plaatselijk in de vorm van een grindsnoer. De aanwezigheid van 
grind en een slechte sortering duidt op fluviatiele/fluvioperiglaciale afzetting, mogelijk een 
(pleistocene) smeltwaterafzetting. In boring 034A en 035 A (deeltracé 4A, geheel noordelijk) is 
boven de leem een zwak roesthoudende matig fijne en zwak tot matig siltige zandlaag aanwezig. 
Het kan eolische afzetting (dekzand) betreffen, maar de kleur (sterk gebleekt zand en daardoor 
witgrijs) duidt mogelijk ook op een fluviatiele afzetting. Afgezien van enkele roestvorming is geen 
bodem aangetroffen en daarmee is deze laag, alsook de grindige of grofzandige laag, te 
karakteriseren als een C-horizont.  
 
De bovenzijde van het profiel wordt gevormd door een bouwvoor die in boringen 034A en 035A 
(deeltracé 4A) bestaat uit sterk siltig zand en in boringen 039A en 040A (deeltracé 4C) uit matig 
humeus zand. In boringen 036A tot 038A bestaat de bovenzijde van het profiel uit een humeuze 
en verploegde leem- en/of kleilaag. Nergens is sprake van een natuurlijke overgang tussen 
humushoudende bovengrond en ondergelegen C-horizont in zand. 
 
Afwijkend is een tussengelegen leemlaag in boring 038A, gelegen op 0,65 m –mv en circa een 
halve meter boven de dieper gelegen leemlaag.  
 

3.3.2 Bodemopbouw deeltracé 5 

Deeltracé 5 kent een qua textuur en samenstelling een grotendeels vergelijkbaar profiel met 
deeltracé 4, dat kort gezegd bestaat uit een leemlaag in de ondergrond, met daarboven een 
veelal grindige of plaatselijk aan de basis grof pakket zand. De leem is afwisselend donkergrijs en 
houthoudend en lichtgrijs. De bouwvoor bestaat overal uit zand met in boringen 044A en 048A 
een tussengelegen leemlaag. Boringen 041A tot en met boring 047A is dit zand grindig, terwijl 
boringen 048A-050A de grind uit de bouwvoor is verdwenen. De verschillen in bodemopbouw 
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bevinden zich in de aard van de bovengrond. In boring 050A1 (aanvullende boring in de richting 
van het beekdal van de Oelerbeek) is onder de geploegde/verrommelde humeuze bovenlaag van 
0,6 m dikte een 0,1 m dik ongestoord humeus zandig pakket aangetroffen (restant 
beekeerdlaag). Deze ontbreekt in boringen 041A-050A. Wel valt in vrijwel al deze boringen, 
tevens boring 050A1, een sterke ophoping van ijzer op, in de vorm van roestige vlekken en in de 
vorm van ijzerconcreties. Een antropogeen gevormde archeologische laag is in deze zone niet 
aangetroffen. 
 
Boring 045A is afwijkend en bestaat tot 1,4 m –mv (tot op de leem) uit een sterk humeuze en 
zeer rommelige grond (slootdemping). 
 

3.3.3 Interpretatie bodem, geologie en archeologie 

Deeltracé 4 
De landschapsvorming bestaat uit een morenerestant van (kei)leem met daarboven resten van 
verspoelde afzettingen, die veelal grindrijk dan wel grofzandig zijn, maar plaatselijk ook uit 
fijnzandig materiaal bestaat. De top van het profiel bestaat in boring 040A en mogelijk ook in 
039A uit een dunne laag dekzand (0,2 m dikte in boring 040A), geheel opgenomen in de 
bouwvoor. Bodemvorming is nergens aangetroffen, afgezien van zwakke roestvorming. In 
boringen 039A en 040A betreft het een (verploegd) AC-profiel waarbij de ploegvoor scherp op 
het onderliggende (fluvioperiglaciale) zand ligt. De leemlaag die consequent omstreeks 1 m –mv 
begint heeft langdurige de drainage van het gebied verhinderd. Dit is ook te zien aan de 
vegetatieresten die zich in de leem bevinden en het gebrek aan bodemvorming (podzolidatie) in 
het bovenliggende fluvioperiglaciale zand en incidentele dekzand. Voor kleinschalige landbouw in 
de zomermaanden kan de lemige en siltige grond in historische tijd wel geschikt zijn geweest, 
maar voor (prehistorische) bewoning wordt de aangetroffen bodem- en landschappelijke situatie 
ongeschikt geacht.  
 
Deeltracé 5 
In deeltracé 5 duidt de aangetroffen bodemsituatie, zeker die van boringen 047A-050A op een 
(oorspronkelijke) beekeerdgrond. De tekenen voor de nabijheid van de beek bestaan uit resten 
van de eerdlaag onder de bestaande ploegvoor en op roestaccumulatie in de vorm van 
concreties. De bodemvorming bestaat uit de vorming van een eerdlaag maar zoals gebruikelijk in 
beekdalen vertoont deze bodem zelf geen tekenen van langdurig droge condities. Verhogingen in 
een dergelijk beekdal, zoals individuele dekzandkopjes, kunnen archeologisch zeer interessant 
zijn. Een dekzanddek is in de meeste boringen afwezig. De humeuze bouwvoor of AP-horizont is 
mogelijk in het zuidelijk deel (boringen 048A-050A) mede gevormd in dekzand (op basis van de 
fijne maar zwak siltige textuur, zonder grindbijmenging), maar direct onder de bouwvoor is geen 
dekzand meer aanwezig (verstoorde AC-profielen). 
 
De humeuze bovengrond is landbouwkundig benut in de vorm van een AP horizont, maar 
vermoedelijk heeft het ploegen hiervan pas in de voorgaande eeuw plaatsgevonden en is deze 
strook in de nabijheid van de Oelerbeek in de historische perioden veelal als hooi- en weideland 
benut. Voor bewoning konden gebieden in een dergelijk beekdal geschikt gemaakt worden door 
de aanleg van eenmanses, maar deze is in het plangebied niet aangetroffen.  
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3.3.4 Archeologische indicatoren 

Er zijn tijdens het veldonderzoek geen archeologische indicatoren aangetroffen. Het gaat hier 
echter wel om een verkennende fase van het inventariserend veldonderzoek door middel van 
boringen. Het doel van de verkennende fase van het veldonderzoek is het in kaart brengen van 
de bodemopbouw en het aantonen van eventuele bodemverstoringen. De afwezigheid van 
archeologische indicatoren kan dan ook niet worden beschouwd als indicatie voor de afwezigheid 
van een archeologische vindplaats.  
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4 Conclusies en advies 

4.1 Conclusies 

• Wat is de bodemopbouw en zijn er aanwijzingen voor bodemverstoringen? 

De bodemopbouw bestaat uit een ondergrond van leem en fluvioperiglaciale afzettingen die 

slechts zeer plaatselijk een dun dekzanddek vertoont (enkel in boringen 040A, deels 039A in 

deeltracé 4 en boringen 047A-050A in deeltracé 5). Bodemvorming in deeltracé 4 is verder niet 

aangetroffen, in deeltracé 5 zijn restanten van een beekeerdgrond en/of gooreerdgrond 

aangetroffen. Deze restanten bestaan uit een eerdlaag en uit sterke accumulatie van roest. 

Indicatoren voor vroegere bewoning, zoals een eenmanses of een dekzandkop of –rug met 

tekenen van podzolidatie zijn niet aangetroffen. De bodemopbouw is over het algemeen gering, 

en beperkt tot de bouw- en ploegvoor (0,2-0,6 m –mv). In boring 045A is een slootdemping 

aangetroffen (verstoring tot 1,4 m-mv). 

 

• Is er binnen het plangebied een vindplaats aanwezig en/of zijn er archeologische indicatoren 

aangetroffen die hierop kunnen wijzen? Zo ja, wat is de aard, conserveringstoestand en 

datering van deze indicatoren/vindplaats? 

Nee, er is geen vindplaats aangetroffen en de aangetroffen bodem en landschappelijke situatie 

duiden er niet op dat er een archeologische vindplaats te verwachten is.  

 

• Indien archeologische lagen aanwezig zijn; op welke diepte bevinden deze zich en wat is de 

maximale diepte? Waaruit bestaat of bestaan deze archeologische laag of lagen? In welke 

mate wordt een eventueel aanwezige vindplaats verstoord door realisatie van geplande 

bodemingrepen? Hoe kan deze verstoring door planaanpassing tot een minimum worden 

beperkt? 

n.v.t.: er is geen vindplaats aangetroffen, noch een indicatie voor de aanwezigheid daarvan. 

 

• In welke mate stemmen de resultaten van het veldwerk overeen met de verwachtingen van 

de bureaustudie? 

Landschappelijk komt de ingeschatte situatie zeer overeen met de inschatting uit de 

bureaustudie: het plangebied ligt in de morenevlakte (consequent ondiep gelegen leemlagen), 

bedekt met fluvioperiglaciale afzettingen, maar slechts zeer plaatselijk met een dekzanddek, die 

zeer dun is en dan ook slechts als onderdeel van de bouwvoor kon worden herkend. Resten van 

verwachte (natte dan wel droge) podzolbodems werden wel verwacht, maar zijn niet (meer) 

aanwezig. Wel is een beekeerdbodem herkend in deeltracé 5. 

 

• Wat zijn de aanbevelingen? Is nader onderzoek noodzakelijk? En zo ja, waaruit kan deze 

bestaan?  

Zie paragraaf 4.2. 
 
 



Antea Group Archeologie 2020/30 
Inventariserend Veldonderzoek d.m.v. boringen 
projectnummer 452535 
1 maart 2021 revisie 01 
TenneT TSO B.V. 

 

Blad 23 van 25 

 

4.2 (Selectie)advies 

Om het feit dat er geen bodem of landschappelijke situatie is aangetroffen die de aanwezigheid 
van archeologische vindplaatsen in het plangebied ondersteunt (morenevlakte veelal zonder 
dekzanddek, geploegde/ontgonnen AC-profielen en geen esdek) adviseren wij tot vrijgave van 
het tracé.  
 
Ook voor vrijgegeven (delen van) plangebieden bestaat altijd de mogelijkheid dat er tijdens 
graafwerkzaamheden toch losse sporen en vondsten worden aangetroffen. Het betreft dan vaak 
kleine sporen of resten die niet door middel van een booronderzoek kunnen worden 
opgespoord. Op grond van artikel 5.10 van de Erfgoedwet dient zo spoedig mogelijk melding te 
worden gemaakt van de vondst bij de Minister (de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: 
telefoon 033-4217456). Een vondstmelding bij de regionaal archeoloog (A. Vissinga, Het 
Oversticht) of bij de gemeente kan ook.  
 
Ten slotte dient te worden opgemerkt dat in een eerder ontwerp van het plangebied 
uitdrukkelijk rekening werd gehouden met de aanleg van tijdelijke werkwegen in het kader van 
de graaf- en aanlegwerkzaamheden. Deze tijdelijke werkwegen zijn echter niet vermeld in het 
nieuwste ontwerp van het tracé en konden derhalve ook niet meegenomen in dit 
booronderzoek. Indien de bodem ter plaatse van de mogelijke werkwegen dieper dan 0,4 m 
verstoord wordt, geldt ook voor deze gebieden een archeologische onderzoeksplicht. 
 
Het bovenstaande advies is voorgelegd en overgenomen door de adviseur van het bevoegd 
gezag, dhr. A. Vissinga (d.d. 23-09-2020). In de onderhavige rapportage, revisie 01, zijn de 
opmerkingen van de adviseur verwerkt.  
 
 
Antea Group 
Heerenveen, maart 2021 
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Lijst met afbeeldingen 

Afbeeldingen in de tekst 
Afbeelding 1 Uitsnede topografische kaart. (Bron: Esri & partners) 
Afbeelding 2. Ligging van de deeltracés, waarbij 4 en 5 zijn gelegen in de gemeente Hof van 

Twente. 
Afbeelding 3 Uitsnede archeologische waarden en –verwachtingskaart gemeente Hof van 

Twente (Bron: BAAC-Rapport V-08.0417). 
 
Kaartbijlagen 
452535-ARCHIS Gegevens uit ARCHIS, waarnemingen, onderzoeken en AMK-terreinen 

op topografische ondergrond 
452535-ARO  Situatiekaarten met ligging boorpunten op topografische ondergrond 
452535-BODEMTYPE Situatiekaarten met ligging boorpunten inclusief bodemtype 
 



Als bijlage op de resultaten en verzamelde gegevens wordt hieronder een algemene ontwikkeling van de bewoners-
geschiedenis in Nederland geschetst.
Gedurende het paleolithicum (300.000-8800 voor Chr.) hebben moderne mensen (homo sapiens) onze streken
tijdens de warmere perioden wel bezocht, doch sporen uit deze periode zijn zeldzaam en vaak door latere
omstandigheden verstoord. De mensen trokken als jager-verzamelaars rond in kleine groepen en maakten gebruik
van tijdelijke kampementen. De verschillende groepen jager-verzamelaars exploiteerden kleine territoria, maar
verbleven, afhankelijk van het seizoen, steeds op andere locaties.
In het mesolithicum (8800-4900 voor Chr.) zette aan het begin van het Holoceen een langdurige
klimaatsverbetering in. De gemiddelde temperatuur steeg, waardoor geleidelijk een bosvegetatie tot ontwikkeling
kwam en de variatie in flora en fauna toenam. Ook in deze periode trokken de mensen als jager-verzamelaars rond.
Voorwerpen uit deze periode bestaan voornamelijk uit voor de jacht ontworpen vuurstenen spitsjes.
De hierop volgende periode, het neolithicum (5300-2000 voor Chr.), wordt gekenmerkt door een overschakeling
van jager-verzamelaars naar sedentaire bewoners, met een volledig agrarische levenswijze. Deze omwenteling ging
gepaard met een aantal technische en sociale vernieuwingen, zoals huizen, geslepen bijlen en het gebruik van
aardewerk. Door de productie van overschot kon de bevolking gaan groeien en die bevolkingsgroei had tot gevolg
dat de samenleving steeds complexer werd. Uit het neolithicum zijn verschillende grafmonumenten bekend, zoals
hunebedden en grafheuvels.
Het begin van de bronstijd (2000-800 voor Chr.) valt samen met het eerste gebruik van bronzen voorwerpen, zoals
bijlen. Het gebruik van vuursteen was hiermee niet direct afgelopen. Vuursteenmateriaal uit de bronstijd is meestal
niet goed te onderscheiden van dat uit andere perioden. Het aardewerk is over het algemeen zeldzaam. De
grafheuveltraditie die tijdens het neolithicum haar intrede deed werd in eerste instantie voortgezet, maar rond
1200 voor Chr. vervangen door begravingen in urnenvelden. Het gaat hier om ingegraven urnen met crematieresten
waar overheen kleine heuveltjes werden opgeworpen, eventueel omgeven door een greppel.
In de ijzertijd (800-12 voor Chr.) werden de eerste ijzeren voorwerpen gemaakt. Ten opzichte van de bronstijd
traden er in de aardewerktraditie en in het gebruik van vuursteen geen radicale veranderingen op. De mensen
woonden in verspreid liggende hoeven of in nederzettingen van enkele huizen. Op de hogere zandgronden
ontstonden uitgebreide omwalde akkercomplexen (celtic fields). In deze periode werden de kleigebieden ook in
gebruik genomen door mensen afkomstig van de zandgebieden. Opvallend zijn de verschillen in materiële welstand.
Er zijn zogenaamde vorstengraven bekend in Zuid-Nederland, maar de meeste begravingen vonden plaats in
urnenvelden.
Met de Romeinse tijd (12 voor Chr. tot 450 na Chr.) eindigt de prehistorie en begint de geschreven geschiedenis. In
47 na Chr. werd de Rijn definitief als rijksgrens van het Romeinse Rijk ingesteld. Ter controle van deze zogenaamde
limes werden langs de Rijn castella (militaire forten) gebouwd. De inheems leefwijze handhaafde zich wel, ook al
werd de invloed van de Romeinen steeds duidelijker in soorten aardewerk (o.a. gedraaid) en een betere
infrastructuur. Onder meer ten gevolge van invallen van Germaanse stammen ontstond er instabiliteit wat
uiteindelijk leidde tot het instorten van de grensverdediging langs de Rijn.
Over de middeleeuwen (450-1500 na Chr.), en met name de vroege middeleeuwen (450-1000 na Chr.), zijn nog veel
zaken onbekend. Archeologische overblijfselen zijn betrekkelijk schaars. De politieke macht was na het wegvallen
van de Romeinen in handen gekomen van regionale en lokale hoofdlieden. Vanaf de 10

e
eeuw ontstaat er weer

enige stabiliteit en is een toenemende feodalisering zichtbaar. Door bevolkingsgroei en gunstige klimatologische
omstandigheden werd in deze periode een begin gemaakt met het ontginnen van bos, heide en veen. Veel van onze
huidige steden en dorpen dateren uit deze periode.
De hierop volgende periode 1500 – heden wordt aangeduid als nieuwe tijd.

Bijlage 1: Archeologische perioden



Bijlage 2: Schema Archeologische Monumentenzorg (AMZ)



Verklarende woordenlijst Archeologische Monumentenzorg (AMZ)

Archeologische begeleiding (STAP 5c)
Een archeologische begeleiding wordt uitgevoerd wanneer proefsleuven of en
opgraving niet mogelijk zijn door bijvoorbeeld civieltechnische beperkingen.

Archeologische indicatoren
Hiermee worden aanwijzingen in de bodem bedoeld die duiden op menselijke
activiteiten in het verleden, zoals aardewerkscherven, houtskool, botmateriaal,
vondstlagen, etc.

Archis
Archeologisch informatiesysteem voor Nederland. Een digitale databank met
gegevens over archeologische vindplaatsen en terreinen.

Bureauonderzoek (STAP 1)
Het bureauonderzoek is een rapportage waarin een gespecificeerd
archeologisch verwachtingsmodel wordt opgesteld aan de hand van
geomorfologische en bodemkaarten, de Archeologische Monumentenkaart
(AMK), het Archeologisch Informatiesysteem (ARCHIS), historische kaarten en
archeologische publicaties.

Fysiek beschermen (STAP 4c)
De archeologische resten blijven in de bodem behouden door bijvoorbeeld
planaanpassingen.

Geofysisch onderzoek
Meetapparatuur brengt archeologische verschijnselen in de bodem
driedimensionaal in kaart zonder te boren of te graven. Dit kan bijvoorbeeld
door radar-, weerstandsonderzoek of elektromagnetische metingen.

Gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel
Dit model geeft op detailniveau voor het plangebied aan wat aan archeologische
vindplaatsen aanwezig kan zijn. Op basis van dit verwachtingsmodel wordt
bepaald of een inventariserend veldonderzoek nodig is en wat de juiste
methode is om eventueel aanwezige archeologische resten aan te tonen.

Inventariserend veldonderzoek (IVO) (STAP 2)
Tijdens een inventariserend veldonderzoek worden archeologische waarden in
het veld geïnventariseerd en gedocumenteerd. Waar is wat in de bodem
aanwezig? De inventarisatie kan bestaan uit een inventariserend veldonderzoek-
overig (door middel van een booronderzoek, veldkartering en/of geofysisch
onderzoek) en/of een inventariserend veldonderzoek door middel van
proefsleuven. Wat de beste methode is, hangt sterk af van de omstandigheden
en de aard van de vindplaats.

Inventariserend veldonderzoek - overig (IVO-o) (STAP 2b of 2c)
Bij een Inventariserend veldonderzoek - overig door middel van boringen (IVO-
o) worden boringen gezet door middel van een handboor of guts.

Inventariserend veldonderzoek -proefsleuven (IVO-p) (STAP 2f)
Proefsleuven zijn lange sleuven van twee tot vijf meter breed die worden
aangelegd in de zones waar aanwijzingen zijn voor het aantreffen van
archeologische vindplaatsen.

Inventariserend veldonderzoek (IVO) - Verkennende fase (STAP 2b)
Wanneer bij het bureauonderzoek onvoldoende gegevens beschikbaar zijn om
een gespecificeerd verwachtingsmodel op te stellen, wordt een inventariserend
veldonderzoek - verkennende fase uitgevoerd. In deze fase wordt onderzocht of
de bodem nog intact is, wat de bodemopbouw is en hoe deze invloed heeft
gehad op de locatiekeuze van de mens in het verleden. Het onderzoek is
bedoeld om kansarme zones om archeologische resten aan te treffen uit te
sluiten en kansrijke zones te selecteren voor vervolgonderzoek. Een verkennend
onderzoek kent een relatief lage onderzoeksintensiteit en wordt meestal
uitgevoerd door middel van boringen.
Inventariserend veldonderzoek (IVO) - Karterende fase (STAP 2c of 2f)

Tijdens een inventariserend veldonderzoek - karterende fase wordt het
plangebied systematisch onderzocht op de aanwezigheid van
archeologische sporen en/of vondsten. De intensiteit van onderzoek is
groter dan in de verkennende fase, bijvoorbeeld door een groter aantal
boringen per hectare of door het aanleggen van proefsleuven.

Inventariserend veldonderzoek (IVO) - Waarderende fase (STAP 2f)
Tijdens de waarderende fase wordt aangegeven of de aangetroffen
archeologische vindplaatsen behoudenswaardig zijn. Dat betekent dat de
aard, omvang, datering, conservering en inhoudelijke kwaliteit van de
vindplaats(en) wordt vastgesteld. Wanneer de waardering van de
archeologische resten laag is, hoeft geen verder archeologisch onderzoek
te worden uitgevoerd. Het plangebied wordt 'vrijgegeven'. Wanneer de
resten behoudenswaardig zijn, wordt in eerste instantie behoud in situ
(ter plekke in de bodem) nagestreefd. Wanneer dit door de voorgenomen
ontwikkelingen niet mogelijk is, wordt vervolgonderzoek uitgevoerd in de
vorm van een opgraving of archeologische begeleiding. Vaak wordt deze
fase gecombineerd uitgevoerd met het inventariserend veldonderzoek
karterende fase.

Opgraving (STAP 5c)
Wanneer door de toekomstige ontwikkelingen aanwezige archeologische
resten in de bodem niet behouden kunnen worden, wordt een opgraving
uitgevoerd. Tijdens de opgraving worden archeologische resten
gedocumenteerd, gefotografeerd en bestudeerd. Hierdoor wordt
informatie over het verleden zo goed mogelijk vastgelegd en behouden.

Plan van Aanpak (PvA) (STAP 2a)
Voor een booronderzoek is een Plan van Aanpak (PvA) noodzakelijk. Het
PvA beschrijft hoe het veldwerk wordt uitgevoerd en uitgewerkt.

Programma van Eisen (PvE) (STAP 2d of 5a)
Voor het uitvoeren van een inventariserend veldonderzoek -
proefsleuven, archeologische begeleiding of opgraving is een Programma
van Eisen (PvE) noodzakelijk. Het PvE beschrijft het doel, vraagstelling en
uitvoeringsmethode van het archeologisch onderzoek. Dit document
wordt beschouwd als basisdocument voor archeologisch veldonderzoek
waarmee de inhoudelijke kwaliteit gewaarborgd wordt. Het PvE wordt
goedgekeurd door het bevoegd gezag (gemeente, provincie of het rijk).

Quickscan
In een quickscan wordt geïnventariseerd of en waar archeologisch
onderzoek moet worden uitgevoerd.

Selectieadvies (STAP 3)
In het selectieadvies wordt op archeologisch inhoudelijke argumenten het
advies gegeven welke delen van het plangebied vrijgegeven kunnen
worden voor verdere ontwikkeling en welke delen behouden of
opgegraven moeten worden.

Selectiebesluit (STAP 4)
De bevoegde overheid (gemeente, provincie of soms het rijk) geeft op
basis van het selectieadvies aan welke maatregelen genomen worden. De
bevoegde overheid kan van het selectieadvies afwijken indien zij dat
nodig acht.

Veldkartering
Bij een veldkartering wordt het plangebied systematisch belopen om
archeologische oppervlaktevondsten te verzamelen.



Bijlage 3: Boorprofielen

Legenda (conform NEN 5104 / ASB)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water
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Boormeester: Richard Fens

Maaiveldhoogte: NAP               m14,5

X-coördinaat: 249351,98

Boring: 003A

0

50

100

150

200

gras0

Leem, uiterst zandig, zwak humeus,
matig grindig, matig roesthoudend,
neutraal beigebruin, Edelmanboor,
geleidelijk, A-horizont, bouwvoor

2 0

( 2 0 )

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
grindig, lichtgeel, Edelmanboor

6 0

( 4 0 )

Leem, matig zandig, sterk
roesthoudend, sterk ijzerconcreties,
neutraal oranjebeige, Edelmanboor,
scherp, ijzerconcreties8 5

( 2 5 )

Leem, matig roesthoudend, neutraal
oranjegrijs, Edelmanboor,
geleidelijk, ijzerconcreties

1 5 5

( 7 0 )

Zand, matig grof, matig siltig,
neutraalgrijs, Zuigerboor
handmatig, naar boven toe fijner

2 0 0

( 4 5 )

Y-coördinaat: 477358,94

Datum: 3-4-2020

Boormeester: Richard Fens

Maaiveldhoogte: NAP               m14,5

X-coördinaat: 249313,07

Boring: 003A1

0

50

100

gras0

Leem, matig zandig, zwak humeus,
matig roesthoudend, neutraal
beigebruin, Edelmanboor,
geleidelijk, A-horizont, bouwvoor

2 0

( 2 0 )

Leem, matig zandig, sterk
ijzerconcreties, donker bruinrood,
Edelmanboor, scherp5 0

( 3 0 )

Zand, zeer fijn, uiterst siltig, licht
geelgrijs, Edelmanboor

7 5

( 2 5 )

Leem, matig zandig, sterk
roesthoudend, sterk ijzerconcreties,
neutraal oranjebeige, Edelmanboor,
scherp, ijzerconcreties

9 5

( 2 0 )

Leem, lichtgrijs, Edelmanboor,
geleidelijk1 2 0

( 2 5 )

Zand, matig fijn, matig siltig,
neutraalgrijs, Zuigerboor
handmatig, naar boven toe fijner

1 3 0

( 1 0 )

Y-coördinaat: 477341,44

Datum: 3-4-2020

Boormeester: Richard Fens

Maaiveldhoogte: NAP               m14,5

X-coördinaat: 249257,38

Boring: 003A2

0

50

100

gras0

Leem, zwak zandig, zwak humeus,
sterk roesthoudend, neutraal
bruinrood, Edelmanboor, scherp,
A-horizont, bouwvoor

1 5

( 1 5 )

Leem, matig zandig, uiterst
roesthoudend, sterk ijzerconcreties,
licht roodgeel, Edelmanboor,
geleidelijk, ijzerconcreties

7 5

( 6 0 )

Leem, zwak zandig, sterk
ijzerconcreties, licht grijswit,
Edelmanboor, geleidelijk,
ijzerconcreties

9 5

( 2 0 )

Zand, uiterst fijn, sterk siltig, licht
grijswit, Edelmanboor, geleidelijk

1 0 5

( 1 0 )

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraal grijswit, Zuigerboor
handmatig

1 2 0

( 1 5 )

Y-coördinaat: 477325,43

Datum: 3-4-2020

Boormeester: Richard Fens

Maaiveldhoogte: NAP               m14,5

X-coördinaat: 249207,69

Boring: 003A3

0

50

100

gras0

Leem, zwak zandig, zwak humeus,
sterk roesthoudend, neutraal
bruinbeige, Edelmanboor, scherp,
ijzerconcreties, A-horizont, bouwvoor

1 5

( 1 5 )

Leem, zwak zandig, sterk
ijzerconcreties, sterk roesthoudend,
licht grijsbeige, Edelmanboor,
scherp, ijzerconcreties

9 5

( 8 0 )

Zand, uiterst fijn, sterk siltig,
lichtgrijs, Edelmanboor

1 2 0

( 2 5 )

Datum: 3-4-2020

Boormeester: Richard Fens

Maaiveldhoogte: NAP               m14,4

Boring: 003A4

0

50

100

gras0

Leem, matig zandig, zwak humeus,
sterk roesthoudend, neutraal
bruinbeige, Edelmanboor,
geleidelijk, A-horizont, bouwvoor

5
( 5 )

Leem, matig zandig, uiterst
roesthoudend, sterk ijzerconcreties,
neutraal beigerood, Edelmanboor,
geleidelijk, ijzerconcreties

4 0

( 3 5 )

Leem, stevig, zwak zandig, matig
roesthoudend, matig ijzerconcreties,
lichtgrijs, Zuigerboor handmatig,
diffuus

7 0

( 3 0 )

Zand, matig fijn, matig siltig,
lichtgrijs, Edelmanboor, naar boven
toe fijner

1 2 0

( 5 0 )

Y-coördinaat: 477329,26

Datum: 3-4-2020

Boormeester: Richard Fens

Maaiveldhoogte: NAP               m14,6

X-coördinaat: 249322,52

Boring: 004A

0

50

100

150

200

250

gras0

Leem, uiterst zandig, zwak humeus,
matig grindig, matig roesthoudend,
neutraal beigebruin, Edelmanboor,
geleidelijk, A-horizont, bouwvoor

5 0

( 5 0 )

Leem, matig zandig, sterk
roesthoudend, sterk ijzerconcreties,
neutraal oranjebeige, Edelmanboor,
geleidelijk, ijzerconcreties

9 0

( 4 0 )

Leem, matig zandig, sterk
ijzerconcreties, licht grijswit,
Edelmanboor, geleidelijk,
ijzerconcreties

1 1 0

( 2 0 )

Zand, uiterst fijn, matig siltig,
lichtgrijs, Edelmanboor, geleidelijk

1 2 0

( 1 0 )

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

2 8 0

(160)
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Y-coördinaat: 477314,75

Datum: 3-4-2020

Boormeester: Richard Fens

Maaiveldhoogte: NAP               m14,8

X-coördinaat: 249270,61

Boring: 005A

0

50

100

150

gras0

Leem, matig zandig, matig humeus,
neutraalbruin, Edelmanboor, scherp,
A-horizont, bouwvoor2 0

( 2 0 )

Leem, uiterst zandig, brokken zand,
brokken leem, sterk roesthoudend,
neutraal grijsoranje, Edelmanboor,
Geroerd, scherp, omgewerkte grond

1 1 0

( 9 0 )

Zand, matig fijn, matig siltig,
neutraalgrijs, Zuigerboor handmatig

1 5 5

( 4 5 )

Y-coördinaat: 477294,71

Datum: 3-4-2020

Boormeester: Richard Fens

Maaiveldhoogte: NAP               m14,6

X-coördinaat: 249215,33

Boring: 006A

0

50

100

150

200

250

gras0

Leem, matig zandig, zwak humeus,
sterk roesthoudend, neutraal
bruinrood, Edelmanboor, geleidelijk,
A-horizont, bouwvoor

1 0
( 1 0 )

Leem, matig zandig, uiterst
roesthoudend, neutraal beigerood,
Edelmanboor, geleidelijk,
ijzerconcreties

3 5

( 2 5 )

Leem, volledig roest, donker
oranjerood, Edelmanboor, Geheel
oerbank, scherp, ijzerconcreties

7 0

( 3 5 )

Zand, uiterst fijn, sterk siltig, licht
grijswit, Edelmanboor

9 0

( 2 0 )

Zand, matig fijn, matig siltig,
neutraalgrijs, Zuigerboor
handmatig, Dunne stagnatielaag op
9 0

2 8 0

(190)

Y-coördinaat: 477280,01

Datum: 3-4-2020

Boormeester: Richard Fens

Maaiveldhoogte: NAP               m14,4

X-coördinaat: 249170,61

Boring: 007A

0

50

100

150

200

gras0

Leem, matig zandig, zwak humeus,
sterk roesthoudend, neutraal
bruinrood, Edelmanboor, geleidelijk,
A-horizont, bouwvoor

5
( 5 )

Leem, matig zandig, uiterst
roesthoudend, sterk ijzerconcreties,
neutraal beigerood, Edelmanboor,
Oerbank op 40-50, geleidelijk,
ijzerconcreties

5 0

( 4 5 )

Leem, stevig, matig zandig, matig
roesthoudend, lichtgrijs, Zuigerboor
handmatig, geleidelijk

8 0

( 3 0 )

Zand, matig fijn, matig siltig,
lichtgrijs, Zuigerboor handmatig,
naar boven toe fijner

2 0 0

(120)

Y-coördinaat: 477247,00

Datum: 3-4-2020

Boormeester: Richard Fens

Maaiveldhoogte: NAP               m14,4

X-coördinaat: 249127,25

Boring: 008A

0

50

100

150

200

gras0

Zand, zeer fijn, uiterst siltig, zwak
humeus, zwak grindig,
neutraalbruin, Edelmanboor, scherp,
A-horizont, bouwvoor

1 5

( 1 5 )

Leem, matig zandig, zwak grindig,
sterk roesthoudend, licht
grijsoranje, Edelmanboor, scherp,
ijzerconcreties

5 0

( 3 5 )

Zand, zeer fijn, uiterst siltig, laagjes
leem, lichtgrijs, Edelmanboor, scherp

9 5

( 4 5 )

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

2 0 0

(105)

Y-coördinaat: 477186,59

Datum: 3-4-2020

Boormeester: Richard Fens

Maaiveldhoogte: NAP               m14,6

X-coördinaat: 249086,47

Boring: 009A

0

50

100

gras0

Zand, zeer fijn, uiterst siltig, zwak
humeus, zwak grindig,
neutraalbruin, Edelmanboor, scherp,
A-horizont, bouwvoor

1 5

( 1 5 )

Leem, uiterst zandig, matig
roesthoudend, brokken zand, licht
oranjegrijs, Edelmanboor,
geleidelijk, zandlagen, ijzerconcreties

7 5

( 6 0 )

Zand, matig fijn, zwak siltig,
lichtgrijs, Edelmanboor, naar boven
toe fijner

1 2 0

( 4 5 )

Y-coördinaat: 477168,00

Datum: 3-4-2020

Boormeester: Richard Fens

Maaiveldhoogte: NAP               m14,5

X-coördinaat: 249000,66

Boring: 010A

0

50

100

150

200

akker0

Zand, zeer fijn, uiterst siltig, matig
humeus, zwak grindig,
neutraalbruin, Edelmanboor, scherp,
AP-horizont, bouwvoor2 5

( 2 5 )

Zand, zeer fijn, sterk siltig, matig
roesthoudend, licht oranjegrijs,
Edelmanboor, geleidelijk

4 5

( 2 0 )

Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak
grindig, lichtgrijs, Edelmanboor

2 0 0

(155)
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getekend volgens NEN 5104

Y-coördinaat: 477148,80

Datum: 3-4-2020

Boormeester: Richard Fens

Maaiveldhoogte: NAP               m14,7

X-coördinaat: 248948,13

Boring: 011A

0

50

100

150

200

akker0

Zand, zeer fijn, uiterst siltig, sterk
humeus, zwak grindig, brokken
zand, neutraalbruin, Edelmanboor,
geleidelijk, AP-horizont, bouwvoor

5 0

( 5 0 )

Leem, uiterst zandig, zwak grindig,
matig humeus, neutraalzwart,
Edelmanboor, Eerdlaag, scherp

6 0

( 1 0 )

Leem, stevig, zwak zandig, zwak
roesthoudend, lichtgrijs,
Edelmanboor, Bovenin slap,
geleidelijk, aan de top humeus

7 0

( 1 0 )

Zand, uiterst fijn, matig siltig,
lichtgrijs, Edelmanboor, geleidelijk

1 0 0

( 3 0 )

Zand, matig grof, zwak siltig, matig
grindig, brokken veen, neutraalgrijs,
Edelmanboor

2 0 0

(100)

Y-coördinaat: 477133,38

Datum: 3-4-2020

Boormeester: Richard Fens

Maaiveldhoogte: NAP               m14,8

X-coördinaat: 248904,26

Boring: 012A

0

50

100

150

akker0

Zand, zeer fijn, uiterst siltig, sterk
humeus, zwak grindig, brokken
zand, neutraalbruin, Edelmanboor,
geleidelijk, AP-horizont, bouwvoor

5 0

( 5 0 )

Leem, uiterst zandig, zwak grindig,
sterk humeus, neutraalzwart,
Edelmanboor, Eerdlaagrest,
geleidelijk

7 0

( 2 0 )

Leem, stevig, zwak zandig, sterk
roesthoudend, licht oranjegrijs,
Edelmanboor, Bovenin slap,
geleidelijk, aan de top humeus

1 1 0

( 4 0 )

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak
grindig, lichtgrijs, Edelmanboor,
naar boven toe fijner

1 6 0

( 5 0 )

Y-coördinaat: 477120,59

Datum: 3-4-2020

Boormeester: Richard Fens

Maaiveldhoogte: NAP               m15,1

X-coördinaat: 248866,71

Boring: 013A

0

50

100

150

200

250

akker0

Zand, zeer fijn, uiterst siltig, sterk
humeus, zwak grindig, brokken
zand, neutraalbruin, Edelmanboor,
geleidelijk, AP-horizont, bouwvoor

5 0

( 5 0 )

Leem, uiterst zandig, sterk humeus,
zwak grindig, resten baksteen,
donker zwartbruin, Edelmanboor,
Esdek, geleidelijk, Aan-horizont

1 2 0

( 7 0 )

Leem, matig zandig, zwak grindig,
uiterst humeus, neutraalzwart,
Edelmanboor, Eerdlaag, scherp,
Aan-horizont

1 5 0

( 3 0 )

Zand, uiterst fijn, sterk grindig, licht
grijsblauw, Edelmanboor, Tertiair
zand, geleidelijk, C-horizont1 7 0

( 2 0 )

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

2 6 0

( 9 0 )

Y-coördinaat: 477108,55

Datum: 3-4-2020

Boormeester: Richard Fens

Maaiveldhoogte: NAP               m15,2

X-coördinaat: 248819,94

Boring: 014A

0

50

100

150

200

250

akker0

Zand, zeer fijn, uiterst siltig, sterk
humeus, zwak grindig,
neutraalbruin, Edelmanboor,
geleidelijk, AP-horizont, bouwvoor2 5

( 2 5 )

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak
grindig, zwak humeus, donkerbeige,
Edelmanboor, geleidelijk,
Fluvioperiglaciale Afzettingen

8 5

( 6 0 )

Leem, zwak grindig, sterk
roesthoudend, licht oranjegrijs,
Edelmanboor, scherp

1 1 5

( 3 0 )

Zand, zeer fijn, matig siltig, laagjes
leem, lichtgrijs, Edelmanboor,
geleidelijk

1 5 5

( 4 0 )

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

2 8 0

(125)

Y-coördinaat: 477125,66

Datum: 3-2-2020

Boormeester: Richard Fens

Maaiveldhoogte: NAP               m15,2

X-coördinaat: 248773,79

Boring: 015A

0

50

100

150

0

Zand, zeer fijn, zwak kleiïg, matig
humeus, neutraalbruin,
Edelmanboor, geleidelijk,
AP-horizont, bouwvoor2 5

( 2 5 )

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak
grindig, zwak humeus, zwak
roesthoudend, donkerbeige,
Edelmanboor, geleidelijk,
Fluvioperiglaciale Afzettingen

8 5

( 6 0 )

Zand, zeer fijn, sterk siltig, matig
grindig, donkergrijs, Edelmanboor,
grondwater, geleidelijk

1 2 0

( 3 5 )

Leem, matig slap, zwak zandig,
brokken zand, sterk roesthoudend,
licht geeloranje, Edelmanboor,
scherp, keileem

1 6 0

( 4 0 )

Leem, matig zandig, lichtgrijs,
Edelmanboor, keileem

1 7 0

( 1 0 )

Y-coördinaat: 477126,54

Datum: 3-2-2020

Boormeester: Richard Fens

Maaiveldhoogte: NAP               m14,8

X-coördinaat: 248730,16

Boring: 016A

0

50

100

150

0

Zand, zeer fijn, sterk siltig, matig
humeus, resten baksteen,
neutraalbruin, Edelmanboor, scherf
roodbakkend glazuur, geleidelijk,
AP-horizont, bouwvoor

4 0

( 4 0 )

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak
grindig, zwak humeus, zwak
roesthoudend, donkerbeige,
Edelmanboor, geleidelijk,
Fluvioperiglaciale Afzettingen

8 5

( 4 5 )

Zand, zeer fijn, sterk siltig, matig
grindig, donkergrijs, Edelmanboor,
grondwater, scherp

9 0
( 5 )

Leem, matig slap, matig zandig,
matig roesthoudend, licht witoranje,
Edelmanboor, scherp

1 1 5

( 2 5 )

Zand, zeer fijn, zwak siltig,
neutraaloranje, Edelmanboor

1 7 0

( 5 5 )
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getekend volgens NEN 5104

Y-coördinaat: 477127,81

Datum: 3-2-2020

Boormeester: Richard Fens

Maaiveldhoogte: NAP               m14,6

X-coördinaat: 248673,88

Boring: 017A

0

50

100

150

0

Zand, matig fijn, sterk siltig, matig
humeus, neutraalbruin,
Edelmanboor, geleidelijk,
AP-horizont, bouwvoor

6 0

( 6 0 )

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
grindig, zwak humeus, donkergrijs,
Edelmanboor, scherp8 0

( 2 0 )

Leem, sterk zandig, matig humeus,
neutraalgrijs, Edelmanboor, scherp9 5

( 1 5 )

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht
witgeel, Edelmanboor, veen op 220

1 5 0

( 5 5 )

Y-coördinaat: 477131,12

Datum: 3-2-2020

Boormeester: Richard Fens

Maaiveldhoogte: NAP               m14,5

X-coördinaat: 248609,10

Boring: 018A

0

50

100

0

Zand, matig fijn, sterk siltig, matig
humeus, neutraalbruin,
Edelmanboor, scherp, AP-horizont,
bouwvoor

2 0

( 2 0 )

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk
roesthoudend, neutraal geeloranje,
Edelmanboor, grondwater op 0,4
m-mv, scherp

1 2 0

(100)

Y-coördinaat: 477136,16

Datum: 3-2-2020

Boormeester: Richard Fens

Maaiveldhoogte: NAP               m14,7

X-coördinaat: 248559,27

Boring: 019A

0

50

100

150

0

Zand, matig fijn, sterk siltig, matig
humeus, neutraalbruin,
Edelmanboor, scherp, AP-horizont,
bouwvoor

4 0

( 4 0 )

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk
roesthoudend, neutraal geeloranje,
Edelmanboor, grondwater op 0,4
m-mv, geleidelijk

6 0

( 2 0 )

Leem, zwak zandig, lichtgrijs,
Edelmanboor, geleidelijk

9 0

( 3 0 )

Zand, matig fijn, sterk siltig, matig
grindig, lichtgrijs, Edelmanboor

1 5 0

( 6 0 )

Y-coördinaat: 477142,04

Datum: 3-2-2020

Boormeester: Richard Fens

Maaiveldhoogte: NAP               m14

X-coördinaat: 248506,96

Boring: 020A

0

50

100

0

Klei, uiterst zandig, matig humeus,
sterk roesthoudend, neutraalbruin,
Edelmanboor, scherp, bouwvoor2 0

( 2 0 )

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk
roesthoudend, neutraal geeloranje,
Edelmanboor, grondwater op
0,6m-mv, scherp

6 5

( 4 5 )

Leem, zwak zandig, sterk humeus,
sterk roesthoudend, neutraal
bruinrood, Edelmanboor, geleidelijk,
ijzerconcreties

7 0
( 5 )

Leem, matig zandig, zwak grindig,
matig roesthoudend, neutraalgrijs,
Edelmanboor, geleidelijk

9 0

( 2 0 )

Zand, matig fijn, sterk siltig, zwak
grindig, lichtgrijs, Edelmanboor

1 3 5

( 4 5 )

Y-coördinaat: 477161,48

Datum: 3-2-2020

Boormeester: Richard Fens

Maaiveldhoogte: NAP               m14,1

X-coördinaat: 248463,62

Boring: 021A

0

50

100

150

200

0

Klei, uiterst zandig, matig humeus,
sterk roesthoudend, neutraalbruin,
Edelmanboor, scherp, bouwvoor

4 0

( 4 0 )

Zand, matig fijn, sterk siltig, matig
grindig, matig roesthoudend,
neutraal geeloranje, Edelmanboor,
scherp, Rommelig

9 0

( 5 0 )

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk
roesthoudend, donkeroranje,
Edelmanboor

9 5
( 5 )

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
grindig, lichtgeel, Edelmanboor

1 1 0

( 1 5 )

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, resten hout, donkergrijs,
Edelmanboor

2 0 0

( 9 0 )

Y-coördinaat: 477124,32

Datum: 3-2-2020

Boormeester: Richard Fens

Maaiveldhoogte: NAP               m14,1

X-coördinaat: 248435,03

Boring: 022A

0

50

100

150

0

Klei, uiterst zandig, matig humeus,
sterk roesthoudend, neutraalbruin,
Edelmanboor, scherp, bouwvoor

3 0

( 3 0 )

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
grindig, matig roesthoudend,
neutraal geeloranje, Edelmanboor,
scherp, Rommelig

6 0

( 3 0 )

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk
roesthoudend, neutraaloranje,
Edelmanboor, geleidelijk,
ijzerconcreties

6 5
( 5 )

Zand, matig fijn, sterk siltig, zwak
grindig, lichtgrijs, Edelmanboor

1 2 0

( 5 5 )

Zand, zeer fijn, matig siltig, neutraal
groengrijs, Edelmanboor

1 7 0

( 5 0 )



Projectleider: Reinier Raap

Schaal: 1: 30

Projectnaam: 110kV kabeltracé HGLW-HGLO

Lokatienaam: Hengelo

Projectnr. 452535ARO2

getekend volgens NEN 5104

Y-coördinaat: 476988,24

Datum: 3-2-2020

Boormeester: Richard Fens

Maaiveldhoogte: NAP               m14,4

X-coördinaat: 248406,99

Boring: 023A

0

50

100

150

200

0

Zand, zeer fijn, matig kleiïg, matig
humeus, neutraalbruin,
Edelmanboor, scherp, bouwvoor

7 5

( 7 5 )

Klei, uiterst siltig, uiterst humeus,
zwart, Edelmanboor, scherp9 0

( 1 5 )

Zand, zeer fijn, matig siltig, licht
geelwit, Edelmanboor, onderin
grindig, geleidelijk

1 6 5

( 7 5 )

Klei, uiterst siltig, matig humeus,
neutraal bruingrijs, Edelmanboor,
scherp

1 9 0

( 2 5 )

Zand, uiterst fijn, uiterst siltig,
neutraalgrijs, Edelmanboor

2 2 0

( 3 0 )

Y-coördinaat: 476937,30

Datum: 3-2-2020

Boormeester: Richard Fens

Maaiveldhoogte: NAP               m14,6

X-coördinaat: 248404,53

Boring: 024A

0

50

100

150

200

250

0

Zand, zeer fijn, matig kleiïg, matig
humeus, neutraal grijsbruin,
Edelmanboor, scherp, bouwvoor

5 5

( 5 5 )

Zand, zeer fijn, matig siltig, licht
geelwit, Edelmanboor, geleidelijk

9 0

( 3 5 )

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
grindig, sterk roesthoudend,
neutraaloranje, Edelmanboor,
stagnatielaag, scherp

1 0 0

( 1 0 )

Zand, matig grof, zwak siltig, sterk
grindig, lichtbeige, Edelmanboor,
scherp

2 4 0

(140)

Klei, uiterst siltig, matig humeus,
resten hout, neutraal bruingrijs,
Edelmanboor

2 5 0

( 1 0 )

Y-coördinaat: 476889,46

Datum: 3-2-2020

Boormeester: Richard Fens

Maaiveldhoogte: NAP               m14,4

X-coördinaat: 248393,63

Boring: 025A

0

50

100

150

200

0

Zand, zeer fijn, matig kleiïg, sterk
humeus, zwak houthoudend,
neutraal grijsbruin, Edelmanboor,
scherp, bouwvoor

4 5

( 4 5 )

Zand, zeer fijn, sterk siltig, sterk
roesthoudend, lichtbeige,
Edelmanboor, stagnatieniveau op
0,75 m-mv, geleidelijk

9 0

( 4 5 )

Zand, matig grof, zwak siltig, sterk
grindig, lichtbeige, Edelmanboor,
geleidelijk

1 2 0

( 3 0 )

Klei, sterk siltig, matig humeus,
neutraal bruingrijs, Edelmanboor,
bovenin roestig

2 1 0

( 9 0 )

Y-coördinaat: 476852,52

Datum: 5-2-2020

Boormeester: Richard Fens

Maaiveldhoogte: NAP               m14,6

X-coördinaat: 248345,26

Boring: 026A

0

50

100

150

0

Zand, zeer fijn, sterk siltig, sterk
humeus, zwak aardewerkhoudend,
donker grijsbruin, Edelmanboor,
stukje bloempot aw, scherp,
bouwvoor

4 0

( 4 0 )

Zand, zeer fijn, sterk siltig, sterk
roesthoudend, lichtgrijs,
Edelmanboor, op 0,6 roestband,
geleidelijk

8 0

( 4 0 )

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak
grindig, lichtgrijs, Edelmanboor,
roestband op 1.45 -mv, trend
bovenin z4 onderin z5, geleidelijk

1 6 0

( 8 0 )

Leem, vast, zwak zandig, matig
humeus, resten planten, donkergrijs,
Edelmanboor, grijze leem

1 9 0

( 3 0 )

Y-coördinaat: 476719,57

Datum: 5-2-2020

Boormeester: Richard Fens

Maaiveldhoogte: NAP               m14,7

X-coördinaat: 248198,34

Boring: 027A

0

50

100

150

0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig
humeus, neutraal bruingrijs,
Edelmanboor, scherp, bouwvoor

3 0

( 3 0 )

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig
roesthoudend, licht beigegeel,
Edelmanboor, geleidelijk,
ijzerconcreties, dekzand

6 0

( 3 0 )

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig
humeus, neutraalgrijs, Edelmanboor,
scherp, aan de basis grof, Rommelig

1 0 5

( 4 5 )

Zand, matig grof, matig siltig, matig
grindig, lichtgrijs, Edelmanboor,
geleidelijk

1 4 0

( 3 5 )

Leem, stevig, zwak zandig, licht
grijsblauw, Edelmanboor,
ijzerconcreties

1 7 0

( 3 0 )

Y-coördinaat: 476848,08

Datum: 5-2-2020

Boormeester: Richard Fens

Maaiveldhoogte: NAP               m15

X-coördinaat: 248296,12

Boring: 028A

0

50

100

150

0

Zand, zeer fijn, sterk siltig, sterk
humeus, donker grijsbruin,
Edelmanboor, scherp, bouwvoor

3 0

( 3 0 )

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig
humeus, zwak roesthoudend,
neutraal bruinoranje, Edelmanboor,
vlekkerig humeus, geleidelijk,
bioturbatie, ijzerconcreties,
AP-horizont, Rommelig, dekzand

9 0

( 6 0 )

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
roesthoudend, neutraal geeloranje,
Guts, geleidelijk, aan de basis grof,
C-horizont, moedermateriaal,
dekzand1 2 5

( 3 5 )

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
grindig, lichtgrijs, Edelmanboor,
geleidelijk

1 6 0

( 3 5 )

Leem, matig zandig, lichtgrijs,
Edelmanboor, grijze leem

1 7 0

( 1 0 )



Projectleider: Reinier Raap

Schaal: 1: 30

Projectnaam: 110kV kabeltracé HGLW-HGLO

Lokatienaam: Hengelo

Projectnr. 452535ARO2

getekend volgens NEN 5104

Y-coördinaat: 476855,69

Datum: 5-2-2020

Boormeester: Richard Fens

Maaiveldhoogte: NAP               m14,3

X-coördinaat: 248245,19

Boring: 029A

0

50

100

0

Zand, zeer fijn, sterk siltig, sterk
humeus, donker grijsbruin,
Edelmanboor, scherp, bouwvoor

3 0

( 3 0 )

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
grindig, zwak roesthoudend,
neutraal geeloranje, Guts,
geleidelijk, aan de basis grof,
C-horizont, moedermateriaal,
dekzand7 0

( 4 0 )

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
grindig, lichtgrijs, Edelmanboor

1 1 0

( 4 0 )

Leem, zwak zandig, lichtgrijs,
Edelmanboor, grijze leem,
ijzerconcreties

1 2 0

( 1 0 )

Y-coördinaat: 476820,16

Datum: 5-2-2020

Boormeester: Richard Fens

Maaiveldhoogte: NAP               m14,2

X-coördinaat: 248217,98

Boring: 030A

0

50

100

150

0

Leem, matig zandig, matig humeus,
zwak roesthoudend, neutraalgrijs,
Edelmanboor, geleidelijk, bouwvoor

3 0

( 3 0 )

Leem, stevig, zwak zandig, zwak
roesthoudend, lichtgrijs,
Edelmanboor5 0

( 2 0 )

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
grindig, lichtgrijs, Edelmanboor, op
90 roestband, trend bovenin z2s3
onderin z4s1, aan de basis grof

1 5 0

(100)

Y-coördinaat: 476769,67

Datum: 5-2-2020

Boormeester: Richard Fens

Maaiveldhoogte: NAP               m14,3

X-coördinaat: 248207,70

Boring: 031A

0

50

100

0

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
humeus, zwak roesthoudend,
neutraal beigegrijs, Edelmanboor,
geleidelijk, bouwvoor

2 0

( 2 0 )

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
roesthoudend, licht geelgrijs,
Edelmanboor, geleidelijk,
ijzerconcreties, C-horizont, dekzand

5 0

( 3 0 )

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
grindig, matig roesthoudend,
neutraalgrijs, Edelmanboor, scherp,
Fluvioperiglaciale Afzettingen

7 0

( 2 0 )

Zand, uiterst fijn, sterk siltig,
lichtgrijs, Edelmanboor, geleidelijk,
Fluvioperiglaciale Afzettingen

1 1 0

( 4 0 )

Leem, zwak zandig, lichtgrijs,
Edelmanboor

1 2 0

( 1 0 )

Y-coördinaat: 476659,76

Datum: 5-2-2020

Boormeester: Richard Fens

Maaiveldhoogte: NAP               m14,6

X-coördinaat: 248188,16

Boring: 032A

0

50

100
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200

0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig
humeus, brokken leem, neutraal
bruingrijs, Edelmanboor, scherp,
bouwvoor2 5

( 2 5 )

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig
humeus, zwak roesthoudend, matig
kolengruishoudend, neutraal
geelgrijs, Edelmanboor, scherp,
bioturbatie, omgewerkte grond

1 0 5

( 8 0 )

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
grindig, zwak roesthoudend, licht
grijsoranje, Edelmanboor, geleidelijk

1 3 5

( 3 0 )

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak
grindig, lichtgrijs, Edelmanboor,
scherp

1 9 0

( 5 5 )

Zand, matig fijn, sterk siltig, matig
humeus, donkergrijs, Edelmanboor

2 0 0

( 1 0 )

Y-coördinaat: 476600,81

Datum: 5-2-2020

Boormeester: Richard Fens

Maaiveldhoogte: NAP               m14,7

X-coördinaat: 248182,63

Boring: 033A

0

50

100

150

200

0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig
humeus, neutraal bruingrijs,
Edelmanboor, recent geroerd,
scherp, bouwvoor

7 0

( 7 0 )

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig
roesthoudend, neutraal geelgrijs,
Edelmanboor, geleidelijk9 0

( 2 0 )

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak
grindig, lichtgrijs, Edelmanboor,
scherp

1 2 0

( 3 0 )

Leem, stevig, zwak zandig,
neutraalgrijs, Edelmanboor,
ijzerconcreties

1 4 5

( 2 5 )

Leem, matig slap, matig zandig,
donkergrijs, Edelmanboor

2 0 0

( 5 5 )

Y-coördinaat: 476594,94

Datum: 5-2-2020

Boormeester: Richard Fens

Maaiveldhoogte: NAP               m14,4

X-coördinaat: 247963,79

Boring: 034A

0

50

100

0

Zand, zeer fijn, sterk siltig, sterk
humeus, donker grijsbruin,
Edelmanboor, scherp, bouwvoor

5 0

( 5 0 )

Zand, matig fijn, sterk siltig, zwak
roesthoudend, licht witgrijs,
Edelmanboor, geleidelijk, aan de
basis zandig

6 0

( 1 0 )

Zand, matig fijn, zwak siltig,
lichtgrijs, Edelmanboor, roestband
op 80, grondwater

1 1 0

( 5 0 )



Projectleider: Reinier Raap

Schaal: 1: 30

Projectnaam: 110kV kabeltracé HGLW-HGLO

Lokatienaam: Hengelo

Projectnr. 452535ARO2

getekend volgens NEN 5104

Y-coördinaat: 476581,44

Datum: 5-2-2020

Boormeester: Richard Fens

Maaiveldhoogte: NAP               m14,7

X-coördinaat: 247889,31

Boring: 035A

0

50

100

150

0

Zand, zeer fijn, sterk siltig, sterk
humeus, donker grijsbruin,
Edelmanboor, scherp, bouwvoor

4 0

( 4 0 )

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
roesthoudend, licht geelgrijs,
Edelmanboor, bioturbatie,
AP-horizont, Rommelig

6 0

( 2 0 )

Zand, matig fijn, matig siltig, licht
witgrijs, Edelmanboor, geleidelijk,
aan de basis zandig9 0

( 3 0 )

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
roesthoudend, licht grijsbeige,
Edelmanboor, scherp

1 3 0

( 4 0 )

Leem, matig slap, zwak zandig, licht
groengrijs, Edelmanboor,
ijzerconcreties

1 6 0

( 3 0 )

Y-coördinaat: 476339,38

Datum: 5-2-2020

Boormeester: Richard Fens

Maaiveldhoogte: NAP               m14,4

X-coördinaat: 247663,16

Boring: 036A

0

50

100

150

200

0

Leem, matig zandig, zwak humeus,
brokken zand, neutraal bruingrijs,
Edelmanboor, recent geroerd,
scherp, bouwvoor

4 0

( 4 0 )

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak
roesthoudend, licht geelgrijs,
Edelmanboor, geleidelijk, aan de
basis zandig, C-horizont

8 0

( 4 0 )

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
grindig, licht beigegrijs,
Edelmanboor, grindsnoer onderin,
scherp1 0 5

( 2 5 )

Leem, matig slap, zwak zandig,
resten hout, donkergrijs,
Edelmanboor

2 0 0

( 9 5 )

Y-coördinaat: 476297,87

Datum: 5-2-2020

Boormeester: Richard Fens

Maaiveldhoogte: NAP               m14,3

X-coördinaat: 247662,37

Boring: 037A

0

50

100

150

0

Leem, matig zandig, zwak humeus,
brokken zand, neutraal bruingrijs,
Edelmanboor, recent geroerd,
scherp, bouwvoor

4 0

( 4 0 )

Leem, zwak zandig, zwak
roesthoudend, licht geelgrijs,
Edelmanboor

4 5
( 5 )

Zand, matig fijn, matig siltig, matig
roesthoudend, licht geelgrijs,
Edelmanboor, geleidelijk, aan de
basis zandig9 0

( 4 5 )

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak
grindig, licht grijsbeige,
Edelmanboor, scherp, aan de basis
grof

1 4 0

( 5 0 )

Leem, matig slap, zwak zandig,
donkergrijs, Edelmanboor

1 8 0

( 4 0 )

Y-coördinaat: 475950,31

Datum: 5-2-2020

Boormeester: Richard Fens

Maaiveldhoogte: NAP               m14,6

X-coördinaat: 247701,48

Boring: 038A

0

50

100

0

Leem, matig zandig, matig humeus,
licht bruingrijs, Edelmanboor,
scherp, bouwvoor

4 0

( 4 0 )

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
grindig, matig roesthoudend,
lichtgrijs, Edelmanboor, scherp

6 5

( 2 5 )

Leem, matig slap, zwak zandig,
lichtgrijs, Edelmanboor, scherp8 0

( 1 5 )

Zand, matig grof, zwak siltig,
lichtgrijs, Edelmanboor

1 1 5

( 3 5 )

Volledig hout, Edelmanboor
1 2 0
( 5 )

Leem, matig zandig, matig humeus,
brokken planten, zwak
houthoudend, donkergrijs,
Edelmanboor

1 4 0

( 2 0 )

Y-coördinaat: 475871,21

Datum: 5-2-2020

Boormeester: Richard Fens

Maaiveldhoogte: NAP               m14,6

X-coördinaat: 247707,65

Boring: 039A

0

50

100

0

Zand, matig fijn, sterk siltig, matig
humeus, neutraal bruingrijs,
Edelmanboor, scherp, bouwvoor

3 5

( 3 5 )

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
grindig, matig roesthoudend,
lichtgrijs, Edelmanboor, scherp, aan
de basis grof

9 0

( 5 5 )

Leem, matig slap, zwak zandig,
lichtgrijs, Edelmanboor

1 2 0

( 3 0 )

Y-coördinaat: 475811,29

Datum: 5-2-2020

Boormeester: Richard Fens

Maaiveldhoogte: NAP               m14,6

X-coördinaat: 247712,68

Boring: 040A

0

50

100

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, neutraal bruingrijs,
Edelmanboor, scherp, bouwvoor2 0

( 2 0 )

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
grindig, matig roesthoudend, licht
geelgrijs, Edelmanboor, scherp, aan
de basis grof

8 0

( 6 0 )

Leem, matig slap, zwak zandig,
lichtgrijs, Edelmanboor

1 2 0

( 4 0 )

Y-coördinaat: 475090,58

Datum: 6-2-2020

Boormeester: Richard Fens

Maaiveldhoogte: NAP               m15,3

X-coördinaat: 247722,51

Boring: 041A

0

50

100

gras0

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak
humeus, matig grindig, matig
roesthoudend, neutraal bruingrijs,
Edelmanboor, scherp, bouwvoor

3 0

( 3 0 )

Zand, matig fijn, matig siltig, matig
grindig, sterk roesthoudend,
neutraal geelgrijs, Edelmanboor,
geleidelijk

9 5

( 6 5 )

Zand, matig fijn, matig siltig,
lichtgrijs, Edelmanboor

1 2 0

( 2 5 )

Y-coördinaat: 475044,34

Datum: 6-2-2020

Boormeester: Richard Fens

Maaiveldhoogte: NAP               m15,5

X-coördinaat: 247743,55

Boring: 042A

0

50

100

gras0

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak
humeus, matig grindig, matig
roesthoudend, neutraal bruingrijs,
Edelmanboor, scherp, omgewerkte
grond

3 0

( 3 0 )

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak
grindig, neutraalgrijs, Edelmanboor,
geleidelijk5 5

( 2 5 )

Zand, matig fijn, matig siltig, sterk
roesthoudend, neutraal geelbeige,
Edelmanboor, geleidelijk

9 5

( 4 0 )

Leem, zwak zandig, lichtgrijs,
Edelmanboor

1 4 0

( 4 5 )



Projectleider: Reinier Raap

Schaal: 1: 30

Projectnaam: 110kV kabeltracé HGLW-HGLO

Lokatienaam: Hengelo

Projectnr. 452535ARO2

getekend volgens NEN 5104

Y-coördinaat: 475003,05

Datum: 6-2-2020

Boormeester: Richard Fens

Maaiveldhoogte: NAP               m15,6

X-coördinaat: 247759,13

Boring: 043A

0

50

100

150

200

gras0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig
humeus, matig grindig, zwak
roesthoudend, neutraal grijsbruin,
Edelmanboor, scherp, bouwvoor

1 5

( 1 5 )

Zand, matig fijn, matig siltig, sterk
grindig, matig roesthoudend,
brokken ijzer, licht bruinbeige,
Edelmanboor, ijzeroerbrokken,
geleidelijk

3 5

( 2 0 )

Zand, matig grof, zwak siltig, sterk
grindig, Edelmanboor

6 0

( 2 5 )

Zand, matig fijn, sterk siltig, matig
grindig, sterk roesthoudend, licht
beigeoranje, Edelmanboor, scherp1 0 0

( 4 0 )

Leem, zwak zandig, lichtgrijs,
Edelmanboor, scherp

1 5 0

( 5 0 )

Leem, matig stevig, zwak zandig,
resten planten, donkergrijs,
Edelmanboor

2 2 0

( 7 0 )

Y-coördinaat: 474971,41

Datum: 6-2-2020

Boormeester: Richard Fens

Maaiveldhoogte: NAP               m15,6

X-coördinaat: 247776,72

Boring: 044A

0

50

100

150

gras0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig
humeus, zwak grindig, zwak
roesthoudend, neutraal grijsbruin,
Edelmanboor, scherp, bouwvoor

4 5

( 4 5 )

Leem, zwak zandig, sterk
roesthoudend, lichtgrijs,
Edelmanboor, bovenkant
aangeploegd, scherp7 0

( 2 5 )

Zand, matig fijn, matig siltig, matig
grindig, matig roesthoudend,
neutraal geelbeige, Edelmanboor,
scherp

1 0 5

( 3 5 )

Leem, matig stevig, zwak zandig,
resten planten, donkergrijs,
Edelmanboor

1 7 0

( 6 5 )

Y-coördinaat: 474920,79

Datum: 6-2-2020

Boormeester: Richard Fens

Maaiveldhoogte: NAP               m15,7

X-coördinaat: 247796,46

Boring: 045A
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Zand, zeer fijn, matig siltig, sterk
humeus, sterk houthoudend,
neutraal grijsbruin, Edelmanboor,
nat en verstoord, slootdemping,
scherp, Rommelig

1 1 0

(110)

Zand, matig fijn, matig siltig, sterk
humeus, donker zwartgrijs,
Edelmanboor, slootbodem, scherp,
heterogeen, Slootvulling

1 4 0

( 3 0 )

Leem, matig zandig, neutraalgrijs,
Edelmanboor

1 7 0

( 3 0 )

Y-coördinaat: 474870,60

Datum: 6-2-2020

Boormeester: Richard Fens

Maaiveldhoogte: NAP               m15,8

X-coördinaat: 247819,97

Boring: 046A

0
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150

gras0

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
humeus, zwak grindig, brokken
leem, neutraal grijsbruin,
Edelmanboor, scherp, Rommelig2 5

( 2 5 )

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig
roesthoudend, licht grijsgeel,
Edelmanboor, geleidelijk

4 5

( 2 0 )

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
grindig, zwak roesthoudend,
lichtgrijs, Edelmanboor, scherp, aan
de basis grof

1 3 0

( 8 5 )

Leem, matig stevig, zwak zandig,
donkergrijs, Edelmanboor

1 7 5

( 4 5 )

Y-coördinaat: 474827,15

Datum: 6-2-2020

Boormeester: Richard Fens

Maaiveldhoogte: NAP               m15,7

X-coördinaat: 247833,68

Boring: 047A

0
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100

gras0

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
humeus, zwak grindig, brokken ijzer,
neutraal grijsbruin, Edelmanboor,
scherp, bouwvoor

3 0

( 3 0 )

Zand, matig fijn, matig siltig,
brokken ijzer, sterk roesthoudend,
licht grijsgeel, Edelmanboor,
ijzeroerbrokken, geleidelijk

4 0
( 1 0 )

Zand, matig fijn, matig siltig,
lichtgrijs, Edelmanboor, scherp, aan
de basis grof

1 0 0

( 6 0 )

Leem, matig stevig, zwak zandig,
donkergrijs, Edelmanboor, aan de
top humeus

1 1 0

( 1 0 )

Y-coördinaat: 474774,68

Datum: 6-2-2020

Boormeester: Richard Fens

Maaiveldhoogte: NAP               m16

X-coördinaat: 247855,01

Boring: 048A
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100

gras0

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak
humeus, brokken ijzer, neutraal
grijsbruin, Edelmanboor,
ijzeroerbrokken, scherp, bouwvoor

4 5

( 4 5 )

Leem, matig zandig, matig
roesthoudend, lichtgrijs,
Edelmanboor

6 0

( 1 5 )

Zand, matig fijn, stevig, matig siltig,
zwak roesthoudend, brokken ijzer,
licht beigegeel, Edelmanboor,
ijzeroerbrokken, Rommelig9 5

( 3 5 )

Leem, stevig, zwak zandig, lichtgrijs,
Edelmanboor

1 2 0

( 2 5 )
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getekend volgens NEN 5104

Y-coördinaat: 474729,49

Datum: 6-2-2020

Boormeester: Richard Fens

Maaiveldhoogte: NAP               m16,1

X-coördinaat: 247876,30

Boring: 049A
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Zand, zeer fijn, matig siltig, matig
humeus, neutraal grijsbruin,
Edelmanboor, scherp, AP-horizont,
bouwvoor

3 5

( 3 5 )

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak
roesthoudend, lichtgeel,
Edelmanboor, geleidelijk

8 0

( 4 5 )

Zand, matig fijn, stevig, matig siltig,
matig roesthoudend, donkeroranje,
Edelmanboor, scherp, aan de basis
grof

1 1 0

( 3 0 )

Zand, zeer fijn, matig siltig,
lichtgrijs, Edelmanboor, scherp

1 4 0

( 3 0 )

Leem, matig stevig, matig zandig,
donkergrijs, Edelmanboor, aan de
top humeus1 6 0

( 2 0 )

Y-coördinaat: 474684,59

Datum: 6-2-2020

Boormeester: Richard Fens

Maaiveldhoogte: NAP               m16,3

X-coördinaat: 247897,10

Boring: 050A
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Zand, zeer fijn, matig siltig, matig
humeus, neutraal grijsbruin,
Edelmanboor, scherp, AP-horizont,
bouwvoor

5 5

( 5 5 )

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
grindig, zwak roesthoudend,
lichtgeel, Edelmanboor, scherp

8 0

( 2 5 )

Leem, stevig, zwak zandig, sterk
roesthoudend, donkeroranje,
Edelmanboor, scherp

9 5

( 1 5 )

Zand, matig fijn, sterk siltig,
lichtgrijs, Edelmanboor, bovenin
lemig, onderin grofzand, scherp, aan
de basis grof

1 4 0

( 4 5 )

Leem, matig stevig, matig zandig,
brokken planten, zwak
houthoudend, donkergrijs,
Edelmanboor, aan de top humeus

2 5 0

(110)

Y-coördinaat: 474669,57

Datum: 6-2-2020

Boormeester: Richard Fens

Maaiveldhoogte: NAP               m16,8

X-coördinaat: 247882,12

Boring: 050A1
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Zand, zeer fijn, matig siltig, matig
humeus, neutraal grijsbruin,
Edelmanboor, scherp, AP-horizont,
bouwvoor

6 0

( 6 0 )

Zand, zeer fijn, matig siltig, sterk
humeus, neutraal zwartgrijs,
Edelmanboor, humeuze eerdlaag,
geleidelijk

7 0

( 1 0 )

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
grindig, uiterst roesthoudend,
neutraal bruinrood, Edelmanboor,
geleidelijk

8 0

( 1 0 )

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
grindig, lichtgeel, Edelmanboor,
scherp

1 2 0

( 4 0 )

Zand, matig grof, zwak siltig, matig
grindig, lichtgrijs, Edelmanboor

1 8 5

( 6 5 )

Leem, matig stevig, matig zandig,
brokken planten, zwak
houthoudend, donkergrijs,
Edelmanboor, aan de top humeus

3 0 0

(115)

Y-coördinaat: 474356,16

Datum: 6-2-2020

Boormeester: Richard Fens

Maaiveldhoogte: NAP               m16,3

X-coördinaat: 248004,44
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Zand, zeer fijn, matig siltig, matig
humeus, zwak grindig, spikkels
baksteen, neutraal grijsbruin,
Edelmanboor, scherfje industrieel
witbakkend, op 0.6 enkele
loodzandkorrels, scherp,
Aan-horizont, Cultuurlaag, Nieuwe
Tijd

7 0

( 7 0 )

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
grindig, sterk roesthoudend,
neutraal geeloranje, Edelmanboor,
bovenop lemig, geleidelijk,
ijzerconcreties

1 1 0

( 4 0 )

Zand, matig fijn, matig siltig, matig
grindig, uiterst humeus, donker
zwartbruin, Edelmanboor, scherp

1 1 5
( 5 )

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig
grindig, neutraal beigegrijs,
Edelmanboor, scherp

1 2 5
( 1 0 )

Leem, zwak zandig, matig
roesthoudend, lichtgrijs,
Edelmanboor

1 7 0

( 4 5 )

Y-coördinaat: 474332,52

Datum: 6-2-2020

Boormeester: Richard Fens

Maaiveldhoogte: NAP               m16,7

X-coördinaat: 248032,44

Boring: 051A1
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Zand, zeer fijn, matig siltig, matig
humeus, zwak grindig, neutraal
grijsbruin, Edelmanboor, scherp,
Aan-horizont, Cultuurlaag, Nieuwe
Tijd

6 5

( 6 5 )

Zand, matig fijn, matig siltig,
lichtgrijs, Edelmanboor, scherp8 0

( 1 5 )

Zand, matig fijn, matig siltig, uiterst
humeus, donker zwartbruin,
Edelmanboor, eerdlaag, geleidelijk

9 5

( 1 5 )

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig
humeus, sterk roesthoudend,
donkerbruin, Edelmanboor

1 0 5
( 1 0 )

Y-coördinaat: 474298,17

Datum: 6-2-2020

Boormeester: Richard Fens

Maaiveldhoogte: NAP               m16,6

X-coördinaat: 248056,22

Boring: 052A
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Zand, zeer fijn, sterk siltig, matig
humeus, zwak grindig, neutraal
grijsbruin, Edelmanboor, scherp,
Aan-horizont, Cultuurlaag, Nieuwe
Tijd

8 5

( 8 5 )

Zand, matig fijn, zwak grindig,
uiterst humeus, resten planten,
donkerzwart, Edelmanboor, restant
beekeerdlaag, geleidelijk

9 5

( 1 0 )

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig
grindig, matig humeus, neutraal
bruingrijs, Edelmanboor, geleidelijk

1 1 0

( 1 5 )

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak
grindig, matig roesthoudend,
lichtgeel, Edelmanboor, geleidelijk

1 1 5
( 5 )

Leem, matig stevig, zwak zandig,
matig roesthoudend, lichtgeel,
Edelmanboor

1 3 0

( 1 5 )
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Schaal: 1: 30

Projectnaam: 110kV kabeltracé HGLW-HGLO

Lokatienaam: Hengelo

Projectnr. 452535ARO2

getekend volgens NEN 5104

Y-coördinaat: 474263,62

Datum: 6-2-2020

Boormeester: Richard Fens

Maaiveldhoogte: NAP               m16,5

X-coördinaat: 248076,03

Boring: 053A
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Zand, zeer fijn, sterk siltig, matig
humeus, neutraal grijsbruin,
Edelmanboor, scherp, bouwvoor

1 5

( 1 5 )

Zand, matig fijn, matig siltig, matig
roesthoudend, licht geelgrijs,
Edelmanboor, geleidelijk

5 5

( 4 0 )

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

1 1 0

( 5 5 )

Leem, matig zandig, zwak
roesthoudend, lichtgrijs,
Edelmanboor

1 2 0

( 1 0 )

Y-coördinaat: 474181,09

Datum: 6-2-2020

Boormeester: Richard Fens

Maaiveldhoogte: NAP               m17,3

X-coördinaat: 248615,92

Boring: 054A
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gras0

Zand, zeer fijn, sterk siltig, matig
humeus, zwak grindig, neutraal
grijsbruin, Edelmanboor, scherp,
bouwvoor

4 5

( 4 5 )

Zand, matig fijn, sterk siltig, matig
grindig, sterk roesthoudend,
neutraaloranje, Edelmanboor,
geleidelijk

5 5
( 1 0 )

Leem, zwak zandig, lichtgrijs,
Zuigerboor handmatig, scherp

6 0
( 5 )

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
grindig, matig roesthoudend,
neutraalgrijs, Edelmanboor, scherp

9 0

( 3 0 )

Leem, zwak zandig, resten planten,
donkergrijs, Edelmanboor, aan de
top humeus

1 5 0

( 6 0 )

Y-coördinaat: 474139,27

Datum: 6-2-2020

Boormeester: Richard Fens

Maaiveldhoogte: NAP               m17,4

X-coördinaat: 248627,43

Boring: 055A
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gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig
humeus, zwak grindig, neutraal
grijsbruin, Edelmanboor, scherp,
bouwvoor

1 0

( 1 0 )

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
grindig, zwak humeus, zwak
roesthoudend, brokken zand,
lichtbruin, Edelmanboor, geleidelijk,
opgebrachte grond

7 0

( 6 0 )

Leem, sterk zandig, brokken zand,
resten planten, donkergrijs,
Edelmanboor, humusbrokken,
industriele geur, scherp

1 4 0

( 7 0 )

Leem, zwak zandig, resten planten,
donkergrijs, Zuigerboor handmatig

1 6 0

( 2 0 )

Y-coördinaat: 474150,97

Datum: 6-2-2020

Boormeester: Richard Fens

Maaiveldhoogte: NAP               m17,2

X-coördinaat: 248669,03

Boring: 056A

0
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gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig
humeus, zwak grindig, neutraal
grijsbruin, Edelmanboor, scherp,
bouwvoor

4 5

( 4 5 )

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
grindig, zwak roesthoudend, licht
geelgrijs, Edelmanboor, geleidelijk,
C-horizont

9 0

( 4 5 )

Zand, matig fijn, matig siltig,
neutraalgrijs, Edelmanboor,
geleidelijk1 1 0

( 2 0 )

Leem, zwak zandig, donkergrijs,
Edelmanboor, aan de top humeus

1 5 0

( 4 0 )
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Inventariserend veldonderzoek 110 kV Hengelo Weideweg – Hengelo Oele, 
gemeente Hof van Twente.  
Beoordeling rapportage archeologisch onderzoek.1 
 
Rapport:  Inventariserend Veldonderzoek d.m.v. boringen. Aanleg 110 kv kabelverbinding Hengelo 
Weideweg (HGLW) - Hengelo Oele (HGLO) 
Antea Group Archeologie, 2020/30, revisie 00, 19 juni 2020 
 
Auteur: R.L. Fens & I. Fleuren 

 
Doelstelling 
Het doel van het inventariserend veldonderzoek is het toetsen van de archeologische verwachting, 
zoals deze op basis van het uitgevoerde bureauonderzoek is opgesteld. Het uitgevoerde onderzoek 
betreft een inventariserend veldonderzoek door middel van boringen, verkennende fase. Een 
verkennend onderzoek heeft als doel het in kaart brengen van eventuele verstoringen in de bodem, 
het verkrijgen van enig inzicht in de bodemopbouw van het gebied en aldus het in kaart brengen van 
kansrijke en kansarme zones wat betreft archeologie. 
 
Bevindingen 
De bodemopbouw bestaat uit een ondergrond van leem en fluvioperiglaciale afzettingen die slechts 
zeer plaatselijk een dun dekzanddek vertoont (enkel in boringen 040A, deels 039A in deeltracé 4 en 
boringen 047A-050A in deeltracé 5). Bodemvorming in deeltracé 4 is verder niet aangetroffen, in 
deeltracé 5 zijn restanten van een beekeerdgrond en/of gooreerdgrond aangetroffen. Deze restanten 
bestaan uit een eerdlaag en uit sterke accumulatie van roest. Indicatoren voor vroegere bewoning, 
zoals een eenmanses of een dekzandkop of –rug met tekenen van podzolidatie zijn niet aangetroffen. 
De bodemvorming is over het algemeen gering, en beperkt tot de bouw- en ploegvoor (0,2-0,6 m –
mv). In boring 045A is een slootdemping aangetroffen (verstoring tot 1,4 m-mv). 
 
Landschappelijk komt de ingeschatte situatie zeer overeen met de inschatting uit de bureaustudie: 
het plangebied ligt in de morenevlakte (consequent ondiep gelegen leemlagen), bedekt met 
fluvioperiglaciale afzettingen, maar slechts zeer plaatselijk met een dekzanddek, die zeer dun is en 
dan ook slechts als onderdeel van de bouwvoor kon worden herkend. Resten van verwachte (natte 
dan wel droge) podzolbodems werden wel verwacht, maar zijn niet (meer) aanwezig. Wel is een 
beekeerdbodem herkend in deeltracé 5. 
 
Conclusie en advies 
Om het feit dat er geen bodem of landschappelijke situatie is aangetroffen die de aanwezigheid van 
archeologische vindplaatsen in het plangebied ondersteunt (morenevlakte veelal zonder dekzanddek, 
geploegde/ontgonnen AC-profielen en geen esdek) adviseren wij tot vrijgave van het tracé. 

 
Opmerkingen:  

• Neem op het titelblad ook de naam de gemeente op. Nu is niet te herleiden om welk tracédeel 
dit rapport gaat.  

• Ik mis de NAP-hoogtes van de boringen. Deze moeten in de boorstaten worden toegevoegd.  

• Ter verduidelijking:  
o Kan op de boorpuntenkaart ook de interpretatie van de boringen worden weergegeven - als 

symbool, bijv. verstoring of aanwezigheid bodemvorming evt met type (al dan niet 
verstoord) etc etc. 

 
1 Cursieve tekstdelen in deze toetsing betreffen passages uit het onderzoeksrapport 



o In combinatie met de geomorfologische kaart als onderlegger (zie ook rapporten 110 Kv 
ALM-HGL – AnteaGroup Archeologie 2019/02, bijvoorbeeld kaartbijlage 432422-GEOM6) 
maakt dit in één opslag duidelijk wat er precies is aangeboord.  
 

Opmerking ten aanzien van het selectieadvies: 

• Geen opmerkingen 
 

Advies m.b.t. het onderzoeksrapport:  
Met verwerking van bovenstaande opmerkingen kan het rapport definitief worden gemaakt en als 
zodanig worden ingediend bij de vergunningaanvraag. Ik zal het bevoegd gezag adviseren het 
plangebied binnen haar gemeente vrij te geven.  
 
Namens de gemeente Hof van Twente, 
 
A. (Albert) Vissinga,  
23-09-2020 
 
Regio Archeoloog Twente  
Het Oversticht  
Postbus 531  
8000 AM Zwolle  
albert.vissinga@hetoversticht.nl 
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1 Inleiding 

In opdracht van TenneT TSO B.V. is door Antea Group in april 2019 een milieuhygiënisch 
bureauonderzoek uitgevoerd ten behoeve van de aanleg van de 110 kV kabelverbinding van 
hoogspanningsstation Hengelo Weideweg aan de Generatorweg 61 te Hengelo naar 
hoogspanningsstation Hengelo Oele aan de Vockersweg 3 te Hengelo. 
 
Aanleiding 
TenneT heeft in het 110 kV netdeel Harculo-Hengelo verschillende knelpunten gesignaleerd die 
een risico vormen voor de continuïteit van de elektriciteitsvoorziening in de omgeving van 
Hengelo. Door de aanleg van de 110 kV kabelverbinding tussen 110 kV station Hengelo 
Weideweg (HGLW110) en 110 kV station Hengelo Oele (HGLO110) (enkel circuit) wordt het 
hoogspanningsnet in de regio Hengelo versterkt. 
 
Het onderhavige rapport heeft betrekking op het onderhavige tracé zoals is weergegeven in 
figuur 1.1. 
 

 
Figuur 1.1: Ligging tracé kabelverbinding Hengelo Weideweg - Hengelo Oele  

 
Voor de aanleg van de kabelverbinding i  s voorzien in 8 horizontaal gestuurde boringen. Tevens 
worden enkele wegen gekruist door middel van het aanbrengen van een mantelbuis. Het overige 
deel van de kabelverbinding wordt in open ontgraving aangelegd. 
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Doel 
Het doel van het vooronderzoek is het vaststellen of er verontreinigingen bekend zijn ter plaatse 
van het werkgebied en/of in het verleden bodembedreigende activiteiten hebben 
plaatsgevonden binnen 250 meter van het tracé.  
Op basis van de resultaten van onderhavig vooronderzoek wordt beoordeeld of milieukundig 
vervolgonderzoek nodig is, ter bepaling van de arbeidhygiënische risico’s tijdens de aanleg van 
het tracé.  
 
Opgemerkt wordt dat en behoeve van de aanleg van het kabelverbinding mogelijk bemaling dient 
te worden toegepast. In het kader van het geohydrologisch onderzoek dienen 
grondwaterverontreinigingen binnen het invloedsgebied van de bemalingen te worden 
geïnventariseerd. 
 
Onderzoeksstrategie en kwaliteit 
Het milieuhygiënisch vooronderzoek is gebaseerd op de richtlijnen uit de NEN 5725 (Strategie 
voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek, NNI, oktober 2017). 
 
Met betrekking tot de kwaliteitsaspecten, toegepaste methoden en betrouwbaarheid/garanties 
van het onderzoek wordt verwezen naar bijlage 1. 
 
In dit rapport is verslag gedaan van de uitgevoerde werkzaamheden en worden de resultaten van 
het onderzoek beschreven. 
  



Milieuhygiënisch vooronderzoek NEN 5725 
Aanleg 110 kV kabelverbinding tussen hoogspanningsstations Hengelo Weideweg en Hengelo Oele (HGLW110-HGLO110) 
projectnummer 0452535.100 
12 februari 2020 revisie 02 
TenneT TSO B.V. 

 
 
 
 

Blad 3 van 16 

 

2 Onderzoeksopzet en algemene gegevens 

2.1 Onderzoeksopzet 

Het milieuhygiënisch vooronderzoek is uitgevoerd op basis van de NEN 5725: 2017 (Strategie 
voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek). 
 
De aanleiding tot het vooronderzoek is:  

 Opstellen hypothese over de bodemkwaliteit bij tijdelijke uitplaatsing en bij overig 
projectmatig grondverzet ten behoeve van het inschatten van arbeidshygiënische risico’s 
(aanleiding ‘G’). 

 
Ten behoeve van het vooronderzoek is informatie verzameld over zowel de algemene regionale 
als de locatie specifieke bodemkwaliteit ter plaatse van het tracé en de directe omgeving (straal 
van 250 meter rondom het tracé).  
 
Op basis van bovengenoemde aanleiding en de daarbij behorende onderzoeksaspecten (tabel 1 
uit de NEN 5725) zijn de volgende bronnen geraadpleegd: 

 Bodeminformatiesysteem Provincie Overijssel; 

 Gemeente Hengelo;  

 Gemeente Hof van Twente; 

 Nazca IT Solutions B.V. (BDOK Antea Group); 

 Historische topografische kaarten.  
 
De verwachtingen ten aanzien van archeologische waarden en niet gesprongen explosieven 
worden separaat onderzocht en gerapporteerd.  
 
Onderstaand zijn de geraadpleegde bronnen nader toegelicht. 
 
Provincie Overijssel 
Met behulp van de digitale kaart 'Bodematlas', de 'Omgevingsrapportage' en het digitale 
bodeminformatiesysteem van Provincie Overijssel zijn de verdachte activiteiten, stortplaatsen, 
bekende bodemonderzoeken, verontreinigingscontouren en saneringscontouren binnen het 
onderzoeksgebied geïnventariseerd. 
 
Gemeente Hengelo 
Het bodeminformatiesysteem van de gemeente Hengelo wisselt de data uit met het 
bodeminformatiesysteem van Provincie Overijssel. Aanvullend is een omgevingsrapportage uit 
BDOK opgevraagd over de beschikbare bodeminformatie ter plaatse van de voorgenomen 
werkzaamheden. Tevens is de bodemkwaliteitskaart van de gemeente Hengelo geraadpleegd. 
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Gemeente Hof van Twente 
Het bodeminformatiesysteem van de gemeente Hof van Twente wisselt de data uit met het 
bodeminformatiesysteem van Provincie Overijssel. Tevens is de bodemkwaliteitskaart van de 
gemeente Hof van Twente geraadpleegd. 
 
Historische topografische kaarten 
De digitaal beschikbare topografische kaarten (TOP25 en Bonnebladen, Kadaster) uit de periode 
1900 - 2017 zijn geraadpleegd op het voorkomen van voormalige watergangen, bebouwing, 
wegen, spoorlijnen en overige infrastructurele werken. 

2.2 Terreinbeschrijving 

Huidige situatie 
De kabelverbinding begint op het 110 kV station Hengelo Weideweg. Het eerste deel in 
noordwestelijke richting (ca. 50 m) op het bedrijventerrein wordt in open ontgraving aangelegd. 
Vervolgens wordt de spoorlijn tussen Almelo en Hengelo gekruist door middel van een 
horizontaal gestuurde boring (HDD). Het tracé ligt vervolgens tot aan zuidelijke kruising met de 
A35 in cultuurgrond, waarbij diverse wegen, de spoorlijn tussen Delden en Hengelo en het 
Twentekanaal worden gekruist door middel van HDD’s. Het overige deel in de cultuurgronden 
wordt aangelegd in open ontgraving. Het tracé eindigt ten zuiden van het 110 kV station Hengelo 
Oele. 
 
Historische situatie 
Voor de historische terreinindeling is gebruik gemaakt van historische topografische kaarten. Uit 
de geraadpleegde bronnen blijkt dat op het tracé geen voormalige erfpercelen op het 
kaartmateriaal zichtbaar zijn. Wel zijn op het kaartmateriaal diverse (voormalige) kavelsloten, 
houtwallen, wegen en paden zichtbaar welke door het tracé worden gekruist. De voormalige 
wegen en heidepaden zijn op tekening 452535-HO-S1 weergegeven. De kavelsloten en 
houtwallen zijn niet op tekening weergegeven. 
 
Toekomstige situatie 
Het toekomstige gebruik van de omgeving na aanleg van de kabelverbinding verandert niet. 
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3 Onderzoeksresultaten 

3.1 Algemene bodemkwaliteit 

De gebiedseigen bodemkwaliteit van onder meer de gemeenten Hengelo en gemeente Hof van 
Twente is vastgelegd in de ‘Regionale bodemkwaliteitskaart Twente’ (Witteveen+Bos, kenmerk 
ES349-1/18-004.422, 22 maart 2018). 
Uit bijlage II van de Bodemkwaliteitskaart blijkt dat het tracé is gelegen in de zones 355, 366 en 
367. Voor alle zones is de gemiddelde bodemkwaliteit AW2000. Uit de ontgravingskaarten 
(bijlage VIII van de Bodemkwaliteitskaart) blijkt dat boven- en ondergrond voldoen aan de 
kwaliteit Natuur/Landbouw. De indeling van de zones en de ontgravingskaarten zijn opgenomen 
in bijlage 1. 
 

Betekenis bodemkwaliteitskaarten 
Opgemerkt wordt dat de op de bodemkwaliteitskaarten vastgestelde achtergrondwaarden de 
statistisch bepaalde gemiddelde kwaliteit weergeven in een gebied, gebaseerd op de resultaten 
van uitgevoerd onderzoek binnen het onderscheiden deelgebied. Vanwege de 
steekproefsgewijze bepaling kan nooit worden uitgesloten dat binnen het gebied onvoorziene 
gevallen van verontreiniging aanwezig zijn. Voor onvoorziene gevallen van bodemverontreiniging 
(bv dempingen, stortgaten e.d.) kan voor de aanleg een (standaard) plan van aanpak/protocol 
worden opgesteld waarin wordt omschreven hoe om te gaan met aangetroffen onvoorziene 
bodemverontreinigingen. 

3.2 Locatie specifieke bodeminformatie 

Stortplaatsen 
De aanwezigheid van (voormalige) stortplaatsen op of in de directe nabijheid van het tracé (tot 
50 m) zijn geïnventariseerd met de Bodematlas van Provincie Overijssel. Hieruit blijkt dat tot een 
afstand van 250 meter uit het tracé of 50 meter vanaf de tijdelijke werkwegen geen voormalige 
en/of in gebruik zijnde stortplaatsen aanwezig zijn. 
 
Locatie specifieke bodeminformatie  
De locatie specifieke bodeminformatie is geïnventariseerd met behulp van de 
‘Omgevingsrapportage’ en de informatie uit het bodeminformatiesysteem van Provincie 
Overijssel. De omgevingsrapportages zijn opgenomen in bijlage 2. Met de Omgevingsrapportage 
zijn 103 locaties naar voren gekomen. Op 3 locaties is alleen een onverdachte activiteit vermeld. 
Op 20 locaties is alleen een verdachte activiteit bekend. Op 1 locatie is alleen een historisch 
onderzoek bekend. Op 47 locaties zijn alleen oriënterende, indicatieve-, nul-/eindsituatie-, 
verkennende bodemonderzoeken of verkennende asbestonderzoeken uitgevoerd. De locaties 
hebben de status ‘voldoende onderzocht’ en er zijn geen aanwijzingen dat de bodem sterk 
verontreinigd is. Deze 71 locaties zijn daarom niet nader beoordeeld. De beschikbare informatie 
van de overige 32 locaties is in tabel 3.1 samengevat. De locaties zijn weergegeven op tekening 
452535-HO1 (bijlage 3).  
  



Milieuhygiënisch vooronderzoek NEN 5725 
Aanleg 110 kV kabelverbinding tussen hoogspanningsstations Hengelo Weideweg en Hengelo Oele (HGLW110-HGLO110) 
projectnummer 0452535.100 
12 februari 2020 revisie 02 
TenneT TSO B.V. 

 
 
 
 

Blad 6 van 16 

 

Tabel 3.1: Samenvatting bodemonderzoeken tot 250 m uit tracé 

Volgnr. 
(Locatiecode) 

afstand tot 
tracé (m) 

Samenvatting/conclusie Aanbeveling 

1 
(AA173501012) 

70 Op de locatie is een nader onderzoek uitgevoerd 
naar asbestwegen. De locatie heeft de status 
‘voldoende onderzocht’. Informatie over de 
onderzoeksresultaten is niet in de beoordeelde 
informatie aanwezig. 
Het perceel waarin de locatie is gelegen wordt 
gepasseerd middels. een gestuurde boring 

Op de locatie vinden geen 
graafwerkzaamheden plaats, 
aanvullende aandacht voor deze 
locatie is niet noodzakelijk. 

2 
(AA016405502) 
 

23 Op de locatie is 1 bodemonderzoek (uit 2017) 
bekend (soort niet bekend). Verdere informatie 
ontbreekt. De onderzoekslocatie loopt gedeeltelijk 
over het station van TenneT. 
Het TenneT station is eveneens recentelijk 
onderzocht (zie locatie AA016405525). De 
onderzoekslocatie ligt op ruim 20 m afstand van 
het voorgenomen tracé. 

Op de locatie vinden geen 
graafwerkzaamheden plaats, 
aanvullende aandacht voor deze 
locatie is niet noodzakelijk. 

3 
(AA016405525) 

0 Op de locatie is een asbestonderzoek uitgevoerd 
t.p.v. een leidingtracé. Verdere informatie over het 
asbestonderzoek ontbreekt. Daarnaast zijn in 2015 
en 2017 op de locatie verkennende 
bodemonderzoeken uitgevoerd waarbij in de grond 
maximaal licht verhoogde gehalten zijn gemeten. In 
het grondwater zijn naast een van nature matig 
verhoogde concentratie barium, licht verhoogde 
concentraties gemeten. Uit de profielbeschrijvingen 
van het onderzoek uit 2015 blijkt in de boringen nabij 
het onderhavige tracé geen asbestverdachte 
bijmengingen zijn aangetroffen. Het eerder 
genoemde asbestonderzoek is naar verwachting 
elders op de locatie uitgevoerd. De actuele 
bodemkwaliteit is voldoende in beeld. 

Aanvullende aandacht voor deze 
locatie is niet noodzakelijk. 

4  
(AA016400543) 
 

110 Op de locatie was de grond over een oppervlakte van 
483 m2 verontreinigd met asbest (> 100 mg/kg). In 
2010 is een grondsanering uitgevoerd, de 
verontreiniging is volledig verwijderd en aangevuld 
met schone aanvulgrond. Door het bevoegd gezag is 
ingestemd met de sanering. Het tracé passeert de 
locatie ten noorden middels een HDD. 

Op de locatie vinden geen 
graafwerkzaamheden plaats, 
aanvullende aandacht voor deze 
locatie is niet noodzakelijk. 

5 
(AA016400603) 
 
 
 

42 Op de locatie zijn een oriënterend 
bodemonderzoek en een saneringsevaluatie uit 
1991 bekend. Verdere informatie ontbreekt. 
Binnen de locatie liggen eveneens de locaties 
AA016405423, AA016405497, AA016402291, 
AA016401684 en AA016402208. Op de locaties zijn 
in de periode 1998-2018 6 verkennende 
bodemonderzoeken uitgevoerd. Alle locaties 
hebben de status ‘voldoende onderzocht’. Op het 
terrein worden geen noemenswaardige 
verontreinigingen verwacht. 

Op de locatie vinden geen 
graafwerkzaamheden plaats, 
aanvullende aandacht voor deze 
locatie is niet noodzakelijk. 
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Volgnr. 
(Locatiecode) 

afstand tot 
tracé (m) 

Samenvatting/conclusie Aanbeveling 

6 
(AA016400650) 
 
 

42 In 2011 is op terrein een verkennend en nader 
bodemonderzoek ter plaatse van een olietank 
uitgevoerd waarbij in de grond sterk verhoogde 
gehalten zijn gemeten. De onderzoekslocatie is 
slechts beperkt van omvang (ca. 8 m x 3 m) en ligt 
op circa 190 m van het tracé. 

Op de locatie vinden geen 
graafwerkzaamheden plaats, 
aanvullende aandacht voor deze 
locatie is niet noodzakelijk. 

7 
(AA016402739) 

200 De locatie is gelegen binnen onderzoeklocatie 6 
(AA016400650). Uit de informatie blijkt dat in 2013 
een verkennend bodemonderzoek is uitgevoerd. De 
locatie heeft de status voldoende gesaneerd. De 
locatie is plaatselijk sterk verontreinigd. De locatie 
ligt op ruime afstand van het tracé. 

Op de locatie vinden geen 
graafwerkzaamheden plaats, 
aanvullende aandacht voor deze 
locatie is niet noodzakelijk. 

8 
(AA016402610) 
 

50 In 2011 is tevens een BUS-sanering uitgevoerd 
(AA016402610) op minimaal 75 m afstand van de 
locatie. De grond op de locatie is sterk 
verontreinigd en er is een leeflaag aangebracht. Er 
is sprake van een stabiel situatie.  

Op de locatie vinden geen 
graafwerkzaamheden plaats, 
aanvullende aandacht voor deze 
locatie is niet noodzakelijk. 

9 
(AA016400651) 
 

170 Op de locatie zijn in de periode 1989 -1998 enkele 
onderzoeken en een saneringsevaluatie uitgevoerd. 
Uit de informatie blijkt dat de grond licht 
verontreinigd was. Er is ingestemd met de 
uitgevoerde sanering.  

Op de locatie vinden geen 
graafwerkzaamheden plaats, 
aanvullende aandacht voor deze 
locatie is niet noodzakelijk. 

10 
(AA016401537) 

160 Op de locatie is in de periode 2000-2001 een 
sanering uitgevoerd. De verontreinigde grond is 
volledig verwijderd. 

Op de locatie vinden geen 
graafwerkzaamheden plaats, 
aanvullende aandacht voor deze 
locatie is niet noodzakelijk. 

11 
(AA016400800) 

80 Op de locatie (RWZI) zijn in de periode 1993-2018 4 
verkennende bodemonderzoeken en 1 nul- of 
eindsituatieonderzoek uitgevoerd. De locatie heeft 
de status ‘voldoende onderzocht’, maar is 
beoordeeld als ‘potentieel ernstig’. De locatie wordt 
op ruime afstand gepasseerd middels een gestuurde 
boring.  

Op de locatie vinden geen 
graafwerkzaamheden plaats, 
aanvullende aandacht voor deze 
locatie is niet noodzakelijk. 

12 
(AA016401753) 

120 Op de locatie is in 2004 is ingestemd met het 
saneringsresultaat (volledige verwijdering) op de 
locatie. Uit de informatie blijkt dat de 
verontreiniging zich in de waterbodem bevond. De 
locatie ligt op grote afstand van het tracé.  

Op de locatie vinden geen 
graafwerkzaamheden plaats, 
aanvullende aandacht voor deze 
locatie is niet noodzakelijk. 

13 
(AA016401754) 
 

120 De locatie betreft hetzelfde onderzoekslocatie als 
locatie 11 (AA016401753). Uit de informatie blijkt 
dat de grond over een oppervlakte van 2.500 m2 
sterk was verontreinigd. De locatie is in 2106 
volledig gesaneerd. De locatie ligt op grote afstand 
van het tracé. 

Op de locatie vinden geen 
graafwerkzaamheden plaats, 
aanvullende aandacht voor deze 
locatie is niet noodzakelijk. 

14  
(AA016401756) 
 

120 De locatie betreft hetzelfde onderzoekslocatie als 
locatie 11 en 12 (AA016401753/ AA016401756). De 
onderzoeken behorende bij deze locatie zijn 
allemaal uitgevoerd voor de in 2016 uitgevoerde 
sanering. De locatie ligt op grote afstand van het 
tracé. 

Op de locatie vinden geen 
graafwerkzaamheden plaats, 
aanvullende aandacht voor deze 
locatie is niet noodzakelijk. 
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15 
(AA016401937) 
 

0 - 250 Op de locatie zijn diverse onderzoeken uitgevoerd. 
Uit de informatie uit het BIS blijkt dat bij de meest 
recente nadere onderzoeken (2005) in de grond 
maximaal licht verhoogde gehalten zijn gemeten. In 
het grondwater is een matig verhoogde 
concentratie gemeten. In 2009 is nog een historisch 
onderzoek uitgevoerd voor de gehele locatie. Voor 
de gehele locatie geldt echter de status ‘Opstellen 
saneringsplan.  
De onderzoekslocatie heeft een totale oppervlakte 
van 28 ha. en de locatie van het 110 kV station 
Hengelo-Weideweg maakt onderdeel van de 
onderzoekslocatie. Het station van TenneT is 
recenter onderzocht (zie 3 - AA016405525).  

Aanvullende aandacht voor deze 
locatie is niet noodzakelijk. 

16 
(AA016401999) 

2-280 De onderzoeklocatie betreft de locatie 
‘Grobbenweg (toekomstige spoortunnel)’. De 
locatiecontour is erg ruim om het spoor 
ingetekend. Verwacht wordt dat de daadwerkelijke 
locatie kleiner is geweest, de spoortunnel 
(fietstunnel) bevindt zich namelijk op 120 m 
afstand van het tracé.  
Het meest recente rapport op de locatie betreft 
een saneringsevaluatie uit 2008. Uit de gegevens 
blijkt dat de sterk verontreinigde grond (250 m3) 
deels is verwijderd. Er is ingestemd met de 
saneringsresultaat en er is geen verdere nazorg 
noodzakelijk. De spoortunnel bevindt zich op 120 m 
afstand van het tracé. 

Op de locatie vinden geen 
graafwerkzaamheden plaats, 
aanvullende aandacht voor deze 
locatie is niet noodzakelijk. 

17 
(AA016402014) 

0 De locatie betreft het TenneT station. Bij deze 
locatie is alleen een nul- of eindsituatie onderzoek 
bekend. De locatie heeft de status ‘uitvoeren nader 
onderzoek’. De locatie is in 2017 voor het laatst 
onderzocht (zie 3 - AA016405525). De informatie 
bij deze locatie is daarom achterhaald  

Aanvullende aandacht voor deze 
locatie is niet noodzakelijk. 

18 
(AA016402321) 
 

0 -250 De onderzoekslocatie betreft een spoorlijn welke 
middels een gestuurde boring wordt gekruist. 
Binnen dit onderzoeksgebied zijn een grote 
hoeveelheid verkennende bodemonderzoeken 
(onderzoek per kadastraal perceel) bekend. De 
grond en het grondwater zijn maximaal licht 
verontreinigd.  

Op de locatie vinden geen 
graafwerkzaamheden plaats, 
aanvullende aandacht voor deze 
locatie is niet noodzakelijk. 

19 
(AA016402798) 

146 In een smalle strook grond direct naast het spoor 
zijn in 2004 sterk verhoogde gehalten in de grond 
gemeten, het grondwater was licht verhoogd. Een 
deel van de verontreiniging, ca. 200 m ten 
zuidwesten van het tracé is gesaneerd middels een 
BUS-melding. De locatie ligt op ruime afstand van 
het tracé. 

Op de locatie vinden geen 
graafwerkzaamheden plaats, 
aanvullende aandacht voor deze 
locatie is niet noodzakelijk. 
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20 
(AA016402560) 

155 Uit de informatie blijkt dat op de locatie de 
verdachte activiteit ‘stortplaats industrieel- en 
bedrijfsafval op land’ bekend is. De locatie wordt 
echter niet genoemd op de digitale kaart 
‘Stortplaatsen’ van de Provincie Overijssel. Op de 
locatie zijn een verkennend en oriënterend 
bodemonderzoek uit 2010 bekend. De locatie heeft 
de status ‘uitvoeren nader onderzoek’. De locatie 
ligt op ruime afstand van het tracé. 

Op de locatie vinden geen 
graafwerkzaamheden plaats. Ten 
aanzien van het uit te voeren 
verkennend bodemonderzoek 
behoeft de locatie geen nadere 
aandacht. Bij het opstellen van 
een eventueel bemalingsadvies 
wordt aanbevolen om de invloed 
van de bemaling te beoordelen. 

21 
(AA016402707) 

170 De locatie betreft een erf en halfverhard pad. In 
2011 is een asbestonderzoek uitgevoerd. De locatie 
heeft de status ‘starten sanering’. Op basis van de 
informatie wordt aangenomen dat de locatie 
(deels) met asbest (>100 mg/kg d.s.) is 
verontreinigd. Gezien de afstand tot het tracé heeft 
het pad geen invloed op de kwaliteit ter plaatse van 
het tracé. 

Op de locatie vinden geen 
graafwerkzaamheden plaats, 
aanvullende aandacht voor deze 
locatie is niet noodzakelijk. 

22 
(AA173500139) 

5 De locatie (Brugtalud Twentekanaal) is in het 
bodeminformatiesysteem als een puntlocatie 
ingetekend. Ter plaatse van de locatie is een 
verkennend bodemonderzoek uit 2003 bekend. De 
locatie heeft de status ‘Voldoende onderzocht’ en 
is potentieel ernstig verontreinigd. Door het 
bevoegd gezag is in 2003 besloten dan er geen 
vervolg noodzakelijk is. Op het historische 
kaartmateriaal is ter plaatse geen brug te zien en 
ook in de huidige situatie bevindt zich hier geen 
brug. Verwacht wordt dat de puntlocatie op de 
verkeerde plaats in het bodeminformatiesysteem is 
verwerkt. De puntlocatie wordt gekruist door 
middel van een gestuurde boring. Het in-
/uittredepunt bevindt zich op circa 50 m van de 
puntlocatie. 

Op de locatie vinden geen 
graafwerkzaamheden plaats, 
aanvullende aandacht voor deze 
locatie is niet noodzakelijk. 

23 
(AA173500140) 

5 De locatie (Dekkersweg) is in het 
bodeminformatiesysteem als een puntlocatie 
ingetekend op exact dezelfde plaats als locatie 22 
(AA173500139), naast de Dekkersweg. Ter plaatse 
van de locatie zijn geen bodemonderzoeken of 
verdachte activiteiten bekend. De locatie heeft de 
status ‘Uitvoeren nader onderzoek’ en is 
beoordeeld als ‘Potentieel Ernstig’. De verwachting 
is dat de status en beoordeling hebben op de 
asfaltlaag en/of de funderingslaag. De kabels 
worden parallel aan de Dekkersweg in cultuurgrond 
aangelegd. De Dekkersweg wordt noordelijker 
gekruist door middel van een gestuurde boring. 

Ter plaatse van de Dekkersweg 
vinden geen graafwerkzaam-
heden plaats, aanvullende 
aandacht voor deze locatie is niet 
noodzakelijk. 

24 
(AA173500242) 

0 Ter plaatse van de locatie (Twenthekanaal 30,8-
36,2) zijn diverse onderzoeken, waaronder een 
saneringsplan, bekend. Het historisch onderzoek uit 
2002 is digitaal beschikbaar. Het betreft een 
historisch en extensief asbestonderzoek. Het 
onderzochte traject ligt op ca. 6 km afstand van het 
kabeltracé. Bovendien wordt het Twentekanaal 
gekruist door middel van een gestuurde boring. 

Op de locatie vinden geen 
graafwerkzaamheden plaats, 
aanvullende aandacht voor deze 
locatie is niet noodzakelijk. 
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25 
(AA173505747) 

0 Uit de informatie blijkt dat op de locatie een 
sanering is uitgevoerd waarbij licht verhoogde 
gehalten zijn achtergebleven. Uit de informatie uit 
het BIS blijkt dat de saneringslocatie slechts een 
deel van de locatie betreft. Het perceel wordt 
gekruist middels een gestuurde boring. De 
saneringslocatie bevindt zich op ca. 250 m afstand 
van het in-/uittredepunt.  

Op de locatie vinden geen 
graafwerkzaamheden plaats, 
aanvullende aandacht voor deze 
locatie is niet noodzakelijk. 

26 
(AA016405541) 

0 In de omgevingsrapportage is alleen de locatie 
(Grondwal A35 locatie Vockersweg) genoemd. 
Verdere informatie ontbreekt. De locatie wordt 
gekruist middels een gestuurde boring. Het in-
/uittredepunt ligt op ca. 200 m afstand van de 
grondwal. 

Op de locatie vinden geen 
graafwerkzaamheden plaats, 
aanvullende aandacht voor deze 
locatie is niet noodzakelijk. 

27 
(AA016400529) 

235 De locatie (Nijhuisbinnenweg 14) is als puntlocatie 
in het BIS opgenomen. Op de locatie is in 2005 een 
onderzoek naar asbestwegen uitgevoerd. De locatie 
heeft de status ‘Voldoende onderzocht’. De 
onderzoeklocatie ligt op ruime afstand van het 
tracé. 

Op de locatie vinden geen 
graafwerkzaamheden plaats, 
aanvullende aandacht voor deze 
locatie is niet noodzakelijk. 

28 
(AA016400770) 

160 De onderzoekslocatie betreft een kilometers lange 
watergang. Op de locatie zijn meerdere 
onderzoeken bekend waaronder diverse 
saneringsplannen en een saneringsevaluatie. Uit 
meerdere titels blijkt dat de waterbodem 
verontreinigd is met kwik. Er heeft een sanering 
plaatsgevonden. De watergang wordt door het 
tracé gekruist door middel van een zinker. Ter 
plaatse van het tracé is reeds voorzien in een 
waterbodemonderzoek.  

Met het voorziene 
waterbodemonderzoek wordt de 
actuele kwaliteit van de 
waterbodem voldoende 
onderzocht.  

29 
(AA016401581) 

75 De onderzoekslocatie betreft het bedrijventerrein 
ten zuiden van de Platinaweg/TenneT station 
Hengelo Oele. De onderzoeken uit 1995 en 1996 
zijn uitgevoerd voordat het bedrijventerrein is 
gerealiseerd. In 2005 is nog een onderzoek aan de 
Goudstraat uitgevoerd. De Goudstraat bevindt zich 
op ruim 500 m vanaf het tracé. 

Op de locatie vinden geen 
graafwerkzaamheden plaats, 
aanvullende aandacht voor deze 
locatie is niet noodzakelijk. 

30 
(AA016401964) 

50 Op de locatie betreft een watergang. Er zijn twee 
indicatieve en één nader onderzoek uitgevoerd. Uit 
de informatie uit het BIS blijkt dat er maximaal licht 
verhoogde gehalten zijn gemeten. 

Op de locatie vinden geen 
graafwerkzaamheden plaats, 
aanvullende aandacht voor deze 
locatie is niet noodzakelijk. 
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31 
(AA016402362) 

6 De locatie bestaat uit 12 wegen welke op de 
aanwezigheid van asbest zijn onderzocht. Uit 
luchtfoto’s blijkt dat meerdere van deze wegen 
halfverhard zijn. Ter plaatse van 3 van deze wegen 
is een saneringsplan en saneringsevaluatie 
opgesteld, het is aannemelijk dat ter plaatse van de 
halfverharde wegen asbest is aangetoond.  
Het onderhavige tracé ligt over een lengte van 140 
m parallel aan de Nijhuisbinnenweg (asfaltweg) en 
wordt aangelegd in cultuurgrond. Indien de 
Nijhuisbinnenweg asbesthoudend is (geweest) dan 
zal zich dit naar verwachting in de funderingslaag 
hebben bevonden. Een eventuele funderingslaag 
reikt niet tot in de cultuurgrond.  

De Nijhuisbinnenweg wordt niet 
opgebroken en er vinden direct 
nabij de weg geen 
graafwerkzaamheden plaats, 
aanvullende aandacht voor deze 
locatie is niet noodzakelijk 

32 
(AA016402628) 

160 De locatie betreft een afsluiterlocatie van Gasunie. 
Op de locatie heeft in 2011 een sanering 
plaatsgevonden. Het betreft een kleine 
onderzoeklocatie op ruime afstand van het 
onderhavige tracé..  

Op de locatie vinden geen 
graafwerkzaamheden plaats, 
aanvullende aandacht voor deze 
locatie is niet noodzakelijk. 

 

Uit de geïnventariseerde bodemonderzoeken blijkt dat binnen een straal van 50 m rondom het 

tracé geen noemenswaardige verontreinigingen te verwachten zijn.  

Ter plaatse van het gebied rondom de Slachthuisweg/Eggerinksweg/hoogspanningsstation 

Hengelo Weideweg zijn tot 250 rondom het tracé een groot aantal onderzoeken en diverse 

saneringen uitgevoerd. Bij eventuele tracéwijzigingen dient te worden beoordeeld of er extra 

bodemonderzoek noodzakelijk is. 

3.3 Aanvullend geleverde informatie 

Door de opdrachtgever zijn bodemrapporten aangeleverd. Deze onderzoeken zijn uitgevoerd ter 
plaatse van de hoogspanningsstations Hengelo Weideweg en Hengelo Oele. De 
onderzoeksbevindingen van deze rapportages zijn in de onderstaande tabel samengevat.  
 
Tabel 3.2: Samenvatting bodemonderzoeken TenneT 

Locatie afstand tot tracé (m) Conclusie 

Hoogspanningsstation Hengelo Weideweg  

TenneT 110 kV 
station aan de 
Generatorstraat 
61 te Hengelo 
(HGLW110) 

0 
 
 
 
 
 
 
 

Kortsluitvastheidstudie GDO-net 110 kV station Slachthuisweg Hengelo 
(HGLW110)-Bodemonderzoek, Arcadis, kenmerk 078432662, d.d. 19 mei 
2015. 
Bovengrond met de puin- en/of kolengruishoudend laag: matig 
verhoogde gehalte aan PCB en licht verhoogde gehalten aan metalen, 
PAK en minerale olie. 
Ondergrond: maximaal licht verhoogde gehalten aan PCB aangetoond. 
Grondwater: maximaal licht verhoogde concentraties aan metalen 
aangetoond. 
Aanbevolen wordt om de matige verontreiniging aan PCB verder af te 
perken. Vanwege het voorkomen van bijmengingen met puin wordt de 
locatie aangemerkt als asbest verdacht.  
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Locatie afstand tot tracé (m) Conclusie 

Enexis 110 kV 
station aan de 
Generatorstraat 
61 te Hengelo 
(HGLW110) 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verkennend bodemonderzoek Enexis station Hengelo Weideweg HGL1W 
Generatorweg 61 te Hengelo, Antea Group, kenmerk 413632-81 d.d.  
12 juni 2017. 
Bovengrond met zwak puin en kolengruishoudende laag: licht verhoogde 
gehalten aan PCB, PAK en zware metalen.  
Ondergrond: sporen tot volledig puinhoudend met maximaal matig 
verhoogde gehalte aan nikkel en licht verhoogde gehalten aan PAK, PCB 
en zware metalen.  
Grondwater: licht tot matig verhoogde concentratie aan barium en licht 
verhoogde concentraties aan zink, 1,2-dichlooretheen en/of 
vinylchloride.  
Aanbevolen wordt om de matige verontreiniging aan nikkel verder af te 
perken. Vanwege het voorkomen van bijmengingen met puin wordt de 
locatie aangemerkt als asbestverdacht. 

 0 Veldvervangingen AIS 110kV/150kV - Historisch bodemonderzoek 
Transformatorstation aan de Generatorstraat 61 te Hengelo, Sweco, 
kenmerk SWNL0235859 d.d. 26 maart 2019. 
Uit de rapportage blijkt dat in de jaren ’50 en ’60 mogelijk een aantal 
greppels zijn gedempt. In de jaren ’50 zijn wegen aangelegd (met name 
aan de noordzijde van het perceel) die in de jaren ’70 zijn verdwenen. De 
voormalige wegen en greppels zijn voldoende onderzocht. OP de 
zuidzijde van het perceel is in 2012 een geval van ernstige 
bodemverontreiniging met asbest aangetoond. OP het perceel is 
puinhoudende grond aanwezig en dat ivoor zover bekend niet 
onderzocht op asbest. 
In 2015 en 2017 zijn tijdens bodemonderzoeken een matig verhoogd 
gehalte aan PCB in een mengmonster van twee bodemlagen 
aangetoond. Het mengmonster is niet uitgesplitst. Het overige de terrein 
(met uitzondering van de noordzijde van het perceel) is voldoende 
onderzocht en is maximaal licht verontreinigd met PCB, PAK, minerale 
olie en zware metalen. Het grondwater is maximaal licht verontreinigd 
met zware metalen, 1,2-dichlooretheen en vinylchloride. 

 0 - 95 Verkennend bodem en asbestonderzoek transformatorstation aan de 
Generatorstraat 61 te Hengelo, Sweco, kenmerk SWNL0236094 d.d. 
1 april 2019. 
Ten behoeve van het onderzoek zijn op de locatie 3 deellocaties 
gefineerd, deellocatie noord, deellocatie PCB en deellocatie asbest. 
Deellocatie noord is betreft het terreindeel langs de westelijke 
terreingrens. Het zuidelijke deel van deze deellocatie (afstand tot tracé 
minimaal 30 m) is eveneens asbest verdacht. De deellocaties ‘PCB’ en 
‘asbest’ liggen op circa 90 m afstand van het tracé. 
Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat ter plaatse van de 
deellocatie ‘noord’ in de bovengrond verhoogde gehalten aan zware 
metalen, PCB en PAK aangetoond. De bovengrond voldoet aan de 
bodemkwaliteitsklasse Industrie. In de bovengrond is geen asbest 
aangetoond. In de ondergrond zijn geen verhoogde gehalten 
aangetoond. In het grondwater zijn licht verhoogde concentraties 
barium en xylenen aangetoond. 
 Ter plaatse van deellocatie ‘PCB’ zijn in de bovengrond licht tot matig 
verhoogde gehalten aan PCB aangetoond. Op basis van gehalte PCB 
voldoet de bovengrond aan de bodemkwaliteitsklassen Industrie (boring 
He 3 B07) en Niet toepasbaar (boring He3 B16) 
Ter plaatse van de deellocatie ‘asbest’ is geen asbest aangetoond. 
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Locatie afstand tot tracé (m) Conclusie 

Trafostation Hengelo Oele 

110 kV station 
aan de 
Vockersweg 3 te 
Hengelo 
(HGLO110) 

85 Milieukundig bodemonderzoek TenneT locatie aan de Oele Vockersweg 
3 te Hengelo, Wiertsema & Partners, kenmerk VN-70298-1 d.d. 13 maart 
2018. 
Bovengrond (puinhoudend): sterk verontreinigd (>interventiewaarde) 
met PAK, licht verontreinigd met PCB en minerale olie.  
Ondergrond: geen verhoogde gehalten gemeten (alleen op PAK 
onderzocht) 
Grondwater: niet onderzocht 
Asbest: Ter plaatse van boring BM003 is een asbestverontreiniging 
aanwezig. Bij het nader onderzoek is de interventiewaarde voor asbest 
niet overschreden. 

50 Door de opdrachtgever zijn een losse tekening met analysecertificaten 
en toetsresultaten geleverd van uitgevoerd bodemonderzoek op het 
zuidwestelijk terreindeel. Uit de resultaten blijkt dat in de grond de 
gehaltes asbest en PAK de interventiewaarde overschrijden. Tevens zijn 
licht verhoogde gehalten aan minerale olie en PCB gemeten. 

3.4 Bodemonderzoek tracé Almelo Mosterdpot - Hengelo Weideweg 

Op het tracé van de 110 kV kabelverbinding tussen de TenneT hoogspanningsstations Almelo 
Mosterdpot en Hengelo Weideweg is reeds een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. In het 
perceel ten noordwesten van het hoogspanningsstation Hengelo Weideweg ligt het tracé 
Hengelo Weideweg - Hengelo Oele parallel aan het tracé Almelo Mosterdpot - Hengelo 
Weideweg. Na uitvoering van het verkennend bodemonderzoek op het tracé Almelo Mosterdpot 
- Hengelo Weideweg is de positie van het in-/uittredepunt van de HDD verplaatst en is de lengte 
van de open ontgraving in het perceel met circa 50 m toegenomen. 
Uit de analyseresultaten ter plaatse van het onderzochte perceelsgedeelte blijkt dat in de boven- 
en ondergrond geen verhoogde gehalten zijn gemeten. In het grondwater zijn licht verhoogde 
concentraties minerale olie (150 µg/l) en barium (52 µg/l) gemeten. 
Er wordt niet verwacht dat de kwaliteit van de bodem op het niet onderzochte deel van het 
perceel afwijkt van het onderzochte deel.  

3.5 Historisch kaartmateriaal 

Op basis van topografisch kaartmateriaal uit de periode 1901 tot heden zijn voormalige 
watergangen, wegen/heidepaden en gebouwen ter plaatse van het voorgenomen tracé 
geïnventariseerd. Op het historisch kaartmateriaal zijn ter plaatse van het tracé geen 
aanwijzingen dat op het tracé voormalige erfpercelen aanwezig zijn.  
 
Het tracé kruist op 1 plaats een voormalige watergang. Het tracé ter plaatse van deze watergang 
wordt in open ontgraving gekruist. Uit historische topografische kaarten blijkt dat de watergang 
tussen 1970 en 1980 is aangelegd en tussen 1990 en 1995 is gedempt. Gezien periode waarin de 
watergang is gegraven en vervolgens gedempt wordt verwacht dat het dempingsmateriaal 
gebiedseigen grond betreft. De demping wordt als onverdacht beschouwd. 
Ter plaatse van het tracé is tevens een voormalig ven aanwezig. Dit voormalig ven wordt gekruist 
door middel van een gestuurde boring. Deze locatie behoeft daarom geen verdere aandacht.  
 



Milieuhygiënisch vooronderzoek NEN 5725 
Aanleg 110 kV kabelverbinding tussen hoogspanningsstations Hengelo Weideweg en Hengelo Oele (HGLW110-HGLO110) 
projectnummer 0452535.100 
12 februari 2020 revisie 02 
TenneT TSO B.V. 

 
 
 
 

Blad 14 van 16 

 

Het tracé kruist op 5 verschillende locaties een voormalige weg. Op 4 locaties wordt de 
voormalige weg middels een gestuurde boring gekruist. Op het tracédeel parallel aan de 
Nijhuisbinnenweg wordt een voormalige weg in open ontgraving gekruist. Het betreft naar 
verwachting een voormalige perceelsontsluiting. Deze perceelsontsluiting is in het veld nog 
duidelijk te vinden. Uit recent fotomateriaal afkomstig van Cylcomedia Technology B.V. blijkt dat 
in de watergang nog een dam aanwezig is en dat er nog een erfafscheiding langs de voormalige 
ontsluitingsweg staat. 
 
De voormalige watergangen en wegen welke door het tracé worden gekruist zijn op tekening 
452535-HO-S1 weergegeven. 

3.6 Terreinverkenning 

De terreinverkenning ter plaatse van het tracé is uitgevoerd met behulp van het boven 
beschreven kaartmateriaal en met behulp van de luchtfoto’s uit Street Smart/Globespotter van 
Cyclomedia Technology B.V. Op basis hiervan zijn geen andere bijzonderheden dan in paragrafen 
3.4. en 3.5 beschreven waargenomen. 
Ter plaatse van de tracégedeelten welke in open ontgraving worden aangelegd wordt nog een 
verkennend (water)bodemonderzoek uitgevoerd om de actuele kwaliteit van de (water)bodem 
vast te leggen. Door de opdrachtgever is aangegeven dat de Woolderesweg in open ontgraving 
worden gekuist. De weg is verhard met asfalt. 
 
Bij de uitvoering van de veldwerkzaamheden wordt tevens een terreinverkenning uitgevoerd. 
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4 Conclusies en aanbevelingen 

Conclusies 
Op basis van de verzamelde informatie kan het volgende worden geconcludeerd: 

 Uit de bodemkwaliteitskaart van regio Twente blijkt dat de boven- en ondergrond van 
het tracé voldoen aan de klasse natuur/landbouw.  

 In het gebied rondom de Slachthuisweg is een groot aantal bodemonderzoeken en een 
aantal saneringen uitgevoerd. In dit gebied worden de kabels slechts over een lengte 
van circa 180 m in open ontgraving aangelegd. Een deel van dit tracé is reeds 
onderzocht ten behoeve van het tracé Almelo Mosterdpot - Hengelo Weideweg. In de 
grond zijn geen verhoogde gehalten gemeten. In het grondwater zijn licht verhoogde 
concentraties minerale olie en barium gemeten. De resultaten worden representatief 
geacht voor de gehele open ontgraving op dit perceel.  

 Het tracé kruist op 5 locaties voormalige wegen waarvan 4 worden gekruist middels een 
gestuurde boring. Deze voormalige wegen behoeven geen verdere aandacht zolang het 
tracé niet wordt gewijzigd. Aan de Nijhuisbinnenweg is een voormalige 
perceelontsluiting aanwezig. Langs deze weg is nog een erfafscheiding aanwezig en is 
daardoor goed het veld terug te vinden. 

 Het tracé kruist de Woolderesweg in open ontgraving. De weg asfaltverhard, er zijn geen 
gegevens bekend omtrent het funderingsmateriaal. 

 Er wordt 1 voormalige watergang en een voormalig heideven gekruist. Het voormalig 
heideven worden gekruist door middel van een gestuurde boring. De watergang wordt 
in open ontgraving gekruist. Deze watergang is in de periode tussen 1970 en 1995 
aanwezig geweest. Verwacht wordt dat de watergang is gedempt met gebiedseigen 
grond en is daarom als onverdacht aangemerkt. De voormalige watergang en het 
voormalig heideven behoeven geen verdere aandacht. 

 Ter plaatse van de watergang haaks op de Dekkersweg is in het verleden onderzoek 
uitgevoerd. De watergang is over meerdere kilometers onderzocht waarbij (plaatselijk) 
een verontreiniging met kwik is aangetoond. Tevens is bekend dat er saneringen hebben 
plaatsgevonden. Alle watergangen welke door het tracé in open ontgraving worden 
gekruist (waaronder genoemde watergang) worden verkennend onderzocht. Dit 
onderzoek (waarbij onderzoek naar kwik onderdeel van uitmaakt) is voldoende intensief 
om de actuele kwaliteit van de waterbodem vast te leggen. 

 Verder zijn er op het tracé (zowel HDD als open ontgraving) geen verdachte activiteiten 
en/of bekende bodemverontreinigingen naar voren gekomen op basis van onderhavig 
vooronderzoek. 

 
Aanbevelingen 
Ten behoeve van het voorgenomen verkennend bodemonderzoek worden de volgende 
aanbevelingen gedaan: 

 Vaststellen van de funderingswijze/materiaal van de Woolderesweg ter plaatse van het 
tracé. 

 Uitvoeren van twee boringen in de voormalige perceelontsluiting aan de 
Nijhuisbinnenweg om vast te kunnen stellen of er puinverhardingen aanwezig zijn. Bij het 
aantreffen van puin wordt aanbevolen om een verkennend asbestonderzoek uit te 
voeren. 
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 Voor het overige onverdachte deel van het tracé kunnen de graafwerkzaamheden worden 
uitgevoerd op basis van de bodemkwaliteitskaart. Op aangeven van de opdrachtgever 
wordt op alle tracégedeelten welke in open ontgraving worden aangelegd een 
verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. Deze tracédelen kunnen worden onderzocht 
conform de strategie voor een onverdachte lijnvormige locatie (ONV-L).  

 
Bij het uitvoeren van het veldwerk dient het terrein te worden verkend op verdachte situaties. 
 
 
Heerenveen, februari 2020 
Antea Group 
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Bijlage 1 : Gegevens bodemkwaliteitskaart  
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Bijlage 2 : Omgevingsrapportages Provincie 
Overijssel  

 
 
 

 
 

 



Hengelo Oele - Hengelo Weide weg (1/2)
Omgevingsrapportage
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Inhoudsopgave

Voorblad
Inhoudsopgave
Inleiding
Toegangswegen naar Erve Wender en landerijen
C1735021003
HBB: Haarweg 5 Hengelo
HBB: Naamloos -200 Hengelo
HBB: Naamloos -180 Hengelo
HBB: Naamloos -179 Hengelo
HBB: Naamloos -131 Hengelo
HBB: Naamloos -130 Hengelo
HBB: Naamloos -129 Hengelo
HBB: Woolderesweg 162 Hengelo
HBBII: Slachthuisweg 129 Hengelo
HBBII: Slachthuisweg 187 Hengelo
Tank: Wegtersweg 0 Hengelo
Tank: Wegtersweg 0 Hengelo
Eggerinksweg 15
Slachthuisweg 69 / Turbinestraat 6
Wegtersweg 7 - 23
Slachthuisweg 0, F35
Generatorstraat 61
Slachthuisweg 77 Hengelo
Erve Uunk en Erve Woldhuis
Wegtersweg, Slachthuisweg
Wegtersweg 1
Slachthuisweg (PTT)
Westermaat Zuid
Wegtersweg 9
Weideweg (IJsselmij centrale)
Woolderesweg 130
Wegtersweg 17
Woolderesweg 325
vml Abattoir (Slachthuis)
Weideweg (bergbezinkbasin)/ tracee Berflobeek
Woolderbinnenbeek, retentiegebied deellokaties 1-4
Wegtersweg 7 19
Slachthuisweg (vm centrale Hengelo)
Slachthuisweg (vm centrale Hengelo)
Slachthuisweg (vm centrale Hengelo)
Slachthuisweg (vml centrale Hengelo)
Slachthuisweg (vm centrale Hengelo)
Slachthuisweg (vm centrale Hengelo)
Slachthuisweg (vm centrale Hengelo)
Slachthuisweg (vm centrale Hengelo)
Slachthuisweg (vm centrale Hengelo)
Slachthuisweg (vml centrale Hengelo)
Generatorstraat 42, 44 en 60
Slachthuisweg e.o (vml IJsselcentrale)
Grobbenweg (toekomstig spoortunnel)
Slachthuisweg 201, Transformatorstation
Haarweg 5
Slachthuisweg sectie A 4713
Alkondor
Eggerinksweg 7
Totale spoorlijnen Hengelo
Woolderesweg sectie A 4520
Wegtersweg 9 geval loc. 6
Grobbenweg sectie A 5204 (ged)
Woolderbroekweg 30
Woolderesweg 325 e.o.
Woolderesweg 158
Brinkhuisweg 24
Wegtersweg 9
Wegtersweg 9
Grobbenweg 0, sectie A4587
Kaarten
Disclaimer
Toelichting
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Inleiding
Indien er stoffen in de bodem voorkomen die van nature niet in de bodem zitten is sprake van bodemverontreiniging. De provincie Overijssel speelt een rol bij het saneren of beheersen van een
bodemverontreiniging.

De provincie Overijssel en vijf grote gemeenten in Overijssel (Almelo, Deventer, Enschede, Hengelo en Zwolle) zijn in het kader van de Wet bodembescherming (Wbb) aangewezen als de instanties
die toezien op het saneren van verontreinigde bodem en het voorkomen van nieuwe bodemverontreiniging (bevoegd gezag Wetbodembescherming). Zij sturen de bodemsaneringsoperatie en voeren
zelf bodemsaneringen uit en beoordelen plannen en saneringen die door anderen (bedrijven, particulieren en gemeenten) worden uitgevoerd. Hierbij kan de provincie juridische en financiële
instrumenten inzetten. In dit kader worden bodemgegevens verzameld in het bodeminformatiesysteem (BIS) van de provincie.

In deze rapportage treft u gegevens aan die afkomstig zijn uit het BIS van de provincie Overijssel. Hiermee krijgt u een indruk van de aan- of afwezigheid van gegevens over mogelijke
bodemverontreiniging in het geselecteerde gebied.

De provincie is bevoegd gezag met betrekking tot ernstige bodemverontreiniging. Gemeenten zijn bevoegd voor wat betreft de niet ernstige bodemverontreiniging. Vaak werken gemeenten met
hetzelfde BIS en zijn de gegevens opgenomen in de rapportage. Welke gemeenten dat zijn kunt u vinden op: https://www.overijssel.nl/thema's/bodem/gemeenten/.

Indien er bij de in deze rapportage vermelde locaties ook documenten met links zijn vermeld kunnen deze documenten vanuit deze rapportage gedownload worden. Deze documenten zijn zo
zorgvuldig mogelijk geautomatiseerd geanonimiseerd. Desondanks kan het voorkomen dat deze documenten toch nog persoonsgegevens bevatten. Op verzoek zullen wij deze gegevens alsnog uit het
document verwijderen.

Als u vragen heeft over de in dit rapport vermelde gegevens of melding wilt maken van niet goed geanonimiseerde documenten dan kunt u contact opnemen met de provincie Overijssel via email
postbus@overijssel.nl of telefonisch 038 499 8899 menukeuze 2.
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Locatie: Toegangswegen naar Erve Wender en landerijen

Locatie
Adres Petzoldweg AMBT DELDEN

Locatiecode AA173501012

Locatienaam Toegangswegen naar Erve Wender en landerijen

Plaats Hof van Twente

Locatiecode bevoegd gezag WBB OV173501012

Status
Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling

Status rapporten Nader onderzoek Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken

Datum Type Naam Auteur Referentie Archief
Conclusie
overheid

20-06-2005
Nader
onderzoek

Technisch onderzoek asbestwegen 2e fase, cluster 2, Toegangswegen naar Erve Wender en
landerijenT010

BAM/Tebodin Provincie

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: C1735021003

Locatie
Adres

Locatiecode AA173504376

Locatienaam C1735021003

Plaats Hof van Twente

Locatiecode bevoegd gezag WBB OV173504376

Status
Vervolg WBB Uitvoeren historisch onderzoek Beoordeling

Status rapporten Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Activiteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende onderzocht

afgebroken gebouw (asbest verdacht) 9999 9999 Nee Ja Nee

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: HBB: Haarweg 5 Hengelo

Locatie
Adres Haarweg 5 Hengelo

Locatiecode AA016403685

Locatienaam HBB: Haarweg 5 Hengelo

Plaats Hengelo (O)

Locatiecode bevoegd gezag WBB

Status
Vervolg WBB Uitvoeren historisch onderzoek Beoordeling Potentieel Ernstig

Status rapporten Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Activiteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende onderzocht

dieseltank (bovengronds) 1991 9999 Nee Nee Onbekend

opslag van aldehyden, ethers, esters of ketonen 1973 9999 Nee Nee Onbekend

stookolietank (bovengronds) 1973 9999 Nee Nee Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: HBB: Naamloos -200 Hengelo

Locatie
Adres Naamloos -200 Hengelo

Locatiecode AA016404238

Locatienaam HBB: Naamloos -200 Hengelo

Plaats Hengelo (O)

Locatiecode bevoegd gezag WBB

Status
Vervolg WBB Uitvoeren historisch onderzoek Beoordeling Potentieel Ernstig

Status rapporten Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Activiteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende onderzocht

demping (niet gespecificeerd) 9999 1963 Nee Nee Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar

 

 

Pagina 7 van 72 - 20-11-2019

 



Locatie: HBB: Naamloos -180 Hengelo

Locatie
Adres Naamloos -180 Hengelo

Locatiecode AA016404254

Locatienaam HBB: Naamloos -180 Hengelo

Plaats Hengelo (O)

Locatiecode bevoegd gezag WBB

Status
Vervolg WBB Uitvoeren historisch onderzoek Beoordeling Potentieel Ernstig

Status rapporten Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Activiteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende onderzocht

demping (niet gespecificeerd) 9999 1983 Nee Nee Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: HBB: Naamloos -179 Hengelo

Locatie
Adres Naamloos -179 Hengelo

Locatiecode AA016404255

Locatienaam HBB: Naamloos -179 Hengelo

Plaats Hengelo (O)

Locatiecode bevoegd gezag WBB

Status
Vervolg WBB Uitvoeren historisch onderzoek Beoordeling Potentieel Ernstig

Status rapporten Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Activiteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende onderzocht

demping (niet gespecificeerd) 9999 1983 Nee Nee Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: HBB: Naamloos -131 Hengelo

Locatie
Adres Naamloos -131 Hengelo

Locatiecode AA016404289

Locatienaam HBB: Naamloos -131 Hengelo

Plaats Hengelo (O)

Locatiecode bevoegd gezag WBB

Status
Vervolg WBB Uitvoeren historisch onderzoek Beoordeling Potentieel Ernstig en Urgent

Status rapporten Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Activiteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende onderzocht

stortplaats op land (niet gespecificeerd) 9999 1991 Nee Nee Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: HBB: Naamloos -130 Hengelo

Locatie
Adres Naamloos -130 Hengelo

Locatiecode AA016404290

Locatienaam HBB: Naamloos -130 Hengelo

Plaats Hengelo (O)

Locatiecode bevoegd gezag WBB

Status
Vervolg WBB Uitvoeren historisch onderzoek Beoordeling Potentieel Ernstig

Status rapporten Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Activiteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende onderzocht

demping (niet gespecificeerd) 9999 1991 Nee Nee Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: HBB: Naamloos -129 Hengelo

Locatie
Adres Naamloos -129 Hengelo

Locatiecode AA016404291

Locatienaam HBB: Naamloos -129 Hengelo

Plaats Hengelo (O)

Locatiecode bevoegd gezag WBB

Status
Vervolg WBB Uitvoeren historisch onderzoek Beoordeling Potentieel Ernstig

Status rapporten Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Activiteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende onderzocht

demping (niet gespecificeerd) 9999 1991 Nee Nee Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: HBB: Woolderesweg 162 Hengelo

Locatie
Adres Woolderesweg 162 Hengelo

Locatiecode AA016405123

Locatienaam HBB: Woolderesweg 162 Hengelo

Plaats Hengelo (O)

Locatiecode bevoegd gezag WBB

Status
Vervolg WBB Uitvoeren historisch onderzoek Beoordeling Potentieel Ernstig

Status rapporten Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Activiteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende onderzocht

dieseltank (bovengronds) 1973 9999 Nee Nee Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: HBBII: Slachthuisweg 129 Hengelo

Locatie
Adres Slachthuisweg 129 Hengelo

Locatiecode AA016405332

Locatienaam HBBII: Slachthuisweg 129 Hengelo

Plaats Hengelo (O)

Locatiecode bevoegd gezag WBB

Status
Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling Onverdacht/Niet verontreinigd

Status rapporten Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: HBBII: Slachthuisweg 187 Hengelo

Locatie
Adres Slachthuisweg 187 Hengelo

Locatiecode AA016405333

Locatienaam HBBII: Slachthuisweg 187 Hengelo

Plaats Hengelo (O)

Locatiecode bevoegd gezag WBB

Status
Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling Onverdacht/Niet verontreinigd

Status rapporten Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: Tank: Wegtersweg 0 Hengelo

Locatie
Adres Wegtersweg 0 7556BP Hengelo

Locatiecode AA016405398

Locatienaam Tank: Wegtersweg 0 Hengelo

Plaats Hengelo (O)

Locatiecode bevoegd gezag WBB

Status
Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling Pot. verontreinigd

Status rapporten Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Activiteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende onderzocht

dieseltank (ondergronds) 9999 9999 Nee Nee Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar

 

 

Pagina 16 van 72 - 20-11-2019

 



Locatie: Tank: Wegtersweg 0 Hengelo

Locatie
Adres Wegtersweg 0 7556BP Hengelo

Locatiecode AA016405399

Locatienaam Tank: Wegtersweg 0 Hengelo

Plaats Hengelo (O)

Locatiecode bevoegd gezag WBB

Status
Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling Pot. verontreinigd

Status rapporten Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Activiteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende onderzocht

dieseltank (bovengronds) 9999 9999 Nee Nee Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: Eggerinksweg 15

Locatie
Adres Eggerinksweg 15 7556AG Hengelo

Locatiecode AA016405423

Locatienaam Eggerinksweg 15

Plaats Hengelo (O)

Locatiecode bevoegd gezag WBB

Status
Vervolg WBB Beoordeling

Status rapporten Verkennend onderzoek NEN 5740 Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referentie Archief Conclusie overheid

04-09-2014 Verkennend onderzoek NEN 5740 Vbo Eggerinksweg 15 Kruse Milieu

19-07-2018 Verkennend onderzoek NEN 5740 VBO Eggerinksweg 15 te Hengelo OverigBIS9

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: Slachthuisweg 69 / Turbinestraat 6

Locatie
Adres Slachthuisweg 69 7556AX Hengelo

Locatiecode AA016405445

Locatienaam Slachthuisweg 69 / Turbinestraat 6

Plaats Hengelo (O)

Locatiecode bevoegd gezag WBB

Status
Vervolg WBB Beoordeling

Status rapporten Verkennend onderzoek NEN 5740 Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referentie Archief Conclusie overheid

22-05-2015 Verkennend onderzoek NEN 5740 Vbo Turbinestraat 6 en Slachthuisweg 69 Kruse Milieu

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: Wegtersweg 7 - 23

Locatie
Adres Wegtersweg 7 23 7556BP Hengelo

Locatiecode AA016405497

Locatienaam Wegtersweg 7 - 23

Plaats Hengelo (O)

Locatiecode bevoegd gezag WBB

Status
Vervolg WBB Beoordeling

Status rapporten Verkennend onderzoek NEN 5740 Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referentie Archief Conclusie overheid

23-02-2017 Verkennend onderzoek NEN 5740 Vbo Wegtersweg 7 - 23 OverigBIS9

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: Slachthuisweg 0, F35

Locatie
Adres Slachthuisweg Hengelo

Locatiecode AA016405502

Locatienaam Slachthuisweg 0, F35

Plaats Hengelo (O)

Locatiecode bevoegd gezag WBB AA016404716

Status
Vervolg WBB Beoordeling

Status rapporten Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referentie Archief Conclusie overheid

27-04-2017 BdmO Slachthuisweg 0, F35 TauwBIS9

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: Generatorstraat 61

Locatie
Adres Generatorstraat 61 7556RC Hengelo

Locatiecode AA016405525

Locatienaam Generatorstraat 61

Plaats Hengelo (O)

Locatiecode bevoegd gezag WBB

Status
Vervolg WBB Beoordeling

Status rapporten ASB - asbest onderzoek NEN 5707 Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referentie Archief Conclusie overheid

17-12-2012 ASB - asbest onderzoek NEN 5707 Asbestonderzoek in bodem t.p.v. leidingtracé Generatorstraat 61 OverigBIS9

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: Slachthuisweg 77 Hengelo

Locatie
Adres Slachthuisweg 77 7556AX Hengelo

Locatiecode AA016405556

Locatienaam Slachthuisweg 77 Hengelo

Plaats Hengelo (O)

Locatiecode bevoegd gezag WBB

Status
Vervolg WBB Beoordeling

Status rapporten Verkennend onderzoek NEN 5740 Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referentie Archief Conclusie overheid

07-01-2019 Verkennend onderzoek NEN 5740 Verkennend bodemonderzoek Slachthuisweg 77 Kruse Milieu

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: Erve Uunk en Erve Woldhuis

Locatie
Adres Brinkhuisweg 6 7555PD HENGELO OV

Locatiecode AA016400543

Locatienaam Erve Uunk en Erve Woldhuis

Plaats Hengelo (O)

Locatiecode bevoegd gezag WBB OV016400543

Status
Vervolg WBB Voldoende gesaneerd Beoordeling

Status rapporten Beschikking

Status besluiten Status asbest Onderzocht conform NEN 5707 en >= 100 mg/kg;

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referentie Archief Conclusie overheid

28-06-2005 Nader onderzoek Technisch onderzoek asbestwegen 2e fase, cluster 2, Erve "Uunk" en Erve "Woldhuis", T042 BAM/Tebodin Provincie

24-02-2010 Sanerings evaluatie Saneringsregeling Asbestwegen 2e fase Evaluatieverslag sanering Erve Uunk Hengelo ARCADIS Provincie

29-03-2010 Resultaatsverificatie locatie T042 betreft Brinkhuisweg 6 te Hengelo Tauw B.V. Provincie

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Matrix Overschr. m² m³ Van Tot Opmerking

Grond I 483 261

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Datum Besluit Kenmerk Status

23-03-2010 Instemmen uitgevoerde sanering 2010/047169 Definitief

Sanering
Type sanering Zorgstatus Uiterste start Werkelijke start Werkelijke einddatum

Volledig (locatie) 05-06-2009 23-03-2010

Saneringscontouren
Datum Gerealiseerd bovengrond Gerealiseerd ondergrond Medium

23-03-2010 Voll. verw., aanvulgrond schoon (MF) Niet van toepassing

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: Wegtersweg, Slachthuisweg

Locatie
Adres Wegtersweg 1 7556BP Hengelo

Locatiecode AA016400578

Locatienaam Wegtersweg, Slachthuisweg

Plaats Hengelo (O)

Locatiecode bevoegd gezag WBB AA016400025

Status
Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling Niet ernstig

Status rapporten Verkennend onderzoek NVN 5740 Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referentie Archief Conclusie overheid

04-03-1993 Indicatief onderzoek IO Wegtersweg, Slachthuisweg GEOFOX 000248.101

12-10-2000 Verkennend onderzoek NVN 5740 Vbo Wegtersweg 1 GEOFOX 000248.102

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: Wegtersweg 1

Locatie
Adres Wegtersweg 1 7556BP Hengelo

Locatiecode AA016400603

Locatienaam Wegtersweg 1

Plaats Hengelo (O)

Locatiecode bevoegd gezag WBB AA016400050

Status
Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling Niet ernstig

Status rapporten Sanerings evaluatie Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referentie Archief Conclusie overheid

01-03-1991 Orienterend bodemonderzoek CONC OO IJsselmij centrale GEOFOX 000029.101

01-09-1991 Sanerings evaluatie SE Wegtersweg 1, IJsselmij GEOFOX 000029.601

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: Slachthuisweg (PTT)

Locatie
Adres Slachthuisweg 0 Hengelo

Locatiecode AA016400608

Locatienaam Slachthuisweg (PTT)

Plaats Hengelo (O)

Locatiecode bevoegd gezag WBB AA016400055

Status
Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling Niet ernstig

Status rapporten Verkennend onderzoek NVN 5740 Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referentie Archief Conclusie overheid

15-08-1993 Verkennend onderzoek NVN 5740 Vbo Slachthuisweg 0, PTT - 000266.101

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: Westermaat Zuid

Locatie
Adres Holtersweg 0 Hengelo

Locatiecode AA016400616

Locatienaam Westermaat Zuid

Plaats Hengelo (O)

Locatiecode bevoegd gezag WBB AA016400063

Status
Vervolg WBB Uitvoeren NO Beoordeling Potentieel Ernstig

Status rapporten Verkennend onderzoek NVN 5740 Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referentie Archief Conclusie overheid

01-12-1992 Verkennend onderzoek NVN 5740 Vbo Wegtersweg-Holtersweg GEOFOX 101.06.101

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: Wegtersweg 9

Locatie
Adres Wegtersweg 9 7556BP Hengelo

Locatiecode AA016400650

Locatienaam Wegtersweg 9

Plaats Hengelo (O)

Locatiecode bevoegd gezag WBB AA016400097

Status
Vervolg WBB Opstellen SP Beoordeling Ernstig, niet urgent

Status rapporten Nul- of eindsituatieonderzoek Beschikking

Status besluiten Status asbest Onverdacht op basis preHO

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referentie Archief Conclusie overheid

01-12-1991 Orienterend bodemonderzoek OO Reinigingsdienst Wegtersweg GEOFOX 000032.101

19-10-1993 Nader onderzoek NO Reinigingsdienst Wegtersweg GEOFOX 000032.201

01-12-1994 Nader onderzoek Av NO Reinigingsdienst Wegtersweg OranjeWoud 000032.202

01-05-1995 Verkennend onderzoek NVN 5740 Vbo Milieupark Westermaat OranjeWoud 000032.102

01-03-1996 Nader onderzoek Interim BdmO Milieupark Westermaat OranjeWoud 000032.203

01-07-1996 Saneringsplan SP Milieupark Westermaat OranjeWoud 000032.401

18-09-1996 Nader onderzoek Av NO Wegtersweg 9 DHV 000032.204

28-05-2002 Sanerings evaluatie SE Milieupark lokatie 1 t/m 6 OranjeWoud 000032.601

12-02-2004 Nader onderzoek NO Milieupark Westermaat (loc.1 en 6) OranjeWoud 000032.205

10-07-2009 Historisch onderzoek HO Wegtersweg 9 Tauw 000032.100

01-04-2011 Verkennend onderzoek NEN 5740 Vbo Wegtersweg (olietank) Kruse Milieu BV 000032.103

29-04-2011 Nader onderzoek NO Wegtersweg 9 (olietank) Kruse Milieu BV 000032.206

15-06-2011 Nul- of eindsituatieonderzoek EIND Wegtersweg 9 TEBODIN 000032.104

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Activiteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende onderzocht

stortplaats industrieel- en bedrijfsafval op land 9999 9999 Nee

Geconstateerde verontreinigingen
Matrix Overschr. m² m³ Van Tot Opmerking

Grond I 300 595

Grond S 500

Grondwater I 2265

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Datum Besluit Kenmerk Status

30-10-1996 Instemmen met SP MBG 96/2987 OV/110/142/40 Definitief

05-09-2002 Niet instemmen uitgev Sanering Definitief

Sanering
Type sanering Zorgstatus Uiterste start Werkelijke start Werkelijke einddatum

Volledig (locatie) 30-10-1996

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: Weideweg (IJsselmij centrale)

Locatie
Adres Weideweg 0 Hengelo

Locatiecode AA016400651

Locatienaam Weideweg (IJsselmij centrale)

Plaats Hengelo (O)

Locatiecode bevoegd gezag WBB AA016400098

Status
Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling Potentieel Ernstig

Status rapporten Sanerings evaluatie Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referentie Archief Conclusie overheid

01-03-1989 Indicatief onderzoek IO na sloop geb stroomcentrale IJsselmij Heidemij 000511.101

01-05-1996 Saneringsplan SP Weideweg Heidemij Advies 000511.401

01-07-1996 Nader onderzoek Vbo & Av Weideweg / Slachthuisweg Heidemij 000511.102

01-08-1996 Monitoringsrapportage MON Weideweg/Slachthuisweg OranjeWoud 000511.701

21-08-1998 Sanerings evaluatie SE werkplaats Weideweg DHV 000511.601

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Matrix Overschr. m² m³ Van Tot Opmerking

Grond S 144

Grondwater S

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Datum Besluit Kenmerk Status

22-07-1999 Instemmen uitgevoerde sanering WB/1999/1057 Definitief

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: Woolderesweg 130

Locatie
Adres Woolderesweg 130 7555LC Hengelo

Locatiecode AA016400689

Locatienaam Woolderesweg 130

Plaats Hengelo (O)

Locatiecode bevoegd gezag WBB AA016400136

Status
Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling Potentieel Ernstig en Urgent

Status rapporten Verkennend onderzoek NEN 5740 Beschikking

Status besluiten Status asbest Verdacht op basis HO, vooronderzoek asbest

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referentie Archief Conclusie overheid

15-07-1993 Indicatief onderzoek IO Woolderesweg 130 (Twickelcollege). GEOFOX 000275.101

08-04-1994 Verkennend onderzoek NVN 5740 Vbo Woolderesweg 130 (Twickelcollege). GEOFOX 000275.102

15-05-1998 Verkennend onderzoek NVN 5740 Vbo Woolderesweg 130 deel A Twickelcollege Van der Poel 000275.103

15-05-1998 Verkennend onderzoek NVN 5740 Vbo Woolderesweg 130 Deel B Twickelcolege Van der Poel 000275.104

06-06-2002 Verkennend onderzoek NEN 5740 Vbo Woolderesweg 130 Verhoeve MIlieu bv 000275

24-02-2015 Verkennend onderzoek NEN 5740 Vbo Woolderesweg 130 - Nieuwbouw Twickelcollege Kruse Milieu

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: Wegtersweg 17

Locatie
Adres Wegtersweg 17 7556BP Hengelo

Locatiecode AA016400800

Locatienaam Wegtersweg 17

Plaats Hengelo (O)

Locatiecode bevoegd gezag WBB AA016400247

Status
Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling Potentieel Ernstig

Status rapporten Verkennend onderzoek NEN 5740 Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referentie Archief Conclusie overheid

19-08-1993 Verkennend onderzoek NVN 5740 Vbo Wegtersweg 17 (RWZI) Tauw 000314.101

15-10-1997 Nul- of eindsituatieonderzoek BdmO RWZI tpv te bouwen slibopslagtanks. RWZI Hengelo 000314.102

08-07-1999 Verkennend onderzoek NVN 5740 BdmO RWZI Witteveen en Bos 000314.103

18-02-2015 Verkennend onderzoek NEN 5740 Vbo Wegtersweg 17, RWZI TebodinBIS9

27-07-2018 Verkennend onderzoek NEN 5740 VBO Wegtersweg 17 De BondtBIS9

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: Woolderesweg 325

Locatie
Adres Woolderesweg 325 7555LR Hengelo

Locatiecode AA016400832

Locatienaam Woolderesweg 325

Plaats Hengelo (O)

Locatiecode bevoegd gezag WBB AA016400279

Status
Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling

Status rapporten Verkennend onderzoek NVN 5740 Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referentie Archief Conclusie overheid

28-04-1997 Verkennend onderzoek NVN 5740 Vbo Woolderesweg 325 Grond-, gewas- en milieulaboratorium Z 000570.101

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Activiteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende onderzocht

dieseltank (bovengronds) 9999 9999 Nee

hbo-tank (ondergronds) 9999 9999 Nee

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: vml Abattoir (Slachthuis)

Locatie
Adres Slachthuisweg 0 Hengelo

Locatiecode AA016401070

Locatienaam vml Abattoir (Slachthuis)

Plaats Hengelo (O)

Locatiecode bevoegd gezag WBB AA016400517

Status
Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling Niet ernstig

Status rapporten Verkennend onderzoek NVN 5740 Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referentie Archief Conclusie overheid

31-12-1993 Verkennend onderzoek NVN 5740 Vbo vml Abattoir (slachthuis) Boluwa ECO Systems 000423.101

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Activiteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende onderzocht

doe-het-zelf winkel 9999 9999 Nee

onbekend 9999 9999 Nee

ramen-, deuren- en kozijnenfabriek (metaal) 9999 9999 Nee

rioolwaterzuiveringsinrichting (rwzi) 9999 9999 Nee

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: Weideweg (bergbezinkbasin)/ tracee Berflobeek

Locatie
Adres Weideweg 0 Hengelo

Locatiecode AA016401299

Locatienaam Weideweg (bergbezinkbasin)/ tracee Berflobeek

Plaats Hengelo (O)

Locatiecode bevoegd gezag WBB AA016400746

Status
Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling Niet ernstig

Status rapporten Verkennend onderzoek voor waterbodems (NVN 5720) Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referentie Archief Conclusie overheid

27-12-1999 Indicatief onderzoek IO Weideweg/ Schouwpad Berflobeek DHV 000946.101

27-12-1999 Indicatief onderzoek IO Weideweg/ Schouwpad (berrgbezinkbasin) GEOFOX 000946.102

16-01-2003 Verkennend onderzoek voor waterbodems (NVN 5720) WbdmO/berm/talud Berflobeek thv Slachthuisw Waterschap Regge en Dinkel 000946.103

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: Woolderbinnenbeek, retentiegebied deellokaties 1-4

Locatie
Adres Woolderbroekweg 0 Hengelo

Locatiecode AA016401537

Locatienaam Woolderbinnenbeek, retentiegebied deellokaties 1-4

Plaats Hengelo (O)

Locatiecode bevoegd gezag WBB AA016400984

Status
Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling Ernstig, niet urgent

Status rapporten Sanerings evaluatie Beschikking Ernstig, niet urgent

Status besluiten Ernstig, niet urgent Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referentie Archief Conclusie overheid

01-10-1994 Verkennend onderzoek NVN 5740 Vbo Woolderbinnenbeek deellok 1-4 Heidemij Advies 768.01.101

08-11-1999 Avr (aanvullend rapport) Av Woolderbinnenbeek retentiegebied Arcadis Heidemij Advies 768.01.201

14-02-2000 Saneringsplan SP retentiegebied Woolderbinnenbeek Arcadis Heidemij Advies 768.01.401

11-07-2001 Sanerings evaluatie SE retentiegebied Woolderbinnenbeek ARCADIS 768.01.601

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Matrix Overschr. m² m³ Van Tot Opmerking

Grond I 4000

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Datum Besluit Kenmerk Status

10-05-2000 Instemmen met SP WB/2000/1243 Definitief

27-11-2002 Instemmen uitgevoerde sanering WB/2001/2686 Definitief

Sanering
Type sanering Zorgstatus Uiterste start Werkelijke start Werkelijke einddatum

Volledig (locatie) 01-01-2023

Saneringscontouren
Datum Gerealiseerd bovengrond Gerealiseerd ondergrond Medium

27-11-2002 Aanbrengen schone leeflaag Stabiel, geen restverontr./zorg/mon.

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: Wegtersweg 7 19

Locatie
Adres Wegtersweg 7 19 7556BP Hengelo

Locatiecode AA016401684

Locatienaam Wegtersweg 7 19

Plaats Hengelo (O)

Locatiecode bevoegd gezag WBB AA016401131

Status
Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling Niet ernstig

Status rapporten Verkennend onderzoek NVN 5740 Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referentie Archief Conclusie overheid

09-04-1998 Verkennend onderzoek NVN 5740 Vbo Wegtersweg 7 19 NIBAG 000840.101

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: Slachthuisweg (vm centrale Hengelo)

Locatie
Adres Slachthuisweg 0 Hengelo

Locatiecode AA016401753

Locatienaam Slachthuisweg (vm centrale Hengelo)

Plaats Hengelo (O)

Locatiecode bevoegd gezag WBB AA016401200

Status
Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling Niet ernstig

Status rapporten Sanerings evaluatie Beschikking Urgent san binnen 4 jaar

Status besluiten Urgent san binnen 4 jaar Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referentie Archief Conclusie overheid

03-08-2000 Saneringsplan SP Wegtersweg, 'pompenblok' De Bondt 414.01.401

03-08-2000 Verkennend onderzoek NEN 5740 HO & Vbo Wegtersweg (vm centrale) De Bondt 414.01.101

01-06-2004 Sanerings evaluatie SE Wegtersweg Gasturbinecentrale Kruse Milieu BV 414.01.601

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Matrix Overschr. m² m³ Van Tot Opmerking

Grond S

Waterbodem I

Waterbodem T

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Datum Besluit Kenmerk Status

22-02-2000 besch urgent san binnen 4 jaar WB/2000/2843 Definitief

22-08-2000 Instemmen met SP WB/2000/2843 Definitief

14-07-2004 Instemmen uitgevoerde sanering sbo64743 Definitief

Sanering
Type sanering Zorgstatus Uiterste start Werkelijke start Werkelijke einddatum

Gefaseerd (locatie) 01-11-2004

Saneringscontouren
Datum Gerealiseerd bovengrond Gerealiseerd ondergrond Medium

14-07-2004 Voll. verw., aanvulgrond achtergrond Stabiel, geen restverontr./zorg/mon.

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: Slachthuisweg (vm centrale Hengelo)

Locatie
Adres Wegtersweg 0 Hengelo

Locatiecode AA016401754

Locatienaam Slachthuisweg (vm centrale Hengelo)

Plaats Hengelo (O)

Locatiecode bevoegd gezag WBB AA016401201

Status
Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling Niet ernstig

Status rapporten Verkennend onderzoek NEN 5740 Beschikking Ernstig, niet urgent

Status besluiten Ernstig, niet urgent Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referentie Archief Conclusie overheid

03-08-2000 Verkennend onderzoek NEN 5740 HO & Vbo Wegtersweg (vm centrale) De Bondt 414.02.101

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Matrix Overschr. m² m³ Van Tot Opmerking

Grond I 2500 Niet ingetekend, is reeds gesaneerd

Grondwater I Niet ingetekend, is reeds gesaneerd

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Datum Besluit Kenmerk Status

18-11-1997 besch. ernstig, niet urgent MBG 97/2889 Definitief

Sanering
Type sanering Zorgstatus Uiterste start Werkelijke start Werkelijke einddatum

Volledig (locatie) 01-01-2016

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: Slachthuisweg (vm centrale Hengelo)

Locatie
Adres Wegtersweg 0 Hengelo

Locatiecode AA016401755

Locatienaam Slachthuisweg (vm centrale Hengelo)

Plaats Hengelo (O)

Locatiecode bevoegd gezag WBB AA016401202

Status
Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling Niet ernstig

Status rapporten Verkennend onderzoek NEN 5740 Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referentie Archief Conclusie overheid

03-08-2000 Verkennend onderzoek NEN 5740 HO & Vbo Wegtersweg (vm centrale) De Bondt 414.03.101

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: Slachthuisweg (vml centrale Hengelo)

Locatie
Adres Wegtersweg 0 Hengelo

Locatiecode AA016401756

Locatienaam Slachthuisweg (vml centrale Hengelo)

Plaats Hengelo (O)

Locatiecode bevoegd gezag WBB AA016401203

Status
Vervolg WBB Monitoring Beoordeling Ernstig, urgentie niet bepaald

Status rapporten Monitoringsrapportage Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referentie Archief Conclusie overheid

15-06-1999 Avr (aanvullend rapport) Av Wegtersweg Van der Poel Consult BV 414.04.101

03-08-2000 Verkennend onderzoek NEN 5740 HO & Vbo Wegtersweg (vml centrale) De Bondt 414.04.102

09-01-2001 Sanerings evaluatie Interim SE Wegtersweg De Bondt 414.04.601

11-10-2002 Monitoringsrapportage MON Wegtersweg 41 Aveco De Bondt 414.04.701

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: Slachthuisweg (vm centrale Hengelo)

Locatie
Adres Wegtersweg 0 Hengelo

Locatiecode AA016401757

Locatienaam Slachthuisweg (vm centrale Hengelo)

Plaats Hengelo (O)

Locatiecode bevoegd gezag WBB AA016401204

Status
Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling

Status rapporten Verkennend onderzoek NEN 5740 Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referentie Archief Conclusie overheid

03-08-2000 Verkennend onderzoek NEN 5740 HO & Vbo Wegtersweg (vm centrale) De Bondt 414.05.101

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: Slachthuisweg (vm centrale Hengelo)

Locatie
Adres Wegtersweg 0 Hengelo

Locatiecode AA016401758

Locatienaam Slachthuisweg (vm centrale Hengelo)

Plaats Hengelo (O)

Locatiecode bevoegd gezag WBB AA016401205

Status
Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling Onverdacht/Niet verontreinigd

Status rapporten Verkennend onderzoek NEN 5740 Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referentie Archief Conclusie overheid

03-08-2000 Verkennend onderzoek NEN 5740 HO & Vbo Wegtersweg (vm centrale) De Bondt 414.06.101

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: Slachthuisweg (vm centrale Hengelo)

Locatie
Adres Wegtersweg 0 Hengelo

Locatiecode AA016401759

Locatienaam Slachthuisweg (vm centrale Hengelo)

Plaats Hengelo (O)

Locatiecode bevoegd gezag WBB AA016401206

Status
Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling

Status rapporten Verkennend onderzoek NEN 5740 Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referentie Archief Conclusie overheid

03-08-2000 Verkennend onderzoek NEN 5740 HO & Vbo Wegtersweg (vm centrale) De Bondt 414.07.101

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: Slachthuisweg (vm centrale Hengelo)

Locatie
Adres Wegtersweg 0 Hengelo

Locatiecode AA016401760

Locatienaam Slachthuisweg (vm centrale Hengelo)

Plaats Hengelo (O)

Locatiecode bevoegd gezag WBB AA016401207

Status
Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling Niet ernstig

Status rapporten Verkennend onderzoek NEN 5740 Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referentie Archief Conclusie overheid

03-08-2000 Verkennend onderzoek NEN 5740 HO & Vbo Wegtersweg (vm centrale) De Bondt 414.08.101

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: Slachthuisweg (vm centrale Hengelo)

Locatie
Adres Wegtersweg 0 Hengelo

Locatiecode AA016401761

Locatienaam Slachthuisweg (vm centrale Hengelo)

Plaats Hengelo (O)

Locatiecode bevoegd gezag WBB AA016401208

Status
Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling

Status rapporten Verkennend onderzoek NEN 5740 Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referentie Archief Conclusie overheid

02-08-2000 Verkennend onderzoek NEN 5740 HO & Vbo Wegtersweg (vm centrale) De Bondt 414.09.101

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: Slachthuisweg (vml centrale Hengelo)

Locatie
Adres Wegtersweg 0 Hengelo

Locatiecode AA016401762

Locatienaam Slachthuisweg (vml centrale Hengelo)

Plaats Hengelo (O)

Locatiecode bevoegd gezag WBB AA016401209

Status
Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling Niet ernstig

Status rapporten Verkennend onderzoek NEN 5740 Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referentie Archief Conclusie overheid

03-08-2000 Verkennend onderzoek NEN 5740 HO & Vbo Wegtersweg (vml centrale) De Bondt 414.10.101

01-11-2005 Verkennend onderzoek NEN 5740 Vbo Wegtersweg Kruse Milieu BV 414.10.102

07-11-2005 Bijzonder inventariserend onderzoek Asbest Wegtersweg RPS 414.10.104

07-11-2005 Verkennend onderzoek NEN 5740 Vbo Wegtersweg Aveco De Bondt 414.10.103

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: Generatorstraat 42, 44 en 60

Locatie
Adres Generatorstraat 42 7556RC Hengelo

Locatiecode AA016401892

Locatienaam Generatorstraat 42, 44 en 60

Plaats Hengelo (O)

Locatiecode bevoegd gezag WBB AA016401339

Status
Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling

Status rapporten Verkennend onderzoek NEN 5740 Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referentie Archief Conclusie overheid

25-07-2003 Verkennend onderzoek NEN 5740 Vbo Generatorstraat 42, 44 en 60 LAnkelma 001247.101

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: Slachthuisweg e.o (vml IJsselcentrale)

Locatie
Adres Slachthuisweg 0 Hengelo

Locatiecode AA016401937

Locatienaam Slachthuisweg e.o (vml IJsselcentrale)

Plaats Hengelo (O)

Locatiecode bevoegd gezag WBB AA016401384

Status
Vervolg WBB Opstellen SP Beoordeling Ernstig, urgentie niet bepaald

Status rapporten Historisch onderzoek Beschikking

Status besluiten Status asbest
Verdacht op basis van UBI-code/asbestsignaleringskaart
/andere informatie, bijvoorbeeld mondeling;

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referentie Archief Conclusie overheid

14-10-1997 Verkennend onderzoek NVN 5740 MilieuO Slachthuisweg (vm IJsselcentrale) DHV 414.12.101

27-10-1997 Saneringsplan SP beknopt Slachthuisweg (vm IJsselcentrale) DHV 414.12.401

16-07-1998 Sanerings evaluatie SE Slachthuisweg (vml IJsselcentrale) DHV 414.12.601

15-05-2002 Monitoringsrapportage MON Wegtersweg mei 2002 DHV 414.12.701

30-10-2002 Monitoringsrapportage MON Slachthuisweg 2000-2002 DHV 414.12.702

09-09-2003 Nader onderzoek NO GW Slachthuisweg DHV 414.12.201

06-08-2004 Verkennend onderzoek NEN 5740 Inventr.O Slachthuisweg eo TEBODIN 414.12.102

10-02-2005 Nader onderzoek NO Slachthuisweg eo TEBODIN 414.12.202

01-11-2005 Nader onderzoek NO Slachthuisweg fase 2 TEBODIN 414.12.203

10-07-2009 Historisch onderzoek HO Slachthuisweg 1 Tauw 414.12.100

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Activiteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende onderzocht

afgewerkte olietank (ondergronds) 9999 9999 Nee

aluminium productenfabriek 9999 9999 Nee

autoparkeer- en -stallingsbedrijf 9999 9999 Nee

autoreparatiebedrijf 9999 9999 Nee

autowasserij 9999 9999 Nee

benzine-service-station 9999 9999 Nee

benzinepompinstallatie 9999 9999 Nee

benzinetank (ondergronds) 9999 9999 Nee

brandstoftank (ondergronds) 9999 9999 Nee

burgerlijk- en utiliteitsbouwbedrijf 9999 9999 Nee

chemische afvalstoffenopslag/kca-depot 9999 9999 Nee

destructiebedrijf 9999 9999 Nee

dieseltank (ondergronds) 9999 9999 Nee

drukkerij (algemeen) 9999 9999 Nee

electriciteitsproductie en -distributiebedrijf 9999 9999 Nee

elektriciteitscentrale 9999 9999 Nee

gemeentelijke, provinciale en rijkswerkplaatsen (weg- en waterbouw) 9999 9999 Nee

goederenopslagplaats 9999 9999 Nee

hbo-tank (ondergronds) 9999 9999 Nee

houtbe- en -verwerkende industrie 9999 9999 Nee

laad-, los-, op- en overslagbedrijf (goederen) 9999 9999 Nee

metaalconstructiebedrijf 9999 9999 Nee

motorenrevisiebedrijf 9999 9999 Nee

ontgronding 9999 9999 Nee

onverdachte activiteit 9999 9999 Nee

oude metalengroothandel (schroot) 9999 9999 Nee

overige kunststofproductenindustrie 9999 9999 Nee

overige reparatiebedrijven tbv particulieren 9999 9999 Nee

schildersbedrijf 9999 9999 Nee

schoonmaakbedrijf 9999 9999 Nee

slachthuis 9999 9999 Nee

smederij 9999 9999 Nee
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stookolietank (bovengronds) 9999 9999 Nee

stookolietank (ondergronds) 9999 9999 Nee

stortplaats op land (niet gespecificeerd) 9999 9999 Nee

timmerwerkindustie 9999 9999 Nee

timmerwerkplaats 9999 9999 Nee

transportbedrijf 9999 9999 Nee

verfspuitinrichting (metaal) 9999 9999 Nee

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: Grobbenweg (toekomstig spoortunnel)

Locatie
Adres Grobbenweg 0 Hengelo

Locatiecode AA016401999

Locatienaam Grobbenweg (toekomstig spoortunnel)

Plaats Hengelo (O)

Locatiecode bevoegd gezag WBB AA016401447

Status
Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling Onverdacht/Niet verontreinigd

Status rapporten Sanerings evaluatie Beschikking Ernstig, niet urgent

Status besluiten Ernstig, niet urgent Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referentie Archief Conclusie overheid

16-01-2004 Orienterend bodemonderzoek MilieuO Grobbenweg Transport Consultants and Engineers 001301.101

28-06-2004 Saneringsplan SP deel spooronderdoorgang Grobbenweg TCE 001301.401

01-05-2005 Verkennend onderzoek NEN 5740 Vbo Grobbenweg sectie A 2916 (ged) Kruse Milieu 001301.102

20-05-2005 Verkennend onderzoek NEN 5740 Vbo Grobbenweg sectie A 3628 (ged) Kruse Milieu BV 001301.103

15-12-2006 Nader onderzoek NO onderdoorgang Grobbenweg Movares Nederland BV 001301.201

03-01-2007 Nader onderzoek NO Uitkartering Zn verontr. onderdoorgang Grobbenweg Movares Nederland BV 001301.202

10-01-2008 Sanerings evaluatie SE spooronderdoorgang Grobbenweg Movares Nederland BV 001301.601

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Activiteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende onderzocht

slachthuis 9999 9999 Nee

Geconstateerde verontreinigingen
Matrix Overschr. m² m³ Van Tot Opmerking

Grond I 300 250

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Datum Besluit Kenmerk Status

30-05-2005 besch. ernstig, niet urgent sbo87837 Definitief

20-07-2010 Instemmen uitgevoerde sanering BVL/374277 Definitief

Sanering
Type sanering Zorgstatus Uiterste start Werkelijke start Werkelijke einddatum

Deelsanering (gedeelte locatie) Geen Nazorg

Saneringscontouren
Datum Gerealiseerd bovengrond Gerealiseerd ondergrond Medium

10-01-2008 Voll. verw., aanvulgrond achtergrond Niet van toepassing

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: Slachthuisweg 201, Transformatorstation

Locatie
Adres Slachthuisweg 201 7556AZ Hengelo

Locatiecode AA016402014

Locatienaam Slachthuisweg 201, Transformatorstation

Plaats Hengelo (O)

Locatiecode bevoegd gezag WBB AA016401462

Status
Vervolg WBB Uitvoeren NO Beoordeling Potentieel Ernstig

Status rapporten Nul- of eindsituatieonderzoek Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referentie Archief Conclusie overheid

28-10-2003 Nul- of eindsituatieonderzoek NUL/ BSB Slachthuisweg 201 ARCADIS 001304.101

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: Haarweg 5

Locatie
Adres Haarweg 5 7555PC Hengelo

Locatiecode AA016402121

Locatienaam Haarweg 5

Plaats Hengelo (O)

Locatiecode bevoegd gezag WBB AA016401569

Status
Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling

Status rapporten Verkennend onderzoek NEN 5740 Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referentie Archief Conclusie overheid

13-06-2005 Verkennend onderzoek NEN 5740 Vbo Haarweg 5 Kruse Milieu BV 001456.101

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: Slachthuisweg sectie A 4713

Locatie
Adres Slachthuisweg 0 Hengelo

Locatiecode AA016402129

Locatienaam Slachthuisweg sectie A 4713

Plaats Hengelo (O)

Locatiecode bevoegd gezag WBB AA016401577

Status
Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling

Status rapporten Verkennend onderzoek NEN 5740 Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referentie Archief Conclusie overheid

29-07-2005 Verkennend onderzoek NEN 5740 Vbo Slachthuisweg (sectie A nr. 4713 TEBODIN 001464.101

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: Alkondor

Locatie
Adres Eggerinksweg 0 Hengelo

Locatiecode AA016402208

Locatienaam Alkondor

Plaats Hengelo (O)

Locatiecode bevoegd gezag WBB AA016401656

Status
Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling

Status rapporten Verkennend onderzoek NEN 5740 Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referentie Archief Conclusie overheid

20-07-2006 Verkennend onderzoek NEN 5740 Vbo Eggerinksweg sectie A 4320 Geofox-Lexmond BV 001616.101

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: Eggerinksweg 7

Locatie
Adres Eggerinksweg 7 7556AG Hengelo

Locatiecode AA016402291

Locatienaam Eggerinksweg 7

Plaats Hengelo (O)

Locatiecode bevoegd gezag WBB AA016401739

Status
Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling

Status rapporten Nul- of eindsituatieonderzoek Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referentie Archief Conclusie overheid

12-12-2007 Nul- of eindsituatieonderzoek NUL Eggerinksweg 7 Tebodin Consultants en Engineers 001719.101

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Activiteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende onderzocht

metaalconstructiebedrijf 9999 9999 Nee

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: Totale spoorlijnen Hengelo

Locatie
Adres Stationsplein 0 Hengelo

Locatiecode AA016402321

Locatienaam Totale spoorlijnen Hengelo

Plaats Hengelo (O)

Locatiecode bevoegd gezag WBB AA016401769

Status
Vervolg WBB Uitvoeren NO Beoordeling Ernstig, geen risico's bepaald

Status rapporten Verkennend onderzoek NEN 5740 Beschikking

Status besluiten Status asbest Onverdacht op basis HO, vooronderzoek asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referentie Archief Conclusie overheid

20-12-2004 Verkennend onderzoek NEN 5740 Vbo groenstroken sectie A 4471, 4572 Bk Ingeniuers Velserbroek bv 001750.101

20-12-2004 Verkennend onderzoek NEN 5740 Vbo groenstroken sectie A 4571 BK Ingenieurs 001750.102

20-12-2004 Verkennend onderzoek NEN 5740 Vbo groenstroken sectie A 4574 BK Ingenieurs 001750.103

20-12-2004 Verkennend onderzoek NEN 5740 Vbo groenstroken sectie A 4475 BK Ingenieurs 001750.104

20-12-2004 Verkennend onderzoek NEN 5740 Vbo groenstroken sectie A 4576 BK Ingenieurs 001750.105

20-12-2004 Verkennend onderzoek NEN 5740 Vbo groenstroken sectie A 4577 BK Ingenieurs 001750.106

20-12-2004 Verkennend onderzoek NEN 5740 Vbo groenstroken sectie A 4584 BK Ingenieurs 001750.107

20-12-2004 Verkennend onderzoek NEN 5740 Vbo groenstroken sectie A 4586, 4588 BK Ingenieurs 001750.108

20-12-2004 Verkennend onderzoek NEN 5740 Vbo groenstroken sectie A 4587, 4590, 4591 BK Ingenieurs 001750.109

20-12-2004 Verkennend onderzoek NEN 5740 Vbo groenstroken sectie A 4592 BK Ingenieurs 001750.110

20-12-2004 Verkennend onderzoek NEN 5740 Vbo groenstroken sectie A 1601, 1602, 4594, 4595 BK Ingenieurs 001750.111

20-12-2005 Verkennend onderzoek NEN 5740 Vbo spoorlijn Hgl sectie A 4582 Syncera De Straat 001750.130

20-12-2005 Verkennend onderzoek NEN 5740 Vbo spoorlijn Hgl sectie A 4579 Syncera De Straat 001750.131

20-12-2005 Verkennend onderzoek NEN 5740 Vbo spoorlijn Hgl sectie S 746 Syncera De Straat 001750.133

20-12-2005 Verkennend onderzoek NEN 5740 Vbo spoorlijn Hgl sectie S 741 Syncera De Straat 001750.134

20-12-2005 Verkennend onderzoek NEN 5740 Vbo spoorlijn Hgl sectie I 3156 Syncera De Straat 001750.135

20-12-2005 Verkennend onderzoek NEN 5740 Vbo spoorlijn Hgl sectie T 6645 Syncera De Straat 001750.136

20-12-2005 Verkennend onderzoek NEN 5740 Vbo spoorlijn Hgl sectie T 6640 Syncera De Straat 001750.137

20-12-2005 Verkennend onderzoek NEN 5740 Vbo spoorlijn Hgl sectie T 6643 Syncera De Straat 001750.138

20-12-2005 Verkennend onderzoek NEN 5740 Vbo spoorlijn Hgl sectie T 6642 Syncera De Straat 001750.139

20-12-2005 Verkennend onderzoek NEN 5740 Vbo spoorlijn Hgl sectie I 3208 Syncera De Straat 001750.140

08-02-2006 Verkennend onderzoek NEN 5740 Vbo Totale Spoorlijn Hgl Syncera De Straat 001750.112

08-02-2006 Verkennend onderzoek NEN 5740 Vbo spoorlijn Hgl sectie K 2375 Syncera De Straat 001750.113

08-02-2006 Verkennend onderzoek NEN 5740 Vbo spoOrlijn Hgl sectie K 2376 Syncera De Straat 001750.114

08-02-2006 Verkennend onderzoek NEN 5740 Vbo spoorlijn Hgl sectie L 1605 Syncera De Straat 001750.115

08-02-2006 Verkennend onderzoek NEN 5740 Vbo spoorlijn Hgl sectie L 1614 Syncera De Straat 001750.116

08-02-2006 Verkennend onderzoek NEN 5740 Vbo spoorlijn Hgl sectie L 1604 Syncera De Straat 001750.117

08-02-2006 Verkennend onderzoek NEN 5740 Vbo spoorlijn Hgl sectie L 1617 Syncera De Straat 001750.118

08-02-2006 Verkennend onderzoek NEN 5740 Vbo spoorlijn Hgl sectie L 1607 Syncera De Straat 001750.119

08-02-2006 Verkennend onderzoek NEN 5740 Vbo spoorlijn Hgl sectie L 1606 Syncera De Straat 001750.120

08-02-2006 Verkennend onderzoek NEN 5740 Vbo spoorlijn Hgl sectie L 1611 Syncera De Straat 001750.121

08-02-2006 Verkennend onderzoek NEN 5740 Vbo spoorlijn Hgl sectie L 1621 Syncera De Straat 001750.122

08-02-2006 Verkennend onderzoek NEN 5740 Vbo spoorlijn Hgl sectie L 1610 Syncera De Straat 001750.123

08-02-2006 Verkennend onderzoek NEN 5740 Vbo spoorlijn Hgl sectie L 1613 Sybcera De Straat 001750.124

08-02-2006 Verkennend onderzoek NEN 5740 Vbo spoorlijn Hgl sectie L 1623 Syncera De Straat 001750.125

08-02-2006 Verkennend onderzoek NEN 5740 Vbo spoorlijn Hgl sectie L 1622 Syncera De Straat 001750.126

08-02-2006 Verkennend onderzoek NEN 5740 Vbo spoorlijn Hgl sectie L 1609 Syncera De Straat 001750.127

08-02-2006 Verkennend onderzoek NEN 5740 Vbo spoorlijn Hgl sectie L 1618 Syncera De Straat 001750.128

20-12-2009 Verkennend onderzoek NEN 5740 Vbo spoorlijn Hgl sectie A 4581 Syncera De Straat 001750.129

20-12-2009 Verkennend onderzoek NEN 5740 Vbo spoorlijn Hgl sectie I 2438 Syncera De Straat 001750.132

19-03-2010 Verkennend onderzoek NEN 5740 Vbo Nieuw te realiseren station van der Helm 001750.141

15-07-2011 Verkennend onderzoek NEN 5740 Vbo groenstrook sectie A 4573 Aveco De Bondt 001750.142

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Geen gegevens beschikbaar
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Geconstateerde verontreinigingen
Matrix Overschr. m² m³ Van Tot Opmerking

Grond

Grond S 10000 15000

Grondwater S 5000 7500

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Datum Besluit Kenmerk Status

23-06-2003 Instemmen met SP Definitief

30-11-2004 Instemmen met SP Definitief

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: Woolderesweg sectie A 4520

Locatie
Adres Woolderesweg 0 Hengelo

Locatiecode AA016402560

Locatienaam Woolderesweg sectie A 4520

Plaats Hengelo (O)

Locatiecode bevoegd gezag WBB AA016402008

Status
Vervolg WBB Uitvoeren NO Beoordeling Ernstig, geen spoed

Status rapporten Orienterend bodemonderzoek Beschikking

Status besluiten Status asbest Verdacht op basis HO, vooronderzoek asbest

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referentie Archief Conclusie overheid

01-04-2010 Verkennend onderzoek NEN 5740 Grondradaronderzoek Woolderesweg 130 Geofox-Lexmond BV 001971.101

12-07-2010 Orienterend bodemonderzoek OO Woolderesweg 130 Geofox-Lexmond 001971.102

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Activiteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende onderzocht

stortplaats industrieel- en bedrijfsafval op land 9999 9999 Nee

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: Wegtersweg 9 geval loc. 6

Locatie
Adres Wegtersweg 9 7556BP Hengelo

Locatiecode AA016402610

Locatienaam Wegtersweg 9 geval loc. 6

Plaats Hengelo (O)

Locatiecode bevoegd gezag WBB AA016402058

Status
Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling Ernstig, geen spoed

Status rapporten Meldingsformulier BUS evaluatieverslag Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referentie Archief Conclusie overheid

10-08-2010 Verkennend onderzoek NEN 5740 Afp. BdmO Wegtersweg 9 + Indicatieve partijkeuring (geval 1, 4 en 6) OranjeWoud 002026.101

06-12-2010 Meldingsformulier BUS saneringsplan BUS-M Wegtersweg 9 (geval 6) VROM/ Oranjewoud 002026.401

01-08-2011 Meldingsformulier BUS evaluatieverslag BUS-E Wegtersweg 9, geval 6 VROM/ Tebodin 002026.601

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Matrix Overschr. m² m³ Van Tot Opmerking

Grond I 1900 950 BUS-melding

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Datum Besluit Kenmerk Status

06-12-2010 Aanpak ander kader 396143 Definitief

13-12-2011 beschikking BUS saneringsevalutie wvl/458566 Definitief

Sanering
Type sanering Zorgstatus Uiterste start Werkelijke start Werkelijke einddatum

Deelsanering (gedeelte locatie)

Saneringscontouren
Datum Gerealiseerd bovengrond Gerealiseerd ondergrond Medium

Aanbrengen leeflaag achtergrondwaarde Stabiel, gr.restver./pas.zorg, geen mon

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: Grobbenweg sectie A 5204 (ged)

Locatie
Adres Grobbenweg 0 Hengelo

Locatiecode AA016402636

Locatienaam Grobbenweg sectie A 5204 (ged)

Plaats Hengelo (O)

Locatiecode bevoegd gezag WBB AA016402084

Status
Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling Niet ernstig, licht tot matig verontreinigd

Status rapporten Verkennend onderzoek NEN 5740 Beschikking

Status besluiten Status asbest Onverdacht op basis HO, vooronderzoek asbest

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referentie Archief Conclusie overheid

29-03-2011 Verkennend onderzoek NEN 5740 Vbo Volkstuinencomplex Grobbenweg Geofox-Lexmond BV 000180.101

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: Woolderbroekweg 30

Locatie
Adres Woolderbroekweg 30 7555PV Hengelo

Locatiecode AA016402697

Locatienaam Woolderbroekweg 30

Plaats Hengelo (O)

Locatiecode bevoegd gezag WBB AA016402145

Status
Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling

Status rapporten ASB - asbest onderzoek NEN 5707 Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referentie Archief Conclusie overheid

10-08-2011 ASB - asbest onderzoek NEN 5707 Asbest Woolderbroekweg 30 MOS Grondmechanica BV 000148.101

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: Woolderesweg 325 e.o.

Locatie
Adres Woolderesweg 325 7555LR Hengelo

Locatiecode AA016402707

Locatienaam Woolderesweg 325 e.o.

Plaats Hengelo (O)

Locatiecode bevoegd gezag WBB AA016402155

Status
Vervolg WBB Starten sanering Beoordeling

Status rapporten ASB - asbest onderzoek NEN 5707 Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referentie Archief Conclusie overheid

18-10-2011 ASB - asbest onderzoek NEN 5707 Astbest Woolderesweg 325 e.o MOS Grondmechanica BV 000241.101

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: Woolderesweg 158

Locatie
Adres Woolderesweg Hengelo

Locatiecode AA016402717

Locatienaam Woolderesweg 158

Plaats Hengelo (O)

Locatiecode bevoegd gezag WBB AA016402165

Status
Vervolg WBB Beoordeling

Status rapporten ASB - asbest onderzoek NEN 5707 Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referentie Archief Conclusie overheid

29-11-2011 ASB - asbest onderzoek NEN 5707 Asbest Woolderesweg 158 MOS Grondmechanica 000452.101 Geen aanleiding tot vervolgonderzoek.

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: Brinkhuisweg 24

Locatie
Adres Brinkhuisweg 24 7555PD Hengelo

Locatiecode AA016402722

Locatienaam Brinkhuisweg 24

Plaats Hengelo (O)

Locatiecode bevoegd gezag WBB AA016402170

Status
Vervolg WBB Beoordeling

Status rapporten ASB - asbest onderzoek NEN 5707 Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referentie Archief Conclusie overheid

31-10-2011 ASB - asbest onderzoek NEN 5707 Asbest Brinkhuisstraat 24 MOS Grondmechanica BV 000939.101 Geen aanleiding tot vervolgonderzoek.

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Activiteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende onderzocht

dieseltank (bovengronds) 1973 9999 Nee Nee Onbekend

dieseltank (bovengronds) 1992 9999 Nee Nee Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: Wegtersweg 9

Locatie
Adres Wegtersweg 9 7556BP Hengelo

Locatiecode AA016402730

Locatienaam Wegtersweg 9

Plaats Hengelo (O)

Locatiecode bevoegd gezag WBB AA016402178

Status
Vervolg WBB Uitvoeren OO Beoordeling Niet ernstig, licht tot matig verontreinigd

Status rapporten Nul- of eindsituatieonderzoek Beschikking

Status besluiten Status asbest Onverdacht op basis HO, vooronderzoek asbest

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referentie Archief Conclusie overheid

10-02-2012 Nul- of eindsituatieonderzoek NUL ABP Wegtersweg 9 TEBODIN 001435.101

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: Wegtersweg 9

Locatie
Adres Wegtersweg 9 7556BP Hengelo

Locatiecode AA016402739

Locatienaam Wegtersweg 9

Plaats Hengelo (O)

Locatiecode bevoegd gezag WBB AA016402189

Status
Vervolg WBB Voldoende gesaneerd Beoordeling Niet ernstig, plaatselijk sterk verontreinigd

Status rapporten Nul- of eindsituatieonderzoek Beschikking

Status besluiten Status asbest Niet onderzocht

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referentie Archief Conclusie overheid

26-03-2012 Verkennend onderzoek NEN 5740 Vbo Wegtersweg 9 Witteveen en Bos Gemeente POSI

26-03-2013 Nul- of eindsituatieonderzoek NUL Wegtersweg 9 Witteveen en Bos Gemeente

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: Grobbenweg 0, sectie A4587

Locatie
Adres Grobbenweg Hengelo

Locatiecode AA016402798

Locatienaam Grobbenweg 0, sectie A4587

Plaats Hengelo (O)

Locatiecode bevoegd gezag WBB AA016402252

Status
Vervolg WBB Beoordeling

Status rapporten Meldingsformulier BUS evaluatieverslag Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referentie Archief Conclusie overheid

20-12-2004 Verkennend onderzoek NEN 5740 Vbo Grobbenweg 0, sectie A4587 OverigBIS9 Gemeente

22-11-2007 Nader onderzoek NO Grobbenweg 0, sectie A4587 OverigBIS9 Gemeente

22-05-2013 Avr (aanvullend rapport) Av Grobbenweg 0, sectie A4587 Mos GrondmechanicaBIS9 Gemeente

22-05-2013 Meldingsformulier BUS saneringsplan BUS-M Grobbenweg 0, sectie A4587 Mos GrondmechanicaBIS9 Gemeente

22-05-2014 Meldingsformulier BUS evaluatieverslag BUS-E Grobbenweg 0, sectie A4587 Mos GrondmechanicaBIS9 Gemeente

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Datum Besluit Kenmerk Status

04-08-2014 beschikking BUS saneringsevalutie BO-2013-0047-002 Aangeboden

Sanering
Type sanering Zorgstatus Uiterste start Werkelijke start Werkelijke einddatum

Deelsanering (gedeelte locatie) Registratie 05-12-2013 18-12-2013

Saneringscontouren
Datum Gerealiseerd bovengrond Gerealiseerd ondergrond Medium

04-08-2014 Aanbrengen leeflaag achtergrondwaarde

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Disclaimer
De bodeminformatie die je in deze rapportage aantreft is met zorg door gemeenten of de provincie in het bodeminformatiesysteem ingevoerd. Toch kan het voorkomen dat informatie is verouderd,
onvolledig is of onjuistheden bevat. De provincie Overijssel is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van deze informatie.
Het ontbreken van gegevens in het BIS of deze rapportage wil niet zeggen dat er geen bodemverontreiniging op een perceel of in een gebied aanwezig is.

Indien er bij de in deze rapportage vermelde locaties ook documenten met links zijn vermeld kunnen deze documenten vanuit deze rapportage gedownload worden. Deze documenten zijn zo
zorgvuldig mogelijk geautomatiseerd geanonimiseerd. Desondanks kan het voorkomen dat deze documenten toch nog persoonsgegevens bevatten. Op verzoek zullen wij deze gegevens alsnog uit het
document verwijderen.

Indien je fouten of onvolkomenheden in de rapportage aantreft kun je ons helpen door deze te mailen naar postbus@overijssel.nl
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RapportToelichting

Toelichting
Samenstelling van bodeminformatie in het bodeminformatiesysteem (BIS)

Verontreinigende activiteiten (HBB) Dat verontreinigende stoffen toch in de bodem terecht komen is vaak het gevolg van bedrijfsactiviteiten. Maar er kan ook sprake zijn van bodemverontreiniging door
bijvoorbeeld het ophogen van terreinen voor het bouwrijp maken, het lekken van een brandstoftank of een ongeval. Op basis van (archief)onderzoek zijn potentiële verontreinigingen op basis van
(voormalige)bedrijfsactiviteiten (UBI’s) en de bekende bodemverontreinigingen in beeld gebracht, het zgn. landsdekkend beeld (LDB, 2004). De potentiële verontreinigingen vormen het zgn.
HistorischBodemBestand (HBB). Deze gegevens vormen de basis voor de werkvoorraad van de provincie. Afhankelijk van de score van de UBI behoort een locatie tot de werkvoorraad
(potentiële)bodemverontreiniging die voor 2030 gesaneerd danwel beheerst moet zijn of de spoedeisende werkvoorraad die voor 2015 gesaneerd danwel beheerst moet zijn. Ook voor het bewaken
van de voortgang van de bodemsaneringsoperatie van de locaties waar de provincie bevoegd gezag is en de eigen werkprocessen maakt de provincie gebruikt van het BIS.

Het Wbb-traject / vervolg Wbb
(potentiële)bodemverontreinigingslocaties doorlopen een zgn. Wbb-traject van onderzoek en sanering totdat de locatie niet meer tot de werkvoorraad van de provincie behoort. De locatie is dan
voldoende onderzocht of gesaneerd. Indien op de locatie na sanering nog een restverontreiniging achterblijft (bijv. indien een verontreiniging wordt afgedekt met een verharding of leeflaag) dan is
sprake van nazorg. Nazorgmaatregelen worden vastgelegd en gecontroleerd. In dit rapport wordt per locatie aangegeven in welke fase van het Wbb-traject een locatie zich bevindt (Vervolg
Wbb-traject):

Wbb traject starten (Wbb-vervolg=Uitvoeren historisch onderzoek)
De locatie behoort op basis van vooronderzoek of vanuit het HBB tot de werkvoorraad van de provincie maar er is nog geen (historisch)onderzoek uitgevoerd. Op enig moment zal onderzoek plaats
moeten vinden.

Bodemonderzoek uitvoeren (Wbb-vervolg=Uitvoeren (aanvullend) OO, NO)
Vooronderzoek of historisch onderzoek geeft aanleiding om bodemonderzoek te doen. Daarbij kan sprake zijn van verkennend of nader onderzoek.

Saneringsonderzoek uitvoeren (Wbb-vervolg=Uitvoeren (aanvullend) SO)
Op basis van nader onderzoek is bepaald dat gesaneerd moet worden. Het saneringsonderzoek is gericht op de inventarisatie van de mogelijke wijzen van sanering en zal uitmondend in een keuze
van de wijze van sanering Verontreinigende activiteiten (HBB) Dat verontreinigende stoffen toch in de bodem terecht komen is vaak het gevolg van bedrijfsactiviteiten. Maar er kan ook sprake zijn van
bodemverontreiniging door bijvoorbeeld het ophogen van terreinen voor het bouwrijp maken, het lekken van een brandstoftank of een ongeval. Op basis van (archief)onderzoek zijn potentiële
verontreinigingen op basis van (voormalige)bedrijfsactiviteiten (UBI’s) en de bekende bodemverontreinigingen in beeld gebracht, het zgn. landsdekkend beeld (LDB, 2004). De potentiële
verontreinigingen vormen het zgn. HistorischBodemBestand (HBB). Deze gegevens vormen de basis voor de werkvoorraad van de provincie. Afhankelijk van de score van de UBI behoort een locatie tot
de werkvoorraad (potentiële)bodemverontreiniging die voor 2030 gesaneerd danwel beheerst moet zijn of de spoedeisende werkvoorraad die voor 2015 gesaneerd danwel beheerst moet zijn. Ook voor
het bewaken van de voortgang van de bodemsaneringsoperatie van de locaties waar de provincie bevoegd gezag is en de eigen werkprocessen maakt de provincie gebruikt van het BIS.

Het Wbb-traject / vervolg Wbb
(potentiële)bodemverontreinigingslocaties doorlopen een zgn. Wbb-traject van onderzoek en sanering totdat de locatie niet meer tot de werkvoorraad van de provincie behoort. De locatie is dan
voldoende onderzocht of gesaneerd. Indien op de locatie na sanering nog een restverontreiniging achter blijft (bijv. indien een verontreiniging wordt afgedekt met een verharding of leeflaag) dan is
sprake van nazorg. Nazorgmaatregelen worden vastgelegd en gecontroleerd. In dit rapport wordt per locatie aangegeven in welke fase van het Wbb-traject een locatie zich bevindt (Vervolg
Wbb-traject):

Wbb traject starten (Wbb-vervolg=Uitvoeren historisch onderzoek)
De locatie behoort op basis van vooronderzoek of vanuit het HBB tot de werkvoorraad van de provincie maar er is nog geen (historisch)onderzoek uitgevoerd. Op enig moment zal onderzoek plaats
moeten vinden.

Bodemonderzoek uitvoeren (Wbb-vervolg=Uitvoeren (aanvullend) OO, NO)
Vooronderzoek of historisch onderzoek geeft aanleiding om bodemonderzoek te doen. Daarbij kan sprake zijn van verkennend of nader onderzoek.

Saneringsonderzoek uitvoeren (Wbb-vervolg=Uitvoeren (aanvullend) SO)
Op basis van nader onderzoek is bepaald dat gesaneerd moet worden. Het saneringsonderzoek is gericht op de inventarisatie van de mogelijke wijzen van sanering en zal uitmondend in een keuze
van de wijze van sanering

Saneringsplan opstellen (Wbb-vervolg= Opstellen/uitvoeren ( aanvullend) SP)
Als op is vastgesteld dan sanering moet worden uitgevoerd dient een saneringsplan opgesteld te worden. Het saneringsplan wordt door het bevoegd gezag beschikt. In de beschikking op het
saneringsplan kan het bevoegd gezag nadere eisen stellen aan de sanering. De saneerder voert de sanering uit overeenkomstig het door het bevoegd gezag goedgekeurde saneringsplan en de
voorschriften die zij aan de instemming hebben verbonden.

Sanering en/of evaluatie uitvoeren (Wbb-vervolg=start sanering of uitvoeren (aanvullende) evaluatie)
Als het bevoegd gezag heeft ingestemd met het saneringsplan kan de sanering worden uitgevoerd. Na afronding van de sanering stelt de saneerder een evaluatierapport op. Op basis van het
evaluatierapport zal het bevoegd gezag beoordelen of een sanering voldoende is uitgevoerd. Voldoende gesaneerde locatie behoren daarmee niet meer tot de werkvoorraad van de provincie.

Zorgmaatregelen uitvoeren (Wbb-vervolg=uitvoeren tijdelijke beveiliging, actieve nazorg, monitoring en registratie restverontreiniging)
Na sanering kan sprake zijn van restverontreiniging (bijv. indien sprake is van een afdeklaag als saneringsmaatregel). Deze maatregelen kunnen bestaan uit beperkingen in het gebruik van de locatie of
het voorkomen blootstelling aan of

verspreiding van de restverontreiniging. Gesaneerd (Wbb-vervolg=voldoende gesaneerd)
Indien een sanering is uitgevoerd wordt doo het bevoegd gezag het evaluatierapport beoordeeld. Indien met een beschikking wordt ingestemd met de uitgevoerde sanering (aan de
saneringsdoelstelling is voldaan) behoort de locatie niet meer tot de werkvoorraad van de provincie. Wel kan nog sprake zijn van nazorg zoals bijvoorbeeld het in stand houden van een afdeklaag of
het verplicht melden van gewijzigd gebruik.

Geen werkvoorraad (meer) (Wbb-vervolg=voldoende onderzocht of leeg)
De locatie behoort op basis van de UBI score niet tot de werkvoorraad of is voldoende onderzocht of er is geen aanleiding tot onderzoek maar wel bodeminformatie beschikbaar.

Toelichting op de gerapporteerde informatie
Locatie
Algemene gegevens waaronder de locatie in het BIS bekend is. Daarnaast wordt aangegeven of de locatie betrekking heeft op een verontreiniging die na 1 januari 1987 is ontstaan (een zorgplicht
geval dat onmiddellijk ongedaan gemaakt moet worden/zijn).

Status
In de wet bodembescherming wordt onderscheid gemaakt tussen ernstige en niet ernstige verontreinigingen. Op basis daarvan wordt bepaald of een locatie door het bevoegd gezag wordt opgepakt.
Voordat het bevoegd gezag hierover in een beschikking een uitspraak doet wordt de beoordeling op basis van historisch- en/of verkennend onderzoek vastgelegd (beoordeling). Indien er een uitspraak
is van het bevoegd gezag dan wordt dat vermeld bij het veld ‘Beschikking’.

Sanering
In een saneringsplan wordt aangegeven hoe de sanering wordt uitgevoerd. Dit kan in fasen gebeuren of in delen van de verontreiniging. Indien het bevoegd gezag een termijn heeft afgegeven voor
het starten van de sanering dan wordt dat hier vermeld. Door het beoordelen van een evaluatierapport van de sanering wordt tevens de einddatum van de sanering bepaald.

Uitgevoerde onderzoeken
Een lijst van rapporten die betrekking hebben op de locatie. Deze rapporten worden in het geval van ernstige verontreiniging beoordeeld door het bevoegd gezag Wbb (provincie). Door uitwisseling
van gegevens met gemeenten worden ook rapporten vermeld die in het bezit zijn van de betreffende gemeente maar die niet bij de provincie aanwezig zijn.

(mogelijk) Verontreinigende activiteiten
Dit is een overzicht van potentieel verontreinigende (bedrijfs)activiteiten die op de locatie (mogelijk) zijn uitgevoerd, worden vermoed (HBB) en/of zijn onderzocht. Met ‘vervallen’ wordt aangegeven of
een activiteit werkelijk op de locatie heeft plaatsgevonden. Met ‘Benoemd’ wordt aangegeven of deze activiteit ook in de bodemonderzoeken zijn benoemd. Vervolgens wordt aangegeven of er een
verontreiniging veroorzaakt door deze activiteit aanwezig is.

Geconstateerde Verontreinigingen
Indien verontreinigingen in de grond of het grondwater zijn aangetroffen wordt in deze tabel aangegeven in welke mate overschrijding van de normen heeft plaatsgevonden. Tevens wordt vermeld
welke omvang de verontreiniging heeft en op welke diepte deze zit.

Besluiten
Op basis van de aangeleverde rapporten doet het bevoegd gezag uitspraak over de mate van verontreiniging (ernst), de spoedeisendheid van saneren (spoed), te nemen maatregelen voor, na en
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tijdens sanering, saneringsplannen en de uitvoering van de sanering (evaluatie). In dit overzicht worden de door de provincie genomen besluiten vermeld.

Saneringscontouren
Indien sprake is van sanering in delen of fasen dan worden meerdere contouren vermeld. Per fase of deel wordt aangegeven welke saneringsvariant voor de boven- of ondergrond uiteindelijk is
uitgevoerd.

Zorgmaatregelen
Indien na sanering nog verontreiniging is achtergebleven zullen maatregelen worden genomen om blootstelling aan of verspreiding van de restverontreiniging te voorkomen. Deze maatregelen
worden in het BIS geregistreerd. Het bevoegd gezag houdt toezicht op het in stand houden van deze maatregelen.
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Hengelo Oele - Hengelo Weide weg (2/2)
Omgevingsrapportage
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Inhoudsopgave

Voorblad
Inhoudsopgave
Inleiding
Brugtalud Twentekanaal
Dekkersweg
Twenthekanaal km 30,8-36,2
C1735021031
C1735021028
C1735021029
C1735021030
Loofrietweg te Delden (perceel A 8687)
Loofrietweg 40 te Delden
Dekkersweg 3 te Delden
Kalkboerweg 17
Genselerweg 45 te Ambt Delden
HBB: Dekkerswg 3 Hengelo
HBB: Naamloos -165 Hengelo
HBB: Vockersweg 10 Hengelo
HBB: Vockersweg 15 Hengelo
HBB: Vockersweg 16 Hengelo
HBBII: Dekkersweg 7 Hengelo
Grondwal A35 Locatie Vockersweg
Nijhuisbinnenweg 14 (Erve Giesbers)
Fabelenweg 0
Watergangen Hengelo
Zeggersweg (SEP-terrein)
Dekkersweg 3
Leferinksweg, Haaksbergerstraat
Nijhuisbinnenweg 10, TH 101
Nijhuisbinnenweg 14, TH 100
Nijhuisbinnenweg TH 99
Zeggershoek TH 202
Vockersweg TH 102 nabij 25
Goudstraat, Platinastraat TH 104
Vockersweg TH 108
Vockersweg TH 106
Vockersweg TH III1
Goudstraat 65
Goudstraat nabij 65
Totale spoorlijnen Hengelo
Asbestonderzoek 12 wegen in Beckum
Gasleidingen trace
Platinastraat, gas afsluitlocatie S-9784
Nijhuisbinnenweg 16
Kaarten
Disclaimer
Toelichting
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Inleiding
Indien er stoffen in de bodem voorkomen die van nature niet in de bodem zitten is sprake van bodemverontreiniging. De provincie Overijssel speelt een rol bij het saneren of beheersen van een
bodemverontreiniging.

De provincie Overijssel en vijf grote gemeenten in Overijssel (Almelo, Deventer, Enschede, Hengelo en Zwolle) zijn in het kader van de Wet bodembescherming (Wbb) aangewezen als de instanties
die toezien op het saneren van verontreinigde bodem en het voorkomen van nieuwe bodemverontreiniging (bevoegd gezag Wetbodembescherming). Zij sturen de bodemsaneringsoperatie en voeren
zelf bodemsaneringen uit en beoordelen plannen en saneringen die door anderen (bedrijven, particulieren en gemeenten) worden uitgevoerd. Hierbij kan de provincie juridische en financiële
instrumenten inzetten. In dit kader worden bodemgegevens verzameld in het bodeminformatiesysteem (BIS) van de provincie.

In deze rapportage treft u gegevens aan die afkomstig zijn uit het BIS van de provincie Overijssel. Hiermee krijgt u een indruk van de aan- of afwezigheid van gegevens over mogelijke
bodemverontreiniging in het geselecteerde gebied.

De provincie is bevoegd gezag met betrekking tot ernstige bodemverontreiniging. Gemeenten zijn bevoegd voor wat betreft de niet ernstige bodemverontreiniging. Vaak werken gemeenten met
hetzelfde BIS en zijn de gegevens opgenomen in de rapportage. Welke gemeenten dat zijn kunt u vinden op: https://www.overijssel.nl/thema's/bodem/gemeenten/.

Indien er bij de in deze rapportage vermelde locaties ook documenten met links zijn vermeld kunnen deze documenten vanuit deze rapportage gedownload worden. Deze documenten zijn zo
zorgvuldig mogelijk geautomatiseerd geanonimiseerd. Desondanks kan het voorkomen dat deze documenten toch nog persoonsgegevens bevatten. Op verzoek zullen wij deze gegevens alsnog uit het
document verwijderen.

Als u vragen heeft over de in dit rapport vermelde gegevens of melding wilt maken van niet goed geanonimiseerde documenten dan kunt u contact opnemen met de provincie Overijssel via email
postbus@overijssel.nl of telefonisch 038 499 8899 menukeuze 2.
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Locatie: Brugtalud Twentekanaal

Locatie
Adres

Locatiecode AA173500139

Locatienaam Brugtalud Twentekanaal

Plaats Hof van Twente

Locatiecode bevoegd gezag WBB OV173500139

Status
Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling Potentieel Ernstig en Urgent

Status rapporten Verkennend onderzoek NEN 5740 Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referentie Archief Conclusie overheid

09-04-2003 Verkennend onderzoek NEN 5740 Brugtalud Twentekanaal Provincie

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Activiteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende onderzocht

onbekend 9999 9999

onbekend 9999 9999 Nee Nee Nee Nee

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Datum Besluit Kenmerk Status

18-07-2003 Geen vervolg (geen adm Nazorg) Definitief

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar

 

 

Pagina 4 van 49 - 20-11-2019

 



Locatie: Dekkersweg

Locatie
Adres HENGELO OV

Locatiecode AA173500140

Locatienaam Dekkersweg

Plaats Hof van Twente

Locatiecode bevoegd gezag WBB OV173500140

Status
Vervolg WBB Uitvoeren NO Beoordeling Potentieel Ernstig

Status rapporten Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Activiteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende onderzocht

onbekend 9999 9999

onbekend 9999 9999 Nee Nee Nee Nee

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar

 

 

Pagina 5 van 49 - 20-11-2019

 



Locatie: Twenthekanaal km 30,8-36,2

Locatie
Adres Twenthekanaal GOOR

Locatiecode AA173500242

Locatienaam Twenthekanaal km 30,8-36,2

Plaats Hof van Twente

Locatiecode bevoegd gezag WBB OV173500242

Status
Vervolg WBB Uitvoeren OO Beoordeling Potentieel Ernstig

Status rapporten Bijzonder inventariserend onderzoek Beschikking Ernstig, niet urgent

Status besluiten Ernstig, niet urgent Status asbest Onderzocht conform NEN 5707 en >= 100 mg/kg;

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referentie Archief Conclusie overheid

26-04-2002 Historisch onderzoek Twenthekanaal km 30,8-36,2 GEOFOX Provincie

12-03-2003 Nader onderzoek
Intensief asbestonderzoek
Twenthekanaal traject Goor-Hengelo

GEOFOX 1103.001 Gemeente
Algemene conclusie: Sterke verontreiniging >I, omvang bekend Status o.b.v.
onderzoek: Ernstig, niet urgent Vervolgonderzoek: saneringsplan Conclusie rapport:
Geofox, B5610/2/PMU/Rfr, maart 2003

10-10-2005 Saneringsplan
Saneringsplan Kanaaldijlk langs
Twenthekanaal

TAUW 1103.002 Gemeente

Algemene conclusie: Sterke verontreiniging >I, omvang bekend Opmerking project:
Sanering middels ontgraven grond Status o.b.v. onderzoek: Ernstig, niet urgent
Vervolgonderzoek: Evaluatie sanering Conclusie rapport: Tauw, R001-4410826SSW-
baw-V01-NL, oktober 2005

01-09-2017
Bijzonder
inventariserend
onderzoek

Nadere inventarisatie bronlocaties
bodemverontreiniging en
KRW-beschermde gebieden

Provincie
Overijsel

Provincie Geen bedreiging voor KRW beschermd gebied.

Beschikbare documenten per onderzoek
Datum Type Naam Document

26-04-2002 Historisch onderzoek Twenthekanaal km 30,8-36,2 izka14r4.pdf

Verontreinigende activiteiten
Activiteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende onderzocht

onbekend 9999 9999

onbekend 9999 9999 Nee Nee Nee Nee

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: C1735021031

Locatie
Adres

Locatiecode AA173504390

Locatienaam C1735021031

Plaats Hof van Twente

Locatiecode bevoegd gezag WBB OV173504390

Status
Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling Pot. verontreinigd

Status rapporten Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Activiteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende onderzocht

demping (niet gespecificeerd) 9999 9999 Nee Ja Nee

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: C1735021028

Locatie
Adres loofrietweg

Locatiecode AA173504417

Locatienaam C1735021028

Plaats Hof van Twente

Locatiecode bevoegd gezag WBB OV173504417

Status
Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling Pot. verontreinigd

Status rapporten Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Activiteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende onderzocht

demping (niet gespecificeerd) 9999 9999 Nee Ja Nee

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: C1735021029

Locatie
Adres

Locatiecode AA173504460

Locatienaam C1735021029

Plaats Hof van Twente

Locatiecode bevoegd gezag WBB OV173504460

Status
Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling Pot. verontreinigd

Status rapporten Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Activiteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende onderzocht

demping (niet gespecificeerd) 9999 9999 Nee Ja Nee

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: C1735021030

Locatie
Adres

Locatiecode AA173504463

Locatienaam C1735021030

Plaats Hof van Twente

Locatiecode bevoegd gezag WBB OV173504463

Status
Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling Pot. verontreinigd

Status rapporten Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Activiteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende onderzocht

demping (niet gespecificeerd) 9999 9999 Nee Ja Nee

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: Loofrietweg te Delden (perceel A 8687)

Locatie
Adres

Locatiecode AA173505747

Locatienaam Loofrietweg te Delden (perceel A 8687)

Plaats Hof van Twente

Locatiecode bevoegd gezag WBB OV173505747

Status
Vervolg WBB Voldoende gesaneerd Beoordeling Niet ernstig, licht tot matig verontreinigd

Status rapporten Sanerings evaluatie Beschikking

Status besluiten Status asbest
Onderzocht conform NEN 5707 en asbest niet
aangetoond

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referentie Archief Conclusie overheid

19-01-2011
Sanerings
evaluatie

Evaluatie Loofrietweg te
Delden (perceel A 8687)

ARCADIS 2457.001 Gemeente
Algemene conclusie: Gesaneerd, lichte rest verontreiniging Status o.b.v. onderzoek: niet ernstig,
licht tot matig verontreinigd Vervolgonderzoek: Voldoende gesaneerd

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Activiteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende onderzocht

onverdachte activiteit 9999 9999 Nee

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: Loofrietweg 40 te Delden

Locatie
Adres Loofrietweg 40 7495WR Ambt Delden

Locatiecode AA173505874

Locatienaam Loofrietweg 40 te Delden

Plaats Hof van Twente

Locatiecode bevoegd gezag WBB OV173505874

Status
Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling Niet ernstig, licht tot matig verontreinigd

Status rapporten Verkennend onderzoek NEN 5740 Beschikking

Status besluiten Status asbest
Onderzocht conform NEN 5707 en asbest niet
aangetoond

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referentie Archief Conclusie overheid

22-02-2005
Verkennend
onderzoek NEN 5740

Verkennend onderzoek
Loofrietweg 40 te Delden

Twinnova 2316.001 Gemeente
Algemene conclusie: Lichte verontreiniging groter dan streefwaarde Status o.b.v. onderzoek: niet
ernstig, licht tot matig verontreinigd Vervolgonderzoek: Niet noodzakelijk Conclusie rapport:
50202-01

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Activiteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende onderzocht

onverdachte activiteit 9999 9999 Nee

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar

 

 

Pagina 12 van 49 - 20-11-2019

 



Locatie: Dekkersweg 3 te Delden

Locatie
Adres Dekkersweg 3 7495WJ Ambt Delden

Locatiecode AA173506702

Locatienaam Dekkersweg 3 te Delden

Plaats Hof van Twente

Locatiecode bevoegd gezag WBB OV173506702

Status
Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling Niet ernstig

Status rapporten Orienterend bodemonderzoek Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referentie Archief Conclusie overheid

04-06-1997
Orienterend
bodemonderzoek

Verkennend onderzoek
Dekkersweg 3 te Delden

1468.001 Gemeente
Algemene conclusie: Matige verontreiniging groter dan 1/2*(S+I) Opmerking project: Geen nader
onderzoek aangezien de lokatie in gebruik zal worden genomen als stal. Status o.b.v. onderzoek:
Niet ernstig Vervolgonderzoek: geen

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Activiteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende onderzocht

onverdachte activiteit 9999 9999 Nee Ja Nee Ja

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: Kalkboerweg 17

Locatie
Adres Kalkboerweg 17 7495WN AMBT DELDEN

Locatiecode AA173507116

Locatienaam Kalkboerweg 17

Plaats Hof van Twente

Locatiecode bevoegd gezag WBB OV173507116

Status
Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling Niet ernstig

Status rapporten ASB - asbest onderzoek NEN 5707 Beschikking

Status besluiten Status asbest Onderzocht conform NEN 5707 en 0 - 100 mg/kg;

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referentie Archief Conclusie overheid

03-08-2011
ASB - asbest onderzoek
NEN 5707

Asbestonderzoek i.h.k.v. de Saneringsregeling asbestwegen derde fase
Kalkboerweg 17 te Ambt Delden

MOS Grondmechanica
B.V.

Provincie
Opmerking project: asbest <
100 mg/kgds

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
h132iowz.pdf

Besluiten
Datum Besluit Kenmerk Status

Vaststellen rapportage OO Definitief

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: Genselerweg 45 te Ambt Delden

Locatie
Adres Genselerweg 45 7495WL Ambt Delden

Locatiecode AA173507558

Locatienaam Genselerweg 45 te Ambt Delden

Plaats Hof van Twente

Locatiecode bevoegd gezag WBB OV173507558

Status
Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling Niet ernstig, licht tot matig verontreinigd

Status rapporten Verkennend onderzoek NEN 5740 Beschikking

Status besluiten Status asbest Niet onderzocht

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referentie Archief Conclusie overheid

26-05-2011
Verkennend
onderzoek NEN
5740

Genselerweg 45 te
Ambt Delden

Econsultancy 4191.001
Algemene conclusie: Lichte verontreiniging groter dan AW2000 Status o.b.v. onderzoek: niet ernstig, licht tot
matig verontreinigd Vervolgonderzoek: geen Prioriteit: - Conclusie rapport: Econsultancy, 11045524, de
ondergrond is licht verontreinigd met minerale olie en het grondwater is licht verontreinigd met benzeen

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: HBB: Dekkerswg 3 Hengelo

Locatie
Adres Dekkerswg 3 Hengelo

Locatiecode AA016403291

Locatienaam HBB: Dekkerswg 3 Hengelo

Plaats Hengelo (O)

Locatiecode bevoegd gezag WBB

Status
Vervolg WBB Uitvoeren historisch onderzoek Beoordeling Potentieel Ernstig

Status rapporten Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Activiteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende onderzocht

dieseltank (bovengronds) 1992 9999 Nee Nee Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: HBB: Naamloos -165 Hengelo

Locatie
Adres Naamloos -165 Hengelo

Locatiecode AA016404263

Locatienaam HBB: Naamloos -165 Hengelo

Plaats Hengelo (O)

Locatiecode bevoegd gezag WBB

Status
Vervolg WBB Uitvoeren historisch onderzoek Beoordeling Potentieel Ernstig

Status rapporten Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Activiteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende onderzocht

demping (niet gespecificeerd) 9999 1983 Nee Nee Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar

 

 

Pagina 17 van 49 - 20-11-2019

 



Locatie: HBB: Vockersweg 10 Hengelo

Locatie
Adres Vockersweg 10 Hengelo

Locatiecode AA016404976

Locatienaam HBB: Vockersweg 10 Hengelo

Plaats Hengelo (O)

Locatiecode bevoegd gezag WBB

Status
Vervolg WBB Uitvoeren historisch onderzoek Beoordeling Potentieel Ernstig

Status rapporten Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Activiteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende onderzocht

benzinetank (ondergronds) 9999 9999 Nee Nee Onbekend

hbo-tank (ondergronds) 1971 9999 Nee Nee Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: HBB: Vockersweg 15 Hengelo

Locatie
Adres Vockersweg 15 Hengelo

Locatiecode AA016404977

Locatienaam HBB: Vockersweg 15 Hengelo

Plaats Hengelo (O)

Locatiecode bevoegd gezag WBB

Status
Vervolg WBB Uitvoeren historisch onderzoek Beoordeling Potentieel Ernstig

Status rapporten Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Activiteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende onderzocht

landbouwmachinereparatiebedrijf 1967 9999 Nee Nee Onbekend

metaalconstructiebedrijf 1967 9999 Nee Nee Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: HBB: Vockersweg 16 Hengelo

Locatie
Adres Vockersweg 16 Hengelo

Locatiecode AA016404978

Locatienaam HBB: Vockersweg 16 Hengelo

Plaats Hengelo (O)

Locatiecode bevoegd gezag WBB

Status
Vervolg WBB Uitvoeren historisch onderzoek Beoordeling Potentieel Ernstig

Status rapporten Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Activiteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende onderzocht

dieseltank (ondergronds) 1977 9999 Nee Nee Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: HBBII: Dekkersweg 7 Hengelo

Locatie
Adres Dekkersweg 7 Hengelo

Locatiecode AA016405200

Locatienaam HBBII: Dekkersweg 7 Hengelo

Plaats Hengelo (O)

Locatiecode bevoegd gezag WBB

Status
Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling Onverdacht/Niet verontreinigd

Status rapporten Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: Grondwal A35 Locatie Vockersweg

Locatie
Adres Hengelo

Locatiecode AA016405541

Locatienaam Grondwal A35 Locatie Vockersweg

Plaats Hengelo (O)

Locatiecode bevoegd gezag WBB

Status
Vervolg WBB Beoordeling

Status rapporten Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: Nijhuisbinnenweg 14 (Erve Giesbers)

Locatie
Adres Nijhuisbinnenweg 14 7554RH HENGELO OV

Locatiecode AA016400529

Locatienaam Nijhuisbinnenweg 14 (Erve Giesbers)

Plaats Hengelo (O)

Locatiecode bevoegd gezag WBB OV016400529

Status
Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling

Status rapporten Nader onderzoek Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referentie Archief Conclusie overheid

28-04-2005 Nader onderzoek Technisch onderzoek asbestwegen 2e fase, cluster 2, Erve Giesbers, T031 BAM/Tebodin Provincie

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: Fabelenweg 0

Locatie
Adres Haaksbergerstraat 0 Hengelo

Locatiecode AA016400741

Locatienaam Fabelenweg 0

Plaats Hengelo (O)

Locatiecode bevoegd gezag WBB AA016400188

Status
Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling Niet ernstig

Status rapporten Verkennend onderzoek NVN 5740 Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referentie Archief Conclusie overheid

01-06-1992 Indicatief onderzoek CONC IO Fabelenweg 0 GEOFOX 154.02.101

01-05-1994 Verkennend onderzoek NVN 5740 Vbo hoek Leferinksweg /Zeggersweg OranjeWoud 154.02.102

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: Watergangen Hengelo

Locatie
Adres

Locatiecode AA016400770

Locatienaam Watergangen Hengelo

Plaats Hengelo (O)

Locatiecode bevoegd gezag WBB AA016400217

Status
Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling Niet ernstig, licht tot matig verontreinigd

Status rapporten Sanerings evaluatie Beschikking Urgent, start sanering voor 2015

Status besluiten Urgent, start sanering voor 2015 Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referentie Archief Conclusie overheid

31-10-1992 Nader onderzoek NO 3 Watergangen Gemeente Hengelo Tauw 000188.201

31-07-1993 Verkennend onderzoek NVN 5740 Av & Vbo waterkwal. 5 watergangen Tauw 000188.101

31-08-1993 Sanerings onderzoek SO kwikverontreiniging waterbodem Tauw 000188.301

31-12-1993 Saneringsplan SP kwikverontr waterbodem 5 watergangen Twente Tauw 000188.401

31-01-1994 Saneringsplan SP 5 watergangen fase 1 OranjeWoud 000188.402

30-11-1994 Sanerings onderzoek SO Kwikverontreiniging 5 watergangen Twente OranjeWoud 000188.302

21-02-1997 Saneringsplan CONC DSP 5 watergangen 1 OranjeWoud 000188.403

15-02-2000 Sanerings evaluatie SE vijf waterlopen Twente (Woolderbinnenbeek) OranjeWoud 000188.601

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Matrix Overschr. m² m³ Van Tot Opmerking

Grond S

Waterbodem S

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Datum Besluit Kenmerk Status

11-06-1997 besch. urg start san voor 2015 MBG 97/1276 Definitief

Sanering
Type sanering Zorgstatus Uiterste start Werkelijke start Werkelijke einddatum

Gefaseerd (locatie) 01-06-2001

Saneringscontouren
Datum Gerealiseerd bovengrond Gerealiseerd ondergrond Medium

Voll. verw., aanvulgrond achtergrond Stabiel, kl.restver./pas.zorg, geen mon

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: Zeggersweg (SEP-terrein)

Locatie
Adres Vockersweg 0 Hengelo

Locatiecode AA016400795

Locatienaam Zeggersweg (SEP-terrein)

Plaats Hengelo (O)

Locatiecode bevoegd gezag WBB AA016400242

Status
Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling Niet ernstig

Status rapporten Verkennend onderzoek NVN 5740 Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referentie Archief Conclusie overheid

01-11-1990 Verkennend onderzoek NVN 5740 MilieuO bouwterrein 380 kV station Tauw 000142.101

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: Dekkersweg 3

Locatie
Adres Dekkersweg 3 7555PN Hengelo

Locatiecode AA016401487

Locatienaam Dekkersweg 3

Plaats Hengelo (O)

Locatiecode bevoegd gezag WBB AA016400934

Status
Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling Niet ernstig

Status rapporten Verkennend onderzoek NVN 5740 Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referentie Archief Conclusie overheid

04-06-1997 Verkennend onderzoek NVN 5740 Vbo Dekkersweg 3 De Bondt 000754.101

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: Leferinksweg, Haaksbergerstraat

Locatie
Adres Leferinksweg 0 Hengelo

Locatiecode AA016401581

Locatienaam Leferinksweg, Haaksbergerstraat

Plaats Hengelo (O)

Locatiecode bevoegd gezag WBB AA016401028

Status
Vervolg WBB Uitvoeren evaluatie Beoordeling Ernstig, urgentie niet bepaald

Status rapporten Verkennend onderzoek NEN 5740 Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referentie Archief Conclusie overheid

30-03-1995 Verkennend onderzoek NVN 5740 Vbo Leferinksweg, Haaksbergerstraat OranjeWoud 000466.101

01-06-1995 Nader onderzoek NO Leferinksweg, Haaksbergerstraat Oranjewoud BV 000466.201

18-07-1996 Verkennend onderzoek NEN 5740 BdmO Leferinksweg, Haaksbergerstraat DHV OOST 000466.102

22-04-2005 Verkennend onderzoek NEN 5740 Vbo Goudstraat 31-49 NIBAG 000466.103

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Activiteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende onderzocht

autoreparatiebedrijf 9999 9999 Nee Ja

benzine-service-station 9999 9999 Nee Ja

chemische grondstoffen en chemicaliëngroothandel 9999 9999 Nee Ja

demping (niet gespecificeerd) 9999 9999 Nee Ja

erfverharding met puin en/of bouw en sloopafval 9999 9999 Nee Ja

lasinrichting 9999 9999 Nee Ja

metaalconstructiebedrijf 9999 9999 Nee Ja

metaaloppervlaktebehandelingsbedrijf 9999 9999 Nee Ja

metaalslijp-, -polijst-, -straal- en -graveerbedrijf 9999 9999 Nee Ja

metaalwarenindustrie 9999 9999 Nee Ja

rotatie-diepdrukkerij 9999 9999 Nee Ja

stortplaats op land (niet gespecificeerd) 9999 9999 Nee Ja

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: Nijhuisbinnenweg 10, TH 101

Locatie
Adres Nijhuisbinnenweg 0 Hengelo

Locatiecode AA016401908

Locatienaam Nijhuisbinnenweg 10, TH 101

Plaats Hengelo (O)

Locatiecode bevoegd gezag WBB AA016401355

Status
Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling Niet ernstig

Status rapporten Verkennend onderzoek NEN 5740 Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referentie Archief Conclusie overheid

18-06-2003 Verkennend onderzoek NEN 5740 Vbo Nijhuisbinnenweg 10, TH 101 Verhoeve Milieu 001239.101

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Activiteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende onderzocht

demping (niet gespecificeerd) 9999 9999 Nee Ja

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: Nijhuisbinnenweg 14, TH 100

Locatie
Adres Nijhuisbinnenweg 14 7554RH Hengelo

Locatiecode AA016401909

Locatienaam Nijhuisbinnenweg 14, TH 100

Plaats Hengelo (O)

Locatiecode bevoegd gezag WBB AA016401356

Status
Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling Onverdacht/Niet verontreinigd

Status rapporten Verkennend onderzoek NEN 5740 Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referentie Archief Conclusie overheid

18-06-2003 Verkennend onderzoek NEN 5740 Vbo Nijhuisbinnenweg 14, TH 100 Verhoeve Milieu 001238.101

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: Nijhuisbinnenweg TH 99

Locatie
Adres Nijhuisbinnenweg 0 Hengelo

Locatiecode AA016401948

Locatienaam Nijhuisbinnenweg TH 99

Plaats Hengelo (O)

Locatiecode bevoegd gezag WBB AA016401395

Status
Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling Niet ernstig

Status rapporten Verkennend onderzoek NEN 5740 Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referentie Archief Conclusie overheid

17-06-2003 Verkennend onderzoek NEN 5740 Vbo Nijhuisbinnenweg, TH 99 Grontmij 001222.101

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: Zeggershoek TH 202

Locatie
Adres Platinastraat 0 Hengelo

Locatiecode AA016401964

Locatienaam Zeggershoek TH 202

Plaats Hengelo (O)

Locatiecode bevoegd gezag WBB AA016401412

Status
Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling Niet ernstig

Status rapporten Nader onderzoek Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referentie Archief Conclusie overheid

01-08-1988 Indicatief onderzoek IO Zeggershoek TH 202 Gemeente Hengelo 001289.101

29-01-2001 Indicatief onderzoek IO Zeggershoek TH 202 Tauw 001289.102

03-04-2001 Nader onderzoek NO Zeggershoek TH 202 Tauw 001289.201

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: Vockersweg TH 102 nabij 25

Locatie
Adres Vockersweg 0 Hengelo

Locatiecode AA016402020

Locatienaam Vockersweg TH 102 nabij 25

Plaats Hengelo (O)

Locatiecode bevoegd gezag WBB AA016401468

Status
Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling

Status rapporten Verkennend onderzoek NEN 5740 Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referentie Archief Conclusie overheid

28-01-2004 Verkennend onderzoek NEN 5740 Vbo Vockersweg TH 102 Verhoeve Milieu 001313.101

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: Goudstraat, Platinastraat TH 104

Locatie
Adres Goudstraat 0 Hengelo

Locatiecode AA016402034

Locatienaam Goudstraat, Platinastraat TH 104

Plaats Hengelo (O)

Locatiecode bevoegd gezag WBB AA016401482

Status
Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling

Status rapporten Verkennend onderzoek NEN 5740 Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referentie Archief Conclusie overheid

19-01-2004 Verkennend onderzoek NEN 5740 Vbo Goudstraat / Platinastraat TH 104 Verhoeve Milieu 001361.101

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Activiteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende onderzocht

ontgronding 9999 9999 Nee Ja

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: Vockersweg TH 108

Locatie
Adres Vockersweg 0 Hengelo

Locatiecode AA016402037

Locatienaam Vockersweg TH 108

Plaats Hengelo (O)

Locatiecode bevoegd gezag WBB AA016401485

Status
Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling

Status rapporten Verkennend onderzoek NEN 5740 Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referentie Archief Conclusie overheid

19-01-2004 Verkennend onderzoek NEN 5740 Vbo Vockersweg TH 108 Verhoeve Milieu 001363.101

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: Vockersweg TH 106

Locatie
Adres Vockersweg 0 Hengelo

Locatiecode AA016402038

Locatienaam Vockersweg TH 106

Plaats Hengelo (O)

Locatiecode bevoegd gezag WBB AA016401486

Status
Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling

Status rapporten Verkennend onderzoek NEN 5740 Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referentie Archief Conclusie overheid

19-01-2004 Verkennend onderzoek NEN 5740 Vbo Vockersweg TH 106 Verhoeve Milieu 001364.101

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: Vockersweg TH III1

Locatie
Adres Vockersweg 0 Hengelo

Locatiecode AA016402039

Locatienaam Vockersweg TH III1

Plaats Hengelo (O)

Locatiecode bevoegd gezag WBB AA016401487

Status
Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling

Status rapporten Verkennend onderzoek NEN 5740 Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referentie Archief Conclusie overheid

19-01-2004 Verkennend onderzoek NEN 5740 Vbo Vockersweg TH III1 Verhoeve Milieu 001365.101

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: Goudstraat 65

Locatie
Adres Goudstraat 65 7554NG Hengelo

Locatiecode AA016402236

Locatienaam Goudstraat 65

Plaats Hengelo (O)

Locatiecode bevoegd gezag WBB AA016401684

Status
Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling Niet ernstig, licht tot matig verontreinigd

Status rapporten Verkennend onderzoek NEN 5740 Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referentie Archief Conclusie overheid

01-03-2007 Verkennend onderzoek NEN 5740 Vbo Goudstraat 65 Van der Poel Consult 001655.101

01-01-2016 Verkennend onderzoek NEN 5740 Vbo Goudstraat 65 Van der Poel Consult

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Activiteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende onderzocht

autoreparatiebedrijf 9999 9999 Nee Ja

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: Goudstraat nabij 65

Locatie
Adres Goudstraat 0 Hengelo

Locatiecode AA016402253

Locatienaam Goudstraat nabij 65

Plaats Hengelo (O)

Locatiecode bevoegd gezag WBB AA016401701

Status
Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling

Status rapporten Verkennend onderzoek NEN 5740 Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referentie Archief Conclusie overheid

06-07-2007 Verkennend onderzoek NEN 5740 Vbo Goudstraat nabij 65 Tauw 001678.101

01-01-2016 Verkennend onderzoek NEN 5740 Vbo Goudstraat nabij 65 Van der Poel Consult

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: Totale spoorlijnen Hengelo

Locatie
Adres Stationsplein 0 Hengelo

Locatiecode AA016402321

Locatienaam Totale spoorlijnen Hengelo

Plaats Hengelo (O)

Locatiecode bevoegd gezag WBB AA016401769

Status
Vervolg WBB Uitvoeren NO Beoordeling Ernstig, geen risico's bepaald

Status rapporten Verkennend onderzoek NEN 5740 Beschikking

Status besluiten Status asbest Onverdacht op basis HO, vooronderzoek asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referentie Archief Conclusie overheid

20-12-2004 Verkennend onderzoek NEN 5740 Vbo groenstroken sectie A 4471, 4572 Bk Ingeniuers Velserbroek bv 001750.101

20-12-2004 Verkennend onderzoek NEN 5740 Vbo groenstroken sectie A 4571 BK Ingenieurs 001750.102

20-12-2004 Verkennend onderzoek NEN 5740 Vbo groenstroken sectie A 4574 BK Ingenieurs 001750.103

20-12-2004 Verkennend onderzoek NEN 5740 Vbo groenstroken sectie A 4475 BK Ingenieurs 001750.104

20-12-2004 Verkennend onderzoek NEN 5740 Vbo groenstroken sectie A 4576 BK Ingenieurs 001750.105

20-12-2004 Verkennend onderzoek NEN 5740 Vbo groenstroken sectie A 4577 BK Ingenieurs 001750.106

20-12-2004 Verkennend onderzoek NEN 5740 Vbo groenstroken sectie A 4584 BK Ingenieurs 001750.107

20-12-2004 Verkennend onderzoek NEN 5740 Vbo groenstroken sectie A 4586, 4588 BK Ingenieurs 001750.108

20-12-2004 Verkennend onderzoek NEN 5740 Vbo groenstroken sectie A 4587, 4590, 4591 BK Ingenieurs 001750.109

20-12-2004 Verkennend onderzoek NEN 5740 Vbo groenstroken sectie A 4592 BK Ingenieurs 001750.110

20-12-2004 Verkennend onderzoek NEN 5740 Vbo groenstroken sectie A 1601, 1602, 4594, 4595 BK Ingenieurs 001750.111

20-12-2005 Verkennend onderzoek NEN 5740 Vbo spoorlijn Hgl sectie A 4582 Syncera De Straat 001750.130

20-12-2005 Verkennend onderzoek NEN 5740 Vbo spoorlijn Hgl sectie A 4579 Syncera De Straat 001750.131

20-12-2005 Verkennend onderzoek NEN 5740 Vbo spoorlijn Hgl sectie S 746 Syncera De Straat 001750.133

20-12-2005 Verkennend onderzoek NEN 5740 Vbo spoorlijn Hgl sectie S 741 Syncera De Straat 001750.134

20-12-2005 Verkennend onderzoek NEN 5740 Vbo spoorlijn Hgl sectie I 3156 Syncera De Straat 001750.135

20-12-2005 Verkennend onderzoek NEN 5740 Vbo spoorlijn Hgl sectie T 6645 Syncera De Straat 001750.136

20-12-2005 Verkennend onderzoek NEN 5740 Vbo spoorlijn Hgl sectie T 6640 Syncera De Straat 001750.137

20-12-2005 Verkennend onderzoek NEN 5740 Vbo spoorlijn Hgl sectie T 6643 Syncera De Straat 001750.138

20-12-2005 Verkennend onderzoek NEN 5740 Vbo spoorlijn Hgl sectie T 6642 Syncera De Straat 001750.139

20-12-2005 Verkennend onderzoek NEN 5740 Vbo spoorlijn Hgl sectie I 3208 Syncera De Straat 001750.140

08-02-2006 Verkennend onderzoek NEN 5740 Vbo Totale Spoorlijn Hgl Syncera De Straat 001750.112

08-02-2006 Verkennend onderzoek NEN 5740 Vbo spoorlijn Hgl sectie K 2375 Syncera De Straat 001750.113

08-02-2006 Verkennend onderzoek NEN 5740 Vbo spoOrlijn Hgl sectie K 2376 Syncera De Straat 001750.114

08-02-2006 Verkennend onderzoek NEN 5740 Vbo spoorlijn Hgl sectie L 1605 Syncera De Straat 001750.115

08-02-2006 Verkennend onderzoek NEN 5740 Vbo spoorlijn Hgl sectie L 1614 Syncera De Straat 001750.116

08-02-2006 Verkennend onderzoek NEN 5740 Vbo spoorlijn Hgl sectie L 1604 Syncera De Straat 001750.117

08-02-2006 Verkennend onderzoek NEN 5740 Vbo spoorlijn Hgl sectie L 1617 Syncera De Straat 001750.118

08-02-2006 Verkennend onderzoek NEN 5740 Vbo spoorlijn Hgl sectie L 1607 Syncera De Straat 001750.119

08-02-2006 Verkennend onderzoek NEN 5740 Vbo spoorlijn Hgl sectie L 1606 Syncera De Straat 001750.120

08-02-2006 Verkennend onderzoek NEN 5740 Vbo spoorlijn Hgl sectie L 1611 Syncera De Straat 001750.121

08-02-2006 Verkennend onderzoek NEN 5740 Vbo spoorlijn Hgl sectie L 1621 Syncera De Straat 001750.122

08-02-2006 Verkennend onderzoek NEN 5740 Vbo spoorlijn Hgl sectie L 1610 Syncera De Straat 001750.123

08-02-2006 Verkennend onderzoek NEN 5740 Vbo spoorlijn Hgl sectie L 1613 Sybcera De Straat 001750.124

08-02-2006 Verkennend onderzoek NEN 5740 Vbo spoorlijn Hgl sectie L 1623 Syncera De Straat 001750.125

08-02-2006 Verkennend onderzoek NEN 5740 Vbo spoorlijn Hgl sectie L 1622 Syncera De Straat 001750.126

08-02-2006 Verkennend onderzoek NEN 5740 Vbo spoorlijn Hgl sectie L 1609 Syncera De Straat 001750.127

08-02-2006 Verkennend onderzoek NEN 5740 Vbo spoorlijn Hgl sectie L 1618 Syncera De Straat 001750.128

20-12-2009 Verkennend onderzoek NEN 5740 Vbo spoorlijn Hgl sectie A 4581 Syncera De Straat 001750.129

20-12-2009 Verkennend onderzoek NEN 5740 Vbo spoorlijn Hgl sectie I 2438 Syncera De Straat 001750.132

19-03-2010 Verkennend onderzoek NEN 5740 Vbo Nieuw te realiseren station van der Helm 001750.141

15-07-2011 Verkennend onderzoek NEN 5740 Vbo groenstrook sectie A 4573 Aveco De Bondt 001750.142

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Geen gegevens beschikbaar
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Geconstateerde verontreinigingen
Matrix Overschr. m² m³ Van Tot Opmerking

Grond

Grond S 10000 15000

Grondwater S 5000 7500

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Datum Besluit Kenmerk Status

23-06-2003 Instemmen met SP Definitief

30-11-2004 Instemmen met SP Definitief

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: Asbestonderzoek 12 wegen in Beckum

Locatie
Adres Hayinksweg 0 Hengelo

Locatiecode AA016402362

Locatienaam Asbestonderzoek 12 wegen in Beckum

Plaats Hengelo (O)

Locatiecode bevoegd gezag WBB AA016401810

Status
Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling

Status rapporten Sanerings evaluatie Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referentie Archief Conclusie overheid

20-10-2006 Indicatief onderzoek Asbest 12 wegen te Beckum Geofox-Lexmond 001509.101

22-06-2007 Saneringsplan PvA 3 asbestwegen te Beckum Geofox-Lexmond BV 001509.401

13-05-2009 Sanerings evaluatie SE 3 asbestwegen te Beckum Geofox-Lexmond 001509.601

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: Gasleidingen trace

Locatie
Adres Wullenweg 0 Hengelo

Locatiecode AA016402557

Locatienaam Gasleidingen trace

Plaats Hengelo (O)

Locatiecode bevoegd gezag WBB AA016402005

Status
Vervolg WBB Uitvoeren NO Beoordeling Ernstig, urgentie niet bepaald

Status rapporten Historisch onderzoek Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referentie Archief Conclusie overheid

11-12-2009 Historisch onderzoek BdmO trace Bornerbroek - Epe ARCADIS 001969.100

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: Platinastraat, gas afsluitlocatie S-9784

Locatie
Adres Platinastraat 0 Hengelo

Locatiecode AA016402628

Locatienaam Platinastraat, gas afsluitlocatie S-9784

Plaats Hengelo (O)

Locatiecode bevoegd gezag WBB AA016402076

Status
Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling Niet ernstig, licht tot matig verontreinigd

Status rapporten Sanerings evaluatie Beschikking

Status besluiten Status asbest Onverdacht op basis preHO

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referentie Archief Conclusie overheid

16-02-2011 Nader onderzoek NO Platinastraat met Plan van Aanpak Outline Consultancy 001537.201

13-09-2011 Sanerings evaluatie SE Platinastraat, afsluitlocatie S-9784 Outline Consultancy 001537.601

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: Nijhuisbinnenweg 16

Locatie
Adres Nijhuisbinnenweg 16 7554RH Hengelo

Locatiecode AA016402714

Locatienaam Nijhuisbinnenweg 16

Plaats Hengelo (O)

Locatiecode bevoegd gezag WBB AA016402162

Status
Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling Onverdacht/Niet verontreinigd

Status rapporten ASB - asbest onderzoek NEN 5707 Beschikking

Status besluiten Status asbest Onderzocht conform NEN 5707 en 0 - 100 mg/kg;

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referentie Archief Conclusie overheid

14-10-2011 ASB - asbest onderzoek NEN 5707 Asbest Nijhuisbinnenweg 16 MOS Grondmechanica BV 000336.101 Vevolgonderzoek is niet noodzakelijk.

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Disclaimer
De bodeminformatie die je in deze rapportage aantreft is met zorg door gemeenten of de provincie in het bodeminformatiesysteem ingevoerd. Toch kan het voorkomen dat informatie is verouderd,
onvolledig is of onjuistheden bevat. De provincie Overijssel is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van deze informatie.
Het ontbreken van gegevens in het BIS of deze rapportage wil niet zeggen dat er geen bodemverontreiniging op een perceel of in een gebied aanwezig is.

Indien er bij de in deze rapportage vermelde locaties ook documenten met links zijn vermeld kunnen deze documenten vanuit deze rapportage gedownload worden. Deze documenten zijn zo
zorgvuldig mogelijk geautomatiseerd geanonimiseerd. Desondanks kan het voorkomen dat deze documenten toch nog persoonsgegevens bevatten. Op verzoek zullen wij deze gegevens alsnog uit het
document verwijderen.

Indien je fouten of onvolkomenheden in de rapportage aantreft kun je ons helpen door deze te mailen naar postbus@overijssel.nl
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RapportToelichting

Toelichting
Samenstelling van bodeminformatie in het bodeminformatiesysteem (BIS)

Verontreinigende activiteiten (HBB) Dat verontreinigende stoffen toch in de bodem terecht komen is vaak het gevolg van bedrijfsactiviteiten. Maar er kan ook sprake zijn van bodemverontreiniging door
bijvoorbeeld het ophogen van terreinen voor het bouwrijp maken, het lekken van een brandstoftank of een ongeval. Op basis van (archief)onderzoek zijn potentiële verontreinigingen op basis van
(voormalige)bedrijfsactiviteiten (UBI’s) en de bekende bodemverontreinigingen in beeld gebracht, het zgn. landsdekkend beeld (LDB, 2004). De potentiële verontreinigingen vormen het zgn.
HistorischBodemBestand (HBB). Deze gegevens vormen de basis voor de werkvoorraad van de provincie. Afhankelijk van de score van de UBI behoort een locatie tot de werkvoorraad
(potentiële)bodemverontreiniging die voor 2030 gesaneerd danwel beheerst moet zijn of de spoedeisende werkvoorraad die voor 2015 gesaneerd danwel beheerst moet zijn. Ook voor het bewaken
van de voortgang van de bodemsaneringsoperatie van de locaties waar de provincie bevoegd gezag is en de eigen werkprocessen maakt de provincie gebruikt van het BIS.

Het Wbb-traject / vervolg Wbb
(potentiële)bodemverontreinigingslocaties doorlopen een zgn. Wbb-traject van onderzoek en sanering totdat de locatie niet meer tot de werkvoorraad van de provincie behoort. De locatie is dan
voldoende onderzocht of gesaneerd. Indien op de locatie na sanering nog een restverontreiniging achterblijft (bijv. indien een verontreiniging wordt afgedekt met een verharding of leeflaag) dan is
sprake van nazorg. Nazorgmaatregelen worden vastgelegd en gecontroleerd. In dit rapport wordt per locatie aangegeven in welke fase van het Wbb-traject een locatie zich bevindt (Vervolg
Wbb-traject):

Wbb traject starten (Wbb-vervolg=Uitvoeren historisch onderzoek)
De locatie behoort op basis van vooronderzoek of vanuit het HBB tot de werkvoorraad van de provincie maar er is nog geen (historisch)onderzoek uitgevoerd. Op enig moment zal onderzoek plaats
moeten vinden.

Bodemonderzoek uitvoeren (Wbb-vervolg=Uitvoeren (aanvullend) OO, NO)
Vooronderzoek of historisch onderzoek geeft aanleiding om bodemonderzoek te doen. Daarbij kan sprake zijn van verkennend of nader onderzoek.

Saneringsonderzoek uitvoeren (Wbb-vervolg=Uitvoeren (aanvullend) SO)
Op basis van nader onderzoek is bepaald dat gesaneerd moet worden. Het saneringsonderzoek is gericht op de inventarisatie van de mogelijke wijzen van sanering en zal uitmondend in een keuze
van de wijze van sanering Verontreinigende activiteiten (HBB) Dat verontreinigende stoffen toch in de bodem terecht komen is vaak het gevolg van bedrijfsactiviteiten. Maar er kan ook sprake zijn van
bodemverontreiniging door bijvoorbeeld het ophogen van terreinen voor het bouwrijp maken, het lekken van een brandstoftank of een ongeval. Op basis van (archief)onderzoek zijn potentiële
verontreinigingen op basis van (voormalige)bedrijfsactiviteiten (UBI’s) en de bekende bodemverontreinigingen in beeld gebracht, het zgn. landsdekkend beeld (LDB, 2004). De potentiële
verontreinigingen vormen het zgn. HistorischBodemBestand (HBB). Deze gegevens vormen de basis voor de werkvoorraad van de provincie. Afhankelijk van de score van de UBI behoort een locatie tot
de werkvoorraad (potentiële)bodemverontreiniging die voor 2030 gesaneerd danwel beheerst moet zijn of de spoedeisende werkvoorraad die voor 2015 gesaneerd danwel beheerst moet zijn. Ook voor
het bewaken van de voortgang van de bodemsaneringsoperatie van de locaties waar de provincie bevoegd gezag is en de eigen werkprocessen maakt de provincie gebruikt van het BIS.

Het Wbb-traject / vervolg Wbb
(potentiële)bodemverontreinigingslocaties doorlopen een zgn. Wbb-traject van onderzoek en sanering totdat de locatie niet meer tot de werkvoorraad van de provincie behoort. De locatie is dan
voldoende onderzocht of gesaneerd. Indien op de locatie na sanering nog een restverontreiniging achter blijft (bijv. indien een verontreiniging wordt afgedekt met een verharding of leeflaag) dan is
sprake van nazorg. Nazorgmaatregelen worden vastgelegd en gecontroleerd. In dit rapport wordt per locatie aangegeven in welke fase van het Wbb-traject een locatie zich bevindt (Vervolg
Wbb-traject):

Wbb traject starten (Wbb-vervolg=Uitvoeren historisch onderzoek)
De locatie behoort op basis van vooronderzoek of vanuit het HBB tot de werkvoorraad van de provincie maar er is nog geen (historisch)onderzoek uitgevoerd. Op enig moment zal onderzoek plaats
moeten vinden.

Bodemonderzoek uitvoeren (Wbb-vervolg=Uitvoeren (aanvullend) OO, NO)
Vooronderzoek of historisch onderzoek geeft aanleiding om bodemonderzoek te doen. Daarbij kan sprake zijn van verkennend of nader onderzoek.

Saneringsonderzoek uitvoeren (Wbb-vervolg=Uitvoeren (aanvullend) SO)
Op basis van nader onderzoek is bepaald dat gesaneerd moet worden. Het saneringsonderzoek is gericht op de inventarisatie van de mogelijke wijzen van sanering en zal uitmondend in een keuze
van de wijze van sanering

Saneringsplan opstellen (Wbb-vervolg= Opstellen/uitvoeren ( aanvullend) SP)
Als op is vastgesteld dan sanering moet worden uitgevoerd dient een saneringsplan opgesteld te worden. Het saneringsplan wordt door het bevoegd gezag beschikt. In de beschikking op het
saneringsplan kan het bevoegd gezag nadere eisen stellen aan de sanering. De saneerder voert de sanering uit overeenkomstig het door het bevoegd gezag goedgekeurde saneringsplan en de
voorschriften die zij aan de instemming hebben verbonden.

Sanering en/of evaluatie uitvoeren (Wbb-vervolg=start sanering of uitvoeren (aanvullende) evaluatie)
Als het bevoegd gezag heeft ingestemd met het saneringsplan kan de sanering worden uitgevoerd. Na afronding van de sanering stelt de saneerder een evaluatierapport op. Op basis van het
evaluatierapport zal het bevoegd gezag beoordelen of een sanering voldoende is uitgevoerd. Voldoende gesaneerde locatie behoren daarmee niet meer tot de werkvoorraad van de provincie.

Zorgmaatregelen uitvoeren (Wbb-vervolg=uitvoeren tijdelijke beveiliging, actieve nazorg, monitoring en registratie restverontreiniging)
Na sanering kan sprake zijn van restverontreiniging (bijv. indien sprake is van een afdeklaag als saneringsmaatregel). Deze maatregelen kunnen bestaan uit beperkingen in het gebruik van de locatie of
het voorkomen blootstelling aan of

verspreiding van de restverontreiniging. Gesaneerd (Wbb-vervolg=voldoende gesaneerd)
Indien een sanering is uitgevoerd wordt doo het bevoegd gezag het evaluatierapport beoordeeld. Indien met een beschikking wordt ingestemd met de uitgevoerde sanering (aan de
saneringsdoelstelling is voldaan) behoort de locatie niet meer tot de werkvoorraad van de provincie. Wel kan nog sprake zijn van nazorg zoals bijvoorbeeld het in stand houden van een afdeklaag of
het verplicht melden van gewijzigd gebruik.

Geen werkvoorraad (meer) (Wbb-vervolg=voldoende onderzocht of leeg)
De locatie behoort op basis van de UBI score niet tot de werkvoorraad of is voldoende onderzocht of er is geen aanleiding tot onderzoek maar wel bodeminformatie beschikbaar.

Toelichting op de gerapporteerde informatie
Locatie
Algemene gegevens waaronder de locatie in het BIS bekend is. Daarnaast wordt aangegeven of de locatie betrekking heeft op een verontreiniging die na 1 januari 1987 is ontstaan (een zorgplicht
geval dat onmiddellijk ongedaan gemaakt moet worden/zijn).

Status
In de wet bodembescherming wordt onderscheid gemaakt tussen ernstige en niet ernstige verontreinigingen. Op basis daarvan wordt bepaald of een locatie door het bevoegd gezag wordt opgepakt.
Voordat het bevoegd gezag hierover in een beschikking een uitspraak doet wordt de beoordeling op basis van historisch- en/of verkennend onderzoek vastgelegd (beoordeling). Indien er een uitspraak
is van het bevoegd gezag dan wordt dat vermeld bij het veld ‘Beschikking’.

Sanering
In een saneringsplan wordt aangegeven hoe de sanering wordt uitgevoerd. Dit kan in fasen gebeuren of in delen van de verontreiniging. Indien het bevoegd gezag een termijn heeft afgegeven voor
het starten van de sanering dan wordt dat hier vermeld. Door het beoordelen van een evaluatierapport van de sanering wordt tevens de einddatum van de sanering bepaald.

Uitgevoerde onderzoeken
Een lijst van rapporten die betrekking hebben op de locatie. Deze rapporten worden in het geval van ernstige verontreiniging beoordeeld door het bevoegd gezag Wbb (provincie). Door uitwisseling
van gegevens met gemeenten worden ook rapporten vermeld die in het bezit zijn van de betreffende gemeente maar die niet bij de provincie aanwezig zijn.

(mogelijk) Verontreinigende activiteiten
Dit is een overzicht van potentieel verontreinigende (bedrijfs)activiteiten die op de locatie (mogelijk) zijn uitgevoerd, worden vermoed (HBB) en/of zijn onderzocht. Met ‘vervallen’ wordt aangegeven of
een activiteit werkelijk op de locatie heeft plaatsgevonden. Met ‘Benoemd’ wordt aangegeven of deze activiteit ook in de bodemonderzoeken zijn benoemd. Vervolgens wordt aangegeven of er een
verontreiniging veroorzaakt door deze activiteit aanwezig is.

Geconstateerde Verontreinigingen
Indien verontreinigingen in de grond of het grondwater zijn aangetroffen wordt in deze tabel aangegeven in welke mate overschrijding van de normen heeft plaatsgevonden. Tevens wordt vermeld
welke omvang de verontreiniging heeft en op welke diepte deze zit.

Besluiten
Op basis van de aangeleverde rapporten doet het bevoegd gezag uitspraak over de mate van verontreiniging (ernst), de spoedeisendheid van saneren (spoed), te nemen maatregelen voor, na en
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tijdens sanering, saneringsplannen en de uitvoering van de sanering (evaluatie). In dit overzicht worden de door de provincie genomen besluiten vermeld.

Saneringscontouren
Indien sprake is van sanering in delen of fasen dan worden meerdere contouren vermeld. Per fase of deel wordt aangegeven welke saneringsvariant voor de boven- of ondergrond uiteindelijk is
uitgevoerd.

Zorgmaatregelen
Indien na sanering nog verontreiniging is achtergebleven zullen maatregelen worden genomen om blootstelling aan of verspreiding van de restverontreiniging te voorkomen. Deze maatregelen
worden in het BIS geregistreerd. Het bevoegd gezag houdt toezicht op het in stand houden van deze maatregelen.
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Bijlage 3 : Tekening 452535-HO1  
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1 Inleiding 

In opdracht van TenneT TSO B.V. heeft Antea Group is in de periode februari - mei 2020 een 
verkennend bodemonderzoek uitgevoerd ten behoeve van de aanleg van de 110 kV 
kabelverbinding van hoogspanningsstation Hengelo Weideweg aan de Generatorweg 61 te 
Hengelo naar hoogspanningsstation Hengelo Oele aan de Vockersweg 3 te Hengelo. Het 
kabeltracé loopt door de gemeenten Hof van Twente en Hengelo. 
 

Aanleiding 
TenneT heeft in het 110 kV netdeel Harculo-Hengelo verschillende knelpunten gesignaleerd die 
een risico vormen voor de continuïteit van de elektriciteitsvoorziening in de omgeving van 
Hengelo. Door de aanleg van de 110 kV kabelverbinding tussen 110 kV station Hengelo 
Weideweg (HGLW110) en 110 kV station Hengelo Oele (HGLO110) (enkel circuit) wordt het 
hoogspanningsnet in de regio Hengelo versterkt. 
Het onderhavige rapport heeft betrekking op het onderhavige tracé zoals is weergegeven in 
figuur 1.1. 
 

 
Figuur 1.1: Ligging tracé kabelverbinding Hengelo Weideweg - Hengelo Oele 
 

Doel 
Het doel van het verkennend bodemonderzoek is het vastleggen van de milieuhygiënische 
bodemkwaliteit ter plaatse van de tracédelen waar grondverzet plaatsvindt. Dit om na te gaan of 
deze een belemmering vormt voor de aanleg van de kabelverbinding en het vaststellen van de 
voorlopige veiligheidsklassen conform de CROW 400. 
 

 



Verkennend bodemonderzoek  
Aanleg 110 kV kabelverbinding Hengelo Weideweg (HGLW) en Hengelo Oele (HGLO) 
projectnummer 0452535.100 
18 juni 2020 revisie 00 
  

 

Blad 4 van 18 

 
 

Onderzoeksstrategie en kwaliteit 
Het bodemonderzoek is gebaseerd op de richtlijnen uit de NEN 5740+A1: 2016 
(Onderzoeksstrategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek). Uitgangspunt 
hierbij is dat er sprake is van het voornemen van tijdelijke uitname van de grond. 
 
Met betrekking tot de kwaliteitsaspecten, toegepaste methoden en betrouwbaarheid/garanties 
van het onderzoek wordt verwezen naar bijlage 1. 
 
De rapportage betreft geen kwaliteitsverklaring waarvan gebruik kan worden gemaakt voor het 
bepalen van de geschiktheid van mogelijk toekomstige toepassingen van eventueel vrijkomende 
grond. Wel is de rapportage geschikt om een inschatting te kunnen maken van mogelijke 
toepassingen.  
 
In dit rapport wordt verslag gedaan van de uitgevoerde werkzaamheden en worden de resultaten 
van het onderzoek beschreven. De 110 kV stations Hengelo-Weideweg en Hengelo-Oele maken 
geen onderdeel uit van het onderhavige rapport.  
 
Op 110 kV station Hengelo-Oele is in 2019 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. De 
resultaten van dit onderzoek zijn beschreven in het rapport: 
‘Verkennend bodemonderzoek 110 kV station Hengelo-Oele aan de Vöckersweg te Hengelo’, 
rapportnummer 452535-VO1, Antea Group, revisie 01 d.d. 8 november 2019.  
 
Op het 110 kV station Hengelo-Weideweg zijn in 2015 en 2017 verkennende bodemonderzoeken 
uitgevoerd. De bodemkwaliteit op deze locatie is voldoende bekend, er is daarom geen 
onderzoek uitgevoerd op deze locatie. 
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2 Vooronderzoek 

2.1 Algemeen 

Bij toepassing van de NEN 5740 moet een hypothese worden opgesteld omtrent de aan-/ 
afwezigheid, de aard en de ruimtelijke verdeling van eventuele verontreinigingen. Ten behoeve 
van het opstellen van een hypothese dient een vooronderzoek te worden uitgevoerd 
overeenkomstig de NEN 5725 (Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en 
nader onderzoek).  

2.2 Milieuhygiënisch vooronderzoek 2019 

Ten behoeve van de kabelverbinding is in april 2019 het milieuhygiënisch vooronderzoek 
uitgevoerd en separaat gerapporteerd in het rapport: 
‘Milieuhygiënisch vooronderzoek NEN 5725 aanleg 110 kV kabelverbinding tussen 
hoogspanningsstations Hengelo Weideweg en Hengelo Oele (HGLW110-HGLO110)’, 
documentnummer 452535-HO1, definitief, revisie 02 d.d. 12-02-2020. 
 
Het onderzoek heeft bestaan uit het raadplegen van de bodeminformatiesystemen van de 
Provincie Overijssel, Gemeente Hengelo en Gemeente Hof van Twente, de 
bodemkwaliteitskaarten, BDOK (Nazca IT Solutions B.V. & Antea Group) en historische 
topografische kaarten. 
 
Op basis van de verzamelde informatie is in het bovengenoemde rapport het volgende 
geconcludeerd: 

 Uit de bodemkwaliteitskaart van regio Twente blijkt dat de boven- en ondergrond van 
het tracé voldoen aan de klasse natuur/landbouw.  

 In het gebied rondom de Slachthuisweg is een groot aantal bodemonderzoeken en een 
aantal saneringen uitgevoerd. In dit gebied worden de kabels slechts over een lengte 
van circa 180 m in open ontgraving aangelegd. Een deel van dit tracé is reeds 
onderzocht ten behoeve van het tracé Almelo Mosterdpot - Hengelo Weideweg. In de 
grond zijn geen verhoogde gehalten gemeten. In het grondwater zijn licht verhoogde 
concentraties minerale olie en barium gemeten. De resultaten worden representatief 
geacht voor het onderhavige tracé.  

 Het tracé kruist op 5 locaties voormalige wegen waarvan 4 worden gekruist middels een 
gestuurde boring. Deze voormalige wegen behoeven geen verdere aandacht zolang het 
tracé niet wordt gewijzigd. Aan de Nijhuisbinnenweg is een voormalige 
perceelontsluiting aanwezig. Langs deze weg is nog een erfafscheiding aanwezig en is 
daardoor goed het veld terug te vinden. 

 Het tracé kruist de Woolderesweg in open ontgraving. De weg asfaltverhard, er zijn geen 
gegevens bekend omtrent het funderingsmateriaal. 

 Er wordt 1 voormalige watergang en een voormalig heideven gekruist. Het voormalig 
heideven worden gekruist door middel van een gestuurde boring. De watergang wordt 
in open ontgraving gekruist. Deze watergang is in de periode tussen 1970 en 1995 
aanwezig geweest. Verwacht wordt dat de watergang is gedempt met gebiedseigen 
grond en is daarom als onverdacht aangemerkt. De voormalige watergang en het 
voormalig heideven behoeven geen verdere aandacht. 
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 Verder zijn er op het tracé (zowel HDD als open ontgraving) geen verdachte activiteiten 
en/of bekende bodemverontreinigingen naar voren gekomen op basis van onderhavig 
vooronderzoek. 
 

Ten behoeve van het verkennend bodemonderzoek zijn in het historisch vooronderzoek de 
volgende aanbevelingen gedaan: 

 Vaststellen van de funderingswijze/materiaal van de Woolderesweg ter plaatse van het 
tracé. 

 Uitvoeren van twee boringen in de voormalige perceelontsluiting aan de 
Nijhuisbinnenweg om vast te kunnen stellen of er puinverhardingen aanwezig zijn. Bij het 
aantreffen van puin wordt aanbevolen om een verkennend asbestonderzoek uit te 
voeren. 

 Voor het overige onverdachte deel van het tracé kunnen de graafwerkzaamheden worden 
uitgevoerd op basis van de bodemkwaliteitskaart. Op aangeven van de opdrachtgever 
wordt op alle tracégedeelten welke in open ontgraving worden aangelegd een 
verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. Deze tracédelen kunnen worden onderzocht 
conform de strategie voor een onverdachte lijnvormige locatie (ONV-L).  

 Bij het uitvoeren van het veldwerk dient het terrein te worden verkend op verdachte 
situaties. 

 

2.3 Aanvullend vooronderzoek PFAS 

Na het afronden van het bovengenoemde vooronderzoek is PFAS eveneens een 
onderzoeksaspect geworden. Voor het onderhavige onderzoek is daarom aanvullend 
geïnventariseerd of er bronlocaties voor PFAS aanwezig zijn. Door Sweco is de ‘Signaleringskaart 
PFAS’ opgesteld. Op deze kaart staan de volgende typen locaties weergegeven: 

 Producenten van PFOS of PFOA (of andere PFAS)  

 Producenten van Teflon en andere gefluoreerde polymeren (gebruik PFAS of Gen-X tijdens 
productie)  

 Verwerking van Teflon en andere gefluoreerde polymeren 

 Galvanische industrie  

 Locaties waar brandblusschuim wordt ingezet zoals vliegvelden, brandweer oefenplaatsen 
en militaire locaties en bij grote branden 

 Bedrijven (waar bekend is dat blusschuimmiddelen zijn opgeslagen)  

 Voormalige stortplaatsen (exclusief de provincies Utrecht en Friesland)  

 Waterzuiveringsinstallaties  

 Afvalverbrandingsinstallaties  
 
Een uitsnede van de kaart is in figuur 2.1 weergegeven. 
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Figuur 2.1: Uitsnede Signaleringskaart PFAS bronnen uitsnede Twente, Sweco 

 
In de figuur is te zien dat in de directe nabijheid van het tracé geen bronlocaties aanwezig te zijn. 
Het meest zuidelijke tracédeel, tussen de rijksweg A35 en station Hengelo Oele, bevindt zich in 
de omgeving van een brongebied (lichtblauwe kleur). 

2.4 Terreinverkenning 

Gedurende de veldwerkzaamheden is door dhr. J.A. Kuit en dhr. H. Postma van Antea Group een 
terreinverkenning uitgevoerd. Hierbij zijn, met uitzondering van een sporen puin in boring 24 en 
54.2, geen bijzonderheden waargenomen die kunnen duiden op de mogelijke aanwezigheid van 
(water)bodemverontreinigingen.  

2.5 Conclusie vooronderzoek en hypothese 

In het vooronderzoek wordt aanbevolen om de tracédelen welke in open ontgraving worden 
aangelegd te onderzoeken conform de NEN 5740, onderzoeksstrategie voor een onverdachte 
lijnvormige locatie (ONV-L). 
Aanvullend op deze strategie zijn voor twee deellocaties aanvullende aanbevelingen gedaan, te 
weten: 

 Vaststellen van de funderingswijze ter plaatse van de Woolderesweg (wordt in open 
ontgraving gekruist) en vaststellen of het funderingsmateriaal asbesthoudend is.  

 Uitvoeren van twee boringen ter plaatse van de voormalige perceelsontsluiting aan de 
Nijhuisbinnenweg om vast te stellen of er puinverhardingen aanwezig zijn. 

 
Er worden op of direct nabij het tracé geen PFAS/GenX bronnen verwacht. Eventuele 
verontreinigingen met PFAS/GenX zijn naar verwachting veroorzaakt door atmosferische 
depositie. Met de onderzoekstrategie ONV-L wordt voldoende inzicht verkregen in de mate van 
verontreiniging met PFAS en GenX.  
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Het in-/uittredepunt aan de Slachthuisweg is verplaatst waardoor het tracégedeelte welke in 
open ontgraving wordt aangelegd langs de Slachthuisweg langer is geworden. Langs de 
Slachthuisweg zijn derhalve alsnog twee boringen uitgevoerd om na te gaan of er 
bodemvreemde materialen aanwezig zijn. 

2.6 Onderzoeksstrategieën 

De benodigde onderzoeksinspanning is gebaseerd op de strategie voor een onverdachte 
lijnvormige locatie (onderzoeksstrategie ONV-L) uit de NEN 5740. Op basis van de totale lengte 
van het tracé (open ontgravingen en HDD’s; 5.670 m) zijn conform deze onderzoeksstrategie 67 
boringen, 7 peilbuizen, 7 analysemonsters bovengrond, 7 analysepakketten ondergrond en 7 
analysepakketten grondwater benodigd. Het aantal boringen/peilbuizen komt overeen met 1 
boring per 76 meter tracé. Het aantal analyses komt overeen met een monstervaklengte van 810 
meter. 
 
De werkzaamheden zijn in combinatie met het cultuurtechnisch en geohydrologisch onderzoek, 
alleen op de tracédelen welke in open ontgraving worden aangelegd, uitgevoerd. Op de 
tracégedeelten in open ontgraving is iedere 50 meter een boring uitgevoerd. Tevens zijn een 
groter aantal peilbuizen geplaatst.  
Op het tracé zijn 9 tracédelen te onderscheiden welke in open ontgraving worden aangelegd. 
Gezien de onderlinge afstand tussen deze tracédelen is ieder tracédeel één individueel 
monstervak. Omdat tracédeel 2 langer is dan 810 m is dit tracédeel opgedeeld in twee 
monstervakken. 
De onderzoeksinspanning per aaneengesloten tracédeel in open ontgraving is in tabel 2.1 
weergegeven. 
 
Tabel 2.1: Onderzoeksstrategie onverdachte tracédelen 

volgnr. open 
ontgraving 

Lengte (m) Strategie Aantal 
boringen 

Aantal 
peilbuizen 

Aantal analyses 

 bovengrond ondergrond grondwater 

1 50 ONV-L 2 - 1) 1 1 - 1) 

2 1.030 ONV-L 20 2 2 2 2 

3 520 ONV-L 9 3 1 1 1 

4 65 ONV-L - 2 1 1 1 

5 50 ONV-L - 2 1 1 1 

6 145 ONV-L 1 2 1 1 1 

7 450 ONV-L 8 3 1 1 1 

8 140 ONV-L 1 2 1 1 1 

9 170 ONV-L 2 2 1 1 1 

Toelichting: 
1): het grondwater is reeds onderzocht voor het tracé Almelo-Mosterdpot - Hengelo-Weideweg.  

 
Ter plaatse van de verdachte deellocaties (Woolderesweg en de voormalige perceelsontsluiting) 
is gekozen voor een maatwerkstrategie. 
 
Volgens de NEN 5707 zijn er ter plaatse van de Wooldersweg 3 asbestinspectiegaten van 0,3 × 0,3 
× 0,5 m benodigd. Om deze afmeting in het asfalt te verkrijgen is een kernboring met een 
dermate grote diameter benodigd dat de kans op wegzakken van de uitgeboorde kern te groot is. 
Er zijn daarom 3 kernen met een diameter van 0,2 m geboord om fundatiemateriaal te 
verzamelen.  
 
Ter plaatse van de voormalige perceelsontsluiting aan de Nijhuisbinnenweg zijn twee boringen 
verricht om te kunnen vaststellen of er al dan niet puin(resten) aanwezig zijn.  
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3 Verrichte werkzaamheden 

3.1 Veldwerkzaamheden 

In verband met de aanwezigheid van gewassen/toestemming tot betreden van de terreinen en 
diverse tracéwijzigingen zijn de werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd. De veldwerkzaamheden 
zijn uitgevoerd in februari en mei 2020.  
 
Het veldwerk is uitgevoerd conform de BRL SIKB 2000. In bijlage 8 is aangegeven welke 
protocollen zijn gevolgd en welke veldmedewerkers zijn ingezet. 
 
De veldwerkzaamheden ten behoeve van het verkennend bodemonderzoek zijn uitgevoerd in 
combinatie met het cultuurtechnisch en geothermisch veldonderzoek op de tracégedeelten 
welke in open ontgraving worden aangelegd.  
 
De situering van de boringen en peilbuizen zijn weergegeven op situatietekening 452535-S2. 

3.2 Laboratoriumonderzoek 

In de volgende tabel is een overzicht gegeven van de uitgevoerde analyses. De analysemonsters 
zijn gepresenteerd in de volgorde van 110 kV station Hengelo-Weideweg naar 110 kV station 
Hengelo-Oele. 
 
Tabel 3.1: Laboratoriumonderzoek 

Tracédeel Monsternaam Traject 
(m -mv) 

Monstersamenstelling 
(meetpunt + traject in m -mv) 

Laboratoriumanalyse 

Grond     

Open ontgraving 1 BG1 0,00-0,30 02 (0,00-0,30) Standaardpakket grond incl. LUOS (1) 
PFAS (28) + GenX 

 MMOG1 0,50-1,00 02 (0,50-1,00), 01 (0,70-0,90) Standaardpakket grond incl. LUOS (1) 
PFAS (28) + GenX 

Open ontgraving 2 MMBG2A 0,00-0,35 
 
 

04 (0,00-0,20), 06 (0,00-0,20), 
07 (0,00-0,15), 10 (0,00-0,30), 
11 (0,00-0,35) 

Standaardpakket grond incl. LUOS (1) 

 MMBG2B 0,00-0,35 
 
 

04 (0,00-0,20), 06 (0,00-0,20), 
07 (0,00-0,15), 10 (0,00-0,30), 
11 (0,00-0,35) 

PFAS (28) + GenX 

 MMOG2A 0,70-1,60 04 (1,10-1,60), 05 (0,90-1,15), 
07 (1,00-1,30), 09 (0,80-1,20), 
11 (0,70-1,20), 13 (0,80-1,30), 
14 (1,00-1,20) 

Standaardpakket grond incl. LUOS (1) 

 MMOG2B 0,70-1,60 04 (1,10-1,60), 05 (0,90-1,15), 
07 (1,00-1,30), 09 (0,80-1,20), 
11 (0,70-1,20), 13 (0,80-1,30), 
14 (1,00-1,20) 

PFAS (28) + GenX 

 AMMPF 
Woolderesweg* 

0,25-0,70 MM Woolderesweg (0,25-0,70) Asbest Puin NEN5898 2016 

 MMBG4 0,00-0,50 15 (0,00-0,35), 17 (0,00-0,50), 
19 (0,00-0,40), 22 (0,00-0,40), 
23 (0,00-0,35) 

Standaardpakket grond incl. LUOS (1) 
PFAS (28) + GenX 

 MMOG4 0,45-1,10 16 (0,60-1,10), 18 (0,60-1,10), 
21 (0,45-0,80) 

Standaardpakket grond incl. LUOS (1) 
PFAS (28) + GenX 

Open ontgraving 3 MMBG5 0,00-0,40 24 (0,00-0,40), 26 (0,00-0,30), 
29 (0,00-0,35), 31 (0,00-0,20), 
33 (0,00-0,40), 35 (0,00-0,35) 

Standaardpakket grond incl. LUOS (1) 
PFAS (28) + GenX 

 MMOG5 1,20-2,10 24 (1,55-2,05), 26 (1,20-1,70) Standaardpakket grond incl. LUOS (1) 
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Tracédeel Monsternaam Traject 
(m -mv) 

Monstersamenstelling 
(meetpunt + traject in m -mv) 

Laboratoriumanalyse 

30 (1,40-1,90),33 (1,80-2,10), 
35 (1,20-1,50) 

PFAS (28) + GenX 

 24 0,40-0,65 24 (0,40-0,65) Standaardpakket grond incl. LUOS (1) 
Open ontgraving 4 MMBG6 0,00-0,35 36 (0,00-0,35), 37 (0,00-0,35) Standaardpakket grond incl. LUOS (1) 

PFAS (28) + GenX 
 OG6 1,30-1,70 37 (1,30-1,70) Standaardpakket grond incl. LUOS (1) 

PFAS (28) + GenX 
Open ontgraving 5 MMBG7 0,00-0,50 39 (0,00-0,45), 38 (0,00-0,50) Standaardpakket grond incl. LUOS (1) 

PFAS (28) + GenX 
 MMOG7 1,20-1,70 39 (1,20-1,70), 38 (1,25-1,65) Standaardpakket grond incl. LUOS (1) 

PFAS (28) + GenX 
Open ontgraving 6 MMBG8 0,00-0,35 40 (0,00-0,35), 41 (0,00-0,35), 

42 (0,00-0,35) 
Standaardpakket grond incl. LUOS (1) 
PFAS (28) + GenX 

 MMOG8 0,95-1,60 40 (1,30-1,60), 41 (0,95-1,45), 
42 (1,30-1,60) 

Standaardpakket grond incl. LUOS (1) 
PFAS (28) + GenX 

Open ontgraving 7 MMBG9 0,00-0,40 46 (0,00-0,25), 48 (0,00-0,40), 
49 (0,00-0,20), 51 (0,00-0,20), 
44 (0,00-0,25) 

Standaardpakket grond incl. LUOS (1) 
PFAS (28) + GenX 

 MMOG9 0,70-1,90 46 (0,90-1,40), 47 (0,90-1,40), 
50 (1,40-1,90), 44 (0,70-1,10) 

Standaardpakket grond incl. LUOS (1) 
PFAS (28) + GenX 

Open ontgraving 8 MMBG10 0,00-0,30 53 (0,00-0,30), 55 (0,00-0,20) Standaardpakket grond incl. LUOS (1) 
PFAS (28) + GenX 

 MMOG10 0,90-1,65 54 (0,90-1,20), 55 (1,50-1,65) Standaardpakket grond incl. LUOS (1) 
PFAS (28) + GenX 

Open ontgraving 9 MMBG11A 0,00-0,35 56 (0,00-0,35), 57 (0,00-0,15), 
58 (0,00-0,20), 59 (0,00-0,15) 

Standaardpakket grond incl. LUOS (1) 

 MMBG11B 0,00-0,35 56 (0,00-0,35), 57 (0,00-0,15), 
58 (0,00-0,20), 59 (0,00-0,15) 

PFAS (28) + GenX 

 MMOG11A 0,70-2,00 56 (1,20-1,70), 57 (0,70-1,20) 
59 (1,70-2,00) 

Standaardpakket grond incl. LUOS (1) 

 MMOG11B 0,70-2,00 56 (1,20-1,70), 57 (0,70-1,20), 
59 (1,70-2,00) 

PFAS (28) + GenX 

Grondwater     

Open ontgraving 2 09A-1-2 1,70-2,70 09A (1,70-2,70) Standaardpakket grondwater (1) 

 18-1-1 2,00-3,00 18 (2,00-3,00) Standaardpakket grondwater (1) 

Open ontgraving 3 30-1-1 3,00-4,00 30 (3,00-4,00) Standaardpakket grondwater (1) 

Open ontgraving 4 36-1-2 1,50-2,50 36 (1,50-2,50) Standaardpakket grondwater (1) 

Open ontgraving 5 39-1-2 3,00-4,00 39 (3,00-4,00) Standaardpakket grondwater (1) 

Open ontgraving 6 40-1-2 3,00-4,00 40 (3,00-4,00) Standaardpakket grondwater (1) 

Open ontgraving 7 48-1-1 3,00-4,00 48 (3,00-4,00) Standaardpakket grondwater (1) 

Open ontgraving 8 55-1-2 1,50-2,50 55 (1,50-2,50) Standaardpakket grondwater (1) 

Open ontgraving 9 56-1-3 3,00-4,00 56 (3,00-4,00) Standaardpakket grondwater (1) 

Toelichting  
(1) Standaardpakketten:  
 grond: zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), 

polychloorbifenylen (PCB som 7), polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK 10 VROM), 
minerale olie (GC), lutum en organische stof 

 grondwater: zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), vluchtige 
aromaten (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen, styreen en naftaleen), vluchtige 
gehalogeneerde koolwaterstoffen (17 stuks), minerale olie (GC) 

* Vanwege de aanwezigheid van een gesloten verharding en de uitgevoerde kernboringen kon niet voldoende 
materiaal verzameld worden om te voldoen aan de minimale hoeveelheid uit de NEN 5898. Onderzoek dient 
derhalve als indicatief beschouwd te worden. 
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4 Onderzoeksresultaten 

4.1 Lokale bodemopbouw en veldwaarnemingen 

De profielbeschrijvingen van de verrichte boringen met de bijbehorende veldwaarnemingen zijn 
opgenomen in bijlage 2. 
 
Uit de profielbeschrijvingen blijkt dat de bodem op het gehele tracé vergelijkbaar is. De bodem 
bestaat vanaf het maaiveld tot 1,0 à 1,5 m -mv uit zeer fijn tot matig grof zand. Daaronder is tot 
de maximaal verkende diepte van 4,0 m -mv zandige leem aangetroffen met zeer lokaal een klei 
of veenlaag. 
 
Bij het uitvoeren van het veldonderzoek zijn waarnemingen gedaan die duiden op 
bodemverontreiniging.  
 
Ter plaatse van de voormalige perceelsontsluiting aan de Nijhuisbinnenweg is in het opgeboorde 
materiaal van boring 54.2 is sporadisch puin aangetroffen. Conform de NEN 5725 (bijlage A) blijft 
de aanname ‘onverdacht’ zoals gesteld in het vooronderzoek van kracht omdat er geen 
aanwijzingen zijn voor bodembelastende activiteiten en geen asbesthoudend materiaal aanwezig 
is. 
 
De veldwaarnemingen zijn weergegeven in tabel 4.1. 
 
Tabel 4.1: Veldwaarnemingen 

Boring 
(einddiepte, m -mv) 

Diepte 
(m -mv) 

Waarneming Grondsoort 

24 (4,00) 0,40-0,65 sporen puin zand 
54.2 (1,20) 0,00-0,20 sporen puin zand 

 

Op basis van de veldwaarnemingen is, ten opzichte van het vooraf opgestelde 
onderzoeksprogramma, voor de bodemlaag van boring 24 (0,40-0,65 m -mv) een extra analyse 
op de parameters uit het standaardpakket uitgevoerd. 
 
Ter plaatse van de Woolderesweg bestaat de opbouw van de weg uit 0,25 m asfalt met 
daaronder tot 0,5 à 0,7 m -mv een fundatie laag van bakstenen, puin, resten asfalt en zand.  
 
In onderstaande tabel zijn de gegevens van de veldmetingen van het grondwater weergegeven. 
 
Tabel 4.2: Veldgegevens grondwater 

Peilbuis 
(filter, m -mv) 

Grondwaterstand 
(m -mv) 

Belucht? pH 
(-) 

EC 
(µS/cm) 

Troebelheid 
(NTU) 

09A (1,70-2,70) 1,30  nee 6,6 650 15 

18 (2,00-3,00) 0,10 nee 7,2 290 85 

30 (3,00-4,00) 0,60 nee 6,3 730 177 
36 (1,50-2,50) 0,70 nee 7,2 285 35 
39 (3,00-4,00) 0,55 nee 7,0 880 49 
40 (3,00-4,00) 0,15 nee 6,6 880 7 
48 (3,00-4,00) 0,35 nee 7,1 500 24 
55 (1,50-2,50) 0,35 nee 6,9 330 11 
56 (3,00-4,00) 0,15 nee 6,7 780 22 

 
De zuurgraad (pH) en het elektrische-geleidingsvermogen (EC) zijn niet afwijkend van een 
natuurlijke situatie. 
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In het bemonsterde grondwater uit de alle peilbuizen (uitgezonderd peilbuis 40) is een 
verhoogde troebelheid (> 10 NTU) vastgesteld. Een verhoogde troebelheid kan in sommige 
gevallen leiden tot een overschatting van de concentraties aan PAK, PCB, OCB, dioxines of andere 
matig/slecht oplosbare organische parameters. Dergelijke stoffen zijn in dit onderzoek niet 
onderzocht. Aanvullend onderzoek naar de verhoogde troebelheid is daarom niet uitgevoerd. 

4.2 Analyseresultaten 

4.2.1 Toetsingskader 

Wet bodembescherming (Wbb) 
De getoetste analyseresultaten van de onderzochte grond- en grondwatermonsters zijn 
weergegeven in respectievelijk bijlage 3 en bijlage 4. De analysecertificaten zijn toegevoegd in 
bijlage 7. 
 
De resultaten zijn getoetst aan de actuele achtergrond-, streef- en interventiewaarden uit de 
Regeling Bodemkwaliteit en de Circulaire bodemsanering. Hiervoor is gebruik gemaakt van 
BOTOVA-gevalideerde software. De achtergrond-/streef- en interventiewaarden zijn opgenomen 
in bijlage 5. Een toelichting op het toetsingskader is opgenomen in bijlage 6. Een monster kan 
voldoen aan de achtergrondwaarde, terwijl een stof binnen het monster de achtergrondwaarde 
overschrijdt (Regeling bodemkwaliteit, art. 4.2.2). 
 
In de tekst zal de term 'verhoogd' worden gebruikt bij gehalten hoger dan de achtergrond- of 
streefwaarden en lager dan de interventiewaarden. De term 'sterk verhoogd' wordt gebruikt bij 
gehalten hoger dan of gelijk aan de interventiewaarden. Tevens is bij de getoetste waarden een 
index opgenomen. Deze index is als volgt berekend: Index = (GSSD - AW) / (I - AW). 
Een negatieve waarde voor de index houdt in dat de gestandaardiseerde meetwaarde (= GSSD) 
lager is dan de achtergrondwaarde (= AW). Bij een index boven de 1 ligt de gestandaardiseerde 
meetwaarde boven de interventiewaarde (= I). Een index tussen de 0 en 0,5 betekent dat de 
gestandaardiseerde meetwaarde (ver) onder de interventiewaarde ligt. Een index tussen de 0,5 
en 1 houdt in dat de gestandaardiseerde meetwaarde (dicht) bij de interventiewaarde ligt. 
Afhankelijk van de specifieke situatie geeft dit mogelijk aanleiding voor het uitsplitsen van een 
mengmonster en/ of het uitvoeren van een nader onderzoek. 
 

Besluit bodemkwaliteit (Bbk) 
De analyseresultaten van de (meng)monsters uit het bodemonderzoek die op het 
standaardpakket grond zijn geanalyseerd, zijn eveneens indicatief getoetst aan de 
samenstellingseisen uit het Besluit bodemkwaliteit, voor vrijkomende grond (generiek 
toetsingskader). De getoetste analyseresultaten zijn weergegeven in bijlage 9. In bijlage 10 is een 
toelichting op het toetsingskader van het Besluit bodemkwaliteit opgenomen.  
 
De analyseresultaten van de waterbodem mengmonsters zijn getoetst en beoordeeld aan de 
samenstellingswaarden van het Besluit bodemkwaliteit (bijlage A, tabel 2 Regeling 
bodemkwaliteit). Hierbij is beoordeeld aan de criteria voor verspreiden op de kant (msPAF-toets; 
meer stoffen Potentieel Aangetaste Fractie). Voor het verspreiden of tijdelijk opslaan van 
baggerspecie op aangrenzende percelen of in een weilanddepot, dient de kwaliteit te voldoen 
aan de criteria van de msPAF (meer stoffen potentieel aangetaste fractie). Het Besluit 
bodemkwaliteit geeft hieraan geen aanvullende toepassingsvoorwaarden, zoals het vaststellen 
van de kwaliteit van de ontvangende (water)bodem.  
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PFAS 
De getoetste analyseresultaten van de onderzochte grondmonsters zijn weergegeven in bijlage 
11. De analysecertificaten zijn toegevoegd in bijlage 7. De resultaten zijn getoetst aan de 
toetsingswaarden uit het Tijdelijk Handelingskader PFAS (conform Besluit Bodemkwaliteit). Voor 
PFAS zijn in de Wet bodembescherming geen normen en/of toetsingsmogelijkheden bekend. 
Daarom wordt terug gevallen op de circulaire bodemsanering waarin is bepaald dat de 
detectiegrens voor een niet genormeerde stof, zoals de stoffen uit de PFAS groep, de 
bepalingsgrens voor verontreiniging is. Het toetsingskader is uitgewerkt onder bijlage 12. 

4.2.2 Grond 

Parameters standaardpakket 
In de volgende tabel zijn de parameters weergegeven, die de betreffende achtergrond- of 
interventiewaarde overschrijden. 
 
Tabel 4.3: Overschrijdingstabel grond 

Deeltracé Monster 
(m -mv) 

Waarneming Overschrijdingen  
(gemeten gehalte in mg/kg ds) 

Conclusie  
monster(**) 

   > AW 
(i <= 0,5) 
licht 

> AW & <= I 
(0,5 < i <= 1) 
matig 

> I 
(i > 1) 
sterk 

 

Open  
ontgraving 1 

BG1 (0,00-0,30) - PCB (0,0065) - - Wbb: Voldoet aan AW,  
Bbk : Voldoet aan AW 

 MMOG1 (0,50-1,00) - - - - Wbb: Voldoet aan AW,  
Bbk: Voldoet aan AW 

Open 
ontgraving 2 

MMBG2A (0,00-0,35) - 
 

- - - Wbb: Voldoet aan AW,  
Bbk: Voldoet aan AW 

 MMOG2A (0,70-1,60) - 
 

- - - Wbb: Voldoet aan AW,  
Bbk: Voldoet aan AW 

 MMBG4 (0,00-0,50) - kwik (0,36) - - Wbb: Overschrijding AW, 
Bbk: Kwaliteitsklasse wonen 

 MMOG4 (0,45-1,10) - - - - Wbb: Voldoet aan AW,  
Bbk: Voldoet aan AW 

Open 
ontgraving 3 

MMBG5 (0,00-0,40) - - - - Wbb: Voldoet aan AW,  
Bbk: Voldoet aan AW 

 MMOG5 (1,20-2,10) - nikkel (27) - - Wbb: Voldoet aan AW,  
Bbk: Voldoet aan AW 

 24 (0,40-0,65) zwak 
puingranulaat 
houdend  

- - - Wbb: Voldoet aan AW,  
Bbk: Voldoet aan AW 

Open 
ontgraving 4 

MMBG6 (0,00-0,35) - kwik (0,40) - - Wbb: Overschrijding AW, 
Bbk: Kwaliteitsklasse wonen 

 OG6 (1,30-1,70) - - - - Wbb: Voldoet aan AW,  
Bbk: Voldoet aan AW 

Open 
ontgraving 5 

MMBG7 (0,00-0,50) - - - - Wbb: Voldoet aan AW,  
Bbk: Voldoet aan AW 

 MMOG7 (1,20-1,70) - - - - Wbb: Voldoet aan AW,  
Bbk: Voldoet aan AW 

Open 
ontgraving 6 

MMBG8 (0,00-0,35) - cadmium (0,44),  
kobalt (6,4),  
kwik (0,21) 

- - Wbb: Overschrijding AW, 
Bbk: Kwaliteitsklasse wonen 

 MMOG8 (0,95-1,60) - - - - Wbb: Voldoet aan AW,  
Bbk : Voldoet aan AW 

Open 
ontgraving 7 

MMBG9 (0,00-0,40) - - - - Wbb: Voldoet aan AW,  
Bbk : Voldoet aan AW 

 MMOG9 (0,70-1,90) - - - - Wbb: Voldoet aan AW, 
Bbk: Voldoet aan AW 
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Deeltracé Monster 
(m -mv) 

Waarneming Overschrijdingen  
(gemeten gehalte in mg/kg ds) 

Conclusie  
monster(**) 

   > AW 
(i <= 0,5) 
licht 

> AW & <= I 
(0,5 < i <= 1) 
matig 

> I 
(i > 1) 
sterk 

 

Open 
ontgraving 8 

MMBG10 (0,00-0,30) - - - - Wbb: Voldoet aan AW,  
Bbk: Voldoet aan AW 

Open 
ontgraving 8 

MMOG10 (0,90-1,65) - - - - Wbb: Voldoet aan AW,  
Bbk: Voldoet aan AW 

Open 
ontgraving 9 

MMBG11A (0,00-0,35) - - - - Wbb: Voldoet aan AW,  
Bbk: Voldoet aan AW 

 MMOG11A (0,70-2,00) - - - - Wbb: Voldoet aan AW,  
Bbk: Voldoet aan AW 

Toelichting 
- : Geen waarneming/geen overschrijding 
AW, I, i : AW = achtergrondwaarde, I = interventiewaarde, i = index, zie bijlage 'Toelichting op bodemonderzoek' voor uitleg 

bij AW, I en index 
* : Geen index te bepalen door ontbreken van achtergrond- of interventiewaarde 
**  : Een monster kan voldoen aan de achtergrondwaarde, terwijl een stof binnen het monster de achtergrondwaarde 

overschrijdt (Regeling bodemkwaliteit, art. 4.2.2) 

 
PFAS 
In onderstaande tabel zijn voor de stoffen de PFOA, PFOS en overige PFAS de overschrijdingen 
weergegeven. De getoetste analyseresultaten van de onderzochte grondmonsters zijn 
weergegeven in bijlage 11. De analysecertificaten zijn toegevoegd in bijlage 7. 
 
Tabel 4.4: Analyseresultaten PFAS in grond 

Locatie Monster  

(cm-mv) 

 

Overschrijdingen detectiegrens Indicatieve toetsing 

Besluit 

bodemkwaliteit 
Som 

PFOA 

Som 

PFOS 

Overige 

PFAS 

GenX 

Open ontgraving 1 BG1 (0,00-0,30) 0,3 0,3 - - Landbouw/Natuur 

 MMOG1 (0,50-1,00) - - - - Landbouw/Natuur 

Open ontgraving 2 MMBG2B (0,00-0,35) 0,1 0,4 0,1 (PFOSA) - Landbouw/Natuur 

 MMOG2B (0,70-1,60) 0,5 0,4 0,1 (PFBA) - Landbouw/Natuur 

 MMBG4 (0,00-0,50) 0,5 0,7 - - Landbouw/Natuur 

 MMOG4 (0,45-1,10) - - - - Landbouw/Natuur 

Open ontgraving 3 MMBG5 (0,00-0,40) 0,3 0,3 - - Landbouw/Natuur 

 MMOG5 (1,20-2,10) - - - - Landbouw/Natuur 

Open ontgraving 4 MMBG6 (0,00-0,35) 0,3 0,4 - - Landbouw/Natuur 

 OG6 (1,30-1,70) - - - - Landbouw/Natuur 

Open ontgraving 5 MMBG7 (0,00-0,50) 0,5 0,5 - - Landbouw/Natuur 

 MMOG7 (1,20-1,70) - - - - Landbouw/Natuur 

Open ontgraving 6 MMBG8 (0,00-0,35) 0,3 1,5 - - Wonen/Industrie 

 MMOG8 (0,95-1,60) - - - - Landbouw/Natuur 

Open ontgraving 7 MMBG9 (0,00-0,40) 0,5 1,7 - - Wonen/Industrie 

 MMOG9 (0,70-1,90) - - - - Landbouw/Natuur 

Open ontgraving 8 MMBG10 (0,00-0,30) 0,5 0,9 - - Landbouw/Natuur 

 MMOG10 (0,90-1,65) - - - - Landbouw/Natuur 

Open ontgraving 9 MMBG11B (0,00-0,35) 0,3 0,7 - - Landbouw/Natuur 

 MMOG11B (0,70-2,00) - - - - Landbouw/Natuur 

Toelichting: 
-: geen overschrijding detectiegrens 
PFOA: perfluoroctaanzuur 
PFOS: perfluoroctaansulfonzuur 
PFOSA:  perfluoroctaansulfonamide 
PFBA: perfluorbutaanzuur 
  



Verkennend bodemonderzoek  
Aanleg 110 kV kabelverbinding Hengelo Weideweg (HGLW) en Hengelo Oele (HGLO) 
projectnummer 0452535.100 
18 juni 2020 revisie 00 
  

 

Blad 15 van 18 

 
 

4.2.3 Grondwater 

In de volgende tabel zijn de parameters weergegeven, die de betreffende streef- of 
interventiewaarde overschrijden.  
 
Tabel 4.4: Overschrijdingstabel grondwater 

Deeltracé Watermonster 
(filter, m -mv) 

Overschrijdingen (gemeten concentratie in 
µg/l) 

Conclusie 

  > S 
(i <= 0,5) 
licht 

> S & <= I 
(0,5 < i <= 1) 
matig 

> I 
(i > 1) 
sterk 

monster 

Open ontgraving 2 09A-1-2 (1,70 - 2,70) barium (59) - - Overschrijding S 

 18-1-1 (2,00 - 3,00) barium (59) - - Overschrijding S 

Open ontgraving 3 30-1-1 (3,00 - 4,00) barium (81) - - Overschrijding S 
Open ontgraving 4 36-1-2 (1,50 - 2,50) - - - Voldoet aan S 
Open ontgraving 5 39-1-2 (3,00 - 4,00) barium (110) - - Overschrijding S 
Open ontgraving 6 40-1-2 (3,00 - 4,00) barium (140) - - Overschrijding S 
Open ontgraving 7 48-1-1 (3,00 - 4,00) - - - Voldoet aan S 
Open ontgraving 8 55-1-2 (1,50 - 2,50) barium (190) - - Overschrijding S 
Open ontgraving 9 56-1-3 (3,00 - 4,00) barium (130) - - Overschrijding S 
Toelichting 
- : Geen overschrijding 
S, I, i : S = streefwaarde, I = interventiewaarde, i = index, zie bijlage 'Toelichting op bodemonderzoek' voor 

uitleg bij S, I en index  

4.2.4 Asbest 

De analysecertificaten van de asbestanalyses zijn opgenomen in bijlage 7.  
 
Resultaten asbest in materiaalmonsters (fractie >20 mm) 
In onderstaande tabel zijn de resultaten van de geanalyseerde materiaalmonsters weergegeven. 
 
Tabel 4.5: Analyseresultaten asbestverdachte materialen 

Monster Beschrijving Gewicht 
(g) 

Hecht- 
gebonden 
 

Serpentijn 
(%) 

Amfibool 
(%) 

Er zijn geen asbestverdachte materialen aangetroffen in het uitgegraven materiaal 

 
Resultaten asbest in grond en/of puin (fractie <20 mm) 
In tabel 4.6 is een overzicht gegeven van de analyseresultaten van de onderzochte grond- en/of 
puinmonsters. 
 
Tabel 4.6: Analyseresultaten grondmonsters 

Monster Inspectiegat Veldwaarneming Gehalte asbest (mg/kg ds) 

(m -mv) (m -mv)  Gemeten Gewogen 

   Serpentijn Amfibool Totaal  

AMMPF 
Woolderesweg 

A01 (0,25-0,50),  
A02 (0,25-0,70), 
A03 (0,25-0,55) 

matig tot sterk puinhoudend, 
matig baksteenhoudend tot 
volledig baksteen,  
resten asfalt, zwak 
zandhoudend 

- - - - 

Toelichting 
-  geen waarnemingen 
Gewogen gehalte aan asbest: gemeten gehalte serpentijn + (10 maal gemeten concentratie amfibool) 
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In het mengmonster AMMPF Woolderesweg is geen asbest aangetoond. Opgemerkt wordt dat 
niet voldoende materiaal verzameld kon worden om te voldoen aan de minimale hoeveelheid uit 
de NEN 5898. De resultaten van het onderzoek dienen derhalve als indicatief beschouwd te 
worden. 
 
Totaalgehalten aan asbest 
Conform de NEN 5707 dient het aangetroffen asbesthoudende materiaal (fractie > 20 mm) en 
het gehalte aan asbest in de fijne fractie (< 20 mm) te worden omgerekend naar een totaal 
gewogen gehalte in mg/kg ds. Omdat er geen asbest is aangetoond, is deze berekening niet 
uitgevoerd.  
 
In tabel 4.7 zijn de berekende totaal gehalten samengevat. 
 
Tabel 4.7: Totale gehalten aan asbest in grond 

Monster 
(m -mv) 

Gewogen gehalte asbest 1)  

(mg/kg ds) 
Overschrijding 
norm 2) 

 Fractie < 20 mm Fractie > 20 mm Totaal  

AMMPF Woolderesweg - - - Nee  

Verklaring bij de tabel: 
1): Het gewogen gehalte is gecorrigeerd voor het aandeel serpentijn en amfibool en voor de fractie < 20 mm aanvullend 
voor het aandeel grof bodemvreemd materiaal (> 20 mm). 
2): De norm waaraan wordt getoetst is 100 mg/kg ds (interventiewaarde). 
- : Geen asbest aangetoond 

 

4.2.5 Interpretatie en toetsing hypothese 

Toetsing grond en grondwater Wet bodembescherming 
 
In de boven- en ondergrond zijn plaatselijk licht verhoogde gehalten aan kwik, cadmium, kobalt, 
nikkel of PCB gemeten.  
In het grondwater zijn licht verhoogde concentraties barium gemeten. Er is geen aanwijsbare 
bron voor de verhoogde concentraties barium aanwezig. Barium komt in Nederland veelvuldig in 
verhoogde achtergrondconcentraties voor. De gemeten licht verhoogde concentraties worden 
daarom toegeschreven aan een natuurlijke oorsprong.  
De onderzoeksresultaten geven geen aanleiding voor het uitvoeren van aanvullend onderzoek. 
 

Toetsing grond Besluit bodemkwaliteit  
De analyseresultaten van de onderzochte grond(meng)monsters zijn indicatief getoetst aan de 
normen uit het Besluit bodemkwaliteit. Hieruit blijkt dat de mengmonsters MMBG4, MMBG6 en 
MMBG8 voldoen aan de klasse wonen. De overige onderzochte monsters voldoen aan de 
achtergrondwaarde. 
 

Toetsing PFAS en GenX 
Uit de analyseresultaten is gebleken dat in alle mengmonsters van de bovengrond en het 
mengmonster MMOG2B van de ondergrond één of meerdere PFAS componenten in gehalten 
hoger dan de detectiegrens zijn aangetoond. GenX is in geen van de onderzochte grondmonsters 
gemeten.  
Op basis van de indicatieve toetsing aan het Tijdelijk handelingskader PFAS voldoet de grond aan 
de kwaliteitsklasse Wonen/Industrie (mengmonsters MMBG08 en MMBG09) of 
Landbouw/Natuur (overige mengmonsters).  
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Voorlopige veiligheidsklasse 
In de volgende tabel is de voorlopige veiligheidsklasse op monsterniveau weergegeven conform 
CROW-publicatie 400. 
 
Tabel 4.4: Voorlopige veiligheidsklasse op monsterniveau (CROW400) 

Deeltracé Monsternaam Monstertype Veiligheidsklasse met maatgevende stof(fen) 

   Vluchtige stoffen Niet-vluchtige 
stoffen 

PFAS en GenX 

Open ontgraving 1 BG1 grond basishygiëne - basishygiëne - basishygiëne - 

 MMOG1 grond basishygiëne - basishygiëne - basishygiëne - 

Open ontgraving 2 MMBG2A grond basishygiëne - basishygiëne - basishygiëne - 

 MMBG2B grond basishygiëne - basishygiëne - basishygiëne - 

 MMOG2A grond basishygiëne - basishygiëne - basishygiëne - 

 MMOG2B grond basishygiëne - basishygiëne - basishygiëne - 

 MMBG4 grond basishygiëne - basishygiëne - basishygiëne - 

 MMOG4 grond basishygiëne - basishygiëne - basishygiëne - 

 18-1-1 grondwater basishygiëne - basishygiëne - basishygiëne - 

Open ontgraving 3 MMBG5 grond basishygiëne - basishygiëne - basishygiëne - 

 MMOG5 grond basishygiëne - basishygiëne - basishygiëne - 

 24 grond basishygiëne - basishygiëne - basishygiëne - 

 30-1-1 grondwater basishygiëne - basishygiëne - basishygiëne - 

Open ontgraving4 MMBG6 grond basishygiëne - basishygiëne - basishygiëne - 

 OG6 grond basishygiëne - basishygiëne - basishygiëne - 

 36-1-2 grondwater basishygiëne - basishygiëne - basishygiëne - 

Open ontgraving 5 MMBG7 grond basishygiëne - basishygiëne - basishygiëne - 

 MMOG7 grond basishygiëne - basishygiëne - basishygiëne - 

 39-1-2 grondwater basishygiëne - basishygiëne - basishygiëne - 

Open ontgraving 6 MMBG8 grond basishygiëne - basishygiëne - basishygiëne - 

 MMOG8 grond basishygiëne - basishygiëne - basishygiëne - 

 40-1-2 grondwater basishygiëne - basishygiëne - basishygiëne - 

Open ontgraving 7 MMBG9 grond basishygiëne - basishygiëne - basishygiëne - 

 MMOG9 grond basishygiëne - basishygiëne - basishygiëne - 

 48-1-1 grondwater basishygiëne - basishygiëne - basishygiëne - 

Open ontgraving 8 MMBG10 grond basishygiëne - basishygiëne - basishygiëne - 

 MMOG10 grond basishygiëne - basishygiëne - basishygiëne - 

 55-1-2 grondwater basishygiëne - basishygiëne - basishygiëne - 

Open ontgraving 9 MMBG11A+B grond basishygiëne - basishygiëne - basishygiëne - 

 MMOG11A+B grond basishygiëne - basishygiëne - basishygiëne - 

 56-1-3 grondwater basishygiëne - basishygiëne - basishygiëne - 

 

Toetsing hypothese 
 
Ter plaatse van boring 24 (hypothese onverdacht) zijn in de bodem bijmengingen met puin 
waargenomen. Uit de analyseresultaten blijkt dat de grond geen verhoogde gehalten zijn 
gemeten. De vooraf opgestelde hypothese onverdacht wordt daarom gehandhaafd.  
 
Voor het overige tracédelen in open ontgraving wordt de vooraf opgestelde hypothese van 
onverdachte locatie deels verworpen vanwege de gemeten licht verhoogde 
gehalten/concentraties. De licht verhoogde gehalten/concentraties geven echter geen aanleiding 
tot het uitvoeren van aanvullend onderzoek. 
 
De vooraf opgestelde hypothese dat de funderingslaag van de Wooldesweg asbestverdacht is kan 
worden verworpen. Het funderingsmateriaal ter plaatse van de Woolderesweg bevat op basis 
van de indicatieve resultaten geen asbest. 
Ter plaatse van de voormalige perceelsontsluiting aan de Nijhuisbinnenweg zijn slechts sporen 
puin waargenomen.  
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5 Conclusies en aanbevelingen 

5.1 Conclusies  

In het uitgevoerde landbodemonderzoek is overeenkomstig de NEN 5740 de milieuhygiënische 
bodemkwaliteit ter plaatse van de onderzoekslocatie vastgesteld. Uit de resultaten van dit 
onderzoek blijkt het volgende: 

 Ter plaatse van de voormalige perceelsontsluiting aan de Nijhuisbinnenweg zijn slechts 
sporen puin waargenomen. Omdat er geen aanwijzingen zijn voor asbest verdachte 
activiteiten en het slechts gaat om sporen puin is de locatie daarom voor het voorkomen 
van asbest als onverdacht beschouwd.  

 Ter plaatse van boring 24 zijn in de bodemlaag van 0,40 tot 0,65 m -mv sporen puin 
waargenomen. In de bodemlaag zijn geen van de parameters uit het standaardpakket 
verhoogd aangetoond. 

 In het funderingsmateriaal van de Woolderesweg is geen asbest aangetoond. Omdat niet 
voldoende materiaal kon worden verzameld zijn de resultaten indicatief. 

 In de grond zijn maximaal licht verhoogde gehalten (overschrijding streefwaarde) aan 
cadmium, kobalt, kwik, nikkel en PCB gemeten. 

 In alle mengmonsters van de bovengrond en in het mengmonster MMOG2B van de 
ondergrond zijn één of meerdere PFAS componenten in gehalten hoger dan de 
detectiegrens zijn aangetoond. GenX is in geen van de onderzochte grondmonsters 
gemeten. De grond is op basis van PFAS over het algemeen beoordeeld als 
Landbouw/Natuur en plaatselijk als Wonen/Industrie. 

 In het grondwater zijn maximaal licht verhoogde concentraties aan barium aangetoond, de 
verhoogde concentraties hebben naar verwachting een natuurlijke herkomst.  

 Op basis van de CROW400 is voor het gehele tracé de basishygiëne van toepassing. 
 

5.2 Aanbevelingen  

De resultaten van dit bodemonderzoek vormen geen belemmeringen voor de aanleg van de  
110 kV kabelverbinding, met het volgende aandachtspunt: 

 Tijdens de uitvoering van de graafwerkzaamheden ten behoeve van de aanleg van de kabels 
dient men alert te blijven op bodemvreemde materialen. 

 

Op basis van de CROW-publicatie 400 is voor alle onderzochte tracédelen de ‘basishygiëne’ van 
toepassing. 
 
Eventueel af te voeren grond kan op basis van de bodemkwaliteitskaart binnen het gebied van de 
bodemkwaliteitskaart worden afgevoerd. Voor het afvoeren van grond naar een erkende 
verwerker wordt aanbevolen om de af te voeren grond eerst in depot te plaatsen en om de 
kwaliteit conform een AP04 keuring vast te stellen. 
 
Voornoemde conclusies en aanbevelingen zijn gebaseerd op het vooronderzoek, de zintuiglijke 
waarnemingen en analyseresultaten van dit onderzoek.  
 
 
Antea Group 
Heerenveen, juni 2020
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Bijlage 1 Kwaliteitsaspecten bodemonderzoek 
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Bijlage 1:  Kwaliteitsaspecten bodemonderzoek 

 
Betrouwbaarheid/garanties 
Bodemonderzoek wordt in zijn algemeenheid uitgevoerd door het steekproefsgewijs bemonsteren van al 
dan niet verdachte bodemlagen. Hoewel Antea Group conform de toepasselijke en van kracht zijnde 
regelgeving handelt, is het juist deze steekproefsgewijze benadering die het onmogelijk maakt garanties ten 
aanzien van de verontreinigingssituatie af te geven op basis van de resultaten van een bodemonderzoek. 
  
Het vorenstaande betekent dat Antea Group op voorhand geen aansprakelijkheid accepteert ten aanzien 
van mogelijke beslissingen die de opdrachtgever naar aanleiding van het door Antea Group uitgevoerde 
bodemonderzoek neemt. In een voorkomend geval adviseren wij u altijd contact op te nemen met uw 
aanspreekpunt binnen Antea Group. 
 
In dit kader kan ook worden opgemerkt dat de voor het historisch onderzoek geraadpleegde bronnen niet 
altijd zonder fouten en volledig zijn. Voor het verkrijgen van historische informatie is Antea Group wel 
afhankelijk van deze bronnen, waardoor Antea Group niet kan instaan voor de juistheid en volledigheid van 
de verzamelde historische informatie. 
 
Certificatie/accreditatie 
Antea Group is gecertificeerd volgens NEN-ISO 9001. Ons bureau is lid van de Vereniging Kwaliteitsborging 
Bodemonderzoek (VKB).  
 
Het veldwerk ten behoeve van het milieuhygiënisch bodemonderzoek is uitgevoerd conform de  
BRL SIKB 2000 (Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB-proces-certificaat voor veldwerk bij milieuhygiënisch 
bodemonderzoek). In de bijlage “Verantwoording onderzoek BRL 2000” is vermeld of Antea Group het 
veldwerk zelf heeft uitgevoerd of heeft uitbesteed aan een ander bureau. Zowel Antea Group als de bureaus 
waaraan Antea Group veldwerk uitbesteedt, zijn volgens de BRL SIKB 2000 gecertificeerd en erkend. 
Eventuele afwijkingen van de beoordelingsrichtlijn zijn in voorliggend rapport vermeld. In het colofon staan 
de namen en parafen van de veldmedewerkers die de kritische functies binnen het veldwerk hebben 
uitgevoerd.  
 
De naleving van de kwaliteitseisen en procedures wordt periodiek getoetst door interne auditors en externe 
auditors, onder toezicht van de Raad voor Accreditatie (RvA). De onderzochte locatie is niet in eigendom van 
Antea Group of gerelateerde zusterbedrijven. 
 
De in het bodemonderzoek benodigde analyses van grond en grondwater laat Antea Group verrichten door 
een door de RvA geaccrediteerd laboratorium. Deze accreditatie garandeert dat bij de analyses consequent 
de juiste en vastgelegde procedures worden gehanteerd zodat de analyseresultaten een hoge 
betrouwbaarheid hebben. Voor de analyses geldt dat deze conform het Accreditatieschema(AS)3000 zijn 
uitgevoerd. De analyseresultaten zijn gevalideerd getoetst middels BOTOVA. 
 
Toepassing grond en asbest 
Het bodemonderzoek geeft inzicht in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem in het kader van het 
gebruik en/of de bestemming van de onderzochte locatie. Indien echter grond van de locatie wordt 
afgevoerd voor toepassing elders, volstaan de resultaten van het verrichte bodemonderzoek mogelijk niet. 
Er is niet bekeken of er wordt voldaan aan de definitie van grond, zoals genoemd in de Regeling 
bodemkwaliteit d.d. 30 november 2018. Afhankelijk van de omvang van de af te voeren partij(en) grond en 
de eisen die door de acceptant of het bevoegd gezag ter plaatse van de nieuwe toepassingslocatie worden 
gesteld (bijvoorbeeld aanwezigheid van een bodemkwaliteitskaart met bijbehorend bodembeheerplan), 
dient de grond eventueel nog conform de richtlijnen van het Besluit bodemkwaliteit te worden onderzocht.  
 
Met nadruk wordt vermeld dat onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in de bodem geen onderdeel 

uitmaakt van onderzoek dat door Antea Group volgens de NEN 5740 is uitgevoerd. Alleen als in de 

rapportage is vermeld dat er onderzoek conform NEN 5707 is uitgevoerd, is specifiek asbestonderzoek 

gedaan. Als tijdens het veldwerk in de bodem asbestverdachte materialen zijn opgemerkt, dan komt dit in 

de profielbeschrijvingen en de conclusies naar voren.  
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Projectnr. 0452535-101

VO 110 kV kabeltracé Hengelo Weideweg - Hengelo Oele

Schaal: 1: 50
getekend volgens NEN 5104

Boring: 01

X-coördinaat: 249653,53

Y-coördinaat: 477277,16

Datum: 4-2-2020

Maaiveldhoogte: NAP              m15,189

Boormeester: Jaap Kuit
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1
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6

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig
humeus, M50 (185), donkerbruin,
Edelmanboor

4 0

( 4 0 )

Zand, matig fijn, sterk siltig, zwak
humeus, M50 (175), matig
roesthoudend, lichtbruin,
Edelmanboor, B-laag

7 0

( 3 0 )

Zand, matig fijn, matig siltig,
M50 (175), sterk roesthoudend,
lichtgrijs, Edelmanboor

9 0

( 2 0 )

Leem, matig stevig, matig
roesthoudend, lichtgrijs,
Edelmanboor1 6 0

( 7 0 )

Zand, matig fijn, matig siltig,
M50 (175), neutraalgrijs,
Edelmanboor

2 3 5

( 7 5 )

Boring: 02

X-coördinaat: 249619,30

Y-coördinaat: 477312,16

Datum: 4-2-2020

Maaiveldhoogte: NAP              m15,146

Boormeester: Jaap Kuit
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200
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3

4

5

6

gras0

Klei, sterk zandig, matig humeus,
donkerbruin, Edelmanboor

3 0

( 3 0 )

Zand, matig fijn, sterk siltig, matig
humeus, M50 (155), matig
roesthoudend, lichtbruin,
Edelmanboor, B-laag

5 0

( 2 0 )

Zand, matig fijn, matig siltig,
M50 (175), sterk roesthoudend,
lichtgrijs, Edelmanboor

1 1 5

( 6 5 )

Zand, matig fijn, matig siltig,
M50 (175), lichtgrijs, Edelmanboor

2 3 5

(120)

Boring: 03

X-coördinaat: 249349,99

Y-coördinaat: 477357,52

Datum: 3-4-2020 GWS (cm -mv): 120

GHG (cm -mv): 30

GLG (cm - mv): 140

Maaiveldhoogte: NAP              m14,53

Boormeester: Haaye Postma
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200

1 8

2 9

103

114

5

126

7

weiland0

Zand, zeer fijn, sterk siltig, matig
humeus, M50 (125), donker
grijsbruin, Edelmanboor

2 0

( 2 0 )

Klei, matig zandig, zwak humeus,
sterk , zwak roesthoudend,
bruingrijs, Edelmanboor, ijzer en klei

6 5

( 4 5 )

Klei, uiterst siltig, zwak humeus,
matig , zwak roesthoudend, donker
grijsbruin, Edelmanboor

8 5

( 2 0 )

Klei, uiterst siltig, matig
roesthoudend, neutraal grijsbruin,
Edelmanboor

1 2 5

( 4 0 )

Leem, zwak zandig, neutraal
witgrijs, Edelmanboor

1 6 0

( 3 5 )

Zand, matig fijn, matig siltig,
M50 (185), Zuigerboor handmatig

2 3 5

( 7 5 )

Boring: 04

X-coördinaat: 249314,74

Y-coördinaat: 477318,40

Datum: 3-4-2020 GWS (cm -mv): 120

GHG (cm -mv): 30

GLG (cm - mv): 140

Maaiveldhoogte: NAP              m14,566

Boormeester: Haaye Postma
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4 9
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6

weiland0

Klei, uiterst siltig, matig humeus,
donker grijsbruin, Edelmanboor2 0

( 2 0 )

Klei, uiterst siltig, zwak humeus,
sterk , matig roesthoudend,
bruingrijs, Edelmanboor, ijzer en klei

1 1 0

( 9 0 )

Zand, zeer fijn, sterk siltig,
M50 (140), licht beigewit,
Edelmanboor

1 6 0

( 5 0 )

Zand, matig grof, matig siltig,
M50 (215), grijs, Edelmanboor

2 3 5

( 7 5 )



Projectnr. 0452535-101

VO 110 kV kabeltracé Hengelo Weideweg - Hengelo Oele

Schaal: 1: 50
getekend volgens NEN 5104

Boring: 05

X-coördinaat: 249263,48

Y-coördinaat: 477302,68

Datum: 3-4-2020 GWS (cm -mv): 100

GHG (cm -mv): 30

GLG (cm - mv): 120

Maaiveldhoogte: NAP              m14,548

Boormeester: Haaye Postma

0
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100

150

200

1 8

2 9

3

104

115

6

127

weiland0

Klei, matig zandig, matig humeus,
donker grijsbruin, Edelmanboor

1 5
( 1 5 )

Leem, sterk zandig, zwak , zwak
roesthoudend, neutraal beigegrijs,
Edelmanboor

9 0

( 7 5 )

Zand, zeer fijn, matig siltig,
M50 (130), sterk roesthoudend,
neutraal oranjebruin, Edelmanboor

1 1 5

( 2 5 )

Zand, matig fijn, matig siltig,
M50 (185), licht beigegrijs,
Edelmanboor

1 8 0

( 6 5 )

Zand, matig grof, matig siltig,
M50 (210), licht blauwgrijs,
Zuigerboor handmatig

2 3 5

( 5 5 )

Boring: 06

X-coördinaat: 249212,64

Y-coördinaat: 477289,54

Datum: 3-4-2020 GWS (cm -mv): 100

GHG (cm -mv): 30

GLG (cm - mv): 120

Maaiveldhoogte: NAP              m14,458

Boormeester: Haaye Postma
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100

150

200

1 7

2 8

3 9

104

115

6

weiland0

Klei, uiterst siltig, matig humeus,
donker grijsbruin, Edelmanboor2 0

( 2 0 )

Klei, uiterst siltig, sterk , matig
roesthoudend, bruingrijs,
Edelmanboor, ijzer en klei6 0

( 4 0 )

Zand, zeer fijn, sterk siltig,
M50 (135), zwak , matig
roesthoudend, licht grijsbeige,
Edelmanboor1 1 0

( 5 0 )

Zand, matig fijn, matig siltig,
M50 (180), licht beigegrijs,
Edelmanboor

1 5 0

( 4 0 )

Zand, matig grof, matig siltig,
M50 (220), licht blauwgrijs,
Zuigerboor handmatig

2 3 5

( 8 5 )

Boring: 07

X-coördinaat: 249165,83

Y-coördinaat: 477274,12

Datum: 2-4-2020

Maaiveldhoogte: NAP              m14,256

Boormeester: Pieter Postma
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3

104

115

126

137

weiland0

Klei, uiterst siltig, matig humeus,
donker grijsbruin, Edelmanboor

1 5
( 1 5 )

Klei, sterk siltig, volledig
ijzerconcreties, bruingrijs,
Edelmanboor, ijzer en klei

5 0

( 3 5 )

Volledig ijzerconcreties, roodbruin,
Edelmanboor, Verkit

6 0
( 1 0 )

Leem, sterk zandig, sterk , licht
beigegrijs, Edelmanboor

1 0 0

( 4 0 )

Zand, zeer fijn, sterk siltig,
M50 (140), licht beigewit,
Edelmanboor

1 3 0

( 3 0 )

Zand, matig grof, matig siltig,
M50 (210), grijs, Edelmanboor

2 3 5

(105)

Boring: 08

X-coördinaat: 249108,02

Y-coördinaat: 477233,75

Datum: 2-4-2020

Maaiveldhoogte: NAP              m14,343

Boormeester: Pieter Postma
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126

weiland0

Klei, matig zandig, matig humeus,
donker grijsbruin, Edelmanboor

1 5
( 1 5 )

Klei, sterk siltig, volledig
ijzerconcreties, bruingrijs,
Edelmanboor, ijzer en klei

5 0

( 3 5 )

Zand, zeer fijn, sterk siltig,
M50 (140), licht beigewit,
Edelmanboor

8 0

( 3 0 )

Zand, matig grof, matig siltig,
M50 (220), licht beigewit,
Edelmanboor1 3 0

( 5 0 )

Zand, matig fijn, zwak siltig,
M50 (200), grijs, Edelmanboor

1 8 0

( 5 0 )

Zand, matig grof, zwak siltig,
M50 (240), grijs, Edelmanboor

2 3 5

( 5 5 )



Projectnr. 0452535-101

VO 110 kV kabeltracé Hengelo Weideweg - Hengelo Oele

Schaal: 1: 50
getekend volgens NEN 5104

Boring: 09

X-coördinaat: 249078,88

Y-coördinaat: 477179,12

Datum: 2-4-2020

Maaiveldhoogte: NAP              m14,365

Boormeester: Pieter Postma

0

50

100

150

200

1 7

2 8

3 9

104

115

6

akker0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
humeus, M50 (155), weinig stenen,
lichtbruin

3 0

( 3 0 )

Zand, matig fijn, matig siltig,
M50 (170), licht bruingrijs, geroerd

8 0

( 5 0 )

Zand, matig grof, matig siltig,
M50 (240), matig roesthoudend,
roodbruin, leembrokjes

1 2 0

( 4 0 )

Zand, matig grof, matig siltig,
M50 (220), lensjes veen, beigegrijs

1 6 5

( 4 5 )

Zand, matig grof, matig siltig,
M50 (240), grijs

2 3 5

( 7 0 )

Boring: 09A

X-coördinaat: 249081,84

Y-coördinaat: 477187,19

Datum: 2-4-2020

GHG (cm -mv): 55

GLG (cm - mv): 150

Maaiveldhoogte: NAP              m14,183

Boormeester: Pieter Postma

0

50

100

150

200

250

300

350

400

1 10

112

3

124

135
15

16
6

147 17

18

9

weiland0

Klei, matig zandig, matig humeus,
grijsbruin, Edelmanboor

1 5
( 1 5 )

Klei, uiterst siltig, lichtgrijs,
Edelmanboor

3 5

( 2 0 )

Zand, zeer fijn, sterk siltig,
M50 (140), licht beigegrijs,
Edelmanboor

5 5

( 2 0 )

Zand, matig fijn, sterk siltig,
M50 (155), sterk roesthoudend,
grijsrood, Edelmanboor

8 0

( 2 5 )

Zand, matig grof, matig siltig,
M50 (220), beigegrijs, Edelmanboor1 5 0

( 7 0 )

Zand, matig grof, zwak siltig,
M50 (280), lichtbruin, Zuigerboor
handmatig

2 1 0

( 6 0 )

Zand, zeer fijn, sterk siltig,
M50 (140), grijs, Zuigerboor
handmatig

2 7 0

( 6 0 )

Leem, sterk zandig, grijs, Zuigerboor
handmatig

3 0 0

( 3 0 )

Veen, vast, mineraalarm, bruin, Guts

3 4 0

( 4 0 )

Leem, donkergrijs, Guts

4 0 0

( 6 0 )

Boring: 10

X-coördinaat: 249014,98

Y-coördinaat: 477165,82

Datum: 2-4-2020

Maaiveldhoogte: NAP              m14,214

Boormeester: Pieter Postma

0

50

100

150

200

1 7

2 8

3 9

104

115

6

akker0

Klei, uiterst siltig, zwak humeus,
donker grijsbruin

3 0

( 3 0 )

Volledig ijzerconcreties, donker
grijsrood, ijzer, verkit

7 5

( 4 5 )

Zand, matig fijn, matig siltig,
M50 (200), beigebruin

1 2 0

( 4 5 )

Zand, matig grof, matig siltig,
M50 (220), resten plantenresten,
beigegrijs

1 6 0

( 4 0 )

Zand, matig grof, matig siltig,
M50 (240), grijs

2 3 5

( 7 5 )

Boring: 11

X-coördinaat: 248946,06

Y-coördinaat: 477145,51

Datum: 2-4-2020

Maaiveldhoogte: NAP              m14,697

Boormeester: Pieter Postma

0

50

100

150

200

1 7

2 8

3 9

104

115

6

akker0

Klei, uiterst siltig, matig humeus,
donker grijsbruin

3 5

( 3 5 )

Klei, uiterst siltig, zwak humeus,
donker grijsbruin

7 0

( 3 5 )

Zand, zeer fijn, sterk siltig,
M50 (140), brokken leem, roodgrijs

1 2 0

( 5 0 )

Zand, matig grof, matig siltig,
M50 (240), grijs, 235

1 6 0

( 4 0 )

Zand, matig grof, matig siltig,
M50 (210), resten plantenresten,
grijs

2 3 5

( 7 5 )



Projectnr. 0452535-101

VO 110 kV kabeltracé Hengelo Weideweg - Hengelo Oele

Schaal: 1: 50
getekend volgens NEN 5104

Boring: 12

X-coördinaat: 248900,03

Y-coördinaat: 477135,94

Datum: 2-4-2020

Maaiveldhoogte: NAP              m14,822

Boormeester: Pieter Postma

0

50

100

150

200

1 8

2 9

103

114

125

136

7

akker0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig
humeus, M50 (155), donker grijsbruin

3 5

( 3 5 )

Zand, zeer fijn, sterk siltig, matig
humeus, M50 (145), donker grijsbruin

7 5

( 4 0 )

Leem, sterk zandig, donkergrijs

1 0 5

( 3 0 )

Zand, matig fijn, matig siltig,
M50 (160), grijs1 3 0

( 2 5 )

Zand, matig grof, sterk siltig,
M50 (240), grijs, 235

1 6 0

( 3 0 )

Zand, matig grof, matig siltig,
M50 (210), grijs

2 3 5

( 7 5 )

Boring: 13

X-coördinaat: 248857,78

Y-coördinaat: 477122,32

Datum: 2-4-2020

Maaiveldhoogte: NAP              m14,92

Boormeester: Pieter Postma

0

50

100

150

200

1 6

2 7

3 8

4 9

105

akker0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig
humeus, M50 (155), donker grijsbruin

4 0

( 4 0 )

Zand, matig fijn, matig siltig, matig
humeus, M50 (155), donker grijsbruin

8 0

( 4 0 )

Zand, matig fijn, matig siltig,
M50 (155), brokken leem, donkergrijs

1 3 0

( 5 0 )

Zand, uiterst grof, matig siltig,
M50 (860), matig grindhoudend,
roodgrijs

1 7 5

( 4 5 )

Zand, matig fijn, sterk siltig,
M50 (190), grijs, 235

2 3 5

( 6 0 )

Boring: 14

X-coördinaat: 248811,40

Y-coördinaat: 477114,71

Datum: 2-4-2020 GWS (cm -mv): 100

GHG (cm -mv): 50

GLG (cm - mv): 170

Maaiveldhoogte: NAP              m14,972

Boormeester: Haaye Postma
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200
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300

350

400

1 9

102

113

124

135
17

146
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19
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20

168

weiland0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig
humeus, M50 (145), resten stenen,
geen olie-water reactie, donker
grijsbruin, Edelmanboor

3 5

( 3 5 )

Zand, matig fijn, matig siltig,
M50 (155), geen olie-water reactie,
donker bruingrijs, Edelmanboor

5 5

( 2 0 )

Zand, zeer fijn, matig siltig,
M50 (145), geen olie-water reactie,
donkergrijs, Edelmanboor

8 0

( 2 5 )

Leem, sterk zandig, zwak
roesthoudend, geen olie-water
reactie, roodbruin, Edelmanboor

1 0 0

( 2 0 )

Zand, matig grof, matig siltig,
M50 (220), matig roesthoudend,
geen olie-water reactie, roodgrijs,
Edelmanboor

1 2 0

( 2 0 )

Zand, matig fijn, matig siltig,
M50 (170), geen olie-water reactie,
grijs, Edelmanboor

2 0 0

( 8 0 )

Zand, matig grof, zwak siltig,
M50 (220), geen olie-water reactie,
grijs, Edelmanboor

3 1 0

(110)

Zand, matig grof, zwak siltig,
M50 (240), resten wortels, geen
olie-water reactie, grijs,
Edelmanboor, Gelaagd

4 0 0

( 9 0 )

Boring: 15

X-coördinaat: 248770,25

Y-coördinaat: 477124,30

Datum: 3-2-2020

Maaiveldhoogte: NAP              m15,12

Boormeester: Jaap Kuit
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100

150

200

1

2

3

4

5

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig
humeus, M50 (165), donkerbruin,
Edelmanboor3 5

( 3 5 )

Zand, matig fijn, sterk siltig, matig
humeus, M50 (175), neutraalbruin,
Edelmanboor, B-laag

8 0

( 4 5 )

Zand, matig fijn, sterk siltig, zwak
humeus, M50 (180), zwak
roesthoudend, Edelmanboor

1 2 0

( 4 0 )

Leem, zwak roesthoudend,
neutraalgrijs, Edelmanboor, leem

2 2 0

(100)

Leem, sterk zandig, neutraalgrijs,
Edelmanboor

2 3 0
( 1 0 )



Projectnr. 0452535-101

VO 110 kV kabeltracé Hengelo Weideweg - Hengelo Oele

Schaal: 1: 50
getekend volgens NEN 5104

Boring: 16

X-coördinaat: 248718,24

Y-coördinaat: 477129,38

Datum: 3-2-2020

Maaiveldhoogte: NAP              m14,886

Boormeester: Jaap Kuit
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200
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gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig
humeus, M50 (165), donkerbruin,
Edelmanboor

3 0

( 3 0 )

Zand, matig fijn, sterk siltig, matig
humeus, M50 (175), neutraalbruin,
Edelmanboor, B-laag

6 0

( 3 0 )

Leem, sterk zandig, zwak
roesthoudend, neutraalgrijs,
Edelmanboor, leem zandige

1 8 0

(120)

Zand, matig fijn, matig siltig,
M50 (185), zwak roesthoudend,
neutraalgrijs, Edelmanboor

2 3 0

( 5 0 )

Boring: 17

X-coördinaat: 248667,26

Y-coördinaat: 477137,64

Datum: 3-2-2020

Maaiveldhoogte: NAP              m14,618

Boormeester: Jaap Kuit
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gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig
humeus, M50 (170), donkerbruin,
Edelmanboor

5 0

( 5 0 )

Zand, matig fijn, sterk siltig, zwak
humeus, M50 (175), neutraal
grijsbruin, Edelmanboor, B-laag

7 0

( 2 0 )

Leem, matig slap, zwak
roesthoudend, neutraal grijsbruin,
Edelmanboor

1 1 0

( 4 0 )

Zand, matig fijn, matig siltig,
M50 (170), zwak roesthoudend,
neutraalgrijs, Edelmanboor, leem

1 3 5

( 2 5 )

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
humeus, M50 (175), resten hout,
donker grijsbruin, Edelmanboor

2 1 0

( 7 5 )

Veen, mineraalarm, donkerbruin,
Edelmanboor, droog2 3 0

( 2 0 )

Boring: 18

X-coördinaat: 248615,78

Y-coördinaat: 477139,10

Datum: 3-2-2020 GWS (cm -mv): 20

GHG (cm -mv): 20

GLG (cm - mv): 135

Maaiveldhoogte: NAP              m14,549

Boormeester: Jaap Kuit
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Zand, matig fijn, matig siltig, matig
humeus, M50 (170), zwak
roesthoudend, K-waarde: 0,3,
donkerbruin, Edelmanboor

3 0

( 3 0 )

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
humeus, M50 (175), K-waarde: 0,4,
neutraal grijsbruin, Edelmanboor,
B-laag=geroerd

6 0

( 3 0 )

Leem, vast, sterk zandig, zwak
roesthoudend, K-waarde: 0,1,
neutraal grijsbruin, Edelmanboor

1 2 0

( 6 0 )

Zand, matig fijn, matig siltig,
M50 (190), zwak roesthoudend,
K-waarde: 1,2, neutraalgrijs,
Edelmanboor, leem

2 0 0

( 8 0 )

Zand, matig grof, zwak siltig,
M50 (255), K-waarde: 2,5, lichtgrijs,
Edelmanboor

3 0 0

(100)

Zand, matig fijn, matig siltig,
M50 (170), K-waarde: 0,4,
donkergrijs, Edelmanboor

3 5 0

( 5 0 )

Leem, zwak zandig, zwak humeus,
K-waarde: 0,1, donker grijsbruin,
Edelmanboor, humeuze leem

4 0 0

( 5 0 )

Boring: 19

X-coördinaat: 248566,42

Y-coördinaat: 477142,55

Datum: 3-2-2020

Maaiveldhoogte: NAP              m14,469

Boormeester: Jaap Kuit
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Zand, matig fijn, matig siltig, matig
humeus, M50 (170), donkerbruin,
Edelmanboor, geroerd

4 0

( 4 0 )

Zand, matig fijn, matig siltig,
M50 (175), sterk roesthoudend, licht
oranjegeel, Edelmanboor, B-laag7 0

( 3 0 )

Leem, matig slap, sterk zandig, zwak
roesthoudend, neutraal grijsbruin,
Edelmanboor

9 0

( 2 0 )

Zand, matig fijn, matig siltig,
M50 (155), zwak roesthoudend,
neutraalgrijs, Edelmanboor, leem

1 2 0

( 3 0 )

Zand, uiterst grof, zwak siltig,
M50 (655), sterk grindhoudend,
lichtgrijs, Edelmanboor

1 6 0

( 4 0 )

Zand, matig fijn, zwak siltig,
M50 (180), neutraalgrijs,
Edelmanboor

2 3 5

( 7 5 )



Projectnr. 0452535-101

VO 110 kV kabeltracé Hengelo Weideweg - Hengelo Oele

Schaal: 1: 50
getekend volgens NEN 5104

Boring: 20

X-coördinaat: 248528,02

Y-coördinaat: 477140,01

Datum: 3-2-2020

Maaiveldhoogte: NAP              m14,159

Boormeester: Jaap Kuit
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gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig
humeus, M50 (170), donkerbruin,
Edelmanboor, geroerd

4 0

( 4 0 )

Zand, matig fijn, matig siltig,
M50 (175), sterk roesthoudend, licht
oranjegeel, Edelmanboor, B-laag7 0

( 3 0 )

Leem, matig slap, sterk zandig, zwak
roesthoudend, neutraal grijsbruin,
Edelmanboor

9 0

( 2 0 )

Zand, matig fijn, matig siltig,
M50 (155), zwak roesthoudend,
neutraalgrijs, Edelmanboor, leem

1 2 0

( 3 0 )

Boring: 21

X-coördinaat: 248494,89

Y-coördinaat: 477137,81

Datum: 3-2-2020

Maaiveldhoogte: NAP              m14,076

Boormeester: Jaap Kuit
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Zand, matig fijn, matig siltig, matig
humeus, M50 (170), zwak
roesthoudend, donkerbruin,
Edelmanboor, geroerd

2 0

( 2 0 )

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
humeus, M50 (175), sterk
roesthoudend, neutraal grijsbruin,
Edelmanboor, B-laag

4 5

( 2 5 )

Leem, matig slap, sterk zandig, zwak
roesthoudend, neutraal grijsbruin,
Edelmanboor, geroerd

8 0

( 3 5 )

Zand, matig grof, matig siltig,
M50 (265), sporen grind,
neutraalgrijs, Edelmanboor, leem

1 2 0

( 4 0 )

Zand, matig fijn, matig siltig,
M50 (180), resten hout, sporen
grind, lensjes veen, donkergrijs,
Edelmanboor

2 3 5

(115)

Boring: 22

X-coördinaat: 248457,38

Y-coördinaat: 477158,86

Datum: 3-2-2020

Maaiveldhoogte: NAP              m14,191

Boormeester: Jaap Kuit
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gras0

Zand, matig fijn, sterk siltig, matig
humeus, M50 (155), zwak
roesthoudend, donkerbruin,
Edelmanboor, geroerd

4 0

( 4 0 )

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak
humeus, M50 (145), sterk
roesthoudend, neutraal grijsbruin,
Edelmanboor, B-laag/geroerd

7 5

( 3 5 )

Zand, matig grof, matig siltig,
M50 (255), neutraalgeel,
Edelmanboor, leem1 3 0

( 5 5 )

Zand, matig fijn, matig siltig,
M50 (180), resten hout, lensjes
veen, donkergrijs, Edelmanboor

2 3 5

(105)

Boring: 23

X-coördinaat: 248438,20

Y-coördinaat: 477122,63

Datum: 3-2-2020 GWS (cm -mv): 55

GHG (cm -mv): 20

GLG (cm - mv): 145

Maaiveldhoogte: NAP              m14,19

Boormeester: Jaap Kuit
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Zand, matig fijn, matig siltig, matig
humeus, M50 (170), zwak
roesthoudend, K-waarde: 0,3,
neutraalbruin, Edelmanboor

3 5

( 3 5 )

Zand, matig fijn, matig siltig,
M50 (175), sterk , K-waarde: 0,5,
neutraalgeel, Edelmanboor,
B-laag=geroerd

6 5

( 3 0 )

Zand, zeer fijn, matig siltig,
M50 (130), zwak roesthoudend,
K-waarde: 0,2, neutraalgrijs,
Edelmanboor, leem

1 0 0

( 3 5 )

Zand, zeer grof, zwak siltig,
M50 (355), matig grindhoudend,
K-waarde: 3,5, lichtgrijs,
Edelmanboor1 8 0

( 8 0 )

Zand, zeer fijn, matig siltig,
M50 (145), K-waarde: 0,2,
donkergrijs, Edelmanboor

2 5 5

( 7 5 )

Leem, vast, zwak zandig, zwak
humeus, K-waarde: 0,05,
donkergrijs, Edelmanboor, leem

4 0 0

(145)



Projectnr. 0452535-101

VO 110 kV kabeltracé Hengelo Weideweg - Hengelo Oele

Schaal: 1: 50
getekend volgens NEN 5104

Boring: 24

X-coördinaat: 248405,54

Y-coördinaat: 476987,14

Datum: 4-2-2020 GWS (cm -mv): 65

GHG (cm -mv): 25

GLG (cm - mv): 135

Maaiveldhoogte: NAP              m14,373

Boormeester: Jaap Kuit
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gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig
humeus, M50 (170), zwak
roesthoudend, K-waarde: 0,2,
neutraalbruin, Edelmanboor

4 0

( 4 0 )

Zand, matig fijn, matig siltig, matig
humeus, M50 (155), sporen puin,
K-waarde: 0,3, neutraalgeel,
Edelmanboor, B-laag=geroerd

6 5

( 2 5 )

Zand, matig fijn, matig siltig,
M50 (155), zwak roesthoudend,
K-waarde: 0,6, neutraalgrijs,
Edelmanboor, leem

1 1 0

( 4 5 )

Zand, matig fijn, matig siltig,
M50 (185), K-waarde: 1,5, lichtgrijs,
Edelmanboor

1 3 0

( 2 0 )

Zand, uiterst grof, matig siltig,
M50 (650), K-waarde: 10, lichtgrijs,
Edelmanboor

1 5 5

( 2 5 )

Leem, vast, zwak humeus, K-waarde:
0,05, donker grijsbruin,
Edelmanboor, leem

2 0 0

( 4 5 )

Zand, matig fijn, matig siltig,
M50 (195), K-waarde: 1,3,
Edelmanboor

2 5 0

( 5 0 )

Leem, sterk zandig, K-waarde: 0,1,
donkergrijs, Edelmanboor

4 0 0

(150)

Boring: 25

X-coördinaat: 248401,98

Y-coördinaat: 476936,34

Datum: 4-2-2020

Maaiveldhoogte: NAP              m14,56

Boormeester: Jaap Kuit
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Zand, matig fijn, sterk siltig, matig
humeus, M50 (155), donker
bruingrijs, Edelmanboor

3 0

( 3 0 )

Zand, matig fijn, sterk siltig, zwak
humeus, M50 (155), neutraalbruin,
Edelmanboor

5 5

( 2 5 )

Zand, matig fijn, matig siltig,
M50 (175), zwak roesthoudend,
neutraalgrijs, Edelmanboor

9 0

( 3 5 )

Zand, matig fijn, matig siltig,
M50 (180), sterk roesthoudend,
neutraal grijsgeel, Edelmanboor

1 5 0

( 6 0 )

Leem, zwak zandig, zwak humeus,
donker grijsbruin, Edelmanboor

2 3 5

( 8 5 )

Boring: 26

X-coördinaat: 248395,05

Y-coördinaat: 476888,50

Datum: 4-2-2020

Maaiveldhoogte: NAP              m14,368

Boormeester: Jaap Kuit
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Zand, matig fijn, sterk siltig, matig
humeus, M50 (155), donker
bruingrijs, Edelmanboor

3 0

( 3 0 )

Zand, matig fijn, sterk siltig,
M50 (155), zwak roesthoudend,
neutraal grijsgeel, Edelmanboor7 0

( 4 0 )

Zand, matig fijn, matig siltig,
M50 (175), zwak roesthoudend,
neutraalgrijs, Edelmanboor

1 2 0

( 5 0 )

Leem, zwak zandig, zwak humeus,
donker grijsbruin, Edelmanboor

2 0 0

( 8 0 )

Zand, matig fijn, matig siltig,
M50 (175), donkergrijs, Edelmanboor

2 3 5

( 3 5 )

Boring: 27

X-coördinaat: 248377,39

Y-coördinaat: 476860,37

Datum: 4-2-2020 GWS (cm -mv): 55

GHG (cm -mv): 30

GLG (cm - mv): 135

Maaiveldhoogte: NAP              m13,976

Boormeester: Jaap Kuit
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Zand, matig fijn, matig siltig, matig
humeus, M50 (165), K-waarde: 0,2,
donker bruingrijs, Edelmanboor

3 0

( 3 0 )

Zand, matig fijn, matig siltig, matig
humeus, M50 (155), zwak
roesthoudend, K-waarde: 0,2,
donker grijsbruin, Edelmanboor,
b-laag

8 0

( 5 0 )

Leem, zwak zandig, zwak humeus,
K-waarde: 0,05, donker grijsbruin,
Edelmanboor

1 2 0

( 4 0 )

Veen, mineraalarm, K-waarde: 0,1,
donker zwartgrijs, Edelmanboor1 5 5

( 3 5 )

Veen, zwak zandig, K-waarde: 0,2,
donker grijsbruin, Edelmanboor,
gelaagd

2 3 0

( 7 5 )

Leem, zwak zandig, zwak humeus,
K-waarde: 0,05, donker grijsbruin,
Edelmanboor, gelaagd

3 5 0

(120)



Projectnr. 0452535-101

VO 110 kV kabeltracé Hengelo Weideweg - Hengelo Oele

Schaal: 1: 50
getekend volgens NEN 5104

Boring: 28

X-coördinaat: 248351,20

Y-coördinaat: 476853,90

Datum: 4-2-2020

Boormeester: Jaap Kuit
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Zand, matig fijn, matig siltig, matig
humeus, M50 (155), donker
bruingrijs, Edelmanboor

3 0

( 3 0 )

Leem, zwak zandig, zwak humeus,
M50 (155), sterk roesthoudend,
neutraalgrijs, Edelmanboor, b-laag

8 0

( 5 0 )

Zand, matig fijn, matig siltig,
M50 (190), zwak roesthoudend,
Edelmanboor

1 2 0

( 4 0 )

Zand, matig grof, matig siltig,
M50 (255), zwak roesthoudend,
zwak grindhoudend, Edelmanboor

1 6 0

( 4 0 )

Leem, zwak zandig, zwak humeus,
donker grijsbruin, Edelmanboor

2 0 0

( 4 0 )

Zand, matig grof, matig siltig,
M50 (235), donkergrijs, Edelmanboor

2 3 5

( 3 5 )

Boring: 29

X-coördinaat: 248286,42

Y-coördinaat: 476846,22

Datum: 4-2-2020

Maaiveldhoogte: NAP              m14,841

Boormeester: Jaap Kuit
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Zand, matig fijn, matig siltig, matig
humeus, M50 (165), donker
bruingrijs, Edelmanboor3 5

( 3 5 )

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
humeus, M50 (155), sterk
roesthoudend, matig , licht
grijsbruin, Edelmanboor, b-laag
geroerd

8 0

( 4 5 )

Zand, matig fijn, matig siltig,
M50 (180), zwak roesthoudend,
neutraalgrijs, Edelmanboor

1 2 0

( 4 0 )

Zand, matig grof, matig siltig,
M50 (235), zwak roesthoudend,
zwak grindhoudend, neutraal
grijsgeel, Edelmanboor

2 3 5

(115)

Boring: 30

X-coördinaat: 248251,43

Y-coördinaat: 476853,86

Datum: 4-2-2020 GWS (cm -mv): 45

GHG (cm -mv): 30

GLG (cm - mv): 140

Maaiveldhoogte: NAP              m14,426

Boormeester: Jaap Kuit
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Zand, matig fijn, matig siltig, matig
humeus, M50 (165), K-waarde: 0,2,
donkergrijs, Edelmanboor

6 5

( 6 5 )

Zand, matig fijn, matig siltig,
M50 (165), sterk roesthoudend,
K-waarde: 0,6, neutraal grijsgeel,
Edelmanboor, b-laag geroerd

1 4 0

( 7 5 )

Leem, vast, matig humeus,
K-waarde: 0,05, donker grijsbruin,
Edelmanboor

3 0 0

(160)

Leem, sterk zandig, K-waarde: 0,1,
Edelmanboor

3 5 0

( 5 0 )

Zand, matig fijn, zwak siltig,
M50 (190), K-waarde: 2,
neutraalgrijs, Edelmanboor

4 0 0

( 5 0 )

Boring: 31

X-coördinaat: 248220,45

Y-coördinaat: 476824,14

Datum: 4-2-2020

Maaiveldhoogte: NAP              m14,156

Boormeester: Jaap Kuit
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Zand, matig fijn, sterk siltig, matig
humeus, M50 (165), neutraal
grijsbruin, Edelmanboor

2 0

( 2 0 )

Zand, matig fijn, sterk siltig, zwak
humeus, M50 (155), sterk
roesthoudend, licht grijsbruin,
Edelmanboor, b-laag geroerd

5 5

( 3 5 )

Zand, zeer fijn, matig siltig,
M50 (145), zwak roesthoudend,
neutraal grijsgeel, Edelmanboor

8 0

( 2 5 )

Zand, matig grof, matig siltig,
M50 (255), zwak roesthoudend,
zwak grindhoudend, Edelmanboor1 5 5

( 7 5 )

Leem, donker grijsbruin,
Edelmanboor

2 1 0

( 5 5 )

Zand, matig grof, matig siltig,
M50 (225), Edelmanboor2 3 5

( 2 5 )



Projectnr. 0452535-101

VO 110 kV kabeltracé Hengelo Weideweg - Hengelo Oele

Schaal: 1: 50
getekend volgens NEN 5104

Boring: 32

X-coördinaat: 248208,29

Y-coördinaat: 476767,94

Datum: 4-2-2020

Maaiveldhoogte: NAP              m14,294

Boormeester: Jaap Kuit
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Zand, matig fijn, sterk siltig, matig
humeus, M50 (165), neutraal
grijsbruin, Edelmanboor

2 0

( 2 0 )

Zand, zeer fijn, matig siltig,
M50 (145), zwak roesthoudend,
neutraal grijsgeel, Edelmanboor

8 0

( 6 0 )

Zand, matig fijn, matig siltig,
M50 (195), zwak roesthoudend,
zwak grindhoudend, Edelmanboor

1 5 0

( 7 0 )

Leem, donker grijsbruin,
Edelmanboor

2 1 0

( 6 0 )

Leem, sterk zandig, donkergrijs,
Edelmanboor2 3 5

( 2 5 )

Boring: 33

X-coördinaat: 248200,34

Y-coördinaat: 476715,05

Datum: 4-2-2020

Maaiveldhoogte: NAP              m14,704

Boormeester: Jaap Kuit
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Zand, matig fijn, matig siltig, matig
humeus, M50 (165), neutraal
grijsbruin, Edelmanboor

4 0

( 4 0 )

Zand, matig fijn, matig siltig, matig
humeus, M50 (155), zwak
roesthoudend, neutraal grijsgeel,
Edelmanboor, geroerd

8 0

( 4 0 )

Zand, matig fijn, matig siltig,
M50 (165), zwak roesthoudend,
zwak grindhoudend, Edelmanboor

1 3 0

( 5 0 )

Leem, donker grijsbruin,
Edelmanboor

2 1 0

( 8 0 )

Leem, sterk zandig, donkergrijs,
Edelmanboor2 3 5

( 2 5 )

Boring: 34

X-coördinaat: 248190,74

Y-coördinaat: 476662,48

Datum: 4-2-2020

Maaiveldhoogte: NAP              m14,641

Boormeester: Jaap Kuit
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Zand, matig fijn, matig siltig, matig
humeus, M50 (155), neutraalbruin,
Edelmanboor

3 0

( 3 0 )

Zand, matig fijn, matig siltig, matig
humeus, M50 (155), zwak
roesthoudend, neutraal grijsgeel,
Edelmanboor, geroerd

7 0

( 4 0 )

Zand, matig fijn, matig siltig,
M50 (185), zwak roesthoudend,
zwak grindhoudend, Edelmanboor

1 3 0

( 6 0 )

Leem, donker grijsbruin,
Edelmanboor

2 1 0

( 8 0 )

Zand, matig fijn, matig siltig,
M50 (170), neutraalgrijs,
Edelmanboor

2 3 5

( 2 5 )

Boring: 35

X-coördinaat: 248174,48

Y-coördinaat: 476602,76

Datum: 4-2-2020 GWS (cm -mv): 80

GHG (cm -mv): 45

GLG (cm - mv): 145

Maaiveldhoogte: NAP              m14,527

Boormeester: Jaap Kuit
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Zand, matig fijn, matig siltig, matig
humeus, M50 (155), K-waarde: 0,3,
neutraalbruin, Edelmanboor3 5

( 3 5 )

Zand, matig fijn, matig siltig, matig
humeus, M50 (155), zwak
roesthoudend, K-waarde: 0,2,
donker grijsbruin, Edelmanboor,
geroerd

7 0

( 3 5 )

Zand, matig fijn, matig siltig,
M50 (170), zwak roesthoudend,
zwak grindhoudend, K-waarde: 0,7,
neutraal grijsgeel, Edelmanboor

9 0

( 2 0 )

Zand, matig grof, matig siltig,
M50 (255), K-waarde: 2, neutraal
grijsgeel, Edelmanboor

1 2 0

( 3 0 )

Leem, vast, K-waarde: 0,01, donker
grijsbruin, Edelmanboor

1 5 0

( 3 0 )

Leem, matig stevig, sterk zandig,
matig humeus, K-waarde: 0,05,
donker grijsbruin, Edelmanboor

2 1 0

( 6 0 )

Zand, matig fijn, matig siltig,
M50 (175), K-waarde: 0,6,
donkergrijs, Edelmanboor

2 3 5

( 2 5 )

Leem, vast, sterk zandig, zwak
humeus, K-waarde: 0,05, donker
grijsbruin, Edelmanboor

4 0 0

(165)



Projectnr. 0452535-101

VO 110 kV kabeltracé Hengelo Weideweg - Hengelo Oele

Schaal: 1: 50
getekend volgens NEN 5104

Boring: 36

X-coördinaat: 247955,90

Y-coördinaat: 476598,68

Datum: 4-2-2020 GWS (cm -mv): 20

GHG (cm -mv): 20

GLG (cm - mv): 135

Maaiveldhoogte: NAP              m14,484

Boormeester: Jaap Kuit
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akker0

Zand, matig fijn, sterk siltig, matig
humeus, M50 (155), K-waarde: 0,2,
donkerbruin, Edelmanboor3 5

( 3 5 )

Zand, matig fijn, matig siltig, matig
humeus, M50 (155), zwak
roesthoudend, K-waarde: 0,3,
donker grijsbruin, Edelmanboor,
geroerd

7 0

( 3 5 )

Zand, matig fijn, matig siltig,
M50 (185), zwak roesthoudend,
zwak grindhoudend, K-waarde: 0,8,
Edelmanboor

1 0 0

( 3 0 )

Zand, zeer grof, matig siltig,
M50 (355), K-waarde: 2,5, lichtgrijs,
Edelmanboor

1 4 0

( 4 0 )

Leem, vast, K-waarde: 0,05, donker
grijsbruin, Edelmanboor

1 5 0
( 1 0 )

Leem, matig stevig, sterk zandig,
matig humeus, K-waarde: 0,05,
donker grijsbruin, Edelmanboor

4 0 0

(250)

Boring: 37

X-coördinaat: 247889,52

Y-coördinaat: 476576,06

Datum: 4-2-2020 GWS (cm -mv): 80

GHG (cm -mv): 45

GLG (cm - mv): 145

Maaiveldhoogte: NAP              m14,616

Boormeester: Jaap Kuit
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akker0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig
humeus, M50 (155), K-waarde: 0,2,
neutraalbruin, Edelmanboor3 5

( 3 5 )

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
humeus, M50 (155), zwak
roesthoudend, K-waarde: 0,3, licht
grijsbruin, Edelmanboor, geroerd

5 5

( 2 0 )

Zand, matig fijn, matig siltig,
M50 (195), zwak roesthoudend,
K-waarde: 1,5, Edelmanboor

1 0 0

( 4 5 )

Zand, matig fijn, sterk siltig,
M50 (195), sterk roesthoudend,
K-waarde: 0,8, neutraal grijsgeel,
Edelmanboor

1 3 0

( 3 0 )

Leem, vast, K-waarde: 0,01, donker
grijsbruin, Edelmanboor

1 7 0

( 4 0 )

Leem, matig stevig, sterk zandig,
K-waarde: 0,05, donker grijsbruin,
Edelmanboor

2 0 0

( 3 0 )

Leem, matig stevig, sterk zandig,
zwak humeus, K-waarde: 0,05,
donker grijsbruin, Edelmanboor

3 7 0

(170)

Boring: 38

X-coördinaat: 247661,69

Y-coördinaat: 476334,90

Datum: 5-2-2020 GWS (cm -mv): 80

GHG (cm -mv): 30

GLG (cm - mv): 130

Maaiveldhoogte: NAP              m14,406

Boormeester: Jaap Kuit
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weiland0

Zand, matig fijn, sterk siltig, matig
humeus, M50 (165), K-waarde: 0,2,
neutraal geelbruin, Edelmanboor,
geroerd

5 5

( 5 5 )

Zand, matig fijn, sterk siltig,
M50 (165), zwak roesthoudend,
K-waarde: 0,2, neutraal grijsgeel,
Edelmanboor

8 5

( 3 0 )

Zand, matig grof, vast, matig siltig,
M50 (225), zwak roesthoudend,
K-waarde: 1,5, neutraal grijsgeel,
Edelmanboor

1 2 5

( 4 0 )

Leem, matig stevig, zwak zandig,
zwak veenhoudend, K-waarde: 0,05,
donker grijsbruin, Edelmanboor

2 5 0

(125)

Leem, sterk zandig, K-waarde: 0,1,
donkergrijs, Edelmanboor

3 0 0

( 5 0 )

Zand, matig grof, matig siltig,
M50 (225), K-waarde: 2,5,
donkergrijs, Edelmanboor3 3 0

( 3 0 )

Klei, stijf, matig siltig, K-waarde:
0,05, donker groenblauw,
Edelmanboor

4 0 0

( 7 0 )

Boring: 39

X-coördinaat: 247658,50

Y-coördinaat: 476300,05

Datum: 5-2-2020 GWS (cm -mv): 80

GHG (cm -mv): 30

GLG (cm - mv): 130

Maaiveldhoogte: NAP              m14,279

Boormeester: Jaap Kuit
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weiland0

Zand, matig fijn, sterk siltig, matig
humeus, M50 (165), K-waarde: 0,2,
neutraal geelbruin, Edelmanboor,
geroerd4 5

( 4 5 )

Leem, sterk zandig, zwak
roesthoudend, K-waarde: 0,1, licht
grijsbruin, Edelmanboor

7 0

( 2 5 )

Leem, vast, K-waarde: 0,01,
donkergrijs, Edelmanboor

1 2 0

( 5 0 )

Leem, matig stevig, zwak zandig,
zwak veenhoudend, K-waarde: 0,05,
donker grijsbruin, Edelmanboor

2 5 0

(130)

Leem, sterk zandig, K-waarde: 0,1,
donkergrijs, Edelmanboor

3 3 0

( 8 0 )

Klei, stijf, matig siltig, K-waarde:
0,05, donkerblauw, Edelmanboor

4 0 0

( 7 0 )



Projectnr. 0452535-101

VO 110 kV kabeltracé Hengelo Weideweg - Hengelo Oele

Schaal: 1: 50
getekend volgens NEN 5104

Boring: 40

X-coördinaat: 247705,76

Y-coördinaat: 475953,04

Datum: 5-2-2020 GWS (cm -mv): 80

GHG (cm -mv): 20

GLG (cm - mv): 140

Maaiveldhoogte: NAP              m14,588

Boormeester: Jaap Kuit
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weiland0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig
humeus, M50 (155), K-waarde: 0,2,
neutraalbruin, Edelmanboor3 5

( 3 5 )

Zand, matig fijn, uiterst siltig, zwak
humeus, M50 (165), zwak
roesthoudend, K-waarde: 0,2, licht
grijsbruin, Edelmanboor, geroerd

5 5

( 2 0 )

Zand, matig fijn, sterk siltig,
M50 (175), matig roesthoudend,
K-waarde: 0,4, Edelmanboor

9 0

( 3 5 )

Zand, matig fijn, matig siltig,
M50 (195), sterk roesthoudend,
K-waarde: 1,5, licht grijsgeel,
Edelmanboor

1 3 0

( 4 0 )

Leem, vast, K-waarde: 0,05, donker
grijsbruin, Edelmanboor

1 6 0

( 3 0 )

Leem, matig stevig, sterk zandig,
K-waarde: 0,1, donker grijsbruin,
Edelmanboor

2 8 0

(120)

Zand, matig grof, matig siltig,
M50 (225), K-waarde: 1,5,
donkergrijs, Edelmanboor

4 0 0

(120)

Boring: 41

X-coördinaat: 247705,36

Y-coördinaat: 475877,19

Datum: 5-2-2020

Maaiveldhoogte: NAP              m14,685

Boormeester: Jaap Kuit
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weiland0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig
humeus, M50 (175), zwak
roesthoudend, neutraalbruin,
Edelmanboor, Vertrapt/nat

3 5

( 3 5 )

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
humeus, M50 (175), matig
roesthoudend, licht geelbruin,
Edelmanboor, geroerd9 5

( 6 0 )

Leem, vast, donker grijsbruin,
Edelmanboor

2 3 5

(140)

Boring: 42

X-coördinaat: 247709,76

Y-coördinaat: 475811,06

Datum: 5-2-2020 GWS (cm -mv): 80

GHG (cm -mv): 20

GLG (cm - mv): 130

Maaiveldhoogte: NAP              m14,614

Boormeester: Jaap Kuit
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weiland0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig
humeus, M50 (155), K-waarde: 0,2,
neutraalbruin, Edelmanboor3 5

( 3 5 )

Zand, matig fijn, uiterst siltig, zwak
humeus, M50 (165), zwak
roesthoudend, K-waarde: 0,2, licht
grijsbruin, Edelmanboor, geroerd

5 5

( 2 0 )

Zand, matig fijn, sterk siltig,
M50 (175), matig roesthoudend,
K-waarde: 0,4, neutraal grijsgeel,
Edelmanboor

9 0

( 3 5 )

Zand, matig fijn, matig siltig,
M50 (195), sterk roesthoudend,
K-waarde: 1,5, licht grijsgeel,
Edelmanboor

1 3 0

( 4 0 )

Leem, vast, K-waarde: 0,01, donker
grijsbruin, Edelmanboor

1 6 0

( 3 0 )

Leem, matig stevig, sterk zandig,
K-waarde: 0,1, donker grijsbruin,
Edelmanboor

2 8 0

(120)

Zand, matig grof, matig siltig,
M50 (225), K-waarde: 1,5,
donkergrijs, Edelmanboor

4 0 0

(120)

Boring: 43

X-coördinaat: 247711,76

Y-coördinaat: 475091,74

Datum: 6-2-2020 GWS (cm -mv): 25

GHG (cm -mv): 70

GLG (cm - mv): 120

Maaiveldhoogte: NAP              m15,334

Boormeester: Jaap Kuit
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weiland0

Zand, matig fijn, sterk siltig, zwak
humeus, M50 (175), K-waarde: 0,2,
lichtbruin, Edelmanboor, geroerd

4 0

( 4 0 )

Zand, matig fijn, matig siltig,
M50 (165), zwak roesthoudend,
zwak , K-waarde: 0,4, licht
grijsbruin, Edelmanboor, geroerd

6 0

( 2 0 )

Zand, matig fijn, matig siltig,
M50 (180), matig roesthoudend,
K-waarde: 1,2, licht oranjebruin,
Edelmanboor1 3 0

( 7 0 )

Leem, vast, sterk zandig, K-waarde:
0,1, donkergrijs, Edelmanboor

3 0 0

(170)

Veen, matig zandig, K-waarde: 0,2,
donkerbruin, Edelmanboor

3 5 0

( 5 0 )

Leem, matig slap, zwak zandig,
K-waarde: 0,1, donkergrijs,
Edelmanboor

4 0 0

( 5 0 )



Projectnr. 0452535-101

VO 110 kV kabeltracé Hengelo Weideweg - Hengelo Oele

Schaal: 1: 50
getekend volgens NEN 5104

Boring: 44

X-coördinaat: 247731,76

Y-coördinaat: 475051,76

Datum: 6-2-2020

Maaiveldhoogte: NAP              m15,387

Boormeester: Jaap Kuit
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weiland0

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
humeus, M50 (125), zwak
roesthoudend, donker bruingrijs,
Edelmanboor

2 5

( 2 5 )

Zand, zeer fijn, matig siltig,
M50 (115), zwak roesthoudend,
neutraal geelgrijs, Edelmanboor

5 0

( 2 5 )

Zand, matig grof, matig siltig,
M50 (255), zwak grindhoudend,
neutraal bruingrijs, Edelmanboor

7 0

( 2 0 )

Leem, sterk zandig, zwak
roesthoudend, neutraal geelgrijs,
Edelmanboor

1 1 0

( 4 0 )

Leem, neutraal grijsblauw,
Edelmanboor

1 5 0

( 4 0 )

Leem, zwak zandig, donkergrijs,
Edelmanboor

2 3 5

( 8 5 )

Boring: 45

X-coördinaat: 247751,03

Y-coördinaat: 475007,76

Datum: 6-2-2020

Maaiveldhoogte: NAP              m15,465

Boormeester: Jaap Kuit
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Zand, matig fijn, matig siltig, matig
humeus, M50 (155), zwak
roesthoudend, geen olie-water
reactie, donker grijsbruin,
Edelmanboor

3 0

( 3 0 )

Zand, matig grof, matig siltig,
M50 (255), sterk roesthoudend,
zwak grindhoudend, neutraal
oranjebruin, Edelmanboor1 0 0

( 7 0 )

Leem, zwak zandig, licht blauwgrijs,
Edelmanboor

1 5 0

( 5 0 )

Leem, matig stevig, zwak zandig,
zwak humeus, donkergrijs,
Edelmanboor

2 3 5

( 8 5 )

Boring: 46

X-coördinaat: 247769,62

Y-coördinaat: 474957,15

Datum: 5-2-2020

Maaiveldhoogte: NAP              m15,707

Boormeester: Jaap Kuit
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gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig
humeus, M50 (165), zwak
roesthoudend, neutraal grijsbruin,
Edelmanboor

2 5

( 2 5 )

Zand, matig fijn, sterk siltig, zwak
humeus, M50 (155), zwak
roesthoudend, lichtbruin,
Edelmanboor, geroerd

5 5

( 3 0 )

Leem, M50 (165), zwak
roesthoudend, Edelmanboor

7 0
( 1 5 )

Zand, matig fijn, matig siltig,
M50 (195), sporen hout, licht
grijsbruin, Edelmanboor

9 0

( 2 0 )

Leem, sterk zandig, donkergrijs,
Edelmanboor

2 3 5

(145)

Boring: 47

X-coördinaat: 247791,83

Y-coördinaat: 474910,52

Datum: 5-2-2020

Maaiveldhoogte: NAP              m15,664

Boormeester: Jaap Kuit
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gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig
humeus, M50 (165), zwak
roesthoudend, neutraal grijsbruin,
Edelmanboor

3 0

( 3 0 )

Zand, matig fijn, sterk siltig, zwak
humeus, M50 (155), zwak
roesthoudend, licht grijsbruin,
Edelmanboor, geroerd B-laag

6 5

( 3 5 )

Zand, matig fijn, matig siltig,
M50 (175), sporen roest, licht
grijsgeel, Edelmanboor

9 0

( 2 5 )

Leem, zwak zandig, donkergrijs,
Edelmanboor

1 8 0

( 9 0 )

Leem, sterk zandig, donkergrijs,
Edelmanboor

2 3 5

( 5 5 )



Projectnr. 0452535-101

VO 110 kV kabeltracé Hengelo Weideweg - Hengelo Oele

Schaal: 1: 50
getekend volgens NEN 5104

Boring: 48

X-coördinaat: 247820,32

Y-coördinaat: 474865,05

Datum: 5-2-2020 GWS (cm -mv): 125

GHG (cm -mv): 55

GLG (cm - mv): 140

Maaiveldhoogte: NAP              m15,899

Boormeester: Jaap Kuit
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weiland0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
humeus, M50 (155), K-waarde: 0,3,
lichtbruin, Edelmanboor, geroerd

4 0

( 4 0 )

Zand, matig fijn, matig siltig,
M50 (165), zwak roesthoudend,
K-waarde: 0,5, licht grijsbruin,
Edelmanboor, geroerd

8 0

( 4 0 )

Zand, matig grof, sterk siltig,
M50 (235), matig roesthoudend,
K-waarde: 1,2, Edelmanboor

1 1 0

( 3 0 )

Leem, vast, K-waarde: 0,01, donker
grijsbruin, Edelmanboor

2 0 0

( 9 0 )

Leem, matig slap, zwak zandig,
K-waarde: 0,1, donkergrijs,
Edelmanboor

4 0 0

(200)

Boring: 49

X-coördinaat: 247836,00

Y-coördinaat: 474822,00

Datum: 5-2-2020

Boormeester: Jaap Kuit
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gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig
humeus, M50 (165), zwak
roesthoudend, neutraal grijsbruin,
Edelmanboor

2 0

( 2 0 )

Zand, matig fijn, matig siltig,
M50 (180), zwak roesthoudend, licht
grijsbruin, Edelmanboor, geroerd
B-laag

7 0

( 5 0 )

Zand, zeer fijn, matig siltig,
M50 (145), sporen roest, lichtgrijs,
Edelmanboor

9 0

( 2 0 )

Leem, sterk zandig, matig humeus,
donkergrijs, Edelmanboor

1 4 0

( 5 0 )

Leem, matig slap, zwak zandig,
donker blauwgrijs, Edelmanboor

2 3 5

( 9 5 )

Boring: 50

X-coördinaat: 247851,20

Y-coördinaat: 474778,45

Datum: 5-2-2020

Maaiveldhoogte: NAP              m15,849

Boormeester: Jaap Kuit
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gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig
humeus, M50 (165), zwak
roesthoudend, neutraal grijsbruin,
Edelmanboor

2 5

( 2 5 )

Zand, matig fijn, sterk siltig, zwak
humeus, M50 (180), zwak
roesthoudend, licht grijsbruin,
Edelmanboor, geroerd B-laag9 0

( 6 5 )

Leem, sterk zandig, matig humeus,
donkergrijs, Edelmanboor

1 4 0

( 5 0 )

Leem, matig slap, zwak zandig,
donker blauwgrijs, Edelmanboor

2 3 5

( 9 5 )

Boring: 51

X-coördinaat: 247869,78

Y-coördinaat: 474731,42

Datum: 5-2-2020

Maaiveldhoogte: NAP              m15,995

Boormeester: Jaap Kuit
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Zand, matig fijn, matig siltig, matig
humeus, M50 (165), zwak
roesthoudend, neutraal grijsbruin,
Edelmanboor

2 0

( 2 0 )

Zand, matig fijn, sterk siltig, zwak
humeus, M50 (180), zwak
roesthoudend, licht grijsbruin,
Edelmanboor, geroerd B-laag

7 0

( 5 0 )

Zand, matig grof, sterk siltig,
M50 (255), sterk roesthoudend,
donkergrijs, Edelmanboor

1 4 0

( 7 0 )

Leem, matig slap, zwak zandig, sterk
humeus, donkerbruin, Edelmanboor

1 7 5

( 3 5 )

Leem, matig slap, zwak zandig,
donkergrijs, Edelmanboor

2 3 5

( 6 0 )



Projectnr. 0452535-101

VO 110 kV kabeltracé Hengelo Weideweg - Hengelo Oele

Schaal: 1: 50
getekend volgens NEN 5104

Boring: 52

X-coördinaat: 247889,03

Y-coördinaat: 474681,14

Datum: 5-2-2020 GWS (cm -mv): 125

GHG (cm -mv): 35

GLG (cm - mv): 150

Maaiveldhoogte: NAP              m16,493

Boormeester: Jaap Kuit
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weiland0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
humeus, M50 (165), K-waarde: 0,3,
lichtbruin, Edelmanboor, geroerd

7 0

( 7 0 )

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
humeus, M50 (165), matig
roesthoudend, K-waarde: 0,2,
lichtbruin, Edelmanboor, iets podzol

9 0

( 2 0 )

Zand, matig fijn, matig siltig,
M50 (195), lichtgrijs, Edelmanboor

1 7 0

( 8 0 )

Leem, vast, donker grijsbruin,
Edelmanboor

2 0 0

( 3 0 )

Leem, matig slap, zwak zandig,
donkergrijs, Edelmanboor

4 0 0

(200)

Boring: 53

X-coördinaat: 248012,90

Y-coördinaat: 474344,30

Datum: 6-2-2020 GWS (cm -mv): 70

GHG (cm -mv): 55

GLG (cm - mv): 160

Maaiveldhoogte: NAP              m16,955

Boormeester: Jaap Kuit
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weiland0

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
humeus, M50 (125), K-waarde: 0,2,
donker bruingrijs, Edelmanboor

3 0

( 3 0 )

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
humeus, M50 (125), K-waarde: 0,2,
neutraal grijsbruin, Edelmanboor7 0

( 4 0 )

Zand, matig fijn, sterk siltig, zwak
humeus, M50 (165), zwak
roesthoudend, resten veen,
K-waarde: 0,2, neutraal grijsbruin,
Edelmanboor

1 2 0

( 5 0 )

Zand, matig fijn, matig siltig,
M50 (185), zwak roesthoudend,
K-waarde: 1,2, neutraal grijsgeel,
Edelmanboor

1 4 0

( 2 0 )

Leem, zwak zandig, zwak
roesthoudend, K-waarde: 0,05,
lichtgrijs, Edelmanboor

1 5 5
( 1 5 )

Zand, matig grof, sterk siltig,
M50 (235), K-waarde: 1,5, lichtgrijs,
Edelmanboor

2 0 0

( 4 5 )

Leem, zwak zandig, lensjes veen,
K-waarde: 0,1, neutraalgrijs,
Edelmanboor

4 0 0

(200)

Boring: 54

X-coördinaat: 248050,73

Y-coördinaat: 474305,56

Datum: 6-2-2020

Maaiveldhoogte: NAP              m17,285

Boormeester: Jaap Kuit

0
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200

1
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weiland0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig
humeus, M50 (130), donker
bruingrijs, Edelmanboor

9 0

( 9 0 )

Veen, zwak zandig, donker
zwartbruin, Edelmanboor

1 2 0

( 3 0 )

Leem, sterk zandig, zwak
roesthoudend, neutraal geelgrijs,
Edelmanboor

1 6 0

( 4 0 )

Leem, zwak roesthoudend,
neutraalgrijs, Edelmanboor

2 3 5

( 7 5 )

Boring: 54.1

X-coördinaat: 248066,92

Y-coördinaat: 474278,64

Datum: 20-2-2020

Maaiveldhoogte: NAP              m16,801

Boormeester: Jaap Kuit

0

50

100

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig
humeus, M50 (175), licht grijsbruin,
geroerd

5 5

( 5 5 )

Zand, matig fijn, matig siltig,
M50 (195), sterk roesthoudend

1 1 5

( 6 0 )

Leem, neutraalgrijs1 2 5
( 1 0 )



Projectnr. 0452535-101

VO 110 kV kabeltracé Hengelo Weideweg - Hengelo Oele

Schaal: 1: 50
getekend volgens NEN 5104

Boring: 54.2

X-coördinaat: 248062,78

Y-coördinaat: 474277,25

Datum: 20-2-2020

Maaiveldhoogte: NAP              m16,681

Boormeester: Jaap Kuit

0

50

100

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig
humeus, M50 (175), sporen puin,
donkergrijs

2 0

( 2 0 )

Zand, matig fijn, matig siltig, matig
humeus, M50 (175), licht grijsbruin,
geroerd

7 5

( 5 5 )

Zand, matig fijn, matig siltig,
M50 (195), sterk roesthoudend

1 2 0

( 4 5 )

Boring: 55

X-coördinaat: 248086,99

Y-coördinaat: 474250,24

Datum: 6-2-2020 GWS (cm -mv): 70

GHG (cm -mv): 45

GLG (cm - mv): 160

Maaiveldhoogte: NAP              m16,613

Boormeester: Jaap Kuit
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weiland0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig
humeus, M50 (145), K-waarde: 0,2,
donker bruingrijs, Edelmanboor

2 0

( 2 0 )

Leem, zwak zandig, zwak
roesthoudend, K-waarde: 0,1,
neutraal grijsbruin, Edelmanboor

5 5

( 3 5 )

Zand, matig fijn, matig siltig,
M50 (185), zwak roesthoudend,
K-waarde: 1,5, neutraal grijsbruin,
Edelmanboor

1 0 0

( 4 5 )

Leem, zwak zandig, zwak
roesthoudend, K-waarde: 0,1,
lichtgrijs, Edelmanboor1 5 0

( 5 0 )

Veen, zwak zandig, K-waarde: 0,2,
donkerbruin, Edelmanboor

1 6 5
( 1 5 )

Leem, sterk zandig, K-waarde: 0,1,
neutraalgrijs, Edelmanboor

2 0 0

( 3 5 )

Leem, zwak zandig, lensjes veen,
K-waarde: 0,05, neutraalgrijs,
Edelmanboor

4 0 0

(200)

Boring: 56

X-coördinaat: 248597,49

Y-coördinaat: 474170,46

Datum: 10-2-2020 GWS (cm -mv): 80

GHG (cm -mv): 30

GLG (cm - mv): 185

Maaiveldhoogte: NAP              m17,237

Boormeester: Jaap Kuit
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1 12pfas
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13pfas2
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15pfas4
8

16pfas5
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weiland0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig
humeus, M50 (165), K-waarde: 0,3,
lichtbruin, Edelmanboor, geroerd3 5

( 3 5 )

Zand, matig grof, matig siltig,
M50 (235), matig roesthoudend,
K-waarde: 1,5, lichtbruin,
Edelmanboor, iets podzol8 5

( 5 0 )

Zand, matig fijn, matig siltig,
M50 (195), K-waarde: 2, lichtgrijs,
Edelmanboor

1 0 0
( 1 5 )

Zand, matig grof, matig siltig,
M50 (225), K-waarde: 2,5, lichtgrijs,
Edelmanboor

1 2 0

( 2 0 )

Leem, vast, zwak zandig, K-waarde:
0,1, donker grijsbruin, Edelmanboor

2 0 0

( 8 0 )

Leem, matig stevig, K-waarde: 0,05,
donkerblauw, Edelmanboor, keileem

4 0 0

(200)

Boring: 57

X-coördinaat: 248626,80

Y-coördinaat: 474135,43

Datum: 10-2-2020

Maaiveldhoogte: NAP              m17,314

Boormeester: Jaap Kuit
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weiland0

Zand, matig fijn, sterk siltig, matig
humeus, M50 (180), donker
bruingrijs, Edelmanboor

1 5
( 1 5 )

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
humeus, M50 (185), zwak
roesthoudend, neutraal grijsbruin,
Edelmanboor

7 0

( 5 5 )

Leem, sterk zandig, zwak
roesthoudend, donkergrijs,
Edelmanboor

1 3 0

( 6 0 )

Leem, zwak roesthoudend,
neutraalgrijs, Edelmanboor

2 0 0

( 7 0 )

Leem, sterk zandig, sterk humeus,
zwak veenhoudend, donkerbruin,
Edelmanboor2 3 0

( 3 0 )



Projectnr. 0452535-101

VO 110 kV kabeltracé Hengelo Weideweg - Hengelo Oele

Schaal: 1: 50
getekend volgens NEN 5104

Boring: 58

X-coördinaat: 248678,34

Y-coördinaat: 474141,58

Datum: 10-2-2020

Maaiveldhoogte: NAP              m17,314

Boormeester: Jaap Kuit
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weiland0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig
humeus, M50 (180), donkerbruin,
Edelmanboor

2 0

( 2 0 )

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
humeus, M50 (185), zwak
roesthoudend, neutraal grijsbruin,
Edelmanboor8 0

( 6 0 )

Zand, matig grof, matig siltig,
M50 (225), donkergrijs, Edelmanboor

1 1 5

( 3 5 )

Leem, zwak zandig, matig humeus,
donkerbruin, Edelmanboor

1 5 0

( 3 5 )

Zand, matig grof, matig siltig,
M50 (255), neutraalgrijs,
Edelmanboor

1 6 5
( 1 5 )

Leem, neutraalblauw, Edelmanboor,
keilleem

2 3 5

( 7 0 )

Boring: 59

X-coördinaat: 248698,93

Y-coördinaat: 474160,97

Datum: 10-2-2020 GWS (cm -mv): 80

GHG (cm -mv): 30

GLG (cm - mv): 185

Maaiveldhoogte: NAP              m17,574

Boormeester: Jaap Kuit
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weiland0

Zand, matig grof, matig siltig, matig
humeus, M50 (225), K-waarde: 0,3,
donkerbruin, Edelmanboor,
opgebracht

1 5
( 1 5 )

Zand, uiterst grof, zwak siltig,
M50 (655), K-waarde: 10, lichtbruin,
Edelmanboor, opgebracht8 5

( 7 0 )

Zand, matig fijn, matig siltig, matig
humeus, M50 (195), K-waarde: 1,5,
donkergrijs, Edelmanboor, geroerd1 1 5

( 3 0 )

Zand, matig fijn, sterk siltig,
M50 (175), resten veen, K-waarde:
0,3, donker grijsbruin, Edelmanboor

1 7 0

( 5 5 )

Leem, vast, zwak zandig, K-waarde:
0,2, donker grijsbruin, Edelmanboor,
keileem

2 0 0

( 3 0 )

Leem, matig stevig, K-waarde: 0,05,
donkerblauw, Edelmanboor, keileem

4 0 0

(200)

Boring: A01

X-coördinaat: 248801,29

Y-coördinaat: 477117,57

Datum: 20-2-2020

Maaiveldhoogte: NAP              m14,981

Boormeester: Jaap Kuit

0

50

AMMPF Woolderesweg

asfalt0

Volledig asfalt
2 5

( 2 5 )

Matig puinhoudend, matig
baksteenhoudend, zwak
zandhoudend, neutraal roodbruin

5 0

( 2 5 )

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
humeus, M50 (185), sporen
baksteen, donker grijsbruin

7 0

( 2 0 )

Boring: A02

X-coördinaat: 248803,69

Y-coördinaat: 477119,37

Datum: 20-2-2020

Maaiveldhoogte: NAP              m15,007

Boormeester: Jaap Kuit

0

50 AMMPF Woolderesweg

asfalt0

Volledig asfalt
2 5

( 2 5 )

Volledig baksteen, neutraal
roodbruin

3 5
( 1 0 )

Sterk puinhoudend, sterk
baksteenhoudend, zwak
zandhoudend, donker grijsbruin

7 0

( 3 5 )

Boring: A03

X-coördinaat: 248802,48

Y-coördinaat: 477122,68

Datum: 20-2-2020

Maaiveldhoogte: NAP              m14,949

Boormeester: Jaap Kuit

0

50
AMMPF Woolderesweg

asfalt0

Volledig asfalt
2 5

( 2 5 )

Sterk baksteenhoudend, sterk
puinhoudend, resten asfalt, zwak
zandhoudend, neutraal roodbruin

5 5

( 3 0 )

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
humeus, M50 (185), sporen puin,
donker grijsbruin

7 0
( 1 5 )



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

zand afdichting

bentoniet/mikoliet/klei afdichting

grind afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand
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Analyseresultaten grond  BG1 MMOG1 MMBG2A 

Boringnummer  02 02, 01 11, 10, 07, 06, 04 
Monstertraject (m -mv)  0,00-0,30 0,50-1,00 0,00-0,35 
Analysedatum  04-02-2020 04-02-2020 02-04-2020 
Monsterconclusie Wbb  Voldoet aan achtergrondwaarde Voldoet aan achtergrondwaarde Voldoet aan achtergrondwaarde 

     
BODEMKUNDIG        

Droge stof  % 82,20  83,90  76,80  
Lutum  % ds  6,2   5,1   9,5  
Organische stof % ds  2,7   1,2   7,1  

     
METALEN Eenheid Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 
barium mg/kg ds  75  191(6)    49  137(6)    89  178(6)   
cadmium mg/kg ds  0,24  0,380  -0,02  < 0,2  0,200  -0,03  0,37  0,470  -0,01 
kobalt mg/kg ds  4,3  10,400  -0,03  3,8  10  -0,03  6,2  12  -0,02 
koper mg/kg ds  12  21  -0,13  < 5  7  -0,22  18  26  -0,09 
kwik mg/kg ds  0,073  0,098  0,00  < 0,05  0,050  0,00  0,09  0,110  0,00 
lood mg/kg ds  20  29  -0,04  < 10  10  -0,08  26  33  -0,04 
molybdeen mg/kg ds  < 1,5  1,100  0,00  < 1,5  1,100  0,00  < 1,5  1,100  0,00 
nikkel mg/kg ds  6,2  13,400  -0,33  < 4  6  -0,45  7,9  14,200  -0,32 
zink mg/kg ds  65  125  -0,03  < 20  29  -0,19  65  102  -0,07 

     
PAK Eenheid Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 
antraceen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
benzo(a)antraceen mg/kg ds  0,082  0,082    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,07  0,070    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  0,056  0,056    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
chryseen mg/kg ds  0,1  0,100    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
fenantreen mg/kg ds  0,058  0,058    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
fluorantheen mg/kg ds  0,13  0,130    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds  0,066  0,066    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
naftaleen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto mg/kg ds  0,67      0,35      0,35     
som (10) PAK mg/kg ds    0,670  -0,02    0,350  -0,03    0,350  -0,03 

     
OVERIGE (ORG.) VERBINDINGEN Eenheid Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  < 3  8(6)    < 3  11(6)    < 3  3(6)   
Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  < 35  91  -0,02  < 35  123  -0,01  < 35  35  -0,03 
Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  < 5  13(6)    < 5  18(6)    < 5  5(6)   
Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  < 5  13(6)    < 5  18(6)    < 5  5(6)   
Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  < 11  29(6)    < 11  39(6)    < 11  11(6)   
Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  < 5  13(6)    < 5  18(6)    < 5  5(6)   
Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  < 6  16(6)    < 6  21(6)    < 6  6(6)   

     
TOELICHTING 

 Wet bodembescherming (Wbb) 
  Gehalte kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
  Gehalte groter dan de achtergrondwaarde, maar index maximaal gelijk aan 0,5 
  Gehalte groter dan de achtergrondwaarde en index groter dan 0,5, maar maximaal gelijk aan 1 
  Gehalte groter dan de interventiewaarde 
     
 GSSD: Gestandaardiseerde meetwaarde 
 6: Heeft geen normwaarde 
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Analyseresultaten grond  BG1 MMOG1 MMBG2A 

     
PCB`S Eenheid Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 
PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,0065      0,0049      0,0049     
PCB 101 mg/kg ds  < 0,001  0,003    < 0,001  0,004    < 0,001  0,001   
PCB 118 mg/kg ds  < 0,001  0,003    < 0,001  0,004    < 0,001  0,001   
PCB 138 mg/kg ds  0,0011  0,004    < 0,001  0,004    < 0,001  0,001   
PCB 153 mg/kg ds  0,0014  0,005    < 0,001  0,004    < 0,001  0,001   
PCB 180 mg/kg ds  0,0012  0,004    < 0,001  0,004    < 0,001  0,001   
PCB 28 mg/kg ds  < 0,001  0,003    < 0,001  0,004    < 0,001  0,001   
PCB 52 mg/kg ds  < 0,001  0,003    < 0,001  0,004    < 0,001  0,001   
som (7) PCB mg/kg ds    0,024  0,00    0,025  0,01    0,007  -0,01 

     
TOELICHTING 

 Wet bodembescherming (Wbb) 
  Gehalte kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
  Gehalte groter dan de achtergrondwaarde, maar index maximaal gelijk aan 0,5 
  Gehalte groter dan de achtergrondwaarde en index groter dan 0,5, maar maximaal gelijk aan 1 
  Gehalte groter dan de interventiewaarde 
     
 GSSD: Gestandaardiseerde meetwaarde 
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Analyseresultaten grond  MMOG2A 24 MMBG4 

Boringnummer  14, 13, 11, 09 ... 04 24 15, 17, 19, 22, 23 
Monstertraject (m -mv)  0,70-1,60 0,40-0,65 0,00-0,50 
Analysedatum  02-04-2020 04-02-2020 03-02-2020 
Monsterconclusie Wbb  Voldoet aan achtergrondwaarde Voldoet aan achtergrondwaarde Overschrijding achtergrondwaarde 

     
BODEMKUNDIG        

Droge stof  % 83,40  83,60  81,20  
Lutum  % ds  3,4   5,9   4,9  
Organische stof % ds  0,7   2,0   3,8  

     
METALEN Eenheid Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 
barium mg/kg ds  20  66(6)    43  112(6)    45  128(6)   
cadmium mg/kg ds  < 0,2  0,200  -0,03  < 0,2  0,200  -0,03  0,25  0,380  -0,02 
kobalt mg/kg ds  3,4  10,400  -0,03  < 3  5  -0,06  < 3  6  -0,05 
koper mg/kg ds  < 5  7  -0,22  < 5  6  -0,23  17  30  -0,07 
kwik mg/kg ds  < 0,05  0,050  0,00  0,059  0,080  0,00  0,36  0,490  0,01 
lood mg/kg ds  < 10  11  -0,08  < 10  10  -0,08  17  25  -0,05 
molybdeen mg/kg ds  < 1,5  1,100  0,00  < 1,5  1,100  0,00  < 1,5  1,100  0,00 
nikkel mg/kg ds  5,6  14,600  -0,31  4,7  10,300  -0,38  4,9  11,500  -0,36 
zink mg/kg ds  < 20  31  -0,19  < 20  28  -0,19  47  93  -0,08 

     
PAK Eenheid Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 
antraceen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
benzo(a)antraceen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
benzo(a)pyreen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
chryseen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
fenantreen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
fluorantheen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
naftaleen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto mg/kg ds  0,35      0,35      0,35     
som (10) PAK mg/kg ds    0,350  -0,03    0,350  -0,03    0,350  -0,03 

     
OVERIGE (ORG.) VERBINDINGEN Eenheid Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  < 3  11(6)    < 3  11(6)    < 3  6(6)   
Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  < 35  123  -0,01  < 35  123  -0,01  < 35  64  -0,03 
Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  < 5  18(6)    < 5  18(6)    < 5  9(6)   
Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  < 5  18(6)    < 5  18(6)    < 5  9(6)   
Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  < 11  39(6)    < 11  39(6)    < 11  20(6)   
Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  < 5  18(6)    < 5  18(6)    7  18(6)   
Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  < 6  21(6)    < 6  21(6)    < 6  11(6)   

     
TOELICHTING 

 Wet bodembescherming (Wbb) 
  Gehalte kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
  Gehalte groter dan de achtergrondwaarde, maar index maximaal gelijk aan 0,5 
  Gehalte groter dan de achtergrondwaarde en index groter dan 0,5, maar maximaal gelijk aan 1 
  Gehalte groter dan de interventiewaarde 
     
 GSSD: Gestandaardiseerde meetwaarde 
 6: Heeft geen normwaarde 



Verkennend bodemonderzoek  
Aanleg 110 kV kabelverbinding Hengelo Weideweg (HGLW) en Hengelo Oele (HGLO) 
projectnummer 0452535.100 
18 juni 2020 revisie 00 
  

 

 

Analyseresultaten grond  MMOG2A 24 MMBG4 

     
PCB`S Eenheid Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 
PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,0049      0,0049      0,0049     
PCB 101 mg/kg ds  < 0,001  0,004    < 0,001  0,004    < 0,001  0,002   
PCB 118 mg/kg ds  < 0,001  0,004    < 0,001  0,004    < 0,001  0,002   
PCB 138 mg/kg ds  < 0,001  0,004    < 0,001  0,004    < 0,001  0,002   
PCB 153 mg/kg ds  < 0,001  0,004    < 0,001  0,004    < 0,001  0,002   
PCB 180 mg/kg ds  < 0,001  0,004    < 0,001  0,004    < 0,001  0,002   
PCB 28 mg/kg ds  < 0,001  0,004    < 0,001  0,004    < 0,001  0,002   
PCB 52 mg/kg ds  < 0,001  0,004    < 0,001  0,004    < 0,001  0,002   
som (7) PCB mg/kg ds    0,025  0,01    0,025  0,01    0,013  -0,01 

     
TOELICHTING 

 Wet bodembescherming (Wbb) 
  Gehalte kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
  Gehalte groter dan de achtergrondwaarde, maar index maximaal gelijk aan 0,5 
  Gehalte groter dan de achtergrondwaarde en index groter dan 0,5, maar maximaal gelijk aan 1 
  Gehalte groter dan de interventiewaarde 
     
 GSSD: Gestandaardiseerde meetwaarde 



Verkennend bodemonderzoek  
Aanleg 110 kV kabelverbinding Hengelo Weideweg (HGLW) en Hengelo Oele (HGLO) 
projectnummer 0452535.100 
18 juni 2020 revisie 00 
  

 

 

Analyseresultaten grond  MMOG4 MMBG5 MMOG5 

Boringnummer  16, 18, 21 24, 26, 29, 31, 33, 35 24, 26, 30, 33, 35 
Monstertraject (m -mv)  0,45-1,10 0,00-0,40 1,20-2,10 
Analysedatum  03-02-2020 04-02-2020 04-02-2020 
Monsterconclusie Wbb  Voldoet aan achtergrondwaarde Voldoet aan achtergrondwaarde Voldoet aan achtergrondwaarde 

     
BODEMKUNDIG        

Droge stof  % 82,50  82,40  75,50  
Lutum  % ds  6,4   5,7   14,9  
Organische stof % ds  0,9   3,8   2,9  

     
METALEN Eenheid Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 
barium mg/kg ds  39  98(6)    27  72(6)    57  85(6)   
cadmium mg/kg ds  < 0,2  0,200  -0,03  < 0,2  0,200  -0,03  < 0,2  0,200  -0,03 
kobalt mg/kg ds  3  7  -0,05  < 3  5  -0,06  8,6  12,500  -0,01 
koper mg/kg ds  < 5  6  -0,23  7,9  13,700  -0,18  11  15  -0,17 
kwik mg/kg ds  0,06  0,080  0,00  0,051  0,068  0,00  < 0,05  0,040  0,00 
lood mg/kg ds  < 10  10  -0,08  11  16  -0,07  11  14  -0,08 
molybdeen mg/kg ds  < 1,5  1,100  0,00  < 1,5  1,100  0,00  < 1,5  1,100  0,00 
nikkel mg/kg ds  6,4  13,700  -0,33  < 4  6  -0,45  27  38  0,05 
zink mg/kg ds  < 20  27  -0,19  25  48  -0,16  40  57  -0,14 

     
PAK Eenheid Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 
antraceen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
benzo(a)antraceen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
benzo(a)pyreen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
chryseen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
fenantreen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
fluorantheen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
naftaleen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto mg/kg ds  0,35      0,35      0,35     
som (10) PAK mg/kg ds    0,350  -0,03    0,350  -0,03    0,350  -0,03 

     
OVERIGE (ORG.) VERBINDINGEN Eenheid Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  < 3  11(6)    < 3  6(6)    < 3  7(6)   
Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  < 35  123  -0,01  < 35  64  -0,03  < 35  84  -0,02 
Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  < 5  18(6)    < 5  9(6)    < 5  12(6)   
Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  < 5  18(6)    < 5  9(6)    < 5  12(6)   
Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  < 11  39(6)    < 11  20(6)    < 11  27(6)   
Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  < 5  18(6)    6  16(6)    11  38(6)   
Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  < 6  21(6)    < 6  11(6)    < 6  14(6)   

     
TOELICHTING 

 Wet bodembescherming (Wbb) 
  Gehalte kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
  Gehalte groter dan de achtergrondwaarde, maar index maximaal gelijk aan 0,5 
  Gehalte groter dan de achtergrondwaarde en index groter dan 0,5, maar maximaal gelijk aan 1 
  Gehalte groter dan de interventiewaarde 
     
 GSSD: Gestandaardiseerde meetwaarde 
 6: Heeft geen normwaarde 



Verkennend bodemonderzoek  
Aanleg 110 kV kabelverbinding Hengelo Weideweg (HGLW) en Hengelo Oele (HGLO) 
projectnummer 0452535.100 
18 juni 2020 revisie 00 
  

 

 

Analyseresultaten grond  MMOG4 MMBG5 MMOG5 

     
PCB`S Eenheid Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 
PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,0049      0,0049      0,0049     
PCB 101 mg/kg ds  < 0,001  0,004    < 0,001  0,002    < 0,001  0,002   
PCB 118 mg/kg ds  < 0,001  0,004    < 0,001  0,002    < 0,001  0,002   
PCB 138 mg/kg ds  < 0,001  0,004    < 0,001  0,002    < 0,001  0,002   
PCB 153 mg/kg ds  < 0,001  0,004    < 0,001  0,002    < 0,001  0,002   
PCB 180 mg/kg ds  < 0,001  0,004    < 0,001  0,002    < 0,001  0,002   
PCB 28 mg/kg ds  < 0,001  0,004    < 0,001  0,002    < 0,001  0,002   
PCB 52 mg/kg ds  < 0,001  0,004    < 0,001  0,002    < 0,001  0,002   
som (7) PCB mg/kg ds    0,025  0,01    0,013  -0,01    0,017  0,00 

     
TOELICHTING 

 Wet bodembescherming (Wbb) 
  Gehalte kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
  Gehalte groter dan de achtergrondwaarde, maar index maximaal gelijk aan 0,5 
  Gehalte groter dan de achtergrondwaarde en index groter dan 0,5, maar maximaal gelijk aan 1 
  Gehalte groter dan de interventiewaarde 
     
 GSSD: Gestandaardiseerde meetwaarde 



Verkennend bodemonderzoek  
Aanleg 110 kV kabelverbinding Hengelo Weideweg (HGLW) en Hengelo Oele (HGLO) 
projectnummer 0452535.100 
18 juni 2020 revisie 00 
  

 

 

Analyseresultaten grond  MMBG6 OG6 MMBG7 

Boringnummer  36, 37 37 39, 38 
Monstertraject (m -mv)  0,00-0,35 1,30-1,70 0,00-0,50 
Analysedatum  04-02-2020 04-02-2020 05-02-2020 
Monsterconclusie Wbb  Overschrijding achtergrondwaarde Voldoet aan achtergrondwaarde Voldoet aan achtergrondwaarde 

     
BODEMKUNDIG        

Droge stof  % 76,40  79,10  79,20  
Lutum  % ds  3,7   16,7   6,5  
Organische stof % ds  3,5   2,5   5,0  

     
METALEN Eenheid Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 
barium mg/kg ds  26  83(6)    55  75(6)    50  124(6)   
cadmium mg/kg ds  < 0,2  0,200  -0,03  < 0,2  0,200  -0,03  0,35  0,500  -0,01 
kobalt mg/kg ds  < 3  6  -0,05  6,6  8,900  -0,03  < 3  5  -0,06 
koper mg/kg ds  9,9  18,400  -0,14  8,6  11,700  -0,19  < 5  6  -0,23 
kwik mg/kg ds  0,4  0,600  0,01  < 0,05  0,040  0,00  0,066  0,086  0,00 
lood mg/kg ds  15  22  -0,06  < 10  9  -0,09  17  23  -0,06 
molybdeen mg/kg ds  < 1,5  1,100  0,00  < 1,5  1,100  0,00  < 1,5  1,100  0,00 
nikkel mg/kg ds  < 4  7  -0,43  20  26  -0,14  5,2  11  -0,37 
zink mg/kg ds  27  57  -0,14  31  42  -0,17  23  42  -0,17 

     
PAK Eenheid Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 
antraceen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
benzo(a)antraceen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
benzo(a)pyreen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
chryseen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
fenantreen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
fluorantheen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
naftaleen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto mg/kg ds  0,35      0,35      0,35     
som (10) PAK mg/kg ds    0,350  -0,03    0,350  -0,03    0,350  -0,03 

     
OVERIGE (ORG.) VERBINDINGEN Eenheid Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  < 3  6(6)    < 3  8(6)    < 3  4(6)   
Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  < 35  70  -0,02  < 35  98  -0,02  < 35  49  -0,03 
Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  < 5  10(6)    < 5  14(6)    < 5  7(6)   
Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  < 5  10(6)    < 5  14(6)    < 5  7(6)   
Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  < 11  22(6)    < 11  31(6)    < 11  15(6)   
Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  5,4  15,400(6)    < 5  14(6)    < 5  7(6)   
Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  < 6  12(6)    < 6  17(6)    < 6  8(6)   

     
TOELICHTING 

 Wet bodembescherming (Wbb) 
  Gehalte kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
  Gehalte groter dan de achtergrondwaarde, maar index maximaal gelijk aan 0,5 
  Gehalte groter dan de achtergrondwaarde en index groter dan 0,5, maar maximaal gelijk aan 1 
  Gehalte groter dan de interventiewaarde 
     
 GSSD: Gestandaardiseerde meetwaarde 
 6: Heeft geen normwaarde 



Verkennend bodemonderzoek  
Aanleg 110 kV kabelverbinding Hengelo Weideweg (HGLW) en Hengelo Oele (HGLO) 
projectnummer 0452535.100 
18 juni 2020 revisie 00 
  

 

 

Analyseresultaten grond  MMBG6 OG6 MMBG7 

     
PCB`S Eenheid Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 
PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,0049      0,0049      0,0049     
PCB 101 mg/kg ds  < 0,001  0,002    < 0,001  0,003    < 0,001  0,001   
PCB 118 mg/kg ds  < 0,001  0,002    < 0,001  0,003    < 0,001  0,001   
PCB 138 mg/kg ds  < 0,001  0,002    < 0,001  0,003    < 0,001  0,001   
PCB 153 mg/kg ds  < 0,001  0,002    < 0,001  0,003    < 0,001  0,001   
PCB 180 mg/kg ds  < 0,001  0,002    < 0,001  0,003    < 0,001  0,001   
PCB 28 mg/kg ds  < 0,001  0,002    < 0,001  0,003    < 0,001  0,001   
PCB 52 mg/kg ds  < 0,001  0,002    < 0,001  0,003    < 0,001  0,001   
som (7) PCB mg/kg ds    0,014  -0,01    0,020  0,00    0,010  -0,01 

     
TOELICHTING 

 Wet bodembescherming (Wbb) 
  Gehalte kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
  Gehalte groter dan de achtergrondwaarde, maar index maximaal gelijk aan 0,5 
  Gehalte groter dan de achtergrondwaarde en index groter dan 0,5, maar maximaal gelijk aan 1 
  Gehalte groter dan de interventiewaarde 
     
 GSSD: Gestandaardiseerde meetwaarde 



Verkennend bodemonderzoek  
Aanleg 110 kV kabelverbinding Hengelo Weideweg (HGLW) en Hengelo Oele (HGLO) 
projectnummer 0452535.100 
18 juni 2020 revisie 00 
  

 

 

Analyseresultaten grond  MMOG7 MMBG8 MMOG8 

Boringnummer  39, 38 40, 41, 42 40, 41, 42 
Monstertraject (m -mv)  1,20-1,70 0,00-0,35 0,95-1,60 
Analysedatum  05-02-2020 05-02-2020 05-02-2020 
Monsterconclusie Wbb  Voldoet aan achtergrondwaarde Overschrijding achtergrondwaarde Voldoet aan achtergrondwaarde 

     
BODEMKUNDIG        

Droge stof  % 73,30  81,10  72,70  
Lutum  % ds  18,0   4,0   12,6  
Organische stof % ds  3,2   3,6   3,4  

     
METALEN Eenheid Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 
barium mg/kg ds  53  68(6)    69  214(6)    45  75(6)   
cadmium mg/kg ds  < 0,2  0,200  -0,03  0,44  0,690  0,01  < 0,2  0,200  -0,03 
kobalt mg/kg ds  6,9  8,800  -0,04  6,4  18,500  0,02  7,4  12  -0,02 
koper mg/kg ds  9,1  11,800  -0,19  13  24  -0,11  7,9  11,600  -0,19 
kwik mg/kg ds  < 0,05  0,040  0,00  0,21  0,290  0,00  < 0,05  0,040  0,00 
lood mg/kg ds  < 10  8  -0,09  25  37  -0,03  < 10  9  -0,09 
molybdeen mg/kg ds  < 1,5  1,100  0,00  < 1,5  1,100  0,00  < 1,5  1,100  0,00 
nikkel mg/kg ds  23  29  -0,09  11  28  -0,11  22  34  -0,02 
zink mg/kg ds  33  42  -0,17  67  139  0,00  30  45  -0,16 

     
PAK Eenheid Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 
antraceen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
benzo(a)antraceen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
benzo(a)pyreen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
chryseen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
fenantreen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
fluorantheen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
naftaleen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto mg/kg ds  0,35      0,35      0,35     
som (10) PAK mg/kg ds    0,350  -0,03    0,350  -0,03    0,350  -0,03 

     
OVERIGE (ORG.) VERBINDINGEN Eenheid Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  < 3  7(6)    < 3  6(6)    < 3  6(6)   
Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  36  113  -0,02  < 35  68  -0,03  < 35  72  -0,02 
Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  < 5  11(6)    < 5  10(6)    < 5  10(6)   
Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  < 5  11(6)    < 5  10(6)    < 5  10(6)   
Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  13  41(6)    < 11  21(6)    < 11  23(6)   
Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  17  53(6)    5,8  16,100(6)    9,8  28,800(6)   
Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  < 6  13(6)    < 6  12(6)    < 6  12(6)   

     
TOELICHTING 

 Wet bodembescherming (Wbb) 
  Gehalte kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
  Gehalte groter dan de achtergrondwaarde, maar index maximaal gelijk aan 0,5 
  Gehalte groter dan de achtergrondwaarde en index groter dan 0,5, maar maximaal gelijk aan 1 
  Gehalte groter dan de interventiewaarde 
     
 GSSD: Gestandaardiseerde meetwaarde 
 6: Heeft geen normwaarde 



Verkennend bodemonderzoek  
Aanleg 110 kV kabelverbinding Hengelo Weideweg (HGLW) en Hengelo Oele (HGLO) 
projectnummer 0452535.100 
18 juni 2020 revisie 00 
  

 

 

Analyseresultaten grond  MMOG7 MMBG8 MMOG8 

     
PCB`S Eenheid Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 
PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,0049      0,0049      0,0049     
PCB 101 mg/kg ds  < 0,001  0,002    < 0,001  0,002    < 0,001  0,002   
PCB 118 mg/kg ds  < 0,001  0,002    < 0,001  0,002    < 0,001  0,002   
PCB 138 mg/kg ds  < 0,001  0,002    < 0,001  0,002    < 0,001  0,002   
PCB 153 mg/kg ds  < 0,001  0,002    < 0,001  0,002    < 0,001  0,002   
PCB 180 mg/kg ds  < 0,001  0,002    < 0,001  0,002    < 0,001  0,002   
PCB 28 mg/kg ds  < 0,001  0,002    < 0,001  0,002    < 0,001  0,002   
PCB 52 mg/kg ds  < 0,001  0,002    < 0,001  0,002    < 0,001  0,002   
som (7) PCB mg/kg ds    0,015  -0,01    0,014  -0,01    0,014  -0,01 

     
TOELICHTING 

 Wet bodembescherming (Wbb) 
  Gehalte kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
  Gehalte groter dan de achtergrondwaarde, maar index maximaal gelijk aan 0,5 
  Gehalte groter dan de achtergrondwaarde en index groter dan 0,5, maar maximaal gelijk aan 1 
  Gehalte groter dan de interventiewaarde 
     
 GSSD: Gestandaardiseerde meetwaarde 



Verkennend bodemonderzoek  
Aanleg 110 kV kabelverbinding Hengelo Weideweg (HGLW) en Hengelo Oele (HGLO) 
projectnummer 0452535.100 
18 juni 2020 revisie 00 
  

 

 

Analyseresultaten grond  MMBG9 MMOG9 MMBG10 

Boringnummer  46, 48, 49, 51, 44 46, 47, 50, 44 53, 55 
Monstertraject (m -mv)  0,00-0,40 0,70-1,90 0,00-0,30 
Analysedatum  05-02-2020 05-02-2020 06-02-2020 
Monsterconclusie Wbb  Voldoet aan achtergrondwaarde Voldoet aan achtergrondwaarde Voldoet aan achtergrondwaarde 

     
BODEMKUNDIG        

Droge stof  % 79,90  77,90  79,40  
Lutum  % ds  4,3   10,7   4,0  
Organische stof % ds  4,2   0,7   3,8  

     
METALEN Eenheid Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 
barium mg/kg ds  26  78(6)    34  63(6)    < 20  43(6)   
cadmium mg/kg ds  0,3  0,500  -0,01  < 0,2  0,200  -0,03  0,2  0,300  -0,02 
kobalt mg/kg ds  < 3  6  -0,05  5,5  9,900  -0,03  < 3  6  -0,05 
koper mg/kg ds  19  34  -0,04  6,9  11  -0,19  17  31  -0,06 
kwik mg/kg ds  0,11  0,150  0,00  < 0,05  0,040  0,00  0,062  0,085  0,00 
lood mg/kg ds  14  20  -0,06  < 10  9  -0,09  18  26  -0,05 
molybdeen mg/kg ds  < 1,5  1,100  0,00  < 1,5  1,100  0,00  < 1,5  1,100  0,00 
nikkel mg/kg ds  4,1  10  -0,38  19  32  -0,05  < 4  7  -0,43 
zink mg/kg ds  48  97  -0,07  27  44  -0,17  31  64  -0,13 

     
PAK Eenheid Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 
antraceen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
benzo(a)antraceen mg/kg ds  0,057  0,057    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
benzo(a)pyreen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
chryseen mg/kg ds  0,063  0,063    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
fenantreen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
fluorantheen mg/kg ds  0,087  0,087    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
naftaleen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto mg/kg ds  0,45      0,35      0,35     
som (10) PAK mg/kg ds    0,450  -0,03    0,350  -0,03    0,350  -0,03 

     
OVERIGE (ORG.) VERBINDINGEN Eenheid Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  < 3  5(6)    < 3  11(6)    < 3  6(6)   
Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  < 35  58  -0,03  < 35  123  -0,01  < 35  64  -0,03 
Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  < 5  8(6)    < 5  18(6)    < 5  9(6)   
Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  < 5  8(6)    < 5  18(6)    < 5  9(6)   
Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  < 11  18(6)    < 11  39(6)    < 11  20(6)   
Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  5,1  12,100(6)    5,4  27(6)    < 5  9(6)   
Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  < 6  10(6)    < 6  21(6)    < 6  11(6)   

     
TOELICHTING 

 Wet bodembescherming (Wbb) 
  Gehalte kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
  Gehalte groter dan de achtergrondwaarde, maar index maximaal gelijk aan 0,5 
  Gehalte groter dan de achtergrondwaarde en index groter dan 0,5, maar maximaal gelijk aan 1 
  Gehalte groter dan de interventiewaarde 
     
 GSSD: Gestandaardiseerde meetwaarde 
 6: Heeft geen normwaarde 



Verkennend bodemonderzoek  
Aanleg 110 kV kabelverbinding Hengelo Weideweg (HGLW) en Hengelo Oele (HGLO) 
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18 juni 2020 revisie 00 
  

 

 

Analyseresultaten grond  MMBG9 MMOG9 MMBG10 

     
PCB`S Eenheid Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 
PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,0049      0,0049      0,0049     
PCB 101 mg/kg ds  < 0,001  0,002    < 0,001  0,004    < 0,001  0,002   
PCB 118 mg/kg ds  < 0,001  0,002    < 0,001  0,004    < 0,001  0,002   
PCB 138 mg/kg ds  < 0,001  0,002    < 0,001  0,004    < 0,001  0,002   
PCB 153 mg/kg ds  < 0,001  0,002    < 0,001  0,004    < 0,001  0,002   
PCB 180 mg/kg ds  < 0,001  0,002    < 0,001  0,004    < 0,001  0,002   
PCB 28 mg/kg ds  < 0,001  0,002    < 0,001  0,004    < 0,001  0,002   
PCB 52 mg/kg ds  < 0,001  0,002    < 0,001  0,004    < 0,001  0,002   
som (7) PCB mg/kg ds    0,012  -0,01    0,025  0,01    0,013  -0,01 

     
TOELICHTING 

 Wet bodembescherming (Wbb) 
  Gehalte kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
  Gehalte groter dan de achtergrondwaarde, maar index maximaal gelijk aan 0,5 
  Gehalte groter dan de achtergrondwaarde en index groter dan 0,5, maar maximaal gelijk aan 1 
  Gehalte groter dan de interventiewaarde 
     
 GSSD: Gestandaardiseerde meetwaarde 



Verkennend bodemonderzoek  
Aanleg 110 kV kabelverbinding Hengelo Weideweg (HGLW) en Hengelo Oele (HGLO) 
projectnummer 0452535.100 
18 juni 2020 revisie 00 
  

 

 

Analyseresultaten grond  MMOG10 MMBG11A MMOG11A 

Boringnummer  54, 55 56, 57, 58, 59 56, 57, 59 
Monstertraject (m -mv)  0,90-1,65 0,00-0,35 0,70-2,00 
Analysedatum  06-02-2020 10-02-2020 10-02-2020 
Monsterconclusie Wbb  Voldoet aan achtergrondwaarde Voldoet aan achtergrondwaarde Voldoet aan achtergrondwaarde 

     
BODEMKUNDIG        

Droge stof  % 62,00  81,20  80,50  
Lutum  % ds  8,0   5,7   7,4  
Organische stof % ds  7,8   2,8   3,5  

     
METALEN Eenheid Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 
barium mg/kg ds  40  89(6)    21  56(6)    32  74(6)   
cadmium mg/kg ds  < 0,2  0,200  -0,03  < 0,2  0,200  -0,03  < 0,2  0,200  -0,03 
kobalt mg/kg ds  3,7  7,900  -0,04  < 3  5  -0,06  4,8  10,600  -0,03 
koper mg/kg ds  < 5  5  -0,23  6,9  12,400  -0,18  6,3  10,500  -0,20 
kwik mg/kg ds  0,059  0,074  0,00  0,082  0,110  0,00  < 0,05  0,050  0,00 
lood mg/kg ds  11  14  -0,08  < 10  10  -0,08  < 10  10  -0,08 
molybdeen mg/kg ds  < 1,5  1,100  0,00  < 1,5  1,100  0,00  < 1,5  1,100  0,00 
nikkel mg/kg ds  10  19  -0,25  6,3  14  -0,32  13  26  -0,14 
zink mg/kg ds  < 20  23  -0,20  28  55  -0,15  28  51  -0,15 

     
PAK Eenheid Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 
antraceen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
benzo(a)antraceen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
benzo(a)pyreen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
chryseen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
fenantreen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
fluorantheen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
naftaleen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto mg/kg ds  0,35      0,35      0,35     
som (10) PAK mg/kg ds    0,350  -0,03    0,350  -0,03    0,350  -0,03 

     
OVERIGE (ORG.) VERBINDINGEN Eenheid Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  < 3  3(6)    < 3  8(6)    < 3  6(6)   
Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  36  46  -0,03  < 35  88  -0,02  < 35  70  -0,02 
Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  < 5  4(6)    < 5  13(6)    < 5  10(6)   
Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  < 5  4(6)    < 5  13(6)    < 5  10(6)   
Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  15  19(6)    < 11  28(6)    14  40(6)   
Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  15  19(6)    < 5  13(6)    11  31(6)   
Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  < 6  5(6)    < 6  15(6)    < 6  12(6)   

     
TOELICHTING 

 Wet bodembescherming (Wbb) 
  Gehalte kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
  Gehalte groter dan de achtergrondwaarde, maar index maximaal gelijk aan 0,5 
  Gehalte groter dan de achtergrondwaarde en index groter dan 0,5, maar maximaal gelijk aan 1 
  Gehalte groter dan de interventiewaarde 
     
 GSSD: Gestandaardiseerde meetwaarde 
 6: Heeft geen normwaarde 



Verkennend bodemonderzoek  
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Analyseresultaten grond  MMOG10 MMBG11A MMOG11A 

     
PCB`S Eenheid Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 
PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,0049      0,0049      0,0049     
PCB 101 mg/kg ds  < 0,001  0,001    < 0,001  0,003    < 0,001  0,002   
PCB 118 mg/kg ds  < 0,001  0,001    < 0,001  0,003    < 0,001  0,002   
PCB 138 mg/kg ds  < 0,001  0,001    < 0,001  0,003    < 0,001  0,002   
PCB 153 mg/kg ds  < 0,001  0,001    < 0,001  0,003    < 0,001  0,002   
PCB 180 mg/kg ds  < 0,001  0,001    < 0,001  0,003    < 0,001  0,002   
PCB 28 mg/kg ds  < 0,001  0,001    < 0,001  0,003    < 0,001  0,002   
PCB 52 mg/kg ds  < 0,001  0,001    < 0,001  0,003    < 0,001  0,002   
som (7) PCB mg/kg ds    0,006  -0,01    0,018  0,00    0,014  -0,01 

     
TOELICHTING 

 Wet bodembescherming (Wbb) 
  Gehalte kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
  Gehalte groter dan de achtergrondwaarde, maar index maximaal gelijk aan 0,5 
  Gehalte groter dan de achtergrondwaarde en index groter dan 0,5, maar maximaal gelijk aan 1 
  Gehalte groter dan de interventiewaarde 
     
 GSSD: Gestandaardiseerde meetwaarde 
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Bijlage 4 Analyseresultaten grondwatermonsters 
met overschrijdingen normwaarden 
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Analyseresultaten grondwater  09A-1-2 18-1-1 30-1-1 
Filter (m -mv)  1,70-2,70 2,00-3,00 3,00-4,00 
Analysedatum  01-05-2020 26-02-2020 26-02-2020 
Monsterconclusie Wbb  Overschrijding streefwaarde Overschrijding streefwaarde Overschrijding streefwaarde 

     

BODEMKUNDIG     
Grondwaterstand m -mv 1,30  0,10  0,60  
pH  6,62  7,20  63,00  
EC µS/cm 650  290  730  
Troebelheid NTU 15  85  177  

     
METALEN Eenheid Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 
barium µg/l  59  59  0,02  59  59  0,02  81  81  0,05 
cadmium µg/l  < 0,2  0,100  -0,05  < 0,2  0,100  -0,05  < 0,2  0,100  -0,05 
kobalt µg/l  < 2  1  -0,24  < 2  1  -0,24  < 2  1  -0,24 
koper µg/l  < 2  1  -0,23  3  3  -0,20  3,2  3,200  -0,20 
kwik µg/l  < 0,05  0,040  -0,04  < 0,05  0,040  -0,04  < 0,05  0,040  -0,04 
lood µg/l  < 2  1  -0,23  < 2  1  -0,23  < 2  1  -0,23 
molybdeen µg/l  < 2  1  -0,01  < 2  1  -0,01  < 2  1  -0,01 
nikkel µg/l  < 3  2  -0,22  10  10  -0,08  < 3  2  -0,22 
zink µg/l  18  18  -0,06  40  40  -0,03  51  51  -0,02 

     
AROMATISCHE VERBINDINGEN Eenheid Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 
1,2-xyleen µg/l  < 0,1  0,100    < 0,1  0,100    < 0,1  0,100   
benzeen µg/l  < 0,2  0,100  0,00  < 0,2  0,100  0,00  < 0,2  0,100  0,00 
ethylbenzeen µg/l  < 0,2  0,100  -0,03  < 0,2  0,100  -0,03  < 0,2  0,100  -0,03 
som (16) aromatische oplosmiddelen µg/l    0,770(2,14)      0,770(2,14)      0,770(2,14)   
som (3) xyleen µg/l    0,210  0,00    0,210  0,00    0,210  0,00 
som 1,3- en 1,4-xyleen µg/l  < 0,2  0,100    < 0,2  0,100    < 0,2  0,100   
som monocyclische aromatische 
koolwaterstoffen (BTEX) µg/l  < 0,9      < 0,9      < 0,9     

styreen µg/l  < 0,2  0,100  -0,02  < 0,2  0,100  -0,02  < 0,2  0,100  -0,02 
tolueen µg/l  < 0,2  0,100  -0,01  < 0,2  0,100  -0,01  < 0,2  0,100  -0,01 
Xylenen (som, 0.7 factor) µg/l  0,21      0,21      0,21     

     
PAK Eenheid Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 
naftaleen µg/l  < 0,02  0,010  0,00  < 0,02  0,010  0,00  < 0,02  0,010  0,00 
som (10) PAK -    0(11)      0(11)      0(11)   

     
 TOELICHTING  

 Wet bodembescherming (Wbb)  
  Concentratie kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde  
  Concentratie groter dan de streefwaarde, maar index maximaal gelijk aan 0,5  
  Concentratie groter dan de streefwaarde en index groter dan 0,5, maar maximaal gelijk aan 1  
  Concentratie groter dan de interventiewaarde  

     
 GSSD: Gestandaardiseerde meetwaarde  
 2: Enkele parameters ontbreken in de som  
 11: Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie  
 14: Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing  



Verkennend bodemonderzoek  
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Analyseresultaten grondwater  09A-1-2 18-1-1 30-1-1 

     
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN Eenheid Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 
1,1,1-trichloorethaan µg/l  < 0,1  0,100  0,00  < 0,1  0,100  0,00  < 0,1  0,100  0,00 
1,1,2-trichloorethaan µg/l  < 0,1  0,100  0,00  < 0,1  0,100  0,00  < 0,1  0,100  0,00 
1,1-dichloorethaan µg/l  < 0,2  0,100  -0,01  < 0,2  0,100  -0,01  < 0,2  0,100  -0,01 
1,1-dichlooretheen µg/l  < 0,1  0,100  0,01  < 0,1  0,100  0,01  < 0,1  0,100  0,01 
1,1-dichloorpropaan µg/l  < 0,2  0,100    < 0,2  0,100    < 0,2  0,100   
1,2-dichloorethaan µg/l  < 0,2  0,100  -0,02  < 0,2  0,100  -0,02  < 0,2  0,100  -0,02 
1,2-dichloorpropaan µg/l  < 0,2  0,100    < 0,2  0,100    < 0,2  0,100   
1,3-dichloorpropaan µg/l  < 0,2  0,100    < 0,2  0,100    < 0,2  0,100   
1.2-Dichloorethenen (som, 0.7 facto µg/l  0,14      0,14      0,14     
chlooretheen µg/l  < 0,1  0,100  0,02  < 0,1  0,100  0,02  < 0,1  0,100  0,02 
cis-1,2-dichlooretheen µg/l  < 0,1  0,100    < 0,1  0,100    < 0,1  0,100   
CKW (som) µg/l  < 1,6      < 1,6      < 1,6     
dichloormethaan µg/l  < 0,2  0,100  0,00  < 0,2  0,100  0,00  < 0,2  0,100  0,00 
Dichloorpropanen (0,7 som, 
1,1+1,2+1,3) µg/l  0,42      0,42      0,42     

som (3) dichloorpropaan µg/l    0,420  0,00    0,420  0,00    0,420  0,00 
som dichlooretheen-isomeren µg/l    0,140  0,01    0,140  0,01    0,140  0,01 
tetrachlooretheen µg/l  < 0,1  0,100  0,00  < 0,1  0,100  0,00  < 0,1  0,100  0,00 
tetrachloormethaan µg/l  < 0,1  0,100  0,01  < 0,1  0,100  0,01  < 0,1  0,100  0,01 
trans-1,2-dichlooretheen µg/l  < 0,1  0,100    < 0,1  0,100    < 0,1  0,100   
tribroommethaan µg/l  < 0,2  0,100(14)    < 0,2  0,100(14)    < 0,2  0,100(14)   
trichlooretheen µg/l  < 0,2  0,100  -0,05  < 0,2  0,100  -0,05  < 0,2  0,100  -0,05 
trichloormethaan µg/l  < 0,2  0,100  -0,01  < 0,2  0,100  -0,01  < 0,2  0,100  -0,01 

     
OVERIGE (ORG.) VERBINDINGEN Eenheid Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 
Minerale olie C10 - C12 µg/l  < 10  7(6)    < 10  7(6)    < 10  7(6)   
Minerale olie C10 - C40 µg/l  < 50  35  -0,03  < 50  35  -0,03  < 50  35  -0,03 
Minerale olie C12 - C16 µg/l  < 10  7(6)    < 10  7(6)    < 10  7(6)   
Minerale olie C16 - C21 µg/l  < 10  7(6)    < 10  7(6)    < 10  7(6)   
Minerale olie C21 - C30 µg/l  < 15  11(6)    < 15  11(6)    < 15  11(6)   
Minerale olie C30 - C35 µg/l  < 10  7(6)    < 10  7(6)    < 10  7(6)   
Minerale olie C35 - C40 µg/l  < 10  7(6)    < 10  7(6)    < 10  7(6)   

     
 TOELICHTING  

 Wet bodembescherming (Wbb)  
  Concentratie kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde  
  Concentratie groter dan de streefwaarde, maar index maximaal gelijk aan 0,5  
  Concentratie groter dan de streefwaarde en index groter dan 0,5, maar maximaal gelijk aan 1  
  Concentratie groter dan de interventiewaarde  

     
 GSSD: Gestandaardiseerde meetwaarde  
 6: Heeft geen normwaarde  
 14: Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing  



Verkennend bodemonderzoek  
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Analyseresultaten grondwater  36-1-2 39-1-2 40-1-2 

Filter (m -mv)  1,50-2,50 3,00-4,00 3,00-4,00 
Analysedatum  26-02-2020 26-02-2020 26-02-2020 
Monsterconclusie Wbb  Voldoet aan streefwaarde Overschrijding streefwaarde Overschrijding streefwaarde 

     

BODEMKUNDIG     
Grondwaterstand m -mv 0,70  0,55  0,15  
pH  7,20  7,00  6,60  
EC µS/cm 285  880  880  
Troebelheid NTU 35  49  7  

     
METALEN Eenheid Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 
barium µg/l  43  43  -0,01  110  110  0,10  140  140  0,16 
cadmium µg/l  < 0,2  0,100  -0,05  < 0,2  0,100  -0,05  < 0,2  0,100  -0,05 
kobalt µg/l  < 2  1  -0,24  < 2  1  -0,24  2,2  2,200  -0,22 
koper µg/l  5,4  5,400  -0,16  < 2  1  -0,23  2,9  2,900  -0,20 
kwik µg/l  < 0,05  0,040  -0,04  < 0,05  0,040  -0,04  < 0,05  0,040  -0,04 
lood µg/l  < 2  1  -0,23  < 2  1  -0,23  < 2  1  -0,23 
molybdeen µg/l  < 2  1  -0,01  < 2  1  -0,01  < 2  1  -0,01 
nikkel µg/l  < 3  2  -0,22  4,4  4,400  -0,18  3,8  3,800  -0,19 
zink µg/l  < 10  7  -0,08  32  32  -0,04  15  15  -0,07 

     
AROMATISCHE VERBINDINGEN Eenheid Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 
1,2-xyleen µg/l  < 0,1  0,100    < 0,1  0,100    < 0,1  0,100   
benzeen µg/l  < 0,2  0,100  0,00  < 0,2  0,100  0,00  < 0,2  0,100  0,00 
ethylbenzeen µg/l  < 0,2  0,100  -0,03  < 0,2  0,100  -0,03  < 0,2  0,100  -0,03 
som (16) aromatische oplosmiddelen µg/l    0,770(2,14)      0,770(2,14)      0,770(2,14)   
som (3) xyleen µg/l    0,210  0,00    0,210  0,00    0,210  0,00 
som 1,3- en 1,4-xyleen µg/l  < 0,2  0,100    < 0,2  0,100    < 0,2  0,100   
som monocyclische aromatische 
koolwaterstoffen (BTEX) µg/l  < 0,9      < 0,9      < 0,9     

styreen µg/l  < 0,2  0,100  -0,02  < 0,2  0,100  -0,02  < 0,2  0,100  -0,02 
tolueen µg/l  < 0,2  0,100  -0,01  < 0,2  0,100  -0,01  < 0,2  0,100  -0,01 
Xylenen (som, 0.7 factor) µg/l  0,21      0,21      0,21     

     
PAK Eenheid Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 
naftaleen µg/l  < 0,02  0,010  0,00  < 0,02  0,010  0,00  < 0,02  0,010  0,00 
som (10) PAK -    0(11)      0(11)      0(11)   

     
 TOELICHTING  

 Wet bodembescherming (Wbb)  
  Concentratie kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde  
  Concentratie groter dan de streefwaarde, maar index maximaal gelijk aan 0,5  
  Concentratie groter dan de streefwaarde en index groter dan 0,5, maar maximaal gelijk aan 1  
  Concentratie groter dan de interventiewaarde  

     
 GSSD: Gestandaardiseerde meetwaarde  
 2: Enkele parameters ontbreken in de som  
 11: Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie  
 14: Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing  
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Analyseresultaten grondwater  36-1-2 39-1-2 40-1-2 

     
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN Eenheid Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 
1,1,1-trichloorethaan µg/l  < 0,1  0,100  0,00  < 0,1  0,100  0,00  < 0,1  0,100  0,00 
1,1,2-trichloorethaan µg/l  < 0,1  0,100  0,00  < 0,1  0,100  0,00  < 0,1  0,100  0,00 
1,1-dichloorethaan µg/l  < 0,2  0,100  -0,01  < 0,2  0,100  -0,01  < 0,2  0,100  -0,01 
1,1-dichlooretheen µg/l  < 0,1  0,100  0,01  < 0,1  0,100  0,01  < 0,1  0,100  0,01 
1,1-dichloorpropaan µg/l  < 0,2  0,100    < 0,2  0,100    < 0,2  0,100   
1,2-dichloorethaan µg/l  < 0,2  0,100  -0,02  < 0,2  0,100  -0,02  < 0,2  0,100  -0,02 
1,2-dichloorpropaan µg/l  < 0,2  0,100    < 0,2  0,100    < 0,2  0,100   
1,3-dichloorpropaan µg/l  < 0,2  0,100    < 0,2  0,100    < 0,2  0,100   
1.2-Dichloorethenen (som, 0.7 facto µg/l  0,14      0,14      0,14     
chlooretheen µg/l  < 0,1  0,100  0,02  < 0,1  0,100  0,02  < 0,1  0,100  0,02 
cis-1,2-dichlooretheen µg/l  < 0,1  0,100    < 0,1  0,100    < 0,1  0,100   
CKW (som) µg/l  < 1,6      < 1,6      < 1,6     
dichloormethaan µg/l  < 0,2  0,100  0,00  < 0,2  0,100  0,00  < 0,2  0,100  0,00 
Dichloorpropanen (0,7 som, 
1,1+1,2+1,3) µg/l  0,42      0,42      0,42     

som (3) dichloorpropaan µg/l    0,420  0,00    0,420  0,00    0,420  0,00 
som dichlooretheen-isomeren µg/l    0,140  0,01    0,140  0,01    0,140  0,01 
tetrachlooretheen µg/l  < 0,1  0,100  0,00  < 0,1  0,100  0,00  < 0,1  0,100  0,00 
tetrachloormethaan µg/l  < 0,1  0,100  0,01  < 0,1  0,100  0,01  < 0,1  0,100  0,01 
trans-1,2-dichlooretheen µg/l  < 0,1  0,100    < 0,1  0,100    < 0,1  0,100   
tribroommethaan µg/l  < 0,2  0,100(14)    < 0,2  0,100(14)    < 0,2  0,100(14)   
trichlooretheen µg/l  < 0,2  0,100  -0,05  < 0,2  0,100  -0,05  < 0,2  0,100  -0,05 
trichloormethaan µg/l  < 0,2  0,100  -0,01  < 0,2  0,100  -0,01  < 0,2  0,100  -0,01 

     
OVERIGE (ORG.) VERBINDINGEN Eenheid Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 
Minerale olie C10 - C12 µg/l  < 10  7(6)    < 10  7(6)    < 10  7(6)   
Minerale olie C10 - C40 µg/l  < 50  35  -0,03  < 50  35  -0,03  < 50  35  -0,03 
Minerale olie C12 - C16 µg/l  < 10  7(6)    < 10  7(6)    < 10  7(6)   
Minerale olie C16 - C21 µg/l  < 10  7(6)    < 10  7(6)    < 10  7(6)   
Minerale olie C21 - C30 µg/l  < 15  11(6)    < 15  11(6)    < 15  11(6)   
Minerale olie C30 - C35 µg/l  < 10  7(6)    < 10  7(6)    < 10  7(6)   
Minerale olie C35 - C40 µg/l  < 10  7(6)    < 10  7(6)    < 10  7(6)   

     
 TOELICHTING  

 Wet bodembescherming (Wbb)  
  Concentratie kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde  
  Concentratie groter dan de streefwaarde, maar index maximaal gelijk aan 0,5  
  Concentratie groter dan de streefwaarde en index groter dan 0,5, maar maximaal gelijk aan 1  
  Concentratie groter dan de interventiewaarde  

     
 GSSD: Gestandaardiseerde meetwaarde  
 6: Heeft geen normwaarde  
 14: Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing  
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Analyseresultaten grondwater  48-1-1 55-1-2 56-1-3 

Filter (m -mv)  3,00-4,00 1,50-2,50 3,00-4,00 
Analysedatum  26-02-2020 26-02-2020 26-02-2020 
Monsterconclusie Wbb  Voldoet aan streefwaarde Overschrijding streefwaarde Overschrijding streefwaarde 

     

BODEMKUNDIG     
Grondwaterstand m -mv 0,35  0,35  0,15  
pH  7,10  6,90  6,70  
EC µS/cm 500  330  780  
Troebelheid NTU 24  11  22  

     
METALEN Eenheid Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 
barium µg/l  46  46  -0,01  190  190  0,24  130  130  0,14 
cadmium µg/l  < 0,2  0,100  -0,05  0,26  0,260  -0,03  < 0,2  0,100  -0,05 
kobalt µg/l  < 2  1  -0,24  < 2  1  -0,24  < 2  1  -0,24 
koper µg/l  3,7  3,700  -0,19  < 2  1  -0,23  3,6  3,600  -0,19 
kwik µg/l  < 0,05  0,040  -0,04  < 0,05  0,040  -0,04  < 0,05  0,040  -0,04 
lood µg/l  < 2  1  -0,23  < 2  1  -0,23  < 2  1  -0,23 
molybdeen µg/l  < 2  1  -0,01  < 2  1  -0,01  < 2  1  -0,01 
nikkel µg/l  3,8  3,800  -0,19  < 3  2  -0,22  9  9  -0,10 
zink µg/l  18  18  -0,06  54  54  -0,01  57  57  -0,01 

     
AROMATISCHE VERBINDINGEN Eenheid Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 
1,2-xyleen µg/l  < 0,1  0,100    < 0,1  0,100    < 0,1  0,100   
benzeen µg/l  < 0,2  0,100  0,00  < 0,2  0,100  0,00  < 0,2  0,100  0,00 
ethylbenzeen µg/l  < 0,2  0,100  -0,03  < 0,2  0,100  -0,03  < 0,2  0,100  -0,03 
som (16) aromatische oplosmiddelen µg/l    0,770(2,14)      0,770(2,14)      0,770(2,14)   
som (3) xyleen µg/l    0,210  0,00    0,210  0,00    0,210  0,00 
som 1,3- en 1,4-xyleen µg/l  < 0,2  0,100    < 0,2  0,100    < 0,2  0,100   
som monocyclische aromatische 
koolwaterstoffen (BTEX) µg/l  < 0,9      < 0,9      < 0,9     

styreen µg/l  < 0,2  0,100  -0,02  < 0,2  0,100  -0,02  < 0,2  0,100  -0,02 
tolueen µg/l  < 0,2  0,100  -0,01  < 0,2  0,100  -0,01  < 0,2  0,100  -0,01 
Xylenen (som, 0.7 factor) µg/l  0,21      0,21      0,21     

     
PAK Eenheid Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 
naftaleen µg/l  < 0,02  0,010  0,00  < 0,02  0,010  0,00  < 0,02  0,010  0,00 
som (10) PAK -    0(11)      0(11)      0(11)   

     
 TOELICHTING  

 Wet bodembescherming (Wbb)  
  Concentratie kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde  
  Concentratie groter dan de streefwaarde, maar index maximaal gelijk aan 0,5  
  Concentratie groter dan de streefwaarde en index groter dan 0,5, maar maximaal gelijk aan 1  
  Concentratie groter dan de interventiewaarde  

     
 GSSD: Gestandaardiseerde meetwaarde  
 2: Enkele parameters ontbreken in de som  
 11: Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie  
 14: Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing  
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Analyseresultaten grondwater  48-1-1 55-1-2 56-1-3 

     
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN Eenheid Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 
1,1,1-trichloorethaan µg/l  < 0,1  0,100  0,00  < 0,1  0,100  0,00  < 0,1  0,100  0,00 
1,1,2-trichloorethaan µg/l  < 0,1  0,100  0,00  < 0,1  0,100  0,00  < 0,1  0,100  0,00 
1,1-dichloorethaan µg/l  < 0,2  0,100  -0,01  < 0,2  0,100  -0,01  < 0,2  0,100  -0,01 
1,1-dichlooretheen µg/l  < 0,1  0,100  0,01  < 0,1  0,100  0,01  < 0,1  0,100  0,01 
1,1-dichloorpropaan µg/l  < 0,2  0,100    < 0,2  0,100    < 0,2  0,100   
1,2-dichloorethaan µg/l  < 0,2  0,100  -0,02  < 0,2  0,100  -0,02  < 0,2  0,100  -0,02 
1,2-dichloorpropaan µg/l  < 0,2  0,100    < 0,2  0,100    < 0,2  0,100   
1,3-dichloorpropaan µg/l  < 0,2  0,100    < 0,2  0,100    < 0,2  0,100   
1.2-Dichloorethenen (som, 0.7 facto µg/l  0,14      0,14      0,14     
chlooretheen µg/l  < 0,1  0,100  0,02  < 0,1  0,100  0,02  < 0,1  0,100  0,02 
cis-1,2-dichlooretheen µg/l  < 0,1  0,100    < 0,1  0,100    < 0,1  0,100   
CKW (som) µg/l  < 1,6      < 1,6      < 1,6     
dichloormethaan µg/l  < 0,2  0,100  0,00  < 0,2  0,100  0,00  < 0,2  0,100  0,00 
Dichloorpropanen (0,7 som, 
1,1+1,2+1,3) µg/l  0,42      0,42      0,42     

som (3) dichloorpropaan µg/l    0,420  0,00    0,420  0,00    0,420  0,00 
som dichlooretheen-isomeren µg/l    0,140  0,01    0,140  0,01    0,140  0,01 
tetrachlooretheen µg/l  < 0,1  0,100  0,00  < 0,1  0,100  0,00  < 0,1  0,100  0,00 
tetrachloormethaan µg/l  < 0,1  0,100  0,01  < 0,1  0,100  0,01  < 0,1  0,100  0,01 
trans-1,2-dichlooretheen µg/l  < 0,1  0,100    < 0,1  0,100    < 0,1  0,100   
tribroommethaan µg/l  < 0,2  0,100(14)    < 0,2  0,100(14)    < 0,2  0,100(14)   
trichlooretheen µg/l  < 0,2  0,100  -0,05  < 0,2  0,100  -0,05  < 0,2  0,100  -0,05 
trichloormethaan µg/l  < 0,2  0,100  -0,01  < 0,2  0,100  -0,01  < 0,2  0,100  -0,01 

     
OVERIGE (ORG.) VERBINDINGEN Eenheid Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 
Minerale olie C10 - C12 µg/l  < 10  7(6)    < 10  7(6)    < 10  7(6)   
Minerale olie C10 - C40 µg/l  < 50  35  -0,03  < 50  35  -0,03  < 50  35  -0,03 
Minerale olie C12 - C16 µg/l  < 10  7(6)    < 10  7(6)    < 10  7(6)   
Minerale olie C16 - C21 µg/l  < 10  7(6)    < 10  7(6)    < 10  7(6)   
Minerale olie C21 - C30 µg/l  < 15  11(6)    < 15  11(6)    < 15  11(6)   
Minerale olie C30 - C35 µg/l  < 10  7(6)    < 10  7(6)    < 10  7(6)   
Minerale olie C35 - C40 µg/l  < 10  7(6)    < 10  7(6)    < 10  7(6)   

     
 TOELICHTING  

 Wet bodembescherming (Wbb)  
  Concentratie kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde  
  Concentratie groter dan de streefwaarde, maar index maximaal gelijk aan 0,5  
  Concentratie groter dan de streefwaarde en index groter dan 0,5, maar maximaal gelijk aan 1  
  Concentratie groter dan de interventiewaarde  

     
 GSSD: Gestandaardiseerde meetwaarde  
 6: Heeft geen normwaarde  
 14: Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing  
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Bijlage 5:  Normwaarden grond en grondwater 
 

Tabel: Achtergrondwaarden en interventiewaarden grond9 (gehalten in mg/kg d.s.) 
  

Stof Achtergrond- 
waarde 

Interventie- 
waarde 

1. Metalen   

Antimoon 4,0* 22 

Arseen 20 76 

Barium - -
8
 

Cadmium 0,60 13 

Chroom III 55 180 

Chroom VI - 78 

Kobalt 15 190 

Koper 40 190 

Kwik (anorganisch) 0,15 36 

Kwik (organisch) - 4 

Lood 50 530 

Molybdeen 1,5* 190 

Nikkel 35 100 

Zink 140 720 

Beryllium - 30# 

Seleen - 100
#
 

Tellurium - 600
#
 

Thallium - 15
#
 

Tin 6,5 900# 

Vanadium 80 250# 

Zilver - 15# 

2. Overige organische stoffen   

Cyanide (vrij)5 3,0 20 

Cyanide (complex)
6 

5,5 50 

Thiocyanaat 6,0 20 

3. Aromatische verbindingen   

Benzeen 0,20* 1,1 

Ethylbenzeen 0,20* 110 

Tolueen 0,20* 32 

Xylenen (som)1 0,45* 17 

Styreen (vinylbenzeen) 0,25* 86 

Fenol 0,25 14 

Cresolen (som)1 0,30* 13 

Dodecylbenzeen 0,35* 1000# 

Aromatische oplosmiddelen1, 7 2,5* 200# 

Dihydroxybenzenen (som)
12

 - 8
#
 

4. Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) 

PAK’s (totaal) (som 10)
1
 1,5 40 

5. Gechloreerde koolwaterstoffen   

A. (Vluchtige koolwaterstoffen)   

Monochlooretheen (Vinylchloride) 0,10* 0,12 

Dichloormethaan 0,10 3,9 

1,1-dichloorethaan 0,20* 15 

1,2-dichloorethaan 0,20* 6,4 

1,1-dichlooretheen
2
 0,30* 0,3 

1,2-dichlooretheen (som)1 0,30* 1 

Dichloorpropanen (som)1 0,80* 2 

Trichloormethaan (chloroform) 0,25* 5,6 

1,1,1-trichloorethaan 0,25* 15 

1,1,2-trichloorethaan 0,3* 10 

Trichlooretheen (Tri) 0,25* 2,5 

Tetrachloormethaan (Tetra) 0,3* 0,7 

Tetrachlooretheen (Per) 0,15 8,8 

B. Chloorbenzenen   

Monochloorbenzeen 0,2* 15 

Dichloorbenzenen (som)1 2,0* 19 

Trichloorbenzenen (som)
1
 0,015* 11 

Tetrachloorbenzenen (som)1 0,0090* 2,2 

Pentachloorbenzenen 0,0025 6,7 

Hexachloorbenzeen 0,0085 2 

C. Chloorfenolen   

Monochloorfenolen (som)1 0,045 5,4 

Dichloorfenolen (som)1 0,20* 22 

Trichloorfenolen (som)1 0,0030* 22 

Tetrachloorfenolen (som)1 0,015* 21 

Pentachloorfenol 0,0030* 12 

 

Stof Achtergrond- 
waarde 

Interventie- 
waarde 

D. Polychloorbifenylen (PCB's)   

PCB’s (som 7)
1
 0,020 1 

E. Overige gechloreerde koolwaterstoffen  

Monochlooranilinen (som)1 0,20* 50 

Dioxine (som TEQ)1 0,000055* 0,00018 

Chloornaftaleen (som)
1
 0,070* 23 

Dichlooranilinen - 50
#
 

Trichlooranilinen - 10# 

Tetrachlooranilinen - 30
#
 

Pentachlooranilinen 0,15* 10# 

4-chloormethylfenolen 0,60* 15# 

6. Bestrijdingsmiddelen   

A. Organochloor-bestrijdingsmiddelen  

Chloordaan (som)1 0,0020 4 

DDT (som)1 0,20 1,7 

DDE (som)1 0,10 2,3 

DDD (som)
1
 0,020 34 

Aldrin - 0,32 

Drins (som)1 0,015 4 

α-endosulfan 0,00090 4 

α-HCH 0,0010 17 

β-HCH 0,0020 1,6 

γ-HCH (lindaan) 0,0030 1,2 

Heptachloor 0,00070 4 

Heptachloorepoxide (som)1 0,0020 4 

Hexachloorbutadieen 0,003* - 

organochloorhoudende bestrijdingsmiddelen 
(som landbodem) 

0,40 - 

C. Organotinbestrijdingsmiddelen   

Organotinverbindingen (som)1, 10 0,15 2,5 

tributyltin (TBT)2, 10 0,065 - 

D. Chloorfenoxy-azijnzuur herbiciden   

MCPA 0,55* 4 

E. Overige bestrijdingsmiddelen 

Atrazine 0,035* 0,71 

Carbaryl 0,15* 0,45 

Carbofuran13 0,017* 0,0172 

niet chloorhoudende bestrijdingsmiddelen 0,090* - 

Azinfosmethyl 0,0075* 2# 

Maneb - 22
#
 

7. Overige stoffen   

Asbest
3
 0 100 

Cyclohexanon 2,0* 150 

Dimethyl ftalaat11 0,045* 82 

Diethyl ftalaat11 0,045* 53 

Di-isobutyl ftalaat
11

 0,045* 17 

Dibutyl ftalaat11 0,070* 36 

Butyl benzylftalaat
11

 0,070* 48 

Dihexyl ftalaat11 0,070* 220 

Di(2-ethylhexyl)ftalaat11 0,045* 60 

Minerale olie4 190 5000 

Pyridine 0,15* 11 

Tetrahydrofuran 0,45 7 

Tetrahydrothiofeen 1,5* 8,8 

Tribroommethaan (bromoform) 0,20* 75 

Acrylonitril 0,1* 0,1
#
 

Butanol 2,0* 30# 

1,2 butylacetaat 2,0* 200# 

Ethylacetaat 2,0* 75# 

Diethyleen glycol 8,0 270# 

Ethyleen glycol 5,0 100# 

Formaldehyde 0,1* 0,1# 

Isopropanol 0,75 220# 

Methanol 3,0 30# 

Methylethylketon 2,0* 35# 

Methyl-tert-buthyl ether (MTBE) 0,20* 100
#
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Toelichting:   

* Achtergrondwaarde is gebaseerd op de bepalingsgrens (intralaboratorium reproduceerbaarheid), omdat onvoldoende data beschikbaar zijn 
om een betrouwbare P95 af te leiden. 

# Voor deze stof is geen interventiewaarde vastgesteld, het gehalte betreft een niveau voor ernstige verontreiniging (INEV). 
1 Voor de samenstelling van de somparameters wordt verwezen naar bijlage N van de Regeling bodemkwaliteit.  

Voor de berekening van de som TEQ voor dioxine wordt verwezen naar bijlage B van de Regeling Bodemkwaliteit. Voor het optellen van 
meetwaarden beneden de bepalingsgrens wordt verwezen naar bijlage G onderdeel IV van de Regeling bodemkwaliteit. 

2 De interventiewaarde voor grond voor deze stof is gelijk of kleiner dan de bepalingsgrens (intralaboratorium reproduceerbaarheid). Indien 
de stof wordt aangetoond moeten de risico's nader worden onderzocht. Bij het aantreffen van vinylchloride of 1,1-dichlooretheen in grond 
moet tevens het grondwater worden onderzocht. 

3 Gewogen norm (concentratie serpentijn asbest + 10 x concentratie amfibool asbest). 
4 De definitie van minerale olie wordt beschreven bij de analysenorm. Indien er sprake is van een verontreiniging met mengsels (bijvoorbeeld 

benzine of huisbrandolie) dan dient naast het alkaangehalte ook het gehalte aan aromatische en/of polycyclische aromatische 
koolwaterstoffen bepaald te worden. Met deze somparameter is 
om praktische redenen volstaan. Nadere toxicologische en chemische differentiatie worden bestudeerd. 

5 Bij gehalten die de achtergrondwaarden overschrijden moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid van uitdamping. Wanneer 
uitdamping naar binnenlucht zou kunnen optreden, moet bij overschrijding van de achtergrondwaarde worden gemeten in de bodemlucht 
en moet worden getoetst aan de TCL (Toxicologisch Toelaatbare Concentratie in Lucht). 

6 Het gehalte cyanide-complex is gelijk aan het gehalte cyanide-totaal minus het gehalte cyanide-vrij, bepaald conform NEN-EN-ISO 14403-
1:2012, NEN-EN-ISO 14403-2:2012 en NEN-ISO 17380:2006. Indien geen cyanide-vrij wordt verwacht, mag het gehalte cyanide-complex 
gelijk worden gesteld aan het gehalte cyanide-totaal (en hoeft dus alleen het gehalte cyanide-totaal te worden gemeten). 

7 De achtergrondwaarde van deze somparameter gaat uit van de aanwezigheid van meerdere van de 16 componenten, die tot deze 
somparameter worden gerekend (zie bijlage N). De hoogte van de achtergrondwaarde is gebaseerd op de som van de bepalingsgrenzen 
vermenigvuldigd met 0,7. Sommige componenten zijn tevens individueel genormeerd. Binnen de somparameter mag de achtergrondwaarde 
van de individueel genormeerde componenten niet worden overschreden. Voor de componenten, die niet individueel zijn genormeerd, 
geldt per component een maximum gehalte van 0,45 mg/kg ds, voor de achtergrondwaarde. 

8 De norm voor barium is tijdelijk ingetrokken. Gebleken is dat de interventiewaarde voor barium lager was dan het gehalte dat van nature in 
de bodem voorkomt. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de natuurlijke achtergrond als gevolg van een 
antropogene bron, kan dit gehalte worden beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 920 mg/kg. Deze 
voormalige interventiewaarde is op dezelfde manier onderbouwd als de interventiewaarde voor de meeste andere metalen en is voor 
barium inclusief een natuurlijk achtergrondgehalte van 190 mg/kg d.s. 

9 Voor het omgaan met meetwaarden beneden de bepalingsgrens van het laboratorium wordt verwezen naar bijlage G onderdeel IV van de 
Regeling bodemkwaliteit. 

10 De eenheid voor organotinverbindingen is mg Sn/kg ds. 
11 Het is onzeker of de achtergrondwaarden voor ftalaten meetbaar zijn. Toekomstige ervaringen moeten uitwijzen of sprake is van een 

knelpunt. 
12 Onder dihydroxybenzenen (som) wordt verstaan: de som van catechol, resorcinol en hydrochinon 
13 De maximale waarden bodemfunctieklasse wonen en industrie van deze stoffen zijn gelijk aan de interventiewaarden bodemsanering en zijn 

gelijk of kleiner dan de bepalingsgrens (intralaboratorium reproduceerbaarheid). Indien de stof wordt aangetoond moeten de risico’s nader 
worden onderzocht. Bij het aantreffen van vinylchloride of 1,1-dichlooretheen moet tevens het grondwater worden onderzocht. 
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Tabel: Streefwaarden en interventiewaarden grondwater9 (concentraties in μg/l)  
  

Stof Streefwaarde7 

 Ondiep 
(< 10 m -mv.) 

Diep 
(> 10 m -mv.) 

Interventie- 
waarde 

1. Metalen    

Antimoon - 0,15* 20 

Arseen 10 7,2 60 

Barium 50 200 625 

Cadmium 0,4 0,06 6 

Chroom 1 2,5 30 

Kobalt 20 0,7* 100 

Koper 15 1,3* 75 

Kwik 0,05 0,01* 0,3 

Lood 15 1,7* 75 

Molybdeen 5 3,6 300 

Nikkel 15 2,1* 75 

Zink 65 24 800 

Beryllium - 0,05 15# 

Seleen - 0,07 160# 

Tellurium - – 70
#
 

Thallium - 2* 7
#
 

Tin - 2,2* 50
#
 

Vanadium - 1,2* 70# 

Zilver - – 40# 

2. Overige organische stoffen   

Chloride 100000 - 

Cyanide (vrij) 5 1500 

Cyanide (complex) 10 1500 

Thiocyanaat - 1500 

3. Aromatische verbindingen   

Benzeen 0,2 30 

Ethylbenzeen 4 150 

Tolueen 7 1000 

Xylenen (som)
1
 0,2 70 

Styreen (vinylbenzeen) 6 300 

Fenol 0,2 2000 

Cresolen (som)
1
 0,2 200 

Dodecylbenzeen - 0,02
#
 

Aromatische oplosmiddelen
1
 - 150

#
 

Catechol (o-dihydroxybenzeen) 0,2 1250
#
 

Resorcinol (m-dihydroxybenzeen) 0,2 600# 

Hydrochinon (p-dihydroxybenzeen) 0,2 800# 

4. Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK)5 

Naftaleen 0,01* 70 

Fenantreen 0,003* 5 

Antraceen 0,0007* 5 

Fluorantheen 0,003* 1 

Chryseen 0,003* 0,2 

Benzo(a)antraceen 0,0001* 0,5 

Benzo(a)pyreen 0,0005* 0,05 

Benzo(k)fluorantheen 0,0004* 0,05 

Indeno(1,2,3cd)pyreen 0,0004* 0,05 

Benzo(ghi)peryleen 0,0003* 0,05 

5. Gechloreerde koolwaterstoffen   

A. (Vluchtige koolwaterstoffen)   

Monochlooretheen (Vinylchloride) 0,01* 5 

Dichloormethaan 0,01* 1000 

1,1-dichloorethaan 7 900 

1,2-dichloorethaan 7 400 

1,1-dichlooretheen 0,01* 10 

1,2-dichlooretheen (som)
1
 0,01* 20 

Dichloorpropanen (som)1 0,8* 80 

Trichloormethaan (chloroform) 6 400 

1,1,1-trichloorethaan 0,01* 300 

1,1,2-trichloorethaan 0,01* 130 

Trichlooretheen (Tri) 24 500 

Tetrachloormethaan (Tetra) 0,01* 10 

Tetrachlooretheen (Per) 0,01* 40 

B. Chloorbenzenen5   

Monochloorbenzeen 7 180 

Dichloorbenzenen (som)1 3 50 

Trichloorbenzenen (som)1 0,01* 10 

Tetrachloorbenzenen (som)1 0,01* 2,5 

Pentachloorbenzenen 0,003* 1 

Hexachloorbenzeen 0,00009* 0,5 

   

 

Stof Streefwaarde7 Interventie- 
waarde 

 

C. Chloorfenolen5   

Monochloorfenolen (som)1 0,3 100 

Dichloorfenolen (som)1 0,2 30 

Trichloorfenolen (som)1 0,03 10 

Tetrachloorfenolen (som)
1
 0,01 10 

Pentachloorfenol 0,04 3 

D. Polychloorbifenylen (PCB's)   

PCB’s (som 7)1 0,01* 0,01 

E. Overige gechloreerde koolwaterstoffen  

Monochlooranilinen (som)1 - 30 

Chloornaftaleen (som)1 - 6 

Dichlooranilinen - 100# 

Trichlooranilinen - 10# 

Tetrachlooranilinen - 10# 

Pentachlooranilinen - 1# 

4-chloormethylfenolen - 350
#
 

Dioxine (som TEQ)1 - 0,000001# 

6. Bestrijdingsmiddelen   

A. Organochloor-bestrijdingsmiddelen   

Chloordaan (som)
1
 0,00002* 0,2 

DDT (som)1 - - 

DDE (som)1 - - 

DDD (som)1 - - 

DDT/DDE/DDD (som)1 0,000004* 0,01 

Aldrin 0,000009* - 

Dieldrin 0,0001* - 

Endrin 0,00004* - 

Drins (som)1 - 0,1 

α-endosulfan 0,0002* 5 

α-HCH 0,033 - 

β-HCH 0,008* - 

γ-HCH (lindaan) 0,009* - 

HCH-verbindingen (som)1 0,05 1 

Heptachloor 0,000005* 0,3 

Heptachloorepoxide (som)1 0,000005* 3 

C. Organotinbestrijdingsmiddelen   

Organotinverbindingen (som)1 0,00005 - 0,016 0,7 

D. Chloorfenoxy-azijnzuur herbiciden   

MCPA 0,02 50 

E. Overige bestrijdingsmiddelen   

Atrazine 0,029 150 

Carbaryl 0,002 60 

Carbofuran 0,009 100 

Azinfosmethyl 0,0001 2# 

Maneb 0,00005 0,1# 

7. Overige stoffen   

Cyclohexanon 0,5 15000 

Dimethyl ftalaat - - 

Diethyl ftalaat - - 

Di-isobutyl ftalaat - - 

Dibutyl ftalaat - - 

Butyl benzylftalaat - - 

Dihexyl ftalaat - - 

Di(2-ethylhexyl)ftalaat - - 

Ftalaten (som)1 0,5 5 

Minerale olie4 50 600 

Pyridine 0,5 30 

Tetrahydrofuran 0,5 300 

Tetrahydrothiofeen 0,5 5000 

Tribroommethaan (bromoform) - 630 

Acrylonitril 0,08 5# 

Butanol - 5600# 

1,2 butylacetaat - 6300# 

Ethylacetaat - 15000# 

Diethyleen glycol - 13000# 

Ethyleen glycol - 5500
#
 

Formaldehyde - 50# 

Isopropanol - 31000# 

Methanol - 24000# 

Methylethylketon - 6000# 

Methyl-tert-buthyl ether (MTBE) - 9400# 
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Toelichting:   
# Voor deze stof is geen interventiewaarde vastgesteld, de concentratie betreft een niveau voor ernstige verontreiniging (INEV). 
1 Voor de samenstelling van de somparameters wordt verwezen naar bijlage N van de Regeling bodemkwaliteit.  

Voor de berekening van de som TEQ voor dioxine wordt verwezen naar bijlage B van de Regeling Bodemkwaliteit. Voor het optellen van 
meetwaarden beneden de bepalingsgrens wordt verwezen naar bijlage G onderdeel IV van de Regeling bodemkwaliteit. 

4 De definitie van minerale olie wordt beschreven bij de analysenorm. Indien er sprake is van een verontreiniging met mengsels (bijvoorbeeld 
benzine of huisbrandolie) dan dient naast de alkaanconcentratie ook de concentratie aan aromatische en/of polycyclische aromatische 
koolwaterstoffen bepaald te worden. Met deze somparameter is om praktische redenen volstaan. Nadere toxicologische en chemische 
differentiatie worden bestudeerd. 

5 Voor grondwater zijn de effecten van PAK's, chloorbenzenen en chloorfenolen indirect, als fractie van de individuele interventiewaarde, 
optelbaar (dat wil zeggen 0,5 x interventiewaarde stof A heeft evenveel effect als 0,5 x interventiewaarde stof B). Dit betekent dat een 
somformule moet worden gebruikt om te beoordelen of van overschrijding van de interventiewaarde sprake is. Er is sprake van 
overschrijding van de interventiewaarde voor de som van een groep stoffen indien Σ(Ci/Ii) >1, waarbij Ci= gemeten concentratie van een stof 
uit de betreffende groep en Ii= interventiewaarde voor de betreffende stof uit de betreffende groep. 

7 De streefwaarde grondwater voor een aantal stoffen (gemarkeerd met *) is lager dan of gelijk aan de vereiste rapportagegrens in bijlage G 
onderdeel IV van de Regeling bodemkwaliteit. Voor het beoordelen van meetwaarden beneden de rapportagegrens, wordt verwezen naar 
bijlage G. 

9 Voor het omgaan met meetwaarden beneden de bepalingsgrens van het laboratorium wordt verwezen naar bijlage G onderdeel IV van de 
Regeling bodemkwaliteit. 
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Bijlage 6 Toelichting op normwaarden grond en 
grondwater 
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Bijlage 6:  Toelichting normwaarden grond en grondwater 
 
Hieronder wordt uitgebreider op de begrippen achtergrond-, streef- en interventiewaarden en hun 
betekenis ingegaan. 
 
Bij de toetsing wordt een uitspraak gedaan op parameterniveau én op monsterniveau. Met betrekking tot 
het bepalen van de achtergrondwaarden kan in sommige gevallen de overall-conclusie op monsterniveau 
afwijken ten opzichte van de conclusie op parameterniveau als gevolg van de toetsregel die in artikel 4.2.2 
van de Regeling Bodemkwaliteit staat. In dit artikel wordt beschreven wat onder het overschrijden van de 
achtergrondwaarden wordt verstaan. 
 
De achtergrondwaarden (AW) zijn landelijk geldende waarden voor een multifunctionele bodemkwaliteit en 
geven de bovengrens aan voor wat in de dagelijkse praktijk 'schone grond' wordt genoemd. Deze 
achtergrondwaarden zijn vastgesteld op basis van gehalten zoals deze voorkomen in de bodem van natuur- 
en landbouwgronden. Dit omdat in dergelijke gronden geen belasting door lokale verontreinigingsbronnen 
aanwezig wordt geacht. De streefwaarde (S) geeft het concentratieniveau in grondwater aan waarboven wel 
en waaronder géén sprake is van een aantoonbare verontreiniging.  
 
De interventiewaarde (I) geeft het concentratieniveau in de grond, waterbodem of grondwater aan 
waarboven de functionele eigenschappen die de bodem voor mens, plant en dier heeft, in ernstige mate 
kunnen zijn verminderd.  
In het overheidsbeleid wordt gesproken van een geval van ernstige bodemverontreiniging, indien de 
gemiddelde concentratie aan één stof de interventiewaarde overschrijdt in tenminste 25 m3 grond/slib of 
voor het grondwater in tenminste 100 m3 bodemvolume. 
Over de hoeveelheid grond/slib of grondwater waarop een eventuele overschrijding van de 
interventiewaarde zich voordoet kan in een eerste onderzoek meestal nog geen betrouwbare uitspraak 
worden gedaan. Daarom kunnen op basis van de resultaten van dit eerste onderzoek dan ook geen 
conclusies worden getrokken ten aanzien van het wel of niet ernstig zijn van het verontreinigingsgeval. 
 
Bij de getoetste waarden is tevens een index opgenomen. Deze index is als volgt berekend:  
Index = (GSSD - AW) / (I - AW).  
Een negatieve waarde voor de index houdt in dat de gestandaardiseerde meetwaarde (GSSD) lager is dan de 
achtergrondwaarde. Bij een index boven de 1 ligt de gestandaardiseerde meetwaarde boven de 
interventiewaarde. Een index tussen de 0 en 0,5 betekent dat de gestandaardiseerde meetwaarde (ver) 
onder de interventiewaarde ligt. Een index tussen de 0,5 en 1 houdt in dat de gestandaardiseerde 
meetwaarde (dicht) bij de interventiewaarde ligt. Afhankelijk van de specifieke situatie geeft dit mogelijk 
aanleiding voor het uitsplitsen van een mengmonster en/ of het uitvoeren van een nader onderzoek. Met 
een nader bodemonderzoek kan de ernst en spoedeisendheid van het geval wordt vastgesteld. Een nader 
onderzoek kan worden uitgevoerd als er een duidelijke indicatie bestaat dat sprake is van een geval van 
ernstige bodemverontreiniging.  
 
Een geval van ernstige bodemverontreiniging kan zich ook voordoen zonder dat de interventiewaarden 
worden overschreden. Als een verontreiniging zich zodanig in een ander milieucompartiment (bijv. het 
grondwater) of objecten (bijv. consumptiegewassen) verspreidt dat daar schadelijke effecten kunnen 
optreden, is er sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Ook als het bij puntbronnen van 
verontreinigingen (bijv. op grond van berekeningen) waarschijnlijk is dat zonder maatregelen op korte 
termijn (binnen maximaal enkele maanden) een verontreiniging van genoemde 25 of 100 m3 bodemvolume 
kan optreden, is er sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging.  
 
Bij de toetsing worden de gemeten gehalten aan de hand van geanalyseerde of geschatte gehalten 
organisch stof en lutum gevalideerd omgerekend middels BOTOVA naar zogenaamde 
standaardbodemcondities (bodem met 10% organische stof en 25% lutum). Deze gestandaardiseerde 
meetwaarden worden vergeleken met de normwaarden, zoals opgenomen in de voorgaande bijlage.  
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Barium 
In de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 is aangegeven dat de norm voor barium tijdelijk is 
ingetrokken. Gebleken is namelijk dat de interventiewaarde voor barium lager was dan het gehalte dat van 
nature in de bodem voorkomt. Indien sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 
natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte worden beoordeeld op basis 
van de voormalige interventiewaarde voor barium van 920 mg/kg d.s. (voor standaardbodem). Analyses op 
barium dienen wel nog te worden uitgevoerd, maar de resultaten hoeven dus niet meer getoetst te worden, 
tenzij een duidelijke antropogene bron aanwezig is. 
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Bijlage 7 Analysecertificaten  
 
 
 

 
 

 



T.a.v. Theo de Vries
Postbus 24
8440 AA  HEERENVEEN

Datum: 14-Apr-2020

Antea Group

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer
Monster(s) ontvangen 03-Apr-2020

VO 110 kV kabeltracé Hengelo Weideweg - Hengelo Oe
0452535-101
2020052518/1Certificaatnummer/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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Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

06-Apr-2020

Projectcode 3444 - Antea - Project Group Oil & Gas

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020052518/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 76.8% (m/m) 76.5 83.4 83.6Droge stof

S 7.1% (m/m) ds 0.7Organische stof

92% (m/m) ds 99Gloeirest

S 9.5% (m/m) ds 3.4Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 89mg/kg ds 20Barium (Ba)

S 0.37mg/kg ds <0.20Cadmium (Cd)

S 6.2mg/kg ds 3.4Kobalt (Co)

S 18mg/kg ds <5.0Koper (Cu)

S 0.090mg/kg ds <0.050Kwik (Hg)

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

S 7.9mg/kg ds 5.6Nikkel (Ni)

S 26mg/kg ds <10Lood (Pb)

S 65mg/kg ds <20Zink (Zn)

Minerale olie

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

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

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

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

<5.0mg/kg ds <5.0Minerale olie (C30-C35)

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

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

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 118

1

2

3

4

MMBG2A (0-35)

MMBG2B (0-35)

MMOG2A (70-160)

MMOG2B (70-160) 11295315

11295314

11295313

11295312

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

02-Apr-2020

02-Apr-2020

02-Apr-2020

02-Apr-2020
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Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

06-Apr-2020

Projectcode 3444 - Antea - Project Group Oil & Gas

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020052518/1Certificaatnummer/Versie

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)

PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)

µg/kg ds <0.1 0.1perfluorbutaanzuur (PFBA)

µg/kg ds <0.1 <0.1perfluorpentaanzuur (PFPeA)

µg/kg ds <0.1 <0.1perfluorhexaanzuur (PFHxA)

µg/kg ds <0.1 <0.1perfluorheptaanzuur (PFHpA)

µg/kg ds <0.1 0.4perfluoroctaanzuur (PFOA) lineair

µg/kg ds <0.1 <0.1perfluoroctaanzuur (PFOA) vertakt

µg/kg ds <0.1 <0.1perfluornonaanzuur (PFNA)

µg/kg ds <0.1 <0.1perfluordecaanzuur (PFDA)

µg/kg ds <0.1 <0.1perfluorundecaanzuur (PFUnDA)

µg/kg ds <0.1 <0.1perfluordodecaanzuur (PFDoA)

µg/kg ds <0.1 <0.1perfluortridecaanzuur (PFTrDA)

µg/kg ds <0.1 <0.1perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)

µg/kg ds <0.1 <0.1perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA)

µg/kg ds <0.1 <0.1perfluoroctadecaanzuur (PFODA)

µg/kg ds <0.1 <0.1perfluorbutaansulfonzuur (PFBS)

µg/kg ds <0.1 <0.1perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS)

µg/kg ds <0.1 <0.1perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS)

µg/kg ds <0.1 <0.1perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS)

µg/kg ds 0.4 0.3perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) lineair

µg/kg ds <0.1 <0.1perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) vertakt

µg/kg ds <0.1 <0.1perfluordecaansulfonzuur (PFDS)

µg/kg ds <0.1 <0.14:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2 FTS)

µg/kg ds <0.1 <0.16:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2 FTS)

µg/kg ds <0.1 <0.18:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2 FTS)

µg/kg ds <0.1 <0.110:2 fluortelomeer sulfonzuur (10:2 FTS)

1

2

3

4

MMBG2A (0-35)

MMBG2B (0-35)

MMOG2A (70-160)

MMOG2B (70-160) 11295315

11295314

11295313

11295312

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

02-Apr-2020

02-Apr-2020

02-Apr-2020

02-Apr-2020



VO 110 kV kabeltracé Hengelo Weideweg - Hengelo Oe

1 2 3 4

Haaye Postma 3/3

0452535-101

Analysecertificaat

10-Apr-2020/14:26

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

06-Apr-2020

Projectcode 3444 - Antea - Project Group Oil & Gas

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020052518/1Certificaatnummer/Versie

µg/kg ds <0.1 <0.1N-methylperfluoroctaansulfonamideacetaa

t(MeFOSAA)

µg/kg ds <0.1 <0.1N-ethylperfluoroctaansulfonamideacetaat 

(EtFOSAA)

µg/kg ds 0.1 <0.1perfluoroctaansulfonamide (PFOSA)

µg/kg ds <0.1 <0.1N-methylperfluoroctaansulfonamide 

(MeFOSA)

µg/kg ds <0.1 <0.18:2 fluortelomeerfosfaatdiester (8:2 

diPAP)
1)

µg/kg ds 0.1 0.5som PFOA (*0,7)

µg/kg ds 0.4 0.4som PFOS (*0,7)

µg/kg ds <0.1 <0.1GenX

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050Naftaleen

S <0.050mg/kg ds <0.050Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050Anthraceen

S <0.050mg/kg ds <0.050Fluorantheen

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

S <0.050mg/kg ds <0.050Chryseen

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

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

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

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

S
1)1)

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

1

2

3

4

MMBG2A (0-35)

MMBG2B (0-35)

MMOG2A (70-160)

MMOG2B (70-160) 11295315

11295314

11295313

11295312

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

02-Apr-2020

02-Apr-2020

02-Apr-2020

02-Apr-2020

NV



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2020052518/1

Pagina 1/1

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

 11295312 11  0  35 05381140851 MMBG2A (0-35)

 11295312 10  0  30 05381140931 MMBG2A (0-35)

 11295312 07  0  15 05381143971 MMBG2A (0-35)

 11295312 06  0  20 05381141051 MMBG2A (0-35)

 11295312 04  0  20 05381143921 MMBG2A (0-35)

 11295313 04  0  20 0193316AD7 MMBG2B (0-35)

 11295313 11  0  35 0251613AD7 MMBG2B (0-35)

 11295313 10  0  30 0251210AD7 MMBG2B (0-35)

 11295313 07  0  15 0193308AD8 MMBG2B (0-35)

 11295313 06  0  20 0251208AD7 MMBG2B (0-35)

 11295314 14  100  120 05381143815 MMOG2A (70-160)

 11295314 13  80  130 05381144443 MMOG2A (70-160)

 11295314 11  70  120 05381140813 MMOG2A (70-160)

 11295314 09  80  120 05381139913 MMOG2A (70-160)

 11295314 07  100  130 05381139865 MMOG2A (70-160)

 11295314 05  90  115 05381143904 MMOG2A (70-160)

 11295314 04  110  160 05381143724 MMOG2A (70-160)

 11295315 14  100  120 0251190AD13 MMOG2B (70-160)

 11295315 13  80  130 0251600AD8 MMOG2B (70-160)

 11295315 11  70  120 0251589AD9 MMOG2B (70-160)

 11295315 09  80  120 0251215AD9 MMOG2B (70-160)

 11295315 07  100  130 0193320AD11 MMOG2B (70-160)

 11295315 05  90  115 0251205AD10 MMOG2B (70-160)

 11295315 04  110  160 0251192AD9 MMOG2B (70-160)

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 2020052518/1

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 2020052518/1

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)

PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)

Eigen methodeLC-MSMSW0323PFAS (28) Handelingskader

Eigen methodeLC-MSMSW0323Som lineair en vertakt PFOS en PFOA 

(AS3000 en AP04) grond

Eigen methodeLC-MSMSW0323GenX Grond

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 2019.

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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BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



T.a.v. Theo de Vries
Postbus 24
8440 AA  HEERENVEEN

Datum: 18-Feb-2020

Antea Group

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer
Monster(s) ontvangen 05-Feb-2020

VO 110 kV kabeltracé Hengelo Weideweg - Hengelo Oe
0452535-101
2020019442/1Certificaatnummer/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).



VO 110 kV kabeltracé Hengelo Weideweg - Hengelo Oe

1 2 3 4 5

Jaap Kuit 1/12

0452535-101

Analysecertificaat

18-Feb-2020/10:20

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

06-Feb-2020

Projectcode 3400 - Antea - Project Netwerkbeheerders

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020019442/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 82.2% (m/m) 83.9 81.2 82.5 82.4Droge stof

S 2.7% (m/m) ds 1.2 3.8 0.9 3.8Organische stof

96.8% (m/m) ds 98.5 95.8 98.6 95.8Gloeirest

S 6.2% (m/m) ds 5.1 4.9 6.4 5.7Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 75mg/kg ds 49 45 39 27Barium (Ba)

S 0.24mg/kg ds <0.20 0.25 <0.20 <0.20Cadmium (Cd)

S 4.3mg/kg ds 3.8 <3.0 3.0 <3.0Kobalt (Co)

S 12mg/kg ds <5.0 17 <5.0 7.9Koper (Cu)

S 0.073mg/kg ds <0.050 0.36 0.060 0.051Kwik (Hg)

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

S 6.2mg/kg ds <4.0 4.9 6.4 <4.0Nikkel (Ni)

S 20mg/kg ds <10 17 <10 11Lood (Pb)

S 65mg/kg ds <20 47 <20 25Zink (Zn)

Minerale olie

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

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

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

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

<5.0mg/kg ds <5.0 7.0 <5.0 6.0Minerale olie (C30-C35)

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

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

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 118

1

2

3

4

5

BG1 (0-30)

MMOG1 (50-100)

MMBG4 (0-50)

MMOG4 (45-110)

MMBG5 (0-40) 11189075

11189074

11189073

11189072

11189071

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

04-Feb-2020

04-Feb-2020

04-Feb-2020

03-Feb-2020

03-Feb-2020



VO 110 kV kabeltracé Hengelo Weideweg - Hengelo Oe

1 2 3 4 5

Jaap Kuit 2/12

0452535-101

Analysecertificaat

18-Feb-2020/10:20

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

06-Feb-2020

Projectcode 3400 - Antea - Project Netwerkbeheerders

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020019442/1Certificaatnummer/Versie

S
2)

0.0011mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 138

S 0.0014mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 153

S 0.0012mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 180

S
1)1)1)1)

0.0065mg/kg ds 0.0049 0.0049 0.0049 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)
3)3)3)3)3)

0.3µg/kg ds 0.1 0.7 0.1 0.3som PFOS
3)3)3)3)3)

0.3µg/kg ds 0.1 0.5 0.1 0.3som PFOA
3)3)3)3)3)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1 <0.1perfluorbutaanzuur (PFBA)
3)3)3)3)3)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1 <0.1perfluorpentaanzuur (PFPeA)
3)3)3)3)3)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1 <0.1perfluorhexaanzuur (PFHxA)
3)3)3)3)3)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1 <0.1perfluorheptaanzuur (PFHpA)
3)3)3)3)3)

0.2µg/kg ds <0.1 0.4 <0.1 0.2perfluoroctaanzuur (PFOA) lineair
3)3)3)3)3)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1 <0.1perfluoroctaanzuur (PFOA) vertakt
3)3)3)3)3)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1 <0.1perfluornonaanzuur (PFNA)
3)3)3)3)3)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1 <0.1perfluordecaanzuur (PFDA)
3)3)3)3)3)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1 <0.1perfluorundecaanzuur (PFUnDA)
3)3)3)3)3)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1 <0.1perfluordodecaanzuur (PFDoA)
3)3)3)3)3)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1 <0.1perfluortridecaanzuur (PFTrDA)
3)3)3)3)3)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1 <0.1perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)
3)3)3)3)3)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1 <0.1perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA)
3)3)3)3)3)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1 <0.1perfluoroctadecaanzuur (PFODA)
3)3)3)3)3)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1 <0.1perfluorbutaansulfonzuur (PFBS)
3)3)3)3)3)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1 <0.1perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS)
3)3)3)3)3)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1 <0.1perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS)
3)3)3)3)3)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1 <0.1perfluorheptaansulfonzuur(PFHpS)
3)3)3)3)3)

0.2µg/kg ds <0.1 0.5 <0.1 0.2perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) lineair
3)3)3)3)3)

<0.1µg/kg ds <0.1 0.2 <0.1 <0.1perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) vertakt
3)3)3)3)3)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1 <0.1perfluordecaansulfonzuur (PFDS)
3)3)3)3)3)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1 <0.14:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2 FTS)
3)3)3)3)3)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1 <0.16:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2 FTS)
3)3)3)3)3)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1 <0.18:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2 FTS)

1

2

3

4

5

BG1 (0-30)

MMOG1 (50-100)

MMBG4 (0-50)

MMOG4 (45-110)

MMBG5 (0-40) 11189075

11189074

11189073

11189072

11189071

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

04-Feb-2020

04-Feb-2020

04-Feb-2020

03-Feb-2020

03-Feb-2020



VO 110 kV kabeltracé Hengelo Weideweg - Hengelo Oe

1 2 3 4 5

Jaap Kuit 3/12

0452535-101

Analysecertificaat

18-Feb-2020/10:20

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

06-Feb-2020

Projectcode 3400 - Antea - Project Netwerkbeheerders

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020019442/1Certificaatnummer/Versie

3)3)3)3)3)
<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1 <0.110:2 fluortelomeer sulfonzuur (10:2 FTS)

3)3)3)3)3)
<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1 <0.1N-methylperfluoroctaansulfonamide 

acetaat(MeFOSAA)
3)3)3)3)3)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1 <0.1N-ethylperfluoroctaansulfonamide acetaat 

(EtFOSAA)
3)3)3)3)3)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1 <0.1perfluoroctaansulfonamide (PFOSA)
3)3)3)3)3)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1 <0.1N-methylperfluoroctaansulfonamide 

(MeFOSA)
3)3)3)3)3)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1 <0.18:2 polyfluoralkylfosfaatdiester(8:2 diPAP)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Naftaleen

S 0.058mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Anthraceen

S 0.13mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Fluorantheen

S 0.082mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Benzo(a)anthraceen

S 0.100mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Chryseen

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

S 0.070mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Benzo(a)pyreen

S 0.056mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Benzo(ghi)peryleen

S 0.066mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
1)1)1)1)

0.67mg/kg ds 0.35 0.35 0.35 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

Extern / Overig onderzoek
3)3)3)3)3)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1 <0.1GenX

1

2

3

4

5

BG1 (0-30)

MMOG1 (50-100)

MMBG4 (0-50)

MMOG4 (45-110)

MMBG5 (0-40) 11189075

11189074

11189073

11189072

11189071

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

04-Feb-2020

04-Feb-2020

04-Feb-2020

03-Feb-2020

03-Feb-2020



VO 110 kV kabeltracé Hengelo Weideweg - Hengelo Oe

6 7 8 9 10

Jaap Kuit 4/12

0452535-101

Analysecertificaat

18-Feb-2020/10:20

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

06-Feb-2020

Projectcode 3400 - Antea - Project Netwerkbeheerders

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020019442/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 83.6% (m/m) 75.5 76.4 79.1 79.2Droge stof

S 2.0% (m/m) ds 2.9 3.5 2.5 5.0Organische stof

97.6% (m/m) ds 96.1 96.2 96.3 94.5Gloeirest

S 5.9% (m/m) ds 14.9 3.7 16.7 6.5Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 43mg/kg ds 57 26 55 50Barium (Ba)

S <0.20mg/kg ds <0.20 <0.20 <0.20 0.35Cadmium (Cd)

S <3.0mg/kg ds 8.6 <3.0 6.6 <3.0Kobalt (Co)

S <5.0mg/kg ds 11 9.9 8.6 <5.0Koper (Cu)

S 0.059mg/kg ds <0.050 0.40 <0.050 0.066Kwik (Hg)

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

S 4.7mg/kg ds 27 <4.0 20 5.2Nikkel (Ni)

S <10mg/kg ds 11 15 <10 17Lood (Pb)

S <20mg/kg ds 40 27 31 23Zink (Zn)

Minerale olie

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

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

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

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

<5.0mg/kg ds 11 5.4 <5.0 <5.0Minerale olie (C30-C35)

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

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

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 118

6

7

8

9

10

24 (40-65)

MMOG5 (120-210)

MMBG6 (0-35)

OG6 (130-170)

MMBG7 (0-50) 11189080

11189079

11189078

11189077

11189076

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

05-Feb-2020

04-Feb-2020

04-Feb-2020

04-Feb-2020

04-Feb-2020



VO 110 kV kabeltracé Hengelo Weideweg - Hengelo Oe

6 7 8 9 10

Jaap Kuit 5/12

0452535-101

Analysecertificaat

18-Feb-2020/10:20

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

06-Feb-2020

Projectcode 3400 - Antea - Project Netwerkbeheerders

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020019442/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 180

S
1)1)1)1)1)

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

PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)
3)3)3)3)

µg/kg ds 0.1 0.4 0.1 0.5som PFOS
3)3)3)3)

µg/kg ds 0.1 0.3 0.1 0.5som PFOA
3)3)3)3)

µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1 <0.1perfluorbutaanzuur (PFBA)
3)3)3)3)

µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1 <0.1perfluorpentaanzuur (PFPeA)
3)3)3)3)

µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1 <0.1perfluorhexaanzuur (PFHxA)
3)3)3)3)

µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1 <0.1perfluorheptaanzuur (PFHpA)
3)3)3)3)

µg/kg ds <0.1 0.2 <0.1 0.4perfluoroctaanzuur (PFOA) lineair
3)3)3)3)

µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1 <0.1perfluoroctaanzuur (PFOA) vertakt
3)3)3)3)

µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1 <0.1perfluornonaanzuur (PFNA)
3)3)3)3)

µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1 <0.1perfluordecaanzuur (PFDA)
3)3)3)3)

µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1 <0.1perfluorundecaanzuur (PFUnDA)
3)3)3)3)

µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1 <0.1perfluordodecaanzuur (PFDoA)
3)3)3)3)

µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1 <0.1perfluortridecaanzuur (PFTrDA)
3)3)3)3)

µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1 <0.1perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)
3)3)3)3)

µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1 <0.1perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA)
3)3)3)3)

µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1 <0.1perfluoroctadecaanzuur (PFODA)
3)3)3)3)

µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1 <0.1perfluorbutaansulfonzuur (PFBS)
3)3)3)3)

µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1 <0.1perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS)
3)3)3)3)

µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1 <0.1perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS)
3)3)3)3)

µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1 <0.1perfluorheptaansulfonzuur(PFHpS)
3)3)3)3)

µg/kg ds <0.1 0.3 <0.1 0.4perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) lineair
3)3)3)3)

µg/kg ds <0.1 0.1 <0.1 0.1perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) vertakt
3)3)3)3)

µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1 <0.1perfluordecaansulfonzuur (PFDS)
3)3)3)3)

µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1 <0.14:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2 FTS)
3)3)3)3)

µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1 <0.16:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2 FTS)
3)3)3)3)

µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1 <0.18:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2 FTS)

6

7

8

9

10

24 (40-65)

MMOG5 (120-210)

MMBG6 (0-35)

OG6 (130-170)

MMBG7 (0-50) 11189080

11189079

11189078

11189077

11189076

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

05-Feb-2020

04-Feb-2020

04-Feb-2020

04-Feb-2020

04-Feb-2020



VO 110 kV kabeltracé Hengelo Weideweg - Hengelo Oe

6 7 8 9 10

Jaap Kuit 6/12

0452535-101

Analysecertificaat

18-Feb-2020/10:20

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

06-Feb-2020

Projectcode 3400 - Antea - Project Netwerkbeheerders

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020019442/1Certificaatnummer/Versie

3)3)3)3)
µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1 <0.110:2 fluortelomeer sulfonzuur (10:2 FTS)

3)3)3)3)
µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1 <0.1N-methylperfluoroctaansulfonamide 

acetaat(MeFOSAA)
3)3)3)3)

µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1 <0.1N-ethylperfluoroctaansulfonamide acetaat 

(EtFOSAA)
3)3)3)3)

µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1 <0.1perfluoroctaansulfonamide (PFOSA)
3)3)3)3)

µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1 <0.1N-methylperfluoroctaansulfonamide 

(MeFOSA)
3)3)3)3)

µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1 <0.18:2 polyfluoralkylfosfaatdiester(8:2 diPAP)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Naftaleen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Anthraceen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Fluorantheen

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

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Chryseen

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

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

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

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

S
1)1)1)1)1)

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

Extern / Overig onderzoek
3)3)3)3)

µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1 <0.1GenX

6

7

8

9

10

24 (40-65)

MMOG5 (120-210)

MMBG6 (0-35)

OG6 (130-170)

MMBG7 (0-50) 11189080

11189079

11189078

11189077

11189076

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

05-Feb-2020

04-Feb-2020

04-Feb-2020

04-Feb-2020

04-Feb-2020



VO 110 kV kabeltracé Hengelo Weideweg - Hengelo Oe

11 12 13 14 15

Jaap Kuit 7/12

0452535-101

Analysecertificaat

18-Feb-2020/10:20

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

06-Feb-2020

Projectcode 3400 - Antea - Project Netwerkbeheerders

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020019442/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 73.3% (m/m) 81.1 72.7 79.9 77.9Droge stof

S 3.2% (m/m) ds 3.6 3.4 4.2 0.7Organische stof

95.5% (m/m) ds 96.1 95.7 95.5 98.5Gloeirest

S 18.0% (m/m) ds 4.0 12.6 4.3 10.7Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 53mg/kg ds 69 45 26 34Barium (Ba)

S <0.20mg/kg ds 0.44 <0.20 0.30 <0.20Cadmium (Cd)

S 6.9mg/kg ds 6.4 7.4 <3.0 5.5Kobalt (Co)

S 9.1mg/kg ds 13 7.9 19 6.9Koper (Cu)

S <0.050mg/kg ds 0.21 <0.050 0.11 <0.050Kwik (Hg)

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

S 23mg/kg ds 11 22 4.1 19Nikkel (Ni)

S <10mg/kg ds 25 <10 14 <10Lood (Pb)

S 33mg/kg ds 67 30 48 27Zink (Zn)

Minerale olie

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

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

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

13mg/kg ds <11 <11 <11 <11Minerale olie (C21-C30)

17mg/kg ds 5.8 9.8 5.1 5.4Minerale olie (C30-C35)

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

S 36mg/kg ds <35 <35 <35 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 101

11

12

13

14

15

MMOG7 (120-170)

MMBG8 (0-35)

MMOG8 (95-160)

MMBG9 (0-40)

MMOG9 (70-190) 11189085

11189084

11189083

11189082

11189081

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

05-Feb-2020

05-Feb-2020

05-Feb-2020

05-Feb-2020

05-Feb-2020



VO 110 kV kabeltracé Hengelo Weideweg - Hengelo Oe

11 12 13 14 15

Jaap Kuit 8/12

0452535-101

Analysecertificaat

18-Feb-2020/10:20

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

06-Feb-2020

Projectcode 3400 - Antea - Project Netwerkbeheerders

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020019442/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 118

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 180

S
1)1)1)1)1)

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

PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)
3)3)3)3)3)

0.1µg/kg ds 1.5 0.1 1.7 0.1som PFOS
3)3)3)3)3)

0.1µg/kg ds 0.3 0.1 0.5 0.1som PFOA
3)3)3)3)3)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1 <0.1perfluorbutaanzuur (PFBA)
3)3)3)3)3)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1 <0.1perfluorpentaanzuur (PFPeA)
3)3)3)3)3)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1 <0.1perfluorhexaanzuur (PFHxA)
3)3)3)3)3)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1 <0.1perfluorheptaanzuur (PFHpA)
3)3)3)3)3)

<0.1µg/kg ds 0.2 <0.1 0.4 <0.1perfluoroctaanzuur (PFOA) lineair
3)3)3)3)3)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1 <0.1perfluoroctaanzuur (PFOA) vertakt
3)3)3)3)3)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1 <0.1perfluornonaanzuur (PFNA)
3)3)3)3)3)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1 <0.1perfluordecaanzuur (PFDA)
3)3)3)3)3)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1 <0.1perfluorundecaanzuur (PFUnDA)
3)3)3)3)3)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1 <0.1perfluordodecaanzuur (PFDoA)
3)3)3)3)3)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1 <0.1perfluortridecaanzuur (PFTrDA)
3)3)3)3)3)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1 <0.1perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)
3)3)3)3)3)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1 <0.1perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA)
3)3)3)4)3)

<0.1µg/kg ds <0.2 <0.1 <0.1 <0.1perfluoroctadecaanzuur (PFODA)
3)3)3)3)3)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1 <0.1perfluorbutaansulfonzuur (PFBS)
3)3)3)3)3)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1 <0.1perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS)
3)3)3)3)3)

<0.1µg/kg ds 0.1 <0.1 <0.1 <0.1perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS)
3)3)3)3)3)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1 <0.1perfluorheptaansulfonzuur(PFHpS)
3)3)3)3)3)

<0.1µg/kg ds 1.2 <0.1 1.3 <0.1perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) lineair
3)3)3)3)3)

<0.1µg/kg ds 0.3 <0.1 0.4 <0.1perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) vertakt
3)3)3)3)3)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1 <0.1perfluordecaansulfonzuur (PFDS)
3)3)3)3)3)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1 <0.14:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2 FTS)
3)3)3)3)3)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1 <0.16:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2 FTS)

11

12

13

14

15

MMOG7 (120-170)

MMBG8 (0-35)

MMOG8 (95-160)

MMBG9 (0-40)

MMOG9 (70-190) 11189085

11189084

11189083

11189082

11189081

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

05-Feb-2020

05-Feb-2020

05-Feb-2020

05-Feb-2020

05-Feb-2020



VO 110 kV kabeltracé Hengelo Weideweg - Hengelo Oe

11 12 13 14 15

Jaap Kuit 9/12

0452535-101

Analysecertificaat

18-Feb-2020/10:20

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

06-Feb-2020

Projectcode 3400 - Antea - Project Netwerkbeheerders

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020019442/1Certificaatnummer/Versie

3)3)3)3)3)
<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1 <0.18:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2 FTS)

3)3)3)3)3)
<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1 <0.110:2 fluortelomeer sulfonzuur (10:2 FTS)

3)3)3)3)3)
<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1 <0.1N-methylperfluoroctaansulfonamide 

acetaat(MeFOSAA)
3)3)3)3)3)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1 <0.1N-ethylperfluoroctaansulfonamide acetaat 

(EtFOSAA)
3)3)3)3)3)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1 <0.1perfluoroctaansulfonamide (PFOSA)
3)3)3)3)3)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1 <0.1N-methylperfluoroctaansulfonamide 

(MeFOSA)
3)3)3)3)3)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1 <0.18:2 polyfluoralkylfosfaatdiester(8:2 diPAP)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Naftaleen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Anthraceen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 0.087 <0.050Fluorantheen

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

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 0.063 <0.050Chryseen

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

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

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

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

S
1)1)1)1)

0.35mg/kg ds 0.35 0.35 0.45 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

Extern / Overig onderzoek
3)3)3)3)3)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.1 <0.1GenX

11

12

13

14

15

MMOG7 (120-170)

MMBG8 (0-35)

MMOG8 (95-160)

MMBG9 (0-40)

MMOG9 (70-190) 11189085

11189084

11189083

11189082

11189081

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

05-Feb-2020

05-Feb-2020

05-Feb-2020

05-Feb-2020

05-Feb-2020



VO 110 kV kabeltracé Hengelo Weideweg - Hengelo Oe

16 17

Jaap Kuit 10/12

0452535-101

Analysecertificaat

18-Feb-2020/10:20

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

06-Feb-2020

Projectcode 3400 - Antea - Project Netwerkbeheerders

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020019442/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 79.4% (m/m) 62.0Droge stof

S 3.8% (m/m) ds 7.8Organische stof

95.9% (m/m) ds 91.6Gloeirest

S 4.0% (m/m) ds 8.0Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S <20mg/kg ds 40Barium (Ba)

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

S <3.0mg/kg ds 3.7Kobalt (Co)

S 17mg/kg ds <5.0Koper (Cu)

S 0.062mg/kg ds 0.059Kwik (Hg)

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

S <4.0mg/kg ds 10Nikkel (Ni)

S 18mg/kg ds 11Lood (Pb)

S 31mg/kg ds <20Zink (Zn)

Minerale olie

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

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

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

<11mg/kg ds 15Minerale olie (C21-C30)

<5.0mg/kg ds 15Minerale olie (C30-C35)

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

S <35mg/kg ds 36Minerale 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

16

17

MMBG10 (0-30)

MMOG10 (90-165) 11189087

11189086

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

06-Feb-2020

06-Feb-2020



VO 110 kV kabeltracé Hengelo Weideweg - Hengelo Oe

16 17

Jaap Kuit 11/12

0452535-101

Analysecertificaat

18-Feb-2020/10:20

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

06-Feb-2020

Projectcode 3400 - Antea - Project Netwerkbeheerders

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020019442/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 118

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 180

S
1)1)

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

PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)
3)3)

0.9µg/kg ds 0.1som PFOS
3)3)

0.5µg/kg ds 0.1som PFOA
3)3)

<0.1µg/kg ds <0.1perfluorbutaanzuur (PFBA)
3)3)

<0.1µg/kg ds <0.1perfluorpentaanzuur (PFPeA)
3)3)

<0.1µg/kg ds <0.1perfluorhexaanzuur (PFHxA)
3)3)

<0.1µg/kg ds <0.1perfluorheptaanzuur (PFHpA)
3)3)

0.4µg/kg ds <0.1perfluoroctaanzuur (PFOA) lineair
3)3)

<0.1µg/kg ds <0.1perfluoroctaanzuur (PFOA) vertakt
3)3)

<0.1µg/kg ds <0.1perfluornonaanzuur (PFNA)
3)3)

<0.1µg/kg ds <0.1perfluordecaanzuur (PFDA)
3)3)

<0.1µg/kg ds <0.1perfluorundecaanzuur (PFUnDA)
3)3)

<0.1µg/kg ds <0.1perfluordodecaanzuur (PFDoA)
3)3)

<0.1µg/kg ds <0.1perfluortridecaanzuur (PFTrDA)
3)3)

<0.1µg/kg ds <0.1perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)
3)3)

<0.1µg/kg ds <0.1perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA)
3)3)

<0.1µg/kg ds <0.1perfluoroctadecaanzuur (PFODA)
3)3)

<0.1µg/kg ds <0.1perfluorbutaansulfonzuur (PFBS)
3)3)

<0.1µg/kg ds <0.1perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS)
3)3)

<0.1µg/kg ds <0.1perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS)
3)3)

<0.1µg/kg ds <0.1perfluorheptaansulfonzuur(PFHpS)
3)3)

0.7µg/kg ds <0.1perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) lineair
3)3)

0.2µg/kg ds <0.1perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) vertakt
3)3)

<0.1µg/kg ds <0.1perfluordecaansulfonzuur (PFDS)
3)3)

<0.1µg/kg ds <0.14:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2 FTS)
3)3)

<0.1µg/kg ds <0.16:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2 FTS)

16

17

MMBG10 (0-30)

MMOG10 (90-165) 11189087

11189086

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

06-Feb-2020

06-Feb-2020



VO 110 kV kabeltracé Hengelo Weideweg - Hengelo Oe

16 17

Jaap Kuit 12/12

0452535-101

Analysecertificaat

18-Feb-2020/10:20

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

06-Feb-2020

Projectcode 3400 - Antea - Project Netwerkbeheerders

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020019442/1Certificaatnummer/Versie

3)3)
<0.1µg/kg ds <0.18:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2 FTS)

3)3)
<0.1µg/kg ds <0.110:2 fluortelomeer sulfonzuur (10:2 FTS)

3)3)
<0.1µg/kg ds <0.1N-methylperfluoroctaansulfonamide 

acetaat(MeFOSAA)
3)3)

<0.1µg/kg ds <0.1N-ethylperfluoroctaansulfonamide acetaat 

(EtFOSAA)
3)3)

<0.1µg/kg ds <0.1perfluoroctaansulfonamide (PFOSA)
3)3)

<0.1µg/kg ds <0.1N-methylperfluoroctaansulfonamide 

(MeFOSA)
3)3)

<0.1µg/kg ds <0.18:2 polyfluoralkylfosfaatdiester(8:2 diPAP)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050Naftaleen

S <0.050mg/kg ds <0.050Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050Anthraceen

S <0.050mg/kg ds <0.050Fluorantheen

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

S <0.050mg/kg ds <0.050Chryseen

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

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

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

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

S
1)1)

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

Extern / Overig onderzoek
3)3)

<0.1µg/kg ds <0.1GenX

16

17

MMBG10 (0-30)

MMOG10 (90-165) 11189087

11189086

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 
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Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

06-Feb-2020

06-Feb-2020

NV



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2020019442/1

Pagina 1/2

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

 11189071 02  0  30 05380119801 BG1 (0-30)

 11189072 02  50  100 05380119853 MMOG1 (50-100)

 11189072 01  70  90 05380119593 MMOG1 (50-100)

 11189073 15  0  35 05379205211 MMBG4 (0-50)

 11189073 17  0  50 05379205381 MMBG4 (0-50)

 11189073 19  0  40 05379206001 MMBG4 (0-50)

 11189073 22  0  40 05380119261 MMBG4 (0-50)

 11189073 23  0  35 05380119771 MMBG4 (0-50)

 11189074 18  60  110 05379206083 MMOG4 (45-110)

 11189074 21  45  80 05380119043 MMOG4 (45-110)

 11189074 16  60  110 05379205023 MMOG4 (45-110)

 11189075 24  0  40 05380117961 MMBG5 (0-40)

 11189075 26  0  30 05380117411 MMBG5 (0-40)

 11189075 29  0  35 05379204921 MMBG5 (0-40)

 11189075 31  0  20 05380118461 MMBG5 (0-40)

 11189075 33  0  40 05380118901 MMBG5 (0-40)

 11189075 35  0  35 05380118661 MMBG5 (0-40)

 11189076 24  40  65 05380117852 24 (40-65)

 11189077 24  155  205 05380117776 MMOG5 (120-210)

 11189077 26  120  170 05380118814 MMOG5 (120-210)

 11189077 30  140  190 05379205365 MMOG5 (120-210)

 11189077 33  180  210 05380117885 MMOG5 (120-210)

 11189077 35  120  150 05380118695 MMOG5 (120-210)

 11189078 36  0  35 05380119561 MMBG6 (0-35)

 11189078 37  0  35 05380119611 MMBG6 (0-35)

 11189079 37  130  170 05380119535 OG6 (130-170)

 11189080 39  0  45 05379204871 MMBG7 (0-50)

 11189080 38  0  50 05380119301 MMBG7 (0-50)

 11189081 39  120  170 05380119884 MMOG7 (120-170)

 11189081 38  125  165 05376158365 MMOG7 (120-170)

 11189082 40  0  35 05379335521 MMBG8 (0-35)

 11189082 41  0  35 05379335431 MMBG8 (0-35)

 11189082 42  0  35 05376158551 MMBG8 (0-35)

 11189083 40  130  160 05379335555 MMOG8 (95-160)

 11189083 41  95  145 05379335494 MMOG8 (95-160)
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Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2020019442/1
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Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 11189083 42  130  160 05376158335 MMOG8 (95-160)

 11189084 46  0  25 05376158381 MMBG9 (0-40)

 11189084 48  0  40 05373565371 MMBG9 (0-40)

 11189084 49  0  20 05373565141 MMBG9 (0-40)

 11189084 51  0  20 05379217061 MMBG9 (0-40)

 11189084 44  0  25 05379569581 MMBG9 (0-40)

 11189084 0904192189 MMBG9 (0-40)

 11189085 46  90  140 05379218585 MMOG9 (70-190)

 11189085 47  90  140 05373565384 MMOG9 (70-190)

 11189085 50  140  190 05379207365 MMOG9 (70-190)

 11189085 44  70  110 05379567384 MMOG9 (70-190)

 11189085 0904192188 MMOG9 (70-190)

 11189086 53  0  30 05379573671 MMBG10 (0-30)

 11189086 55  0  20 05379573621 MMBG10 (0-30)

 11189087 54  90  120 05379573533 MMOG10 (90-165)

 11189087 55  150  165 05379573655 MMOG10 (90-165)
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2020019442/1
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Opmerking 1)

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

Opmerking 2)

PCB 138 kan positief beïnvloed worden door PCB 163.

Opmerking 3)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Opmerking 4)

verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020019442/1
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.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

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

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

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

Metalen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Minerale olie

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

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

Polychloorbifenylen, PCB

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

PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)

UitbestedingExternW0004PFAS (28) Handelingskader

UitbestedingExternW0004som lineair en vertakte PFOS grond

UitbestedingExternW0004Som lineair en vertakte PFOA grond

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

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

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

Extern / Overig onderzoek

UitbestedingExternW0004GenX Grond

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

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2019.

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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Eurofins Analytico B.V.
T.a.v. mevrouw N. Vermeulen
Gildeweg 42-48
3771 NB BARNEVELD

Uw kenmerk : 2020019442-0452535-101
Ons kenmerk : Project 999008
Validatieref. : 999008_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : XFAQ-BNLQ-PPJN-LEPQ
Bijlage(n) : 10 tabel(len) + 2 bijlage(n)

(factuur wordt separaat verstuurd naar de financiële administratie)

Amsterdam, 12 februari 2020

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. Wenckbachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Algemeen onderzoek - fysisch
Q droge stof % 83,1 83,8 81,7

Tabel 1 van 10

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

Project code : 999008
Project omschrijving : 2020019442-0452535-101
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Monsterreferenties
6235574 = BG1 (0-30)
6235575 = MMOG1 (50-100)
6235576 = MMBG4 (0-50)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 04/02/2020 04/02/2020 03/02/2020
Ontvangstdatum opdracht : 07/02/2020 07/02/2020 07/02/2020
Startdatum : 07/02/2020 07/02/2020 07/02/2020
Monstercode : 6235574 6235575 6235576
Matrix : Grond Grond Grond

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).
Opdrachtverificatiecode: XFAQ-BNLQ-PPJN-LEPQ Ref.: 999008_certificaat_v1



Organische parameters - gehalogeneerd

Perfluorcarbonzuren:
perfluorbutaanzuur (PFBA) µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1
perfluorpentaanzuur (PFPeA) µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1
perfluorhexaanzuur (PFHxA) µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1
perfluorheptaanzuur (PFHpA) µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1
perfluoroctaanzuur (PFOA) lineair µg/kg ds 0,2 < 0,1 0,4
perfluoroctaanzuur (PFOA)
vertakt

µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

perfluornonaanzuur (PFNA) µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1
perfluordecaanzuur (PFDeA) µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1
perfluorundecaanzuur (PFUnDA) µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1
perfluordodecaanzuur (PFDoDA) µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1
perfluortridecaanzuur (PFTrDA) µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1
perfluortetradecaanzuur
(PFTeDA)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

perfluorhexadecaanzuur
(PFHxDA)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

perfluoroctadecaanzuur (PFODA) µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

Perfluorsulfonzuren:
perfluorbutaansulfonzuur (PFBS) µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1
perfluorpentaansulfonzuur
(PFPeS)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

perfluorhexaansulfonzuur
(PFHxS)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

perfluorheptaansulfonzuur(PFHpS)µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1
perfluoroctaansulfonzuur (PFOS)
lineair

µg/kg ds 0,2 < 0,1 0,5

perfluoroctaansulfonzuur (PFOS)
vertakt

µg/kg ds < 0,1 < 0,1 0,2

perfluordecaansulfonzuur (PFDS) µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

Perfluorverbindingen - precursors:
4:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2
FTS)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

6:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2
FTS)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

8:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2
FTS)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

10:2 fluortelomeer sulfonzuur
(10:2 FTS)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

Tabel 2 van 10

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

Project code : 999008
Project omschrijving : 2020019442-0452535-101
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Monsterreferenties
6235574 = BG1 (0-30)
6235575 = MMOG1 (50-100)
6235576 = MMBG4 (0-50)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 04/02/2020 04/02/2020 03/02/2020
Ontvangstdatum opdracht : 07/02/2020 07/02/2020 07/02/2020
Startdatum : 07/02/2020 07/02/2020 07/02/2020
Monstercode : 6235574 6235575 6235576
Matrix : Grond Grond Grond

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).
Opdrachtverificatiecode: XFAQ-BNLQ-PPJN-LEPQ Ref.: 999008_certificaat_v1



Perfluorverbindingen - overig:
N-
methylperfluoroctaansulfonamide
acetaat (MeFOSAA

µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

N-
methylperfluoroctaansulfonamide
(MeFOSA)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

N-ethylperfluoroctaansulfonamide
acetaat (EtFOSAA)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

perfluoroctaansulfonamide
(PFOSA)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

8:2 polyfluoralkyl fosfaat diester
(8:2 diPAP)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

HFPO-DA (GenX) µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

som PFOA µg/kg ds 0,3 0,1 0,5
som PFOS µg/kg ds 0,3 0,1 0,7

Tabel 3 van 10

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

Project code : 999008
Project omschrijving : 2020019442-0452535-101
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Monsterreferenties
6235574 = BG1 (0-30)
6235575 = MMOG1 (50-100)
6235576 = MMBG4 (0-50)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 04/02/2020 04/02/2020 03/02/2020
Ontvangstdatum opdracht : 07/02/2020 07/02/2020 07/02/2020
Startdatum : 07/02/2020 07/02/2020 07/02/2020
Monstercode : 6235574 6235575 6235576
Matrix : Grond Grond Grond

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).
Opdrachtverificatiecode: XFAQ-BNLQ-PPJN-LEPQ Ref.: 999008_certificaat_v1



Algemeen onderzoek - fysisch
Q droge stof % 82,8 81,5 76,3

Tabel 4 van 10

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

Project code : 999008
Project omschrijving : 2020019442-0452535-101
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Monsterreferenties
6235577 = MMOG4 (45-110)
6235578 = MMBG5 (0-40)
6235579 = MMOG5 (120-210)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 03/02/2020 04/02/2020 04/02/2020
Ontvangstdatum opdracht : 07/02/2020 07/02/2020 07/02/2020
Startdatum : 07/02/2020 07/02/2020 07/02/2020
Monstercode : 6235577 6235578 6235579
Matrix : Grond Grond Grond

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).
Opdrachtverificatiecode: XFAQ-BNLQ-PPJN-LEPQ Ref.: 999008_certificaat_v1



Organische parameters - gehalogeneerd

Perfluorcarbonzuren:
perfluorbutaanzuur (PFBA) µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1
perfluorpentaanzuur (PFPeA) µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1
perfluorhexaanzuur (PFHxA) µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1
perfluorheptaanzuur (PFHpA) µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1
perfluoroctaanzuur (PFOA) lineair µg/kg ds < 0,1 0,2 < 0,1
perfluoroctaanzuur (PFOA)
vertakt

µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

perfluornonaanzuur (PFNA) µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1
perfluordecaanzuur (PFDeA) µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1
perfluorundecaanzuur (PFUnDA) µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1
perfluordodecaanzuur (PFDoDA) µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1
perfluortridecaanzuur (PFTrDA) µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1
perfluortetradecaanzuur
(PFTeDA)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

perfluorhexadecaanzuur
(PFHxDA)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

perfluoroctadecaanzuur (PFODA) µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

Perfluorsulfonzuren:
perfluorbutaansulfonzuur (PFBS) µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1
perfluorpentaansulfonzuur
(PFPeS)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

perfluorhexaansulfonzuur
(PFHxS)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

perfluorheptaansulfonzuur(PFHpS)µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1
perfluoroctaansulfonzuur (PFOS)
lineair

µg/kg ds < 0,1 0,2 < 0,1

perfluoroctaansulfonzuur (PFOS)
vertakt

µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

perfluordecaansulfonzuur (PFDS) µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

Perfluorverbindingen - precursors:
4:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2
FTS)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

6:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2
FTS)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

8:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2
FTS)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

10:2 fluortelomeer sulfonzuur
(10:2 FTS)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

Tabel 5 van 10

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

Project code : 999008
Project omschrijving : 2020019442-0452535-101
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Monsterreferenties
6235577 = MMOG4 (45-110)
6235578 = MMBG5 (0-40)
6235579 = MMOG5 (120-210)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 03/02/2020 04/02/2020 04/02/2020
Ontvangstdatum opdracht : 07/02/2020 07/02/2020 07/02/2020
Startdatum : 07/02/2020 07/02/2020 07/02/2020
Monstercode : 6235577 6235578 6235579
Matrix : Grond Grond Grond

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).
Opdrachtverificatiecode: XFAQ-BNLQ-PPJN-LEPQ Ref.: 999008_certificaat_v1



Perfluorverbindingen - overig:
N-
methylperfluoroctaansulfonamide
acetaat (MeFOSAA

µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

N-
methylperfluoroctaansulfonamide
(MeFOSA)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

N-ethylperfluoroctaansulfonamide
acetaat (EtFOSAA)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

perfluoroctaansulfonamide
(PFOSA)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

8:2 polyfluoralkyl fosfaat diester
(8:2 diPAP)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

HFPO-DA (GenX) µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

som PFOA µg/kg ds 0,1 0,3 0,1
som PFOS µg/kg ds 0,1 0,3 0,1

Tabel 6 van 10

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

Project code : 999008
Project omschrijving : 2020019442-0452535-101
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Monsterreferenties
6235577 = MMOG4 (45-110)
6235578 = MMBG5 (0-40)
6235579 = MMOG5 (120-210)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 03/02/2020 04/02/2020 04/02/2020
Ontvangstdatum opdracht : 07/02/2020 07/02/2020 07/02/2020
Startdatum : 07/02/2020 07/02/2020 07/02/2020
Monstercode : 6235577 6235578 6235579
Matrix : Grond Grond Grond

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).
Opdrachtverificatiecode: XFAQ-BNLQ-PPJN-LEPQ Ref.: 999008_certificaat_v1



Algemeen onderzoek - fysisch
Q droge stof % 77,6 80,1

Tabel 7 van 10

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

Project code : 999008
Project omschrijving : 2020019442-0452535-101
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Monsterreferenties
6235580 = MMBG6 (0-35)
6235581 = OG6 (130-170)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 04/02/2020 04/02/2020
Ontvangstdatum opdracht : 07/02/2020 07/02/2020
Startdatum : 07/02/2020 07/02/2020
Monstercode : 6235580 6235581
Matrix : Grond Grond

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).
Opdrachtverificatiecode: XFAQ-BNLQ-PPJN-LEPQ Ref.: 999008_certificaat_v1



Organische parameters - gehalogeneerd

Perfluorcarbonzuren:
perfluorbutaanzuur (PFBA) µg/kg ds < 0,1 < 0,1
perfluorpentaanzuur (PFPeA) µg/kg ds < 0,1 < 0,1
perfluorhexaanzuur (PFHxA) µg/kg ds < 0,1 < 0,1
perfluorheptaanzuur (PFHpA) µg/kg ds < 0,1 < 0,1
perfluoroctaanzuur (PFOA) lineair µg/kg ds 0,2 < 0,1
perfluoroctaanzuur (PFOA)
vertakt

µg/kg ds < 0,1 < 0,1

perfluornonaanzuur (PFNA) µg/kg ds < 0,1 < 0,1
perfluordecaanzuur (PFDeA) µg/kg ds < 0,1 < 0,1
perfluorundecaanzuur (PFUnDA) µg/kg ds < 0,1 < 0,1
perfluordodecaanzuur (PFDoDA) µg/kg ds < 0,1 < 0,1
perfluortridecaanzuur (PFTrDA) µg/kg ds < 0,1 < 0,1
perfluortetradecaanzuur
(PFTeDA)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1

perfluorhexadecaanzuur
(PFHxDA)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1

perfluoroctadecaanzuur (PFODA) µg/kg ds < 0,1 < 0,1

Perfluorsulfonzuren:
perfluorbutaansulfonzuur (PFBS) µg/kg ds < 0,1 < 0,1
perfluorpentaansulfonzuur
(PFPeS)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1

perfluorhexaansulfonzuur
(PFHxS)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1

perfluorheptaansulfonzuur(PFHpS)µg/kg ds < 0,1 < 0,1
perfluoroctaansulfonzuur (PFOS)
lineair

µg/kg ds 0,3 < 0,1

perfluoroctaansulfonzuur (PFOS)
vertakt

µg/kg ds 0,1 < 0,1

perfluordecaansulfonzuur (PFDS) µg/kg ds < 0,1 < 0,1

Perfluorverbindingen - precursors:
4:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2
FTS)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1

6:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2
FTS)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1

8:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2
FTS)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1

10:2 fluortelomeer sulfonzuur
(10:2 FTS)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1

Tabel 8 van 10

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

Project code : 999008
Project omschrijving : 2020019442-0452535-101
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Monsterreferenties
6235580 = MMBG6 (0-35)
6235581 = OG6 (130-170)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 04/02/2020 04/02/2020
Ontvangstdatum opdracht : 07/02/2020 07/02/2020
Startdatum : 07/02/2020 07/02/2020
Monstercode : 6235580 6235581
Matrix : Grond Grond

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).
Opdrachtverificatiecode: XFAQ-BNLQ-PPJN-LEPQ Ref.: 999008_certificaat_v1



Perfluorverbindingen - overig:
N-
methylperfluoroctaansulfonamide
acetaat (MeFOSAA

µg/kg ds < 0,1 < 0,1

N-
methylperfluoroctaansulfonamide
(MeFOSA)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1

N-ethylperfluoroctaansulfonamide
acetaat (EtFOSAA)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1

perfluoroctaansulfonamide
(PFOSA)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1

8:2 polyfluoralkyl fosfaat diester
(8:2 diPAP)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1

HFPO-DA (GenX) µg/kg ds < 0,1 < 0,1

som PFOA µg/kg ds 0,3 0,1
som PFOS µg/kg ds 0,4 0,1

Tabel 9 van 10

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

Project code : 999008
Project omschrijving : 2020019442-0452535-101
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Monsterreferenties
6235580 = MMBG6 (0-35)
6235581 = OG6 (130-170)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 04/02/2020 04/02/2020
Ontvangstdatum opdracht : 07/02/2020 07/02/2020
Startdatum : 07/02/2020 07/02/2020
Monstercode : 6235580 6235581
Matrix : Grond Grond

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).
Opdrachtverificatiecode: XFAQ-BNLQ-PPJN-LEPQ Ref.: 999008_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Kwantificering van vertakte PFOS/PFOA is gebaseerd op DIN 38414-14.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Opmerking bij project: - Kwantificatie van HFPO-DA (GenX) is op basis van
2,3,3,3-tetrafluor-2-(1,1,2,2,3,3,3-heptafluorpropoxy)-propaanzuur (CAS nr. 13252-13-6).
Een andere naam van GenX is perfluor-2-propoxypropaanzuur (PFPrOPrA).

Tabel 10 van 10

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

Project code : 999008
Project omschrijving : 2020019442-0452535-101
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: XFAQ-BNLQ-PPJN-LEPQ Ref.: 999008_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

6235574 BG1 (0-30) BG1 (0-30) - 1103512463

6235575 MMOG1 (50-100) MMOG1 (50-100) - 1103512644

6235576 MMBG4 (0-50) MMBG4 (0-50) - 1103512801

6235577 MMOG4 (45-110) MMOG4 (45-110) - 1103512450

6235578 MMBG5 (0-40) MMBG5 (0-40) - 1103512728

6235579 MMOG5 (120-210) MMOG5 (120-210) - 1103512614

6235580 MMBG6 (0-35) MMBG6 (0-35) - 1103512534

6235581 OG6 (130-170) OG6 (130-170) - 1103512471

Bijlage 1 van 2

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

Project code : 999008
Project omschrijving : 2020019442-0452535-101
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: XFAQ-BNLQ-PPJN-LEPQ Ref.: 999008_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond

In dit analysecertificaat zijn de met 'Q' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze
analyses zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins
Omegam BV.

Droge stof : Eigen methode

Bijlage 2 van 2

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

Project code : 999008
Project omschrijving : 2020019442-0452535-101
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: XFAQ-BNLQ-PPJN-LEPQ Ref.: 999008_certificaat_v1



Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 11189071
Certificate no.:2020019442
Sample description.: BG1 (0-30)
 V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 11189072
Certificate no.: 2020019442
Sample description.: MMOG1 (50-100)
 V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 11189073
Certificate no.: 2020019442
Sample description.: MMBG4 (0-50)
  V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 11189074
Certificate no.:2020019442
Sample description.: MMOG4 (45-110)
 V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 11189075
Certificate no.: 2020019442
Sample description.: MMBG5 (0-40)
  V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 11189077
Certificate no.:2020019442
Sample description.: MMOG5 (120-210)
 V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 11189078
Certificate no.: 2020019442
Sample description.: MMBG6 (0-35)
 V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 11189079
Certificate no.: 2020019442
Sample description.: OG6 (130-170)
 V
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Eurofins Analytico B.V.
T.a.v. mevrouw N. Vermeulen
Gildeweg 42-48
3771 NB BARNEVELD

Uw kenmerk : 2020019442-0452535-101
Ons kenmerk : Project 999692
Validatieref. : 999692_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : NTAR-QTMF-JVXM-PBZA
Bijlage(n) : 7 tabel(len) + 2 bijlage(n)

(factuur wordt separaat verstuurd naar de financiële administratie)

Amsterdam, 17 februari 2020

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. Wenckbachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Algemeen onderzoek - fysisch
Q droge stof % 78,4 73,2 81,9

Tabel 1 van 7

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

Project code : 999692
Project omschrijving : 2020019442-0452535-101
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Monsterreferenties
6237317 = MMBG7 (0-50)
6237318 = MMOG7 (120-170)
6237319 = MMBG8 (0-35)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 05/02/2020 05/02/2020 05/02/2020
Ontvangstdatum opdracht : 10/02/2020 10/02/2020 10/02/2020
Startdatum : 10/02/2020 10/02/2020 10/02/2020
Monstercode : 6237317 6237318 6237319
Matrix : Grond Grond Grond

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).
Opdrachtverificatiecode: NTAR-QTMF-JVXM-PBZA Ref.: 999692_certificaat_v1



Organische parameters - gehalogeneerd

Perfluorcarbonzuren:
perfluorbutaanzuur (PFBA) µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1
perfluorpentaanzuur (PFPeA) µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1
perfluorhexaanzuur (PFHxA) µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1
perfluorheptaanzuur (PFHpA) µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1
perfluoroctaanzuur (PFOA) lineair µg/kg ds 0,4 < 0,1 0,2
perfluoroctaanzuur (PFOA)
vertakt

µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

perfluornonaanzuur (PFNA) µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1
perfluordecaanzuur (PFDeA) µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1
perfluorundecaanzuur (PFUnDA) µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1
perfluordodecaanzuur (PFDoDA) µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1
perfluortridecaanzuur (PFTrDA) µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1
perfluortetradecaanzuur
(PFTeDA)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

perfluorhexadecaanzuur
(PFHxDA)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

perfluoroctadecaanzuur (PFODA) µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,2

Perfluorsulfonzuren:
perfluorbutaansulfonzuur (PFBS) µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1
perfluorpentaansulfonzuur
(PFPeS)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

perfluorhexaansulfonzuur
(PFHxS)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1 0,1

perfluorheptaansulfonzuur(PFHpS)µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1
perfluoroctaansulfonzuur (PFOS)
lineair

µg/kg ds 0,4 < 0,1 1,2

perfluoroctaansulfonzuur (PFOS)
vertakt

µg/kg ds 0,1 < 0,1 0,3

perfluordecaansulfonzuur (PFDS) µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

Perfluorverbindingen - precursors:
4:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2
FTS)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

6:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2
FTS)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

8:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2
FTS)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

10:2 fluortelomeer sulfonzuur
(10:2 FTS)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

Tabel 2 van 7

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

Project code : 999692
Project omschrijving : 2020019442-0452535-101
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Monsterreferenties
6237317 = MMBG7 (0-50)
6237318 = MMOG7 (120-170)
6237319 = MMBG8 (0-35)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 05/02/2020 05/02/2020 05/02/2020
Ontvangstdatum opdracht : 10/02/2020 10/02/2020 10/02/2020
Startdatum : 10/02/2020 10/02/2020 10/02/2020
Monstercode : 6237317 6237318 6237319
Matrix : Grond Grond Grond

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).
Opdrachtverificatiecode: NTAR-QTMF-JVXM-PBZA Ref.: 999692_certificaat_v1



Perfluorverbindingen - overig:
N-
methylperfluoroctaansulfonamide
acetaat (MeFOSAA

µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

N-
methylperfluoroctaansulfonamide
(MeFOSA)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

N-ethylperfluoroctaansulfonamide
acetaat (EtFOSAA)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

perfluoroctaansulfonamide
(PFOSA)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

8:2 polyfluoralkyl fosfaat diester
(8:2 diPAP)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

HFPO-DA (GenX) µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

som PFOA µg/kg ds 0,5 0,1 0,3
som PFOS µg/kg ds 0,5 0,1 1,5

Tabel 3 van 7

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

Project code : 999692
Project omschrijving : 2020019442-0452535-101
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Monsterreferenties
6237317 = MMBG7 (0-50)
6237318 = MMOG7 (120-170)
6237319 = MMBG8 (0-35)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 05/02/2020 05/02/2020 05/02/2020
Ontvangstdatum opdracht : 10/02/2020 10/02/2020 10/02/2020
Startdatum : 10/02/2020 10/02/2020 10/02/2020
Monstercode : 6237317 6237318 6237319
Matrix : Grond Grond Grond

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).
Opdrachtverificatiecode: NTAR-QTMF-JVXM-PBZA Ref.: 999692_certificaat_v1



Algemeen onderzoek - fysisch
Q droge stof % 73,5 80,3 63,7

Tabel 4 van 7

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

Project code : 999692
Project omschrijving : 2020019442-0452535-101
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Monsterreferenties
6237320 = MMOG8 (95-160)
6237321 = MMBG10 (0-30)
6237322 = MMOG10 (90-165)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 05/02/2020 06/02/2020 06/02/2020
Ontvangstdatum opdracht : 10/02/2020 10/02/2020 10/02/2020
Startdatum : 10/02/2020 10/02/2020 10/02/2020
Monstercode : 6237320 6237321 6237322
Matrix : Grond Grond Grond

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).
Opdrachtverificatiecode: NTAR-QTMF-JVXM-PBZA Ref.: 999692_certificaat_v1



Organische parameters - gehalogeneerd

Perfluorcarbonzuren:
perfluorbutaanzuur (PFBA) µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1
perfluorpentaanzuur (PFPeA) µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1
perfluorhexaanzuur (PFHxA) µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1
perfluorheptaanzuur (PFHpA) µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1
perfluoroctaanzuur (PFOA) lineair µg/kg ds < 0,1 0,4 < 0,1
perfluoroctaanzuur (PFOA)
vertakt

µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

perfluornonaanzuur (PFNA) µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1
perfluordecaanzuur (PFDeA) µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1
perfluorundecaanzuur (PFUnDA) µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1
perfluordodecaanzuur (PFDoDA) µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1
perfluortridecaanzuur (PFTrDA) µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1
perfluortetradecaanzuur
(PFTeDA)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

perfluorhexadecaanzuur
(PFHxDA)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

perfluoroctadecaanzuur (PFODA) µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

Perfluorsulfonzuren:
perfluorbutaansulfonzuur (PFBS) µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1
perfluorpentaansulfonzuur
(PFPeS)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

perfluorhexaansulfonzuur
(PFHxS)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

perfluorheptaansulfonzuur(PFHpS)µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1
perfluoroctaansulfonzuur (PFOS)
lineair

µg/kg ds < 0,1 0,7 < 0,1

perfluoroctaansulfonzuur (PFOS)
vertakt

µg/kg ds < 0,1 0,2 < 0,1

perfluordecaansulfonzuur (PFDS) µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

Perfluorverbindingen - precursors:
4:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2
FTS)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

6:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2
FTS)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

8:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2
FTS)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

10:2 fluortelomeer sulfonzuur
(10:2 FTS)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

Tabel 5 van 7

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

Project code : 999692
Project omschrijving : 2020019442-0452535-101
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Monsterreferenties
6237320 = MMOG8 (95-160)
6237321 = MMBG10 (0-30)
6237322 = MMOG10 (90-165)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 05/02/2020 06/02/2020 06/02/2020
Ontvangstdatum opdracht : 10/02/2020 10/02/2020 10/02/2020
Startdatum : 10/02/2020 10/02/2020 10/02/2020
Monstercode : 6237320 6237321 6237322
Matrix : Grond Grond Grond

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).
Opdrachtverificatiecode: NTAR-QTMF-JVXM-PBZA Ref.: 999692_certificaat_v1



Perfluorverbindingen - overig:
N-
methylperfluoroctaansulfonamide
acetaat (MeFOSAA

µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

N-
methylperfluoroctaansulfonamide
(MeFOSA)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

N-ethylperfluoroctaansulfonamide
acetaat (EtFOSAA)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

perfluoroctaansulfonamide
(PFOSA)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

8:2 polyfluoralkyl fosfaat diester
(8:2 diPAP)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

HFPO-DA (GenX) µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

som PFOA µg/kg ds 0,1 0,5 0,1
som PFOS µg/kg ds 0,1 0,9 0,1

Tabel 6 van 7

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

Project code : 999692
Project omschrijving : 2020019442-0452535-101
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Monsterreferenties
6237320 = MMOG8 (95-160)
6237321 = MMBG10 (0-30)
6237322 = MMOG10 (90-165)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 05/02/2020 06/02/2020 06/02/2020
Ontvangstdatum opdracht : 10/02/2020 10/02/2020 10/02/2020
Startdatum : 10/02/2020 10/02/2020 10/02/2020
Monstercode : 6237320 6237321 6237322
Matrix : Grond Grond Grond

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).
Opdrachtverificatiecode: NTAR-QTMF-JVXM-PBZA Ref.: 999692_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Kwantificering van vertakte PFOS/PFOA is gebaseerd op DIN 38414-14.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Opmerking bij project: - Kwantificatie van HFPO-DA (GenX) is op basis van
2,3,3,3-tetrafluor-2-(1,1,2,2,3,3,3-heptafluorpropoxy)-propaanzuur (CAS nr. 13252-13-6).
Een andere naam van GenX is perfluor-2-propoxypropaanzuur (PFPrOPrA).

Uw referentie : MMBG8 (0-35)
Monstercode : 6237319

Opmerking(en) bij resultaten:
perfluoroctadecaanzuur
(PFODA):

- verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix

Tabel 7 van 7

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

Project code : 999692
Project omschrijving : 2020019442-0452535-101
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: NTAR-QTMF-JVXM-PBZA Ref.: 999692_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

6237317 MMBG7 (0-50) MMBG7 (0-50) - 1103515893

6237318 MMOG7 (120-170) MMOG7 (120-170) - 1103515869

6237319 MMBG8 (0-35) MMBG8 (0-35) - 1103515949

6237320 MMOG8 (95-160) MMOG8 (95-160) - 1103515904

6237321 MMBG10 (0-30) MMBG10 (0-30) - 1103515850

6237322 MMOG10 (90-165) MMOG10 (90-165) - 1103515843

Bijlage 1 van 2

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

Project code : 999692
Project omschrijving : 2020019442-0452535-101
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: NTAR-QTMF-JVXM-PBZA Ref.: 999692_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond

In dit analysecertificaat zijn de met 'Q' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze
analyses zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins
Omegam BV.

Droge stof : Eigen methode

Bijlage 2 van 2

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

Project code : 999692
Project omschrijving : 2020019442-0452535-101
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: NTAR-QTMF-JVXM-PBZA Ref.: 999692_certificaat_v1



Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 11189080
Certificate no.: 2020019442
Sample description.: MMBG7 (0-50)
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 11189081
Certificate no.: 2020019442
Sample description.: MMOG7 (120-170)
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 11189082
Certificate no.: 2020019442
Sample description.: MMBG8 (0-35)
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 11189083
Certificate no.: 2020019442
Sample description.: MMOG8 (95-160)
  V

Minutes
0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8

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
0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8

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
0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8

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



Eurofins Analytico B.V.
T.a.v. mevrouw N. Vermeulen
Gildeweg 42-48
3771 NB BARNEVELD

Uw kenmerk : 2020019442-0452535-101
Ons kenmerk : Project 1000258
Validatieref. : 1000258_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : VYCE-SZXS-MWTY-TXHU
Bijlage(n) : 4 tabel(len) + 2 bijlage(n)

(factuur wordt separaat verstuurd naar de financiële administratie)

Amsterdam, 18 februari 2020

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. Wenckbachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Algemeen onderzoek - fysisch
Q droge stof % 79,3 79,9

Tabel 1 van 4

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

Project code : 1000258
Project omschrijving : 2020019442-0452535-101
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Monsterreferenties
6238640 = MMBG9 (0-40)
6238641 = MMOG9 (70-190)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 05/02/2020 05/02/2020
Ontvangstdatum opdracht : 11/02/2020 11/02/2020
Startdatum : 11/02/2020 11/02/2020
Monstercode : 6238640 6238641
Matrix : Grond Grond

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).
Opdrachtverificatiecode: VYCE-SZXS-MWTY-TXHU Ref.: 1000258_certificaat_v1



Organische parameters - gehalogeneerd

Perfluorcarbonzuren:
perfluorbutaanzuur (PFBA) µg/kg ds < 0,1 < 0,1
perfluorpentaanzuur (PFPeA) µg/kg ds < 0,1 < 0,1
perfluorhexaanzuur (PFHxA) µg/kg ds < 0,1 < 0,1
perfluorheptaanzuur (PFHpA) µg/kg ds < 0,1 < 0,1
perfluoroctaanzuur (PFOA) lineair µg/kg ds 0,4 < 0,1
perfluoroctaanzuur (PFOA)
vertakt

µg/kg ds < 0,1 < 0,1

perfluornonaanzuur (PFNA) µg/kg ds < 0,1 < 0,1
perfluordecaanzuur (PFDeA) µg/kg ds < 0,1 < 0,1
perfluorundecaanzuur (PFUnDA) µg/kg ds < 0,1 < 0,1
perfluordodecaanzuur (PFDoDA) µg/kg ds < 0,1 < 0,1
perfluortridecaanzuur (PFTrDA) µg/kg ds < 0,1 < 0,1
perfluortetradecaanzuur
(PFTeDA)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1

perfluorhexadecaanzuur
(PFHxDA)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1

perfluoroctadecaanzuur (PFODA) µg/kg ds < 0,1 < 0,1

Perfluorsulfonzuren:
perfluorbutaansulfonzuur (PFBS) µg/kg ds < 0,1 < 0,1
perfluorpentaansulfonzuur
(PFPeS)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1

perfluorhexaansulfonzuur
(PFHxS)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1

perfluorheptaansulfonzuur(PFHpS)µg/kg ds < 0,1 < 0,1
perfluoroctaansulfonzuur (PFOS)
lineair

µg/kg ds 1,3 < 0,1

perfluoroctaansulfonzuur (PFOS)
vertakt

µg/kg ds 0,4 < 0,1

perfluordecaansulfonzuur (PFDS) µg/kg ds < 0,1 < 0,1

Perfluorverbindingen - precursors:
4:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2
FTS)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1

6:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2
FTS)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1

8:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2
FTS)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1

10:2 fluortelomeer sulfonzuur
(10:2 FTS)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1

Tabel 2 van 4

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

Project code : 1000258
Project omschrijving : 2020019442-0452535-101
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Monsterreferenties
6238640 = MMBG9 (0-40)
6238641 = MMOG9 (70-190)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 05/02/2020 05/02/2020
Ontvangstdatum opdracht : 11/02/2020 11/02/2020
Startdatum : 11/02/2020 11/02/2020
Monstercode : 6238640 6238641
Matrix : Grond Grond

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).
Opdrachtverificatiecode: VYCE-SZXS-MWTY-TXHU Ref.: 1000258_certificaat_v1



Perfluorverbindingen - overig:
N-
methylperfluoroctaansulfonamide
acetaat (MeFOSAA

µg/kg ds < 0,1 < 0,1

N-
methylperfluoroctaansulfonamide
(MeFOSA)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1

N-ethylperfluoroctaansulfonamide
acetaat (EtFOSAA)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1

perfluoroctaansulfonamide
(PFOSA)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1

8:2 polyfluoralkyl fosfaat diester
(8:2 diPAP)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1

HFPO-DA (GenX) µg/kg ds < 0,1 < 0,1

som PFOA µg/kg ds 0,5 0,1
som PFOS µg/kg ds 1,7 0,1

Tabel 3 van 4

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

Project code : 1000258
Project omschrijving : 2020019442-0452535-101
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Monsterreferenties
6238640 = MMBG9 (0-40)
6238641 = MMOG9 (70-190)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 05/02/2020 05/02/2020
Ontvangstdatum opdracht : 11/02/2020 11/02/2020
Startdatum : 11/02/2020 11/02/2020
Monstercode : 6238640 6238641
Matrix : Grond Grond

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).
Opdrachtverificatiecode: VYCE-SZXS-MWTY-TXHU Ref.: 1000258_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Kwantificering van vertakte PFOS/PFOA is gebaseerd op DIN 38414-14.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Opmerking bij project: - Kwantificatie van HFPO-DA (GenX) is op basis van
2,3,3,3-tetrafluor-2-(1,1,2,2,3,3,3-heptafluorpropoxy)-propaanzuur (CAS nr. 13252-13-6).
Een andere naam van GenX is perfluor-2-propoxypropaanzuur (PFPrOPrA).

Tabel 4 van 4

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

Project code : 1000258
Project omschrijving : 2020019442-0452535-101
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: VYCE-SZXS-MWTY-TXHU Ref.: 1000258_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

6238640 MMBG9 (0-40) MMBG9 (0-40) - 1103518964

6238641 MMOG9 (70-190) MMOG9 (70-190) - 1103518923

Bijlage 1 van 2

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

Project code : 1000258
Project omschrijving : 2020019442-0452535-101
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: VYCE-SZXS-MWTY-TXHU Ref.: 1000258_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond

In dit analysecertificaat zijn de met 'Q' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze
analyses zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins
Omegam BV.

Droge stof : Eigen methode

Bijlage 2 van 2

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

Project code : 1000258
Project omschrijving : 2020019442-0452535-101
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: VYCE-SZXS-MWTY-TXHU Ref.: 1000258_certificaat_v1



Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 11189084
Certificate no.: 2020019442
Sample description.: MMBG9 (0-40)
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 11189085
Certificate no.: 2020019442
Sample description.: MMOG9 (70-190)
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 11189086
Certificate no.: 2020019442
Sample description.: MMBG10 (0-30)
  V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 11189087
Certificate no.: 2020019442
Sample description.: MMOG10 (90-165)
  V
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T.a.v. Theo de Vries
Postbus 24
8440 AA  HEERENVEEN

Datum: 17-Feb-2020

Antea Group

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer
Monster(s) ontvangen 12-Feb-2020

VO 110 kV kabeltracé Hengelo Weideweg - Hengelo Oe
0452535-101
2020022174/1Certificaatnummer/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).



VO 110 kV kabeltracé Hengelo Weideweg - Hengelo Oe

1 2

Jaap Kuit 1/2

0452535-101

Analysecertificaat

17-Feb-2020/14:38

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

12-Feb-2020

Projectcode 3400 - Antea - Project Netwerkbeheerders

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020022174/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 81.2% (m/m) 80.5Droge stof

S 2.8% (m/m) ds 3.5Organische stof

96.8% (m/m) ds 96.0Gloeirest

S 5.7% (m/m) ds 7.4Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 21mg/kg ds 32Barium (Ba)

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

S <3.0mg/kg ds 4.8Kobalt (Co)

S 6.9mg/kg ds 6.3Koper (Cu)

S 0.082mg/kg ds <0.050Kwik (Hg)

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

S 6.3mg/kg ds 13Nikkel (Ni)

S <10mg/kg ds <10Lood (Pb)

S 28mg/kg ds 28Zink (Zn)

Minerale olie

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

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

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

<11mg/kg ds 14Minerale olie (C21-C30)

<5.0mg/kg ds 11Minerale olie (C30-C35)

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

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

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 118

1

2

MMBG11A (0-35)

MMOG11A (70-200) 11197804

11197803

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

10-Feb-2020

10-Feb-2020



VO 110 kV kabeltracé Hengelo Weideweg - Hengelo Oe

1 2

Jaap Kuit 2/2

0452535-101

Analysecertificaat

17-Feb-2020/14:38

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

12-Feb-2020

Projectcode 3400 - Antea - Project Netwerkbeheerders

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020022174/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 180

S
1)1)

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

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050Naftaleen

S <0.050mg/kg ds <0.050Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050Anthraceen

S <0.050mg/kg ds <0.050Fluorantheen

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

S <0.050mg/kg ds <0.050Chryseen

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

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

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

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

S
1)1)

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

1

2

MMBG11A (0-35)

MMOG11A (70-200) 11197804

11197803

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

10-Feb-2020

10-Feb-2020

VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2020022174/1

Pagina 1/1

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

 11197803 56  0  35 05379567781 MMBG11A (0-35)

 11197803 57  0  15 05380113861 MMBG11A (0-35)

 11197803 58  0  20 05380113921 MMBG11A (0-35)

 11197803 59  0  15 05380113791 MMBG11A (0-35)

 11197804 56  120  170 05379567795 MMOG11A (70-200)

 11197804 57  70  120 05379569684 MMOG11A (70-200)

 11197804 59  170  200 05380113845 MMOG11A (70-200)

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 2020022174/1

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
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Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623
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Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020022174/1
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.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

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

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

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

Metalen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Minerale olie

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

Polychloorbifenylen, PCB

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

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

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

Cf. pb. 3010-6 en gw. 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 2019.

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. Theo de Vries
Postbus 24
8440 AA  HEERENVEEN

Datum: 20-Feb-2020

Antea Group

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer
Monster(s) ontvangen 12-Feb-2020

VO 110 kV kabeltracé Hengelo Weideweg - Hengelo Oe
0452535-101
2020022176/1Certificaatnummer/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).



VO 110 kV kabeltracé Hengelo Weideweg - Hengelo Oe

1 2

Jaap Kuit 1/2

0452535-101

Analysecertificaat

20-Feb-2020/11:30

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

12-Feb-2020

Projectcode 3400 - Antea - Project Netwerkbeheerders

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020022176/1Certificaatnummer/Versie

PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)
1)1)

0.7µg/kg ds 0.1som PFOS
1)1)

0.3µg/kg ds 0.1som PFOA
2)1)

<0.1µg/kg ds <0.2perfluorbutaanzuur (PFBA)
1)1)

<0.1µg/kg ds <0.1perfluorpentaanzuur (PFPeA)
1)1)

<0.1µg/kg ds <0.1perfluorhexaanzuur (PFHxA)
1)1)

<0.1µg/kg ds <0.1perfluorheptaanzuur (PFHpA)
1)1)

0.2µg/kg ds <0.1perfluoroctaanzuur (PFOA) lineair
1)1)

<0.1µg/kg ds <0.1perfluoroctaanzuur (PFOA) vertakt
1)1)

<0.1µg/kg ds <0.1perfluornonaanzuur (PFNA)
1)1)

<0.1µg/kg ds <0.1perfluordecaanzuur (PFDA)
1)1)

<0.1µg/kg ds <0.1perfluorundecaanzuur (PFUnDA)
1)1)

<0.1µg/kg ds <0.1perfluordodecaanzuur (PFDoA)
1)1)

<0.1µg/kg ds <0.1perfluortridecaanzuur (PFTrDA)
1)1)

<0.1µg/kg ds <0.1perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)
1)1)

<0.1µg/kg ds <0.1perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA)
1)1)

<0.1µg/kg ds <0.1perfluoroctadecaanzuur (PFODA)
1)1)

<0.1µg/kg ds <0.1perfluorbutaansulfonzuur (PFBS)
1)1)

<0.1µg/kg ds <0.1perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS)
1)1)

<0.1µg/kg ds <0.1perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS)
1)1)

<0.1µg/kg ds <0.1perfluorheptaansulfonzuur(PFHpS)
1)1)

0.5µg/kg ds <0.1perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) lineair
1)1)

0.2µg/kg ds <0.1perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) vertakt
1)1)

<0.1µg/kg ds <0.1perfluordecaansulfonzuur (PFDS)
1)1)

<0.1µg/kg ds <0.14:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2 FTS)
1)1)

<0.1µg/kg ds <0.16:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2 FTS)
1)1)

<0.1µg/kg ds <0.18:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2 FTS)
1)1)

<0.1µg/kg ds <0.110:2 fluortelomeer sulfonzuur (10:2 FTS)
1)1)

<0.1µg/kg ds <0.1N-methylperfluoroctaansulfonamide 

acetaat(MeFOSAA)

1

2

MMBG11B (0-35)

MMOG11B (70-200) 11197807

11197806

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

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).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

10-Feb-2020

10-Feb-2020



VO 110 kV kabeltracé Hengelo Weideweg - Hengelo Oe

1 2

Jaap Kuit 2/2

0452535-101

Analysecertificaat

20-Feb-2020/11:30

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

12-Feb-2020

Projectcode 3400 - Antea - Project Netwerkbeheerders

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020022176/1Certificaatnummer/Versie

1)1)
<0.1µg/kg ds <0.1N-ethylperfluoroctaansulfonamide acetaat 

(EtFOSAA)
1)1)

<0.1µg/kg ds <0.1perfluoroctaansulfonamide (PFOSA)
1)1)

<0.1µg/kg ds <0.1N-methylperfluoroctaansulfonamide 

(MeFOSA)
1)1)

<0.1µg/kg ds <0.18:2 polyfluoralkylfosfaatdiester(8:2 diPAP)

Extern / Overig onderzoek
1)1)

<0.1µg/kg ds <0.1GenX

1

2

MMBG11B (0-35)

MMOG11B (70-200) 11197807

11197806

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

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).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

10-Feb-2020

10-Feb-2020

NV



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2020022176/1

Pagina 1/1

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

 11197806 56  0  35 0252558AD12pfas MMBG11B (0-35)

 11197806 57  0  15 0252590AD9 MMBG11B (0-35)

 11197806 58  0  20 0252595AD9 MMBG11B (0-35)

 11197806 59  0  15 0252578AD8 MMBG11B (0-35)

 11197807 56  120  170 0252556AD16pfas MMOG11B (70-200)

 11197807 57  70  120 0252588AD11 MMOG11B (70-200)

 11197807 59  170  200 0252575AD12 MMOG11B (70-200)
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Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2020022176/1
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Opmerking 1)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Opmerking 2)

verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).
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BIC: BNPANL2A
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Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 
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en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020022176/1
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.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)

UitbestedingExternW0004PFAS (28) Handelingskader

UitbestedingExternW0004som lineair en vertakte PFOS grond

UitbestedingExternW0004Som lineair en vertakte PFOA grond

Extern / Overig onderzoek

UitbestedingExternW0004GenX Grond

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

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2019.

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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Eurofins Analytico B.V.
T.a.v. mevrouw N. Vermeulen
Gildeweg 42-48
3771 NB BARNEVELD

Uw kenmerk : 2020022176-0452535-101
Ons kenmerk : Project 1001510
Validatieref. : 1001510_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : NJOJ-WNXV-NDZG-NSZA
Bijlage(n) : 4 tabel(len) + 2 bijlage(n)

(factuur wordt separaat verstuurd naar de financiële administratie)

Amsterdam, 20 februari 2020

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. Wenckbachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Algemeen onderzoek - fysisch
Q droge stof % 82,0 79,2

Tabel 1 van 4

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

Project code : 1001510
Project omschrijving : 2020022176-0452535-101
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Monsterreferenties
6241501 = MMBG11B (0-35)
6241502 = MMOG11B (70-200)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 10/02/2020 10/02/2020
Ontvangstdatum opdracht : 13/02/2020 13/02/2020
Startdatum : 13/02/2020 13/02/2020
Monstercode : 6241501 6241502
Matrix : Grond Grond

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).
Opdrachtverificatiecode: NJOJ-WNXV-NDZG-NSZA Ref.: 1001510_certificaat_v1



Organische parameters - gehalogeneerd

Perfluorcarbonzuren:
perfluorbutaanzuur (PFBA) µg/kg ds < 0,1 < 0,2
perfluorpentaanzuur (PFPeA) µg/kg ds < 0,1 < 0,1
perfluorhexaanzuur (PFHxA) µg/kg ds < 0,1 < 0,1
perfluorheptaanzuur (PFHpA) µg/kg ds < 0,1 < 0,1
perfluoroctaanzuur (PFOA) lineair µg/kg ds 0,2 < 0,1
perfluoroctaanzuur (PFOA)
vertakt

µg/kg ds < 0,1 < 0,1

perfluornonaanzuur (PFNA) µg/kg ds < 0,1 < 0,1
perfluordecaanzuur (PFDeA) µg/kg ds < 0,1 < 0,1
perfluorundecaanzuur (PFUnDA) µg/kg ds < 0,1 < 0,1
perfluordodecaanzuur (PFDoDA) µg/kg ds < 0,1 < 0,1
perfluortridecaanzuur (PFTrDA) µg/kg ds < 0,1 < 0,1
perfluortetradecaanzuur
(PFTeDA)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1

perfluorhexadecaanzuur
(PFHxDA)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1

perfluoroctadecaanzuur (PFODA) µg/kg ds < 0,1 < 0,1

Perfluorsulfonzuren:
perfluorbutaansulfonzuur (PFBS) µg/kg ds < 0,1 < 0,1
perfluorpentaansulfonzuur
(PFPeS)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1

perfluorhexaansulfonzuur
(PFHxS)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1

perfluorheptaansulfonzuur(PFHpS)µg/kg ds < 0,1 < 0,1
perfluoroctaansulfonzuur (PFOS)
lineair

µg/kg ds 0,5 < 0,1

perfluoroctaansulfonzuur (PFOS)
vertakt

µg/kg ds 0,2 < 0,1

perfluordecaansulfonzuur (PFDS) µg/kg ds < 0,1 < 0,1

Perfluorverbindingen - precursors:
4:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2
FTS)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1

6:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2
FTS)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1

8:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2
FTS)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1

10:2 fluortelomeer sulfonzuur
(10:2 FTS)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1

Tabel 2 van 4

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

Project code : 1001510
Project omschrijving : 2020022176-0452535-101
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Monsterreferenties
6241501 = MMBG11B (0-35)
6241502 = MMOG11B (70-200)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 10/02/2020 10/02/2020
Ontvangstdatum opdracht : 13/02/2020 13/02/2020
Startdatum : 13/02/2020 13/02/2020
Monstercode : 6241501 6241502
Matrix : Grond Grond

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).
Opdrachtverificatiecode: NJOJ-WNXV-NDZG-NSZA Ref.: 1001510_certificaat_v1



Perfluorverbindingen - overig:
N-
methylperfluoroctaansulfonamide
acetaat (MeFOSAA

µg/kg ds < 0,1 < 0,1

N-
methylperfluoroctaansulfonamide
(MeFOSA)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1

N-ethylperfluoroctaansulfonamide
acetaat (EtFOSAA)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1

perfluoroctaansulfonamide
(PFOSA)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1

8:2 polyfluoralkyl fosfaat diester
(8:2 diPAP)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1

HFPO-DA (GenX) µg/kg ds < 0,1 < 0,1

som PFOA µg/kg ds 0,3 0,1
som PFOS µg/kg ds 0,7 0,1

Tabel 3 van 4

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

Project code : 1001510
Project omschrijving : 2020022176-0452535-101
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Monsterreferenties
6241501 = MMBG11B (0-35)
6241502 = MMOG11B (70-200)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 10/02/2020 10/02/2020
Ontvangstdatum opdracht : 13/02/2020 13/02/2020
Startdatum : 13/02/2020 13/02/2020
Monstercode : 6241501 6241502
Matrix : Grond Grond

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).
Opdrachtverificatiecode: NJOJ-WNXV-NDZG-NSZA Ref.: 1001510_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Kwantificering van vertakte PFOS/PFOA is gebaseerd op DIN 38414-14.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Opmerking bij project: - Kwantificatie van HFPO-DA (GenX) is op basis van
2,3,3,3-tetrafluor-2-(1,1,2,2,3,3,3-heptafluorpropoxy)-propaanzuur (CAS nr. 13252-13-6).
Een andere naam van GenX is perfluor-2-propoxypropaanzuur (PFPrOPrA).

Uw referentie : MMOG11B (70-200)
Monstercode : 6241502

Opmerking(en) bij resultaten:
perfluorbutaanzuur (PFBA): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix

Tabel 4 van 4

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

Project code : 1001510
Project omschrijving : 2020022176-0452535-101
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: NJOJ-WNXV-NDZG-NSZA Ref.: 1001510_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

6241501 MMBG11B (0-35) MMBG11B (0-35) - 1103523183

6241502 MMOG11B (70-200) MMOG11B (70-200) - 1103522964

Bijlage 1 van 2

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

Project code : 1001510
Project omschrijving : 2020022176-0452535-101
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: NJOJ-WNXV-NDZG-NSZA Ref.: 1001510_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond

In dit analysecertificaat zijn de met 'Q' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze
analyses zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins
Omegam BV.

Droge stof : Eigen methode

Bijlage 2 van 2

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

Project code : 1001510
Project omschrijving : 2020022176-0452535-101
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: NJOJ-WNXV-NDZG-NSZA Ref.: 1001510_certificaat_v1



T.a.v. Theo de Vries
Postbus 24
8440 AA  HEERENVEEN

Datum: 07-May-2020

Antea Group

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer
Monster(s) ontvangen 01-May-2020

VO 110 kV kabeltracé Hengelo Weideweg - Hengelo Oe
0452535-101
2020066943/1Certificaatnummer/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).



VO 110 kV kabeltracé Hengelo Weideweg - Hengelo Oe

1

Haaye Postma 1/2

0452535-101

Analysecertificaat

07-May-2020/16:07

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

01-May-2020

Projectcode 3444 - Antea - Project Group Oil & Gas

Monstermatrix Water (AS3000)

2020066943/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S 59µg/LBarium (Ba)

S <0.20µg/LCadmium (Cd)

S <2.0µg/LKobalt (Co)

S <2.0µg/LKoper (Cu)

S <0.050µg/LKwik (Hg)

S <2.0µg/LMolybdeen (Mo)

S <3.0µg/LNikkel (Ni)

S <2.0µg/LLood (Pb)

S 18µg/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 09A-1-2 (170-270) 11340981

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

01-May-2020



VO 110 kV kabeltracé Hengelo Weideweg - Hengelo Oe

1

Haaye Postma 2/2

0452535-101

Analysecertificaat

07-May-2020/16:07

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

01-May-2020

Projectcode 3444 - Antea - Project Group Oil & Gas

Monstermatrix Water (AS3000)

2020066943/1Certificaatnummer/Versie

S <0.10µg/Ltrans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/LCKW (som)

S <0.20µg/LTribroommethaan

S <0.10µg/LVinylchloride

S <0.10µg/L1,1-Dichlooretheen

S
1)

0.14µg/L1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L1,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/LDichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<10µg/LMinerale olie (C10-C12)

<10µg/LMinerale olie (C12-C16)

<10µg/LMinerale olie (C16-C21)

<15µg/LMinerale olie (C21-C30)

<10µg/LMinerale olie (C30-C35)

<10µg/LMinerale olie (C35-C40)

S <50µg/LMinerale olie totaal (C10-C40)

1 09A-1-2 (170-270) 11340981

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

01-May-2020

VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2020066943/1

Pagina 1/1

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

 11340981 09A  170  270 06804497071 09A-1-2 (170-270)

 11340981 09A  170  270 06803821302 09A-1-2 (170-270)

 11340981 09A  170  270 08008989383 09A-1-2 (170-270)

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 2020066943/1

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 2020066943/1

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-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 2019.

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. Theo de Vries
Postbus 24
8440 AA  HEERENVEEN

Datum: 04-Mar-2020

Antea Group

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer
Monster(s) ontvangen 26-Feb-2020

VO 110 kV kabeltracé Hengelo Weideweg - Hengelo Oe
0452535-101
2020031114/1Certificaatnummer/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).



VO 110 kV kabeltracé Hengelo Weideweg - Hengelo Oe

1 2 3 4 5

Jaap Kuit 1/4

0452535-101

Analysecertificaat

04-Mar-2020/16:46

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

27-Feb-2020

Projectcode 3400 - Antea - Project Netwerkbeheerders

Monstermatrix Water (AS3000)

2020031114/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S 59µg/L 81 43 110 140Barium (Ba)

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Cadmium (Cd)

S <2.0µg/L <2.0 <2.0 <2.0 2.2Kobalt (Co)

S 3.0µg/L 3.2 5.4 <2.0 2.9Koper (Cu)

S <0.050µg/L <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Kwik (Hg)

S <2.0µg/L <2.0 <2.0 <2.0 <2.0Molybdeen (Mo)

S 10µg/L <3.0 <3.0 4.4 3.8Nikkel (Ni)

S <2.0µg/L <2.0 <2.0 <2.0 <2.0Lood (Pb)

S 40µg/L 51 <10 32 15Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Benzeen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Tolueen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Ethylbenzeen

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10o-Xyleen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20m,p-Xyleen

S
1)1)1)1)1)

0.21µg/L 0.21 0.21 0.21 0.21Xylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/L <0.90 <0.90 <0.90 <0.90BTEX (som)

S <0.020µg/L <0.020 <0.020 <0.020 <0.020Naftaleen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Dichloormethaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Trichloormethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10Tetrachloormethaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Trichlooretheen

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10Tetrachlooretheen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.201,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.201,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.101,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.101,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10cis 1,2-Dichlooretheen

1

2

3

4

5

18 (200-300)

30 (300-400)

36 (150-250)

39 (300-400)

40 (300-400) 11227626

11227625

11227624

11227623

11227622

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

26-Feb-2020

26-Feb-2020

26-Feb-2020

26-Feb-2020

26-Feb-2020



VO 110 kV kabeltracé Hengelo Weideweg - Hengelo Oe

1 2 3 4 5

Jaap Kuit 2/4

0452535-101

Analysecertificaat

04-Mar-2020/16:46

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

27-Feb-2020

Projectcode 3400 - Antea - Project Netwerkbeheerders

Monstermatrix Water (AS3000)

2020031114/1Certificaatnummer/Versie

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10trans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/L <1.6 <1.6 <1.6 <1.6CKW (som)

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Tribroommethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10Vinylchloride

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.101,1-Dichlooretheen

S
1)1)1)1)1)

0.14µg/L 0.14 0.14 0.14 0.141,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.201,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.201,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.201,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/L 0.42 0.42 0.42 0.42Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<10µg/L <10 <10 <10 <10Minerale olie (C10-C12)

<10µg/L <10 <10 <10 <10Minerale olie (C12-C16)

<10µg/L <10 <10 <10 <10Minerale olie (C16-C21)

<15µg/L <15 <15 <15 <15Minerale olie (C21-C30)

<10µg/L <10 <10 <10 <10Minerale olie (C30-C35)

<10µg/L <10 <10 <10 <10Minerale olie (C35-C40)

S <50µg/L <50 <50 <50 <50Minerale olie totaal (C10-C40)

1

2

3

4

5

18 (200-300)

30 (300-400)

36 (150-250)

39 (300-400)

40 (300-400) 11227626

11227625

11227624

11227623

11227622

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

26-Feb-2020

26-Feb-2020

26-Feb-2020

26-Feb-2020

26-Feb-2020



VO 110 kV kabeltracé Hengelo Weideweg - Hengelo Oe

6 7 8

Jaap Kuit 3/4

0452535-101

Analysecertificaat

04-Mar-2020/16:46

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

27-Feb-2020

Projectcode 3400 - Antea - Project Netwerkbeheerders

Monstermatrix Water (AS3000)

2020031114/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S 46µg/L 190 130Barium (Ba)

S <0.20µg/L 0.26 <0.20Cadmium (Cd)

S <2.0µg/L <2.0 <2.0Kobalt (Co)

S 3.7µg/L <2.0 3.6Koper (Cu)

S <0.050µg/L <0.050 <0.050Kwik (Hg)

S <2.0µg/L <2.0 <2.0Molybdeen (Mo)

S 3.8µg/L <3.0 9.0Nikkel (Ni)

S <2.0µg/L <2.0 <2.0Lood (Pb)

S 18µg/L 54 57Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Benzeen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Tolueen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Ethylbenzeen

S <0.10µg/L <0.10 <0.10o-Xyleen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20m,p-Xyleen

S
1)1)1)

0.21µg/L 0.21 0.21Xylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/L <0.90 <0.90BTEX (som)

S <0.020µg/L <0.020 <0.020Naftaleen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Dichloormethaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Trichloormethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.10Tetrachloormethaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Trichlooretheen

S <0.10µg/L <0.10 <0.10Tetrachlooretheen

S <0.20µg/L <0.20 <0.201,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.201,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.101,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.101,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.10cis 1,2-Dichlooretheen

6

7

8

48 (300-400)

55 (150-250)

56 (300-400) 11227629

11227628

11227627

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

26-Feb-2020

26-Feb-2020

26-Feb-2020



VO 110 kV kabeltracé Hengelo Weideweg - Hengelo Oe

6 7 8

Jaap Kuit 4/4

0452535-101

Analysecertificaat

04-Mar-2020/16:46

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

27-Feb-2020

Projectcode 3400 - Antea - Project Netwerkbeheerders

Monstermatrix Water (AS3000)

2020031114/1Certificaatnummer/Versie

S <0.10µg/L <0.10 <0.10trans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/L <1.6 <1.6CKW (som)

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Tribroommethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.10Vinylchloride

S <0.10µg/L <0.10 <0.101,1-Dichlooretheen

S
1)1)1)

0.14µg/L 0.14 0.141,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L <0.20 <0.201,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.201,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.201,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/L 0.42 0.42Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<10µg/L <10 <10Minerale olie (C10-C12)

<10µg/L <10 <10Minerale olie (C12-C16)

<10µg/L <10 <10Minerale olie (C16-C21)

<15µg/L <15 <15Minerale olie (C21-C30)

<10µg/L <10 <10Minerale olie (C30-C35)

<10µg/L <10 <10Minerale olie (C35-C40)

S <50µg/L <50 <50Minerale olie totaal (C10-C40)

6

7

8

48 (300-400)

55 (150-250)

56 (300-400) 11227629

11227628

11227627

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

26-Feb-2020

26-Feb-2020

26-Feb-2020

VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2020031114/1

Pagina 1/1

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

 11227622 18  200  300 06919768971 18 (200-300)

 11227622 18  200  300 08008291882 18 (200-300)

 11227623 30  300  400 08008290961 30 (300-400)

 11227623 30  300  400 06919769552 30 (300-400)

 11227624 36  150  250 08008289861 36 (150-250)

 11227624 36  150  250 06919769782 36 (150-250)

 11227625 39  300  400 08008290461 39 (300-400)

 11227625 39  300  400 06919768922 39 (300-400)

 11227626 40  300  400 06919967282 40 (300-400)

 11227626 40  300  400 08008225801 40 (300-400)

 11227627 48  300  400 06919768901 48 (300-400)

 11227627 48  300  400 08008290772 48 (300-400)

 11227628 55  150  250 08007379301 55 (150-250)

 11227628 55  150  250 06919769132 55 (150-250)

 11227629 56  300  400 08007800531 56 (300-400)

 11227629 56  300  400 06919769542 56 (300-400)

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 2020031114/1

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 2020031114/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Metalen

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Barium (Ba)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cadmium (Cd)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kobalt (Co)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Koper (Cu)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kwik (Hg)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Nikkel (Ni)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Lood (Pb)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254VOCl (11)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Tribroommethaan (Bromoform)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichlooretheen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,2-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,3-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS3000

Minerale olie

Cf. pb 3110-5GC-FIDW0215Minerale olie (C10-C40)

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

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2019.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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BNP Paribas S.A. 227 9245 25
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BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



T.a.v. Theo de Vries
Postbus 24
8440 AA  HEERENVEEN

Datum: 15-May-2020

Antea Group

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer
Monster(s) ontvangen 20-Feb-2020

VO 110 kV kabeltracé Hengelo Weideweg - Hengelo Oe
0452535-101
2020027482/2Certificaatnummer/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).



VO 110 kV kabeltracé Hengelo Weideweg - Hengelo Oe

11)

Jaap Kuit 1/1

0452535-101

Analysecertificaat

15-May-2020/14:30

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

20-Feb-2020

Projectcode 3400 - Antea - Project Netwerkbeheerders

Monstermatrix Asbestverdachte grond

2020027482/2Certificaatnummer/Versie

Bodemkundige analyses
2)

84.1% (m/m)Droge stof (Extern)

Extern / Overig onderzoek
3)

15.4kgIn behandeling genomen hoeveelheid
3)

0.0mgAsbest fractie 0,5-1mm
3)

0.0mgAsbest fractie 1-2mm
3)

0.0mgAsbest fractie 2-4mm
3)

0.0mgAsbest fractie 4-8mm
3)

0.0mgAsbest fractie 8-20mm
3)

0.0mgAsbest fractie >20mm
3)

<14.1mgAsbest (som)
3)

<1.2mg/kg dsAsbest in puin
3)

<1.2mg/kg dsGemeten Asbestconcentratie
3)

<1.2mg/kg dsGemeten concentratie Chrysotiel
3)

0.0mg/kg dsGemeten concentratie Amfibool
3)

0.0mg/kg dsTotaal asbest hechtgebonden
3)

0.0mg/kg dsTotaal asbest niet hechtgebonden

1 AMMPF Woolderesweg (25-70) 11214865

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

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).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

20-Feb-2020

NV



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2020027482/2

Pagina 1/1

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

 11214865 MM Woolderesweg  25  70 1569909mg1 AMMPF Woolderesweg (25-70)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
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Algemene opmerking behorende bij analysecertificaat

Nieuwe rapportversie in verband met het wijzigen van de monsteromschrijving. D.D. 15-05-2020

Dit analysecertificaat vervangt eerder uitgegeven certifica(a)t(en) met een lager versienummer

Opmerking 1)

De aangeboden monsterhoeveelheid voldoet niet aan de eis conform NEN 5898.

Opmerking 2)

Deze bepaling is uitbesteed en uitgevoerd onder accreditatie L086.

Opmerking 3)

Deze bepaling is uitbesteed en uitgevoerd onder accreditatie L086.
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.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Bodemkundige analyses

UitbestedingExternW0004Droge stof (uitbesteed)

Extern / Overig onderzoek

NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Puin NEN5898 2016

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

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2019.

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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Monstercode : 6250776
Uw referentie : AMMPF Woolderesweg (25-70)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 20/02/2020

Asbestonderzoek
Initialen analist : M.M.
Datum geanalyseerd : 27-02-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (Q).

Massa aangeleverde monster : 15430 g
Droge massa aangeleverde monster : 12977 g
Percentage droogrest : 84,1 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 7087,9 56,0 12,6 0,18 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 256,2 2,0 34,2 13,35 0 0,0
1-2 mm 414,4 3,3 139,0 33,54 0 0,0
2-4 mm 457,2 3,6 247,4 54,11 0 0,0
4-8 mm 1282,0 10,1 1282,0 100,00 0 0,0
8-20 mm 2391,4 18,9 2391,4 100,00 0 0,0
>20 mm 776,4 6,1 776,4 100,00 0 0,0
Totaal 12665,5 100,0 4883,0 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 0,2 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,6 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 <1,2 0,0 1,1 <1,2 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0

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: <1,2 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

Project code : 1005308
Uw Project omschrijving : 2020027482-0452535-101
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).
Opdrachtverificatiecode: HQUQ-DHOM-MDZF-JWRC Ref.: 1005308_certificaat_v3



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.

- Bij ref.nr.6250776 is de diepte in het barcode schema aangepast.

Uw referentie : AMMPF Woolderesweg (25-70)
Monstercode : 6250776

Opmerking bij het monster: - De aangeboden monsterhoeveelheid voldoet niet aan de eis conform NEN 5898.
- De aangeboden monsterhoeveelheid voldoet niet aan de eis conform NEN 5898.

Tabel 2 van 2

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

Project code : 1005308
Uw Project omschrijving : 2020027482-0452535-101
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: HQUQ-DHOM-MDZF-JWRC Ref.: 1005308_certificaat_v3



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie uw monsterref. uw diepte uw barcode

6250776 AMMPF Woolderesweg (25-70) MM Woolder .25-.70 1569909MG

Bijlage 1 van 2

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

Project code : 1005308
Uw Project omschrijving : 2020027482-0452535-101
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: HQUQ-DHOM-MDZF-JWRC Ref.: 1005308_certificaat_v3



Analysemethoden in Puin

In dit analysecertificaat zijn de met 'Q' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. De
matrix puin is representatief voor bouw- en sloopafval, puin en granulaat. Deze analyses zijn vastgelegd in het geldende
accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform NEN 5898
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Bijlage 8 Verantwoording uitvoering onderzoek 
BRL2000  

 
 
 

 
 

 



Colofon

Project:

Projectnummer:

Protocol Datum/Periode Naam veldwerker* Naam veldwerkbureau** Handtekening

Bureau:

Cert.nr.***: 

Bureau:

Cert.nr.***: 

Bureau:

Cert.nr.***: 

Bureau:

Cert.nr.***: 

Bureau:

Cert.nr.***: 

Bureau:

Cert.nr.***: 

Bureau:

Cert.nr.***: 

Bureau:

Cert.nr.***: 

Bureau:

Cert.nr.***: 

Bureau:

Cert.nr.***: 

*   Naam invullen van de eerstverantwoordelijke veldwerker die op de betreffende datum/periode de werkzaamheden heeft uitgevoerd.

** Alleen invullen als het veldwerk niet door Antea Group is uitgevoerd.

*** Het veldwerkbureau dient hier het nummer van het BRL2000-certificaat te noteren, zoals vermeld op de site van Bodemplus

Verantwoording

VO 110 kV kabeltracé Hengelo Weideweg - Hengelo Oele

Bij het onderzoek zijn de volgende protocollen gevolgd (aankruisen door projectleider/projectmedewerker):

0452535-101

Het onderzoek is uitgevoerd volgens certificatiesschema BRL SIKB 2000. De uitvoerende organisatie is hiervoor gecertifceerd

volgens het procescertificaat 'Veldwerk bij milieuhygienisch bodemonderzoek'.

Verklaring functiescheiding

Ik verklaar dat het veldwerk onafhankelijk van de opdrachtgever is uitgevoerd conform de eisen van de BRL 2000 en het 

vermelde protocol

2001 03/06-02-2020 J.A. Kuit

2001 10-02-2020 J.A. Kuit

2002 26-02-2020 J.A. Kuit

2001 02/03-04-2020 H. Postma

2002 01-05-2020 H. Postma

Plaatsen van handboringen en peilbuizen (protocol 2001)

Nemen van grondwatermonsters (protocol 2002)

Milieuhygiënisch onderzoek waterbodems (protocol 2003)

Maaiveldinspectie en monsterneming van asbest in bodem (protocol 2018)

versie 10.2
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Bijlage 9 (Indicatieve) toetsing grondmonsters 
Besluit bodemkwaliteit 
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Analyseresultaten grond  BG1 MMOG1 MMBG2A 

Boringnummer  02 02, 01 11, 10, 07, 06, 04 
Monstertraject (m -mv)  0,00-0,30 0,50-1,00 0,00-0,35 
Analysedatum  04-02-2020 04-02-2020 02-04-2020 
Monsterconclusie Bbk  Voldoet aan achtergrondwaarde Voldoet aan achtergrondwaarde Voldoet aan achtergrondwaarde 

     
BODEMKUNDIG        

Droge stof  % 82,20  83,90  76,80  
Lutum  % ds  6,2   5,1   9,5  
Organische stof % ds  2,7   1,2   7,1  

     

METALEN Eenheid Meetw GSSD  Meetw GSSD  Meetw GSSD  
barium mg/kg ds  75  191(6)    49  137(6)    89  178(6)   
cadmium mg/kg ds  0,24  0,380    < 0,2  0,200    0,37  0,470   
kobalt mg/kg ds  4,3  10,400    3,8  10    6,2  12   
koper mg/kg ds  12  21    < 5  7    18  26   
kwik mg/kg ds  0,073  0,098    < 0,05  0,050    0,09  0,110   
lood mg/kg ds  20  29    < 10  10    26  33   
molybdeen mg/kg ds  < 1,5  1,100    < 1,5  1,100    < 1,5  1,100   
nikkel mg/kg ds  6,2  13,400    < 4  6    7,9  14,200   
zink mg/kg ds  65  125    < 20  29    65  102   

     

PAK Eenheid Meetw GSSD  Meetw GSSD  Meetw GSSD  
antraceen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
benzo(a)antraceen mg/kg ds  0,082  0,082    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,07  0,070    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  0,056  0,056    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
chryseen mg/kg ds  0,1  0,100    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
fenantreen mg/kg ds  0,058  0,058    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
fluorantheen mg/kg ds  0,13  0,130    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds  0,066  0,066    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
naftaleen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto mg/kg ds  0,67      0,35      0,35     
som (10) PAK mg/kg ds    0,670      0,350      0,350   

     

OVERIGE (ORG.) VERBINDINGEN Eenheid Meetw GSSD  Meetw GSSD  Meetw GSSD  
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  < 3  8(6)    < 3  11(6)    < 3  3(6)   
Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  < 35  91    < 35  123    < 35  35   
Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  < 5  13(6)    < 5  18(6)    < 5  5(6)   
Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  < 5  13(6)    < 5  18(6)    < 5  5(6)   
Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  < 11  29(6)    < 11  39(6)    < 11  11(6)   
Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  < 5  13(6)    < 5  18(6)    < 5  5(6)   
Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  < 6  16(6)    < 6  21(6)    < 6  6(6)   

     
TOELICHTING 

 Besluit bodemkwaliteit (Bbk) 
  Voldoet aan achtergrondwaarde (altijd toepasbaar) 
  Kwaliteitsklasse wonen 
  Kwaliteitsklasse industrie 
  Overschrijding kwaliteitsklasse industrie (niet toepasbaar > industrie) 
  Overschrijding kwaliteitsklasse industrie (niet toepasbaar > interventiewaarde) 
     
 GSSD: Gestandaardiseerde meetwaarde 
 6: Heeft geen normwaarde 
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Analyseresultaten grond  BG1 MMOG1 MMBG2A 

     

PCB`S Eenheid Meetw GSSD  Meetw GSSD  Meetw GSSD  
PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,0065      0,0049      0,0049     
PCB 101 mg/kg ds  < 0,001  0,003    < 0,001  0,004    < 0,001  0,001   
PCB 118 mg/kg ds  < 0,001  0,003    < 0,001  0,004    < 0,001  0,001   
PCB 138 mg/kg ds  0,0011  0,004    < 0,001  0,004    < 0,001  0,001   
PCB 153 mg/kg ds  0,0014  0,005    < 0,001  0,004    < 0,001  0,001   
PCB 180 mg/kg ds  0,0012  0,004    < 0,001  0,004    < 0,001  0,001   
PCB 28 mg/kg ds  < 0,001  0,003    < 0,001  0,004    < 0,001  0,001   
PCB 52 mg/kg ds  < 0,001  0,003    < 0,001  0,004    < 0,001  0,001   
som (7) PCB mg/kg ds    0,024      0,025      0,007   

     
TOELICHTING 

 Besluit bodemkwaliteit (Bbk) 
  Voldoet aan achtergrondwaarde (altijd toepasbaar) 
  Kwaliteitsklasse wonen 
  Kwaliteitsklasse industrie 
  Overschrijding kwaliteitsklasse industrie (niet toepasbaar > industrie) 
  Overschrijding kwaliteitsklasse industrie (niet toepasbaar > interventiewaarde) 
     
 GSSD: Gestandaardiseerde meetwaarde 
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Analyseresultaten grond  MMOG2A 24 MMBG4 

Boringnummer  14, 13, 11, 09 ... 04 24 15, 17, 19, 22, 23 
Monstertraject (m -mv)  0,70-1,60 0,40-0,65 0,00-0,50 
Analysedatum  02-04-2020 04-02-2020 03-02-2020 
Monsterconclusie Bbk  Voldoet aan achtergrondwaarde Voldoet aan achtergrondwaarde Kwaliteitsklasse wonen 

     
BODEMKUNDIG        

Droge stof  % 83,40  83,60  81,20  
Lutum  % ds  3,4   5,9   4,9  
Organische stof % ds  0,7   2,0   3,8  

     

METALEN Eenheid Meetw GSSD  Meetw GSSD  Meetw GSSD  
barium mg/kg ds  20  66(6)    43  112(6)    45  128(6)   
cadmium mg/kg ds  < 0,2  0,200    < 0,2  0,200    0,25  0,380   
kobalt mg/kg ds  3,4  10,400    < 3  5    < 3  6   
koper mg/kg ds  < 5  7    < 5  6    17  30   
kwik mg/kg ds  < 0,05  0,050    0,059  0,080    0,36  0,490   
lood mg/kg ds  < 10  11    < 10  10    17  25   
molybdeen mg/kg ds  < 1,5  1,100    < 1,5  1,100    < 1,5  1,100   
nikkel mg/kg ds  5,6  14,600    4,7  10,300    4,9  11,500   
zink mg/kg ds  < 20  31    < 20  28    47  93   

     

PAK Eenheid Meetw GSSD  Meetw GSSD  Meetw GSSD  
antraceen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
benzo(a)antraceen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
benzo(a)pyreen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
chryseen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
fenantreen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
fluorantheen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
naftaleen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto mg/kg ds  0,35      0,35      0,35     
som (10) PAK mg/kg ds    0,350      0,350      0,350   

     

OVERIGE (ORG.) VERBINDINGEN Eenheid Meetw GSSD  Meetw GSSD  Meetw GSSD  
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  < 3  11(6)    < 3  11(6)    < 3  6(6)   
Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  < 35  123    < 35  123    < 35  64   
Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  < 5  18(6)    < 5  18(6)    < 5  9(6)   
Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  < 5  18(6)    < 5  18(6)    < 5  9(6)   
Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  < 11  39(6)    < 11  39(6)    < 11  20(6)   
Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  < 5  18(6)    < 5  18(6)    7  18(6)   
Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  < 6  21(6)    < 6  21(6)    < 6  11(6)   

     
TOELICHTING 

 Besluit bodemkwaliteit (Bbk) 
  Voldoet aan achtergrondwaarde (altijd toepasbaar) 
  Kwaliteitsklasse wonen 
  Kwaliteitsklasse industrie 
  Overschrijding kwaliteitsklasse industrie (niet toepasbaar > industrie) 
  Overschrijding kwaliteitsklasse industrie (niet toepasbaar > interventiewaarde) 
     
 GSSD: Gestandaardiseerde meetwaarde 
 6: Heeft geen normwaarde 
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projectnummer 0452535.100 
18 juni 2020 revisie 00 
  

 

Analyseresultaten grond  MMOG2A 24 MMBG4 

Analyseresultaten grond  MMOG2A 24 MMBG4 

     

PCB`S Eenheid Meetw GSSD  Meetw GSSD  Meetw GSSD  
PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,0049      0,0049      0,0049     
PCB 101 mg/kg ds  < 0,001  0,004    < 0,001  0,004    < 0,001  0,002   
PCB 118 mg/kg ds  < 0,001  0,004    < 0,001  0,004    < 0,001  0,002   
PCB 138 mg/kg ds  < 0,001  0,004    < 0,001  0,004    < 0,001  0,002   
PCB 153 mg/kg ds  < 0,001  0,004    < 0,001  0,004    < 0,001  0,002   
PCB 180 mg/kg ds  < 0,001  0,004    < 0,001  0,004    < 0,001  0,002   
PCB 28 mg/kg ds  < 0,001  0,004    < 0,001  0,004    < 0,001  0,002   
PCB 52 mg/kg ds  < 0,001  0,004    < 0,001  0,004    < 0,001  0,002   
som (7) PCB mg/kg ds    0,025      0,025      0,013   

     
TOELICHTING 

 Besluit bodemkwaliteit (Bbk) 
  Voldoet aan achtergrondwaarde (altijd toepasbaar) 
  Kwaliteitsklasse wonen 
  Kwaliteitsklasse industrie 
  Overschrijding kwaliteitsklasse industrie (niet toepasbaar > industrie) 
  Overschrijding kwaliteitsklasse industrie (niet toepasbaar > interventiewaarde) 
     
 GSSD: Gestandaardiseerde meetwaarde 

 
  



Verkennend bodemonderzoek  
Aanleg 110 kV kabelverbinding Hengelo Weideweg (HGLW) en Hengelo Oele (HGLO) 
projectnummer 0452535.100 
18 juni 2020 revisie 00 
  

 

Analyseresultaten grond  MMOG4 MMBG5 MMOG5 

Boringnummer  16, 18, 21 24, 26, 29, 31, 33, 35 24, 26, 30, 33, 35 
Monstertraject (m -mv)  0,45-1,10 0,00-0,40 1,20-2,10 
Analysedatum  03-02-2020 04-02-2020 04-02-2020 
Monsterconclusie Bbk  Voldoet aan achtergrondwaarde Voldoet aan achtergrondwaarde Voldoet aan achtergrondwaarde 

     
BODEMKUNDIG        

Droge stof  % 82,50  82,40  75,50  
Lutum  % ds  6,4   5,7   14,9  
Organische stof % ds  0,9   3,8   2,9  

     

METALEN Eenheid Meetw GSSD  Meetw GSSD  Meetw GSSD  
barium mg/kg ds  39  98(6)    27  72(6)    57  85(6)   
cadmium mg/kg ds  < 0,2  0,200    < 0,2  0,200    < 0,2  0,200   
kobalt mg/kg ds  3  7    < 3  5    8,6  12,500   
koper mg/kg ds  < 5  6    7,9  13,700    11  15   
kwik mg/kg ds  0,06  0,080    0,051  0,068    < 0,05  0,040   
lood mg/kg ds  < 10  10    11  16    11  14   
molybdeen mg/kg ds  < 1,5  1,100    < 1,5  1,100    < 1,5  1,100   
nikkel mg/kg ds  6,4  13,700    < 4  6    27  38   
zink mg/kg ds  < 20  27    25  48    40  57   

     

PAK Eenheid Meetw GSSD  Meetw GSSD  Meetw GSSD  
antraceen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
benzo(a)antraceen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
benzo(a)pyreen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
chryseen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
fenantreen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
fluorantheen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
naftaleen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto mg/kg ds  0,35      0,35      0,35     
som (10) PAK mg/kg ds    0,350      0,350      0,350   

     

OVERIGE (ORG.) VERBINDINGEN Eenheid Meetw GSSD  Meetw GSSD  Meetw GSSD  
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  < 3  11(6)    < 3  6(6)    < 3  7(6)   
Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  < 35  123    < 35  64    < 35  84   
Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  < 5  18(6)    < 5  9(6)    < 5  12(6)   
Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  < 5  18(6)    < 5  9(6)    < 5  12(6)   
Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  < 11  39(6)    < 11  20(6)    < 11  27(6)   
Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  < 5  18(6)    6  16(6)    11  38(6)   
Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  < 6  21(6)    < 6  11(6)    < 6  14(6)   

     
TOELICHTING 

 Besluit bodemkwaliteit (Bbk) 
  Voldoet aan achtergrondwaarde (altijd toepasbaar) 
  Kwaliteitsklasse wonen 
  Kwaliteitsklasse industrie 
  Overschrijding kwaliteitsklasse industrie (niet toepasbaar > industrie) 
  Overschrijding kwaliteitsklasse industrie (niet toepasbaar > interventiewaarde) 
     
 GSSD: Gestandaardiseerde meetwaarde 
 6: Heeft geen normwaarde 



Verkennend bodemonderzoek  
Aanleg 110 kV kabelverbinding Hengelo Weideweg (HGLW) en Hengelo Oele (HGLO) 
projectnummer 0452535.100 
18 juni 2020 revisie 00 
  

 

 

Analyseresultaten grond  MMOG4 MMBG5 MMOG5 

     

PCB`S Eenheid Meetw GSSD  Meetw GSSD  Meetw GSSD  
PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,0049      0,0049      0,0049     
PCB 101 mg/kg ds  < 0,001  0,004    < 0,001  0,002    < 0,001  0,002   
PCB 118 mg/kg ds  < 0,001  0,004    < 0,001  0,002    < 0,001  0,002   
PCB 138 mg/kg ds  < 0,001  0,004    < 0,001  0,002    < 0,001  0,002   
PCB 153 mg/kg ds  < 0,001  0,004    < 0,001  0,002    < 0,001  0,002   
PCB 180 mg/kg ds  < 0,001  0,004    < 0,001  0,002    < 0,001  0,002   
PCB 28 mg/kg ds  < 0,001  0,004    < 0,001  0,002    < 0,001  0,002   
PCB 52 mg/kg ds  < 0,001  0,004    < 0,001  0,002    < 0,001  0,002   
som (7) PCB mg/kg ds    0,025      0,013      0,017   

     
TOELICHTING 

 Besluit bodemkwaliteit (Bbk) 
  Voldoet aan achtergrondwaarde (altijd toepasbaar) 
  Kwaliteitsklasse wonen 
  Kwaliteitsklasse industrie 
  Overschrijding kwaliteitsklasse industrie (niet toepasbaar > industrie) 
  Overschrijding kwaliteitsklasse industrie (niet toepasbaar > interventiewaarde) 
     
 GSSD: Gestandaardiseerde meetwaarde 

 
  



Verkennend bodemonderzoek  
Aanleg 110 kV kabelverbinding Hengelo Weideweg (HGLW) en Hengelo Oele (HGLO) 
projectnummer 0452535.100 
18 juni 2020 revisie 00 
  

 

Analyseresultaten grond  MMBG6 OG6 MMBG7 

Boringnummer  36, 37 37 39, 38 
Monstertraject (m -mv)  0,00-0,35 1,30-1,70 0,00-0,50 
Analysedatum  04-02-2020 04-02-2020 05-02-2020 
Monsterconclusie Bbk  Kwaliteitsklasse wonen Voldoet aan achtergrondwaarde Voldoet aan achtergrondwaarde 

     
BODEMKUNDIG        

Droge stof  % 76,40  79,10  79,20  
Lutum  % ds  3,7   16,7   6,5  
Organische stof % ds  3,5   2,5   5,0  

     

METALEN Eenheid Meetw GSSD  Meetw GSSD  Meetw GSSD  
barium mg/kg ds  26  83(6)    55  75(6)    50  124(6)   
cadmium mg/kg ds  < 0,2  0,200    < 0,2  0,200    0,35  0,500   
kobalt mg/kg ds  < 3  6    6,6  8,900    < 3  5   
koper mg/kg ds  9,9  18,400    8,6  11,700    < 5  6   
kwik mg/kg ds  0,4  0,600    < 0,05  0,040    0,066  0,086   
lood mg/kg ds  15  22    < 10  9    17  23   
molybdeen mg/kg ds  < 1,5  1,100    < 1,5  1,100    < 1,5  1,100   
nikkel mg/kg ds  < 4  7    20  26    5,2  11   
zink mg/kg ds  27  57    31  42    23  42   

     

PAK Eenheid Meetw GSSD  Meetw GSSD  Meetw GSSD  
antraceen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
benzo(a)antraceen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
benzo(a)pyreen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
chryseen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
fenantreen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
fluorantheen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
naftaleen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto mg/kg ds  0,35      0,35      0,35     
som (10) PAK mg/kg ds    0,350      0,350      0,350   

     

OVERIGE (ORG.) VERBINDINGEN Eenheid Meetw GSSD  Meetw GSSD  Meetw GSSD  
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  < 3  6(6)    < 3  8(6)    < 3  4(6)   
Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  < 35  70    < 35  98    < 35  49   
Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  < 5  10(6)    < 5  14(6)    < 5  7(6)   
Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  < 5  10(6)    < 5  14(6)    < 5  7(6)   
Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  < 11  22(6)    < 11  31(6)    < 11  15(6)   
Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  5,4  15,400(6)    < 5  14(6)    < 5  7(6)   
Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  < 6  12(6)    < 6  17(6)    < 6  8(6)   

     
TOELICHTING 

 Besluit bodemkwaliteit (Bbk) 
  Voldoet aan achtergrondwaarde (altijd toepasbaar) 
  Kwaliteitsklasse wonen 
  Kwaliteitsklasse industrie 
  Overschrijding kwaliteitsklasse industrie (niet toepasbaar > industrie) 
  Overschrijding kwaliteitsklasse industrie (niet toepasbaar > interventiewaarde) 
     
 GSSD: Gestandaardiseerde meetwaarde 
 6: Heeft geen normwaarde 



Verkennend bodemonderzoek  
Aanleg 110 kV kabelverbinding Hengelo Weideweg (HGLW) en Hengelo Oele (HGLO) 
projectnummer 0452535.100 
18 juni 2020 revisie 00 
  

 

 

Analyseresultaten grond  MMBG6 OG6 MMBG7 

     

PCB`S Eenheid Meetw GSSD  Meetw GSSD  Meetw GSSD  
PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,0049      0,0049      0,0049     
PCB 101 mg/kg ds  < 0,001  0,002    < 0,001  0,003    < 0,001  0,001   
PCB 118 mg/kg ds  < 0,001  0,002    < 0,001  0,003    < 0,001  0,001   
PCB 138 mg/kg ds  < 0,001  0,002    < 0,001  0,003    < 0,001  0,001   
PCB 153 mg/kg ds  < 0,001  0,002    < 0,001  0,003    < 0,001  0,001   
PCB 180 mg/kg ds  < 0,001  0,002    < 0,001  0,003    < 0,001  0,001   
PCB 28 mg/kg ds  < 0,001  0,002    < 0,001  0,003    < 0,001  0,001   
PCB 52 mg/kg ds  < 0,001  0,002    < 0,001  0,003    < 0,001  0,001   
som (7) PCB mg/kg ds    0,014      0,020      0,010   

     
TOELICHTING 

 Besluit bodemkwaliteit (Bbk) 
  Voldoet aan achtergrondwaarde (altijd toepasbaar) 
  Kwaliteitsklasse wonen 
  Kwaliteitsklasse industrie 
  Overschrijding kwaliteitsklasse industrie (niet toepasbaar > industrie) 
  Overschrijding kwaliteitsklasse industrie (niet toepasbaar > interventiewaarde) 
     
 GSSD: Gestandaardiseerde meetwaarde 

 
  



Verkennend bodemonderzoek  
Aanleg 110 kV kabelverbinding Hengelo Weideweg (HGLW) en Hengelo Oele (HGLO) 
projectnummer 0452535.100 
18 juni 2020 revisie 00 
  

 

Analyseresultaten grond  MMOG7 MMBG8 MMOG8 

Boringnummer  39, 38 40, 41, 42 40, 41, 42 
Monstertraject (m -mv)  1,20-1,70 0,00-0,35 0,95-1,60 
Analysedatum  05-02-2020 05-02-2020 05-02-2020 
Monsterconclusie Bbk  Voldoet aan achtergrondwaarde Kwaliteitsklasse wonen Voldoet aan achtergrondwaarde 

     
BODEMKUNDIG        

Droge stof  % 73,30  81,10  72,70  
Lutum  % ds  18,0   4,0   12,6  
Organische stof % ds  3,2   3,6   3,4  

     

METALEN Eenheid Meetw GSSD  Meetw GSSD  Meetw GSSD  
barium mg/kg ds  53  68(6)    69  214(6)    45  75(6)   
cadmium mg/kg ds  < 0,2  0,200    0,44  0,690    < 0,2  0,200   
kobalt mg/kg ds  6,9  8,800    6,4  18,500    7,4  12   
koper mg/kg ds  9,1  11,800    13  24    7,9  11,600   
kwik mg/kg ds  < 0,05  0,040    0,21  0,290    < 0,05  0,040   
lood mg/kg ds  < 10  8    25  37    < 10  9   
molybdeen mg/kg ds  < 1,5  1,100    < 1,5  1,100    < 1,5  1,100   
nikkel mg/kg ds  23  29    11  28    22  34   
zink mg/kg ds  33  42    67  139    30  45   

     

PAK Eenheid Meetw GSSD  Meetw GSSD  Meetw GSSD  
antraceen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
benzo(a)antraceen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
benzo(a)pyreen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
chryseen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
fenantreen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
fluorantheen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
naftaleen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto mg/kg ds  0,35      0,35      0,35     
som (10) PAK mg/kg ds    0,350      0,350      0,350   

     

OVERIGE (ORG.) VERBINDINGEN Eenheid Meetw GSSD  Meetw GSSD  Meetw GSSD  
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  < 3  7(6)    < 3  6(6)    < 3  6(6)   
Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  36  113    < 35  68    < 35  72   
Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  < 5  11(6)    < 5  10(6)    < 5  10(6)   
Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  < 5  11(6)    < 5  10(6)    < 5  10(6)   
Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  13  41(6)    < 11  21(6)    < 11  23(6)   
Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  17  53(6)    5,8  16,100(6)    9,8  28,800(6)   
Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  < 6  13(6)    < 6  12(6)    < 6  12(6)   

     
TOELICHTING 

 Besluit bodemkwaliteit (Bbk) 
  Voldoet aan achtergrondwaarde (altijd toepasbaar) 
  Kwaliteitsklasse wonen 
  Kwaliteitsklasse industrie 
  Overschrijding kwaliteitsklasse industrie (niet toepasbaar > industrie) 
  Overschrijding kwaliteitsklasse industrie (niet toepasbaar > interventiewaarde) 
     
 GSSD: Gestandaardiseerde meetwaarde 
 6: Heeft geen normwaarde 



Verkennend bodemonderzoek  
Aanleg 110 kV kabelverbinding Hengelo Weideweg (HGLW) en Hengelo Oele (HGLO) 
projectnummer 0452535.100 
18 juni 2020 revisie 00 
  

 

Analyseresultaten grond  MMOG7 MMBG8 MMOG8 

Analyseresultaten grond  MMOG7 MMBG8 MMOG8 

     

PCB`S Eenheid Meetw GSSD  Meetw GSSD  Meetw GSSD  
PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,0049      0,0049      0,0049     
PCB 101 mg/kg ds  < 0,001  0,002    < 0,001  0,002    < 0,001  0,002   
PCB 118 mg/kg ds  < 0,001  0,002    < 0,001  0,002    < 0,001  0,002   
PCB 138 mg/kg ds  < 0,001  0,002    < 0,001  0,002    < 0,001  0,002   
PCB 153 mg/kg ds  < 0,001  0,002    < 0,001  0,002    < 0,001  0,002   
PCB 180 mg/kg ds  < 0,001  0,002    < 0,001  0,002    < 0,001  0,002   
PCB 28 mg/kg ds  < 0,001  0,002    < 0,001  0,002    < 0,001  0,002   
PCB 52 mg/kg ds  < 0,001  0,002    < 0,001  0,002    < 0,001  0,002   
som (7) PCB mg/kg ds    0,015      0,014      0,014   

     
TOELICHTING 

 Besluit bodemkwaliteit (Bbk) 
  Voldoet aan achtergrondwaarde (altijd toepasbaar) 
  Kwaliteitsklasse wonen 
  Kwaliteitsklasse industrie 
  Overschrijding kwaliteitsklasse industrie (niet toepasbaar > industrie) 
  Overschrijding kwaliteitsklasse industrie (niet toepasbaar > interventiewaarde) 
     
 GSSD: Gestandaardiseerde meetwaarde 

 
  



Verkennend bodemonderzoek  
Aanleg 110 kV kabelverbinding Hengelo Weideweg (HGLW) en Hengelo Oele (HGLO) 
projectnummer 0452535.100 
18 juni 2020 revisie 00 
  

 

Analyseresultaten grond  MMBG9 MMOG9 MMBG10 

Boringnummer  46, 48, 49, 51, 44 46, 47, 50, 44 53, 55 
Monstertraject (m -mv)  0,00-0,40 0,70-1,90 0,00-0,30 
Analysedatum  05-02-2020 05-02-2020 06-02-2020 
Monsterconclusie Bbk  Voldoet aan achtergrondwaarde Voldoet aan achtergrondwaarde Voldoet aan achtergrondwaarde 

     
BODEMKUNDIG        

Droge stof  % 79,90  77,90  79,40  
Lutum  % ds  4,3   10,7   4,0  
Organische stof % ds  4,2   0,7   3,8  

     

METALEN Eenheid Meetw GSSD  Meetw GSSD  Meetw GSSD  
barium mg/kg ds  26  78(6)    34  63(6)    < 20  43(6)   
cadmium mg/kg ds  0,3  0,500    < 0,2  0,200    0,2  0,300   
kobalt mg/kg ds  < 3  6    5,5  9,900    < 3  6   
koper mg/kg ds  19  34    6,9  11    17  31   
kwik mg/kg ds  0,11  0,150    < 0,05  0,040    0,062  0,085   
lood mg/kg ds  14  20    < 10  9    18  26   
molybdeen mg/kg ds  < 1,5  1,100    < 1,5  1,100    < 1,5  1,100   
nikkel mg/kg ds  4,1  10    19  32    < 4  7   
zink mg/kg ds  48  97    27  44    31  64   

     

PAK Eenheid Meetw GSSD  Meetw GSSD  Meetw GSSD  
antraceen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
benzo(a)antraceen mg/kg ds  0,057  0,057    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
benzo(a)pyreen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
chryseen mg/kg ds  0,063  0,063    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
fenantreen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
fluorantheen mg/kg ds  0,087  0,087    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
naftaleen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto mg/kg ds  0,45      0,35      0,35     
som (10) PAK mg/kg ds    0,450      0,350      0,350   

     

OVERIGE (ORG.) VERBINDINGEN Eenheid Meetw GSSD  Meetw GSSD  Meetw GSSD  
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  < 3  5(6)    < 3  11(6)    < 3  6(6)   
Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  < 35  58    < 35  123    < 35  64   
Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  < 5  8(6)    < 5  18(6)    < 5  9(6)   
Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  < 5  8(6)    < 5  18(6)    < 5  9(6)   
Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  < 11  18(6)    < 11  39(6)    < 11  20(6)   
Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  5,1  12,100(6)    5,4  27(6)    < 5  9(6)   
Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  < 6  10(6)    < 6  21(6)    < 6  11(6)   

     
TOELICHTING 

 Besluit bodemkwaliteit (Bbk) 
  Voldoet aan achtergrondwaarde (altijd toepasbaar) 
  Kwaliteitsklasse wonen 
  Kwaliteitsklasse industrie 
  Overschrijding kwaliteitsklasse industrie (niet toepasbaar > industrie) 
  Overschrijding kwaliteitsklasse industrie (niet toepasbaar > interventiewaarde) 
     
 GSSD: Gestandaardiseerde meetwaarde 
 6: Heeft geen normwaarde 
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Analyseresultaten grond  MMBG9 MMOG9 MMBG10 

     

PCB`S Eenheid Meetw GSSD  Meetw GSSD  Meetw GSSD  
PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,0049      0,0049      0,0049     
PCB 101 mg/kg ds  < 0,001  0,002    < 0,001  0,004    < 0,001  0,002   
PCB 118 mg/kg ds  < 0,001  0,002    < 0,001  0,004    < 0,001  0,002   
PCB 138 mg/kg ds  < 0,001  0,002    < 0,001  0,004    < 0,001  0,002   
PCB 153 mg/kg ds  < 0,001  0,002    < 0,001  0,004    < 0,001  0,002   
PCB 180 mg/kg ds  < 0,001  0,002    < 0,001  0,004    < 0,001  0,002   
PCB 28 mg/kg ds  < 0,001  0,002    < 0,001  0,004    < 0,001  0,002   
PCB 52 mg/kg ds  < 0,001  0,002    < 0,001  0,004    < 0,001  0,002   
som (7) PCB mg/kg ds    0,012      0,025      0,013   

     
TOELICHTING 

 Besluit bodemkwaliteit (Bbk) 
  Voldoet aan achtergrondwaarde (altijd toepasbaar) 
  Kwaliteitsklasse wonen 
  Kwaliteitsklasse industrie 
  Overschrijding kwaliteitsklasse industrie (niet toepasbaar > industrie) 
  Overschrijding kwaliteitsklasse industrie (niet toepasbaar > interventiewaarde) 
     
 GSSD: Gestandaardiseerde meetwaarde 

 
  



Verkennend bodemonderzoek  
Aanleg 110 kV kabelverbinding Hengelo Weideweg (HGLW) en Hengelo Oele (HGLO) 
projectnummer 0452535.100 
18 juni 2020 revisie 00 
  

 

Analyseresultaten grond  MMOG10 MMBG11A MMOG11A 

Boringnummer  54, 55 56, 57, 58, 59 56, 57, 59 
Monstertraject (m -mv)  0,90-1,65 0,00-0,35 0,70-2,00 
Analysedatum  06-02-2020 10-02-2020 10-02-2020 
Monsterconclusie Bbk  Voldoet aan achtergrondwaarde Voldoet aan achtergrondwaarde Voldoet aan achtergrondwaarde 

     
BODEMKUNDIG        

Droge stof  % 62,00  81,20  80,50  
Lutum  % ds  8,0   5,7   7,4  
Organische stof % ds  7,8   2,8   3,5  

     

METALEN Eenheid Meetw GSSD  Meetw GSSD  Meetw GSSD  
barium mg/kg ds  40  89(6)    21  56(6)    32  74(6)   
cadmium mg/kg ds  < 0,2  0,200    < 0,2  0,200    < 0,2  0,200   
kobalt mg/kg ds  3,7  7,900    < 3  5    4,8  10,600   
koper mg/kg ds  < 5  5    6,9  12,400    6,3  10,500   
kwik mg/kg ds  0,059  0,074    0,082  0,110    < 0,05  0,050   
lood mg/kg ds  11  14    < 10  10    < 10  10   
molybdeen mg/kg ds  < 1,5  1,100    < 1,5  1,100    < 1,5  1,100   
nikkel mg/kg ds  10  19    6,3  14    13  26   
zink mg/kg ds  < 20  23    28  55    28  51   

     

PAK Eenheid Meetw GSSD  Meetw GSSD  Meetw GSSD  
antraceen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
benzo(a)antraceen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
benzo(a)pyreen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
chryseen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
fenantreen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
fluorantheen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
naftaleen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto mg/kg ds  0,35      0,35      0,35     
som (10) PAK mg/kg ds    0,350      0,350      0,350   

     

OVERIGE (ORG.) VERBINDINGEN Eenheid Meetw GSSD  Meetw GSSD  Meetw GSSD  
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  < 3  3(6)    < 3  8(6)    < 3  6(6)   
Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  36  46    < 35  88    < 35  70   
Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  < 5  4(6)    < 5  13(6)    < 5  10(6)   
Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  < 5  4(6)    < 5  13(6)    < 5  10(6)   
Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  15  19(6)    < 11  28(6)    14  40(6)   
Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  15  19(6)    < 5  13(6)    11  31(6)   
Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  < 6  5(6)    < 6  15(6)    < 6  12(6)   

     
TOELICHTING 

 Besluit bodemkwaliteit (Bbk) 
  Voldoet aan achtergrondwaarde (altijd toepasbaar) 
  Kwaliteitsklasse wonen 
  Kwaliteitsklasse industrie 
  Overschrijding kwaliteitsklasse industrie (niet toepasbaar > industrie) 
  Overschrijding kwaliteitsklasse industrie (niet toepasbaar > interventiewaarde) 
     
 GSSD: Gestandaardiseerde meetwaarde 
 6: Heeft geen normwaarde 
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Analyseresultaten grond  MMOG10 MMBG11A MMOG11A 

     

PCB`S Eenheid Meetw GSSD  Meetw GSSD  Meetw GSSD  
PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,0049      0,0049      0,0049     
PCB 101 mg/kg ds  < 0,001  0,001    < 0,001  0,003    < 0,001  0,002   
PCB 118 mg/kg ds  < 0,001  0,001    < 0,001  0,003    < 0,001  0,002   
PCB 138 mg/kg ds  < 0,001  0,001    < 0,001  0,003    < 0,001  0,002   
PCB 153 mg/kg ds  < 0,001  0,001    < 0,001  0,003    < 0,001  0,002   
PCB 180 mg/kg ds  < 0,001  0,001    < 0,001  0,003    < 0,001  0,002   
PCB 28 mg/kg ds  < 0,001  0,001    < 0,001  0,003    < 0,001  0,002   
PCB 52 mg/kg ds  < 0,001  0,001    < 0,001  0,003    < 0,001  0,002   
som (7) PCB mg/kg ds    0,006      0,018      0,014   

     
TOELICHTING 

 Besluit bodemkwaliteit (Bbk) 
  Voldoet aan achtergrondwaarde (altijd toepasbaar) 
  Kwaliteitsklasse wonen 
  Kwaliteitsklasse industrie 
  Overschrijding kwaliteitsklasse industrie (niet toepasbaar > industrie) 
  Overschrijding kwaliteitsklasse industrie (niet toepasbaar > interventiewaarde) 
     
 GSSD: Gestandaardiseerde meetwaarde 
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Bijlage 10 Toelichting toetsing Besluit 
bodemkwaliteit  
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Toelichting toetsingskader Besluit bodemkwaliteit 

 
De gemeten gehalten in een partij grond worden getoetst aan de maximale waarden en rekenregels uit het 
Besluit en de Regeling bodemkwaliteit, specifiek de regels die gelden voor het volgens het generieke kader 
toepassen op landbodem.  
 
Bij het conform het Besluit bodemkwaliteit toepassen van een partij grond speelt de kwaliteit en de functie 
van de ontvangende bodem (oftewel de bodem ter plaatse van de toepassingslocatie) een rol. Derhalve zijn 
in het Besluit niet alleen maximale waarden opgenomen voor het classificeren van een toe te passen partij 
grond, maar ook voor het classificeren van de ontvangende landbodem: 

 Achtergrondwaarden (AW2000) 
 Dit zijn landelijk geldende waarden voor een multifunctionele bodemkwaliteit en geven de bovengrens 

aan voor wat in de dagelijkse praktijk 'schone grond' wordt genoemd. Deze achtergrondwaarden 
(bekend als AW2000) zijn vastgesteld op basis van gehalten zoals deze voorkomen in de bodem van 
natuur- en landbouwgronden. Dit omdat in dergelijke gronden geen belasting door lokale 
verontreinigingsbronnen aanwezig wordt geacht. De AW2000 zijn opgenomen in bijlage B van de 
Regeling bodemkwaliteit. 

 Maximale waarden voor bodemfunctieklassen  
 De bodemfunctieklassen beschrijven het gebruik van de landbodem. De maximale waarden van deze 

bodemfunctieklassen geven de bovengrens aan voor de gewenste (duurzame) bodemkwaliteit. Bij het 
generieke toetsingskader wordt voor landbodem onderscheid gemaakt in de bodemfunctieklassen 
‘wonen’ en ‘industrie’. De maximale waarden voor de bodemfunctieklassen zijn opgenomen in tabel 1 
van bijlage B van de Regeling. 

 Maximale waarden voor de bodemkwaliteitsklassen  
 De maximale waarden van de bodemkwaliteitsklassen vormen de bovengrens voor de actuele kwaliteit 

van de bodem alsmede van een toe te passen partij grond. Bij het generieke toetsingskader wordt voor 
landbodem onderscheid gemaakt in de kwaliteitsklassen ‘wonen’ en ‘industrie’. De kwaliteitsklassen 
voor landbodem zijn zodanig ingedeeld dat de maximale waarden van een bodemkwaliteitsklasse op 
hetzelfde niveau liggen als de maximale waarden van de corresponderende bodemfunctieklasse. De 
maximale waarden voor de bodemkwaliteitsklassen zijn opgenomen in bijlage B van de Regeling. 

 Lokale maximale waarden 
 Een bevoegd gezag heeft de mogelijkheid om binnen haar beheergebied lokale maximale waarden voor 

de bodemkwaliteit vast te stellen waaraan een partij toe te passen grond moet voldoen. Dit is 
bijvoorbeeld aan de orde wanneer een bevoegd gezag, vanuit maatschappelijke en/of ruimtelijke 
overwegingen, binnen haar beheersgebied een verbetering wenst of een verslechtering van de 
bodemkwaliteit wil toelaten. Dergelijke lokale waarden kunnen hoger of lager liggen dan de 
bovengenoemde maximale waarden voor de bodemkwaliteitsklassen. 

 Maximale emissiewaarden 
 Bij een grootschalige bodemtoepassing hoeft niet te worden voldaan aan de maximale waarden van de 

bodemfunctie- en bodemkwaliteitsklasse van de ontvangende bodem.  
 Daarentegen staat bij een dergelijke toepassing wel de emissie uit een partij grond centraal. Dit om te 

voorkomen dat een ontoelaatbare uitloging vanuit deze grond naar de ontvangende bodem 
plaatsvindt. De maximale emissiewaarden waaraan moet worden voldaan, zijn opgenomen in bijlage B 
van de Regeling. 

 Emissietoetswaarden 
 Bij een grootschalige bodemtoepassing wordt vrijstelling verleend voor het bepalen van de emissie, en 

het toetsen van deze emissie aan de bovengenoemde maximale emissiewaarden, wanneer de 
gemiddeld gemeten gehalten in een toe te passen partij grond de zogenoemde emissietoetswaarden 
niet overschrijden. In dat geval wordt namelijk, op basis van in het verleden opgedane ervaringen, 
aangenomen dat wordt voldaan aan de maximale emissiewaarden. De emissietoetswaarden zijn 
opgenomen in bijlage B van de Regeling.  
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De mate van overschrijden van de bovengenoemde maximale waarden bepaald tot welke klasse een toe te 
passen partij grond of de ontvangende landbodem behoort. Deze classificatie is echter alleen mogelijk 
indien de monsterneming en het laboratoriumonderzoek zijn uitgevoerd door bij regeling van Onze 
Ministers bepaalde methoden alsmede door een persoon of instelling die daarvoor beschikt over een 
erkenning. 
 
De op basis van de bovenstaande maximale waarden in te delen klassen zijn: 

 AW2000  
 De landbodem dan wel een toe te passen partij grond wordt geclassificeerd als AW2000 (oftewel 

schoon), wanneer de gemeten gehalten de achtergrondwaarden niet overschrijden. In artikel 4.2.2 lid 
4+5 van de Regeling is beschreven wat onder het overschrijden van de achtergrondwaarden wordt 
verstaan.  

 Kwaliteitsklasse 'wonen' 
 De kwaliteit van een partij grond die op landbodem wordt toegepast, wordt beoordeeld als de 

kwaliteitsklasse 'wonen', wanneer de gemeten gehalten de bovengenoemde achtergrondwaarden 
overschrijden maar lager zijn dan de maximale waarden voor de bodemkwaliteitsklasse 'wonen' (zie 
artikel 4.4.1 lid 1 van de Regeling). 

 De kwaliteit van de ontvangende landbodem wordt beoordeeld als de kwaliteitsklasse 'wonen', 
wanneer de gemeten gehalten de bovengenoemde achtergrondwaarden overschrijden maar lager zijn 
dan de maximale waarden voor de bodemkwaliteitsklasse 'wonen'. In artikel 4.10.2 lid 3 van de 
Regeling is beschreven wat onder het overschrijden van de maximale waarden voor de kwaliteitsklasse 
'wonen' wordt verstaan.  

 Kwaliteitsklasse 'industrie' 
 De kwaliteit van de ontvangende landbodem alsmede van een partij grond die op landbodem wordt 

toegepast, wordt beoordeeld als de kwaliteitsklasse 'industrie' wanneer de gemeten gehalten de 
maximale waarden voor de kwaliteitsklasse 'wonen' overschrijden, maar lager zijn dan de maximale 
waarden voor de bodemkwaliteitsklasse 'industrie' (zie artikel 4.4.1 lid 2 en 4.10.2 lid 5 van de 
Regeling). 

 Niet toepasbare grond  
 Wanneer de gemeten gehalten in een partij grond de maximale waarden voor de kwaliteitsklasse 

'industrie' overschrijden, dan komt deze grond niet in aanmerking voor hergebruik volgens het 
generieke toetsingskader van het Besluit. In dat geval dient te worden nagegaan of mogelijk wordt 
voldaan aan de voorwaarden voor het gebiedsspecifieke toetsingskader (art. 44 t/m 53 van het Besluit). 
Zo niet dan dient de grond te worden gereinigd of te worden gestort. 

 
Grond die als AW2000 (schone grond) wordt beoordeeld, is vrij toepasbaar op landbodem. Voor het 
toepassen van grond die wordt geclassificeerd als 'wonen' of 'industrie' moet worden voldaan aan de 
voorwaarden van het generieke toetsingskader (art. 54 t/m 61 van het Besluit). 
 
Alle toepassingen van grond moeten 5 werkdagen vooraf worden gemeld via het centrale meldpunt van 
SenterNovem, behalve wanneer sprake is van het toepassen van minder dan 50 m3 schone grond. 
 



Verkennend bodemonderzoek  
Aanleg 110 kV kabelverbinding Hengelo Weideweg (HGLW) en Hengelo Oele (HGLO) 
projectnummer 0452535.100 
18 juni 2020 revisie 00 
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 11 Analyseresultaten PFAS en GenX met 
overschrijding normwaarden  

 
 
 

 
 

 



PFAS-Toetsing(en) Besluit bodemkwaliteit en CROW-publicatie 400
0452535.100 0

Eindconclusie: - L/N Bas. - L/N Bas. - L/N Bas.

Componenten:

PFOS: GSSD: Bbk: CROW: GSSD: Bbk: CROW: GSSD: Bbk: CROW:

perfluoroctaansulfonaat (PFOS lin.) µg/kg ds 0,20 L/N - 0,07 L/N - 0,40 L/N -

perfluoroctaansulfonaat (PFOS ver.) µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,07 L/N -

Som lineaire en vertakte PFOS µg/kg ds 0,27 L/N Bas. 0,10 L/N Bas. 0,47 L/N Bas.

0

PFOA: GSSD: Bbk: CROW: GSSD: Bbk: CROW: GSSD: Bbk: CROW:

perfluoroctaanzuur (PFOA lin.) µg/kg ds 0,20 L/N - 0,07 L/N - 0,07 L/N -

perfluoroctaanzuur (PFOA ver.) µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,07 L/N -

Som lineaire en vertakte PFOA µg/kg ds 0,27 L/N Bas. 0,10 L/N Bas. 0,10 L/N Bas.

0

GenX: GSSD: Bbk: CROW: GSSD: Bbk: CROW: GSSD: Bbk: CROW:

HFPO-DA (GenX) µg/kg ds 0,07 L/N Bas. 0,07 L/N Bas. 0,07 L/N Bas.

0

Overige PFAS: GSSD: Bbk: CROW: GSSD: Bbk: CROW: GSSD: Bbk: CROW:

perfluor-1-butaansulfonaat (lineair) µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,07 L/N -

perfluor-1-decaansulfonaat (lineair) µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,07 L/N -

perfluor-1-heptaansulfonaat (lineair) µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,07 L/N -

perfluor-1-hexaansulfonaat (lineair) µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,07 L/N -

perfluorbutaanzuur µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,07 L/N -

perfluordecaanzuur µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,07 L/N -

perfluordodecaanzuur µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,07 L/N -

perfluorheptaanzuur µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,07 L/N -

perfluorhexaanzuur µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,07 L/N -

perfluornonaanzuur µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,07 L/N -

perfluoroctaansulfonamide µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,10 L/N -

perfluorpentaanzuur µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,07 L/N -

perfluortridecaanzuur µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,07 L/N -

perfluortetradecaanzuur µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,07 L/N -

perfluorundecaanzuur µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,07 L/N -

2-(perfluorhexyl)ethaan-1-sulfonzuur µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,07 L/N -

perfluorhexadecaanzuur µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,07 L/N -

perfluoroctadecaanzuur µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,07 L/N -

perfluoroctaansulfonylamide(N-

ethyl)acetaat
µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,07 L/N -

1H,1H,2H,2H-perfluordecaansulfonzuur µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,07 L/N -

1H,1H,2H,2H-perfluordodecaansulfonzuur
µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,07 L/N -

perfluorpentaan-1-sulfonzuur µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,07 L/N -

perfluoroctaansulfonylamide(N-

methyl)acetaat
µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,07 L/N -

1H,1H,2H,2H-perfluorhexaansulfonzuur µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,07 L/N -

bisperfluordecyl fosfaat µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,07 L/N -

N-methyl perfluoroctaansulfonamide µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,07 L/N -

BG1 MMOG1 MMBG2B



0452535.100 0

Eindconclusie: - L/N Bas. - L/N Bas. - L/N Bas.

Componenten:

PFOS: GSSD: Bbk: CROW: GSSD: Bbk: CROW: GSSD: Bbk: CROW:

perfluoroctaansulfonaat (PFOS lin.) µg/kg ds 0,50 L/N - 0,07 L/N - 0,20 L/N -

perfluoroctaansulfonaat (PFOS ver.) µg/kg ds 0,20 L/N - 0,07 L/N - 0,07 L/N -

Som lineaire en vertakte PFOS µg/kg ds 0,70 L/N Bas. 0,10 L/N Bas. 0,27 L/N Bas.

0

PFOA: GSSD: Bbk: CROW: GSSD: Bbk: CROW: GSSD: Bbk: CROW:

perfluoroctaanzuur (PFOA lin.) µg/kg ds 0,40 L/N - 0,07 L/N - 0,20 L/N -

perfluoroctaanzuur (PFOA ver.) µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,07 L/N -

Som lineaire en vertakte PFOA µg/kg ds 0,47 L/N Bas. 0,10 L/N Bas. 0,27 L/N Bas.

0

GenX: GSSD: Bbk: CROW: GSSD: Bbk: CROW: GSSD: Bbk: CROW:

HFPO-DA (GenX) µg/kg ds 0,07 L/N Bas. 0,07 L/N Bas. 0,07 L/N Bas.

0

Overige PFAS: GSSD: Bbk: CROW: GSSD: Bbk: CROW: GSSD: Bbk: CROW:

perfluor-1-butaansulfonaat (lineair) µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,07 L/N -

perfluor-1-decaansulfonaat (lineair) µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,07 L/N -

perfluor-1-heptaansulfonaat (lineair) µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,07 L/N -

perfluor-1-hexaansulfonaat (lineair) µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,07 L/N -

perfluorbutaanzuur µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,07 L/N -

perfluordecaanzuur µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,07 L/N -

perfluordodecaanzuur µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,07 L/N -

perfluorheptaanzuur µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,07 L/N -

perfluorhexaanzuur µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,07 L/N -

perfluornonaanzuur µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,07 L/N -

perfluoroctaansulfonamide µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,07 L/N -

perfluorpentaanzuur µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,07 L/N -

perfluortridecaanzuur µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,07 L/N -

perfluortetradecaanzuur µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,07 L/N -

perfluorundecaanzuur µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,07 L/N -

2-(perfluorhexyl)ethaan-1-sulfonzuur µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,07 L/N -

perfluorhexadecaanzuur µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,07 L/N -

perfluoroctadecaanzuur µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,07 L/N -

perfluoroctaansulfonylamide(N-

ethyl)acetaat
µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,07 L/N -

1H,1H,2H,2H-perfluordecaansulfonzuur µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,07 L/N -

1H,1H,2H,2H-perfluordodecaansulfonzuur
µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,07 L/N -

perfluorpentaan-1-sulfonzuur µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,07 L/N -

perfluoroctaansulfonylamide(N-

methyl)acetaat
µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,07 L/N -

1H,1H,2H,2H-perfluorhexaansulfonzuur µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,07 L/N -

bisperfluordecyl fosfaat µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,07 L/N -

N-methyl perfluoroctaansulfonamide µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,07 L/N -

MMBG4 MMOG4 MMBG5



0452535.100 0

Eindconclusie: - L/N Bas. - L/N Bas. - L/N Bas.

Componenten:

PFOS: GSSD: Bbk: CROW: GSSD: Bbk: CROW: GSSD: Bbk: CROW:

perfluoroctaansulfonaat (PFOS lin.) µg/kg ds 0,07 L/N - 0,30 L/N - 0,07 L/N -

perfluoroctaansulfonaat (PFOS ver.) µg/kg ds 0,07 L/N - 0,10 L/N - 0,07 L/N -

Som lineaire en vertakte PFOS µg/kg ds 0,10 L/N Bas. 0,40 L/N Bas. 0,10 L/N Bas.

0

PFOA: GSSD: Bbk: CROW: GSSD: Bbk: CROW: GSSD: Bbk: CROW:

perfluoroctaanzuur (PFOA lin.) µg/kg ds 0,07 L/N - 0,20 L/N - 0,07 L/N -

perfluoroctaanzuur (PFOA ver.) µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,07 L/N -

Som lineaire en vertakte PFOA µg/kg ds 0,10 L/N Bas. 0,27 L/N Bas. 0,10 L/N Bas.

0

GenX: GSSD: Bbk: CROW: GSSD: Bbk: CROW: GSSD: Bbk: CROW:

HFPO-DA (GenX) µg/kg ds 0,07 L/N Bas. 0,07 L/N Bas. 0,07 L/N Bas.

0

Overige PFAS: GSSD: Bbk: CROW: GSSD: Bbk: CROW: GSSD: Bbk: CROW:

perfluor-1-butaansulfonaat (lineair) µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,07 L/N -

perfluor-1-decaansulfonaat (lineair) µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,07 L/N -

perfluor-1-heptaansulfonaat (lineair) µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,07 L/N -

perfluor-1-hexaansulfonaat (lineair) µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,07 L/N -

perfluorbutaanzuur µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,07 L/N -

perfluordecaanzuur µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,07 L/N -

perfluordodecaanzuur µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,07 L/N -

perfluorheptaanzuur µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,07 L/N -

perfluorhexaanzuur µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,07 L/N -

perfluornonaanzuur µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,07 L/N -

perfluoroctaansulfonamide µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,07 L/N -

perfluorpentaanzuur µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,07 L/N -

perfluortridecaanzuur µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,07 L/N -

perfluortetradecaanzuur µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,07 L/N -

perfluorundecaanzuur µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,07 L/N -

2-(perfluorhexyl)ethaan-1-sulfonzuur µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,07 L/N -

perfluorhexadecaanzuur µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,07 L/N -

perfluoroctadecaanzuur µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,07 L/N -

perfluoroctaansulfonylamide(N-

ethyl)acetaat
µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,07 L/N -

1H,1H,2H,2H-perfluordecaansulfonzuur µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,07 L/N -

1H,1H,2H,2H-perfluordodecaansulfonzuur
µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,07 L/N -

perfluorpentaan-1-sulfonzuur µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,07 L/N -

perfluoroctaansulfonylamide(N-

methyl)acetaat
µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,07 L/N -

1H,1H,2H,2H-perfluorhexaansulfonzuur µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,07 L/N -

bisperfluordecyl fosfaat µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,07 L/N -

N-methyl perfluoroctaansulfonamide µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,07 L/N -

MMOG5 MMBG6 OG6



PFAS-Toetsing(en) Besluit bodemkwaliteit en CROW-publicatie 400
0452535.100 0

Eindconclusie: - L/N Bas. - L/N Bas. - W/I Bas.

Componenten:

PFOS: GSSD: Bbk: CROW: GSSD: Bbk: CROW: GSSD: Bbk: CROW:

perfluoroctaansulfonaat (PFOS lin.) µg/kg ds 0,40 L/N - 0,07 L/N - 1,20 W/I -

perfluoroctaansulfonaat (PFOS ver.) µg/kg ds 0,10 L/N - 0,07 L/N - 0,30 L/N -

Som lineaire en vertakte PFOS µg/kg ds 0,50 L/N Bas. 0,10 L/N Bas. 1,50 W/I Bas.

0

PFOA: GSSD: Bbk: CROW: GSSD: Bbk: CROW: GSSD: Bbk: CROW:

perfluoroctaanzuur (PFOA lin.) µg/kg ds 0,40 L/N - 0,07 L/N - 0,20 L/N -

perfluoroctaanzuur (PFOA ver.) µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,07 L/N -

Som lineaire en vertakte PFOA µg/kg ds 0,47 L/N Bas. 0,10 L/N Bas. 0,27 L/N Bas.

0

GenX: GSSD: Bbk: CROW: GSSD: Bbk: CROW: GSSD: Bbk: CROW:

HFPO-DA (GenX) µg/kg ds 0,07 L/N Bas. 0,07 L/N Bas. 0,07 L/N Bas.

0

Overige PFAS: GSSD: Bbk: CROW: GSSD: Bbk: CROW: GSSD: Bbk: CROW:

perfluor-1-butaansulfonaat (lineair) µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,07 L/N -

perfluor-1-decaansulfonaat (lineair) µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,07 L/N -

perfluor-1-heptaansulfonaat (lineair) µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,07 L/N -

perfluor-1-hexaansulfonaat (lineair) µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,10 L/N -

perfluorbutaanzuur µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,07 L/N -

perfluordecaanzuur µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,07 L/N -

perfluordodecaanzuur µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,07 L/N -

perfluorheptaanzuur µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,07 L/N -

perfluorhexaanzuur µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,07 L/N -

perfluornonaanzuur µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,07 L/N -

perfluoroctaansulfonamide µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,07 L/N -

perfluorpentaanzuur µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,07 L/N -

perfluortridecaanzuur µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,07 L/N -

perfluortetradecaanzuur µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,07 L/N -

perfluorundecaanzuur µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,07 L/N -

2-(perfluorhexyl)ethaan-1-sulfonzuur µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,07 L/N -

perfluorhexadecaanzuur µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,07 L/N -

perfluoroctadecaanzuur µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,14 L/N -

perfluoroctaansulfonylamide(N-

ethyl)acetaat
µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,07 L/N -

1H,1H,2H,2H-perfluordecaansulfonzuur µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,07 L/N -

1H,1H,2H,2H-perfluordodecaansulfonzuur
µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,07 L/N -

perfluorpentaan-1-sulfonzuur µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,07 L/N -

perfluoroctaansulfonylamide(N-

methyl)acetaat
µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,07 L/N -

1H,1H,2H,2H-perfluorhexaansulfonzuur µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,07 L/N -

bisperfluordecyl fosfaat µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,07 L/N -

N-methyl perfluoroctaansulfonamide µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,07 L/N -

MMBG7 MMOG7 MMBG8



0452535.100 0

Eindconclusie: - L/N Bas. - W/I Bas. - L/N Bas.

Componenten:

PFOS: GSSD: Bbk: CROW: GSSD: Bbk: CROW: GSSD: Bbk: CROW:

perfluoroctaansulfonaat (PFOS lin.) µg/kg ds 0,07 L/N - 1,30 W/I - 0,07 L/N -

perfluoroctaansulfonaat (PFOS ver.) µg/kg ds 0,07 L/N - 0,40 L/N - 0,07 L/N -

Som lineaire en vertakte PFOS µg/kg ds 0,10 L/N Bas. 1,70 W/I Bas. 0,10 L/N Bas.

0

PFOA: GSSD: Bbk: CROW: GSSD: Bbk: CROW: GSSD: Bbk: CROW:

perfluoroctaanzuur (PFOA lin.) µg/kg ds 0,07 L/N - 0,40 L/N - 0,07 L/N -

perfluoroctaanzuur (PFOA ver.) µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,07 L/N -

Som lineaire en vertakte PFOA µg/kg ds 0,10 L/N Bas. 0,47 L/N Bas. 0,10 L/N Bas.

0

GenX: GSSD: Bbk: CROW: GSSD: Bbk: CROW: GSSD: Bbk: CROW:

HFPO-DA (GenX) µg/kg ds 0,07 L/N Bas. 0,07 L/N Bas. 0,07 L/N Bas.

0

Overige PFAS: GSSD: Bbk: CROW: GSSD: Bbk: CROW: GSSD: Bbk: CROW:

perfluor-1-butaansulfonaat (lineair) µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,07 L/N -

perfluor-1-decaansulfonaat (lineair) µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,07 L/N -

perfluor-1-heptaansulfonaat (lineair) µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,07 L/N -

perfluor-1-hexaansulfonaat (lineair) µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,07 L/N -

perfluorbutaanzuur µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,07 L/N -

perfluordecaanzuur µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,07 L/N -

perfluordodecaanzuur µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,07 L/N -

perfluorheptaanzuur µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,07 L/N -

perfluorhexaanzuur µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,07 L/N -

perfluornonaanzuur µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,07 L/N -

perfluoroctaansulfonamide µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,07 L/N -

perfluorpentaanzuur µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,07 L/N -

perfluortridecaanzuur µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,07 L/N -

perfluortetradecaanzuur µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,07 L/N -

perfluorundecaanzuur µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,07 L/N -

2-(perfluorhexyl)ethaan-1-sulfonzuur µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,07 L/N -

perfluorhexadecaanzuur µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,07 L/N -

perfluoroctadecaanzuur µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,07 L/N -

perfluoroctaansulfonylamide(N-

ethyl)acetaat
µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,07 L/N -

1H,1H,2H,2H-perfluordecaansulfonzuur µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,07 L/N -

1H,1H,2H,2H-perfluordodecaansulfonzuur
µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,07 L/N -

perfluorpentaan-1-sulfonzuur µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,07 L/N -

perfluoroctaansulfonylamide(N-

methyl)acetaat
µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,07 L/N -

1H,1H,2H,2H-perfluorhexaansulfonzuur µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,07 L/N -

bisperfluordecyl fosfaat µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,07 L/N -

N-methyl perfluoroctaansulfonamide µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,07 L/N -

MMOG8 MMBG9 MMOG9



0452535.100 0

Eindconclusie: - L/N Bas. - L/N Bas. - L/N Bas.

Componenten:

PFOS: GSSD: Bbk: CROW: GSSD: Bbk: CROW: GSSD: Bbk: CROW:

perfluoroctaansulfonaat (PFOS lin.) µg/kg ds 0,70 L/N - 0,07 L/N - 0,50 L/N -

perfluoroctaansulfonaat (PFOS ver.) µg/kg ds 0,20 L/N - 0,07 L/N - 0,20 L/N -

Som lineaire en vertakte PFOS µg/kg ds 0,90 L/N Bas. 0,10 L/N Bas. 0,70 L/N Bas.

0

PFOA: GSSD: Bbk: CROW: GSSD: Bbk: CROW: GSSD: Bbk: CROW:

perfluoroctaanzuur (PFOA lin.) µg/kg ds 0,40 L/N - 0,07 L/N - 0,20 L/N -

perfluoroctaanzuur (PFOA ver.) µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,07 L/N -

Som lineaire en vertakte PFOA µg/kg ds 0,47 L/N Bas. 0,10 L/N Bas. 0,27 L/N Bas.

0

GenX: GSSD: Bbk: CROW: GSSD: Bbk: CROW: GSSD: Bbk: CROW:

HFPO-DA (GenX) µg/kg ds 0,07 L/N Bas. 0,07 L/N Bas. 0,07 L/N Bas.

0

Overige PFAS: GSSD: Bbk: CROW: GSSD: Bbk: CROW: GSSD: Bbk: CROW:

perfluor-1-butaansulfonaat (lineair) µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,07 L/N -

perfluor-1-decaansulfonaat (lineair) µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,07 L/N -

perfluor-1-heptaansulfonaat (lineair) µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,07 L/N -

perfluor-1-hexaansulfonaat (lineair) µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,07 L/N -

perfluorbutaanzuur µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,07 L/N -

perfluordecaanzuur µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,07 L/N -

perfluordodecaanzuur µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,07 L/N -

perfluorheptaanzuur µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,07 L/N -

perfluorhexaanzuur µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,07 L/N -

perfluornonaanzuur µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,07 L/N -

perfluoroctaansulfonamide µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,07 L/N -

perfluorpentaanzuur µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,07 L/N -

perfluortridecaanzuur µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,07 L/N -

perfluortetradecaanzuur µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,07 L/N -

perfluorundecaanzuur µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,07 L/N -

2-(perfluorhexyl)ethaan-1-sulfonzuur µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,07 L/N -

perfluorhexadecaanzuur µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,07 L/N -

perfluoroctadecaanzuur µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,07 L/N -

perfluoroctaansulfonylamide(N-

ethyl)acetaat
µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,07 L/N -

1H,1H,2H,2H-perfluordecaansulfonzuur µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,07 L/N -

1H,1H,2H,2H-perfluordodecaansulfonzuur
µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,07 L/N -

perfluorpentaan-1-sulfonzuur µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,07 L/N -

perfluoroctaansulfonylamide(N-

methyl)acetaat
µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,07 L/N -

1H,1H,2H,2H-perfluorhexaansulfonzuur µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,07 L/N -

bisperfluordecyl fosfaat µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,07 L/N -

N-methyl perfluoroctaansulfonamide µg/kg ds 0,07 L/N - 0,07 L/N - 0,07 L/N -

MMBG10 MMOG10 MMBG11B



PFAS-Toetsing(en) Besluit bodemkwaliteit en CROW-publicatie 400
0452535.100 0

Eindconclusie: - L/N Bas.

Componenten:

PFOS: GSSD: Bbk: CROW:

perfluoroctaansulfonaat (PFOS lin.) µg/kg ds 0,07 L/N -

perfluoroctaansulfonaat (PFOS ver.) µg/kg ds 0,07 L/N -

Som lineaire en vertakte PFOS µg/kg ds 0,10 L/N Bas.

0

PFOA: GSSD: Bbk: CROW:

perfluoroctaanzuur (PFOA lin.) µg/kg ds 0,07 L/N -

perfluoroctaanzuur (PFOA ver.) µg/kg ds 0,07 L/N -

Som lineaire en vertakte PFOA µg/kg ds 0,10 L/N Bas.

0

GenX: GSSD: Bbk: CROW:

HFPO-DA (GenX) µg/kg ds 0,07 L/N Bas.

0

Overige PFAS: GSSD: Bbk: CROW:

perfluor-1-butaansulfonaat (lineair) µg/kg ds 0,07 L/N -

perfluor-1-decaansulfonaat (lineair) µg/kg ds 0,07 L/N -

perfluor-1-heptaansulfonaat (lineair) µg/kg ds 0,07 L/N -

perfluor-1-hexaansulfonaat (lineair) µg/kg ds 0,07 L/N -

perfluorbutaanzuur µg/kg ds 0,14 L/N -

perfluordecaanzuur µg/kg ds 0,07 L/N -

perfluordodecaanzuur µg/kg ds 0,07 L/N -

perfluorheptaanzuur µg/kg ds 0,07 L/N -

perfluorhexaanzuur µg/kg ds 0,07 L/N -

perfluornonaanzuur µg/kg ds 0,07 L/N -

perfluoroctaansulfonamide µg/kg ds 0,07 L/N -

perfluorpentaanzuur µg/kg ds 0,07 L/N -

perfluortridecaanzuur µg/kg ds 0,07 L/N -

perfluortetradecaanzuur µg/kg ds 0,07 L/N -

perfluorundecaanzuur µg/kg ds 0,07 L/N -

2-(perfluorhexyl)ethaan-1-sulfonzuur µg/kg ds 0,07 L/N -

perfluorhexadecaanzuur µg/kg ds 0,07 L/N -

perfluoroctadecaanzuur µg/kg ds 0,07 L/N -

perfluoroctaansulfonylamide(N-

ethyl)acetaat
µg/kg ds 0,07 L/N -

1H,1H,2H,2H-perfluordecaansulfonzuur µg/kg ds 0,07 L/N -

1H,1H,2H,2H-perfluordodecaansulfonzuur
µg/kg ds 0,07 L/N -

perfluorpentaan-1-sulfonzuur µg/kg ds 0,07 L/N -

perfluoroctaansulfonylamide(N-

methyl)acetaat
µg/kg ds 0,07 L/N -

1H,1H,2H,2H-perfluorhexaansulfonzuur µg/kg ds 0,07 L/N -

bisperfluordecyl fosfaat µg/kg ds 0,07 L/N -

N-methyl perfluoroctaansulfonamide µg/kg ds 0,07 L/N -

MMOG11B



Legenda:

- Niet van toepassing / onder detectielimiet gemeten

GSSD Gestandaardiseerde waarde

Bbk Besluit bodemkwaliteit

CROW CROW-publicatie 400

L/N Bodemkwaliteitsklasse 'landbouw/natuur'

W/I Bodemkwaliteitsklasse 'wonen/industrie'

NT Bodemkwaliteitsklasse 'niet toepasbaar'

Bas. Veiligheidsklasse 'basishygiëne' conform CROW-publicatie 400

Ora. Veiligheidsklasse 'oranje, niet-vluchtig' conform CROW-publicatie 400

Roo. Veiligheidsklasse 'rood, niet-vluchtig' conform CROW-publicatie 400

> Deze toetsing is uitgevoerd voor het toepassen van grond en/of baggerspecie op de landbodem boven grondwater-

niveau en buiten grondwaterbeschermingsgebieden.

> Grenzen correctie humus:  10-30% (landelijk)

> Beleid toetsing Besluit bodemkwaliteit: landelijk 0452535.100
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Toelichting op het uitgevoerde PFAS onderzoek 
 
Wet bodembescherming (Wbb), generiek 
In het kader van de Wet bodembescherming is tot op heden geen beleid opgesteld. Wegens het ontbreken 
van een toetsingskader worden de grenswaarden als referentiekader aangenomen. Wanneer gehalten 
boven de grenswaarde van 0,1 µg/kg ds worden gemeten, is er sprake van een verontreiniging. 
 
In bijlage 6 van de Circulaire Bodemsanering is de richtlijn ‘Omgaan met niet-genormeerde stoffen’ 
opgenomen, als handvat hoe om te gaan met niet-genormeerde stoffen. Deze richtlijn beschrijft de invulling 
van de zorgplicht voor stoffen waarvoor geen achtergrondwaarde of interventiewaarde is vastgesteld. De 
richtlijn is daarmee leidend voor de omgang van grond of baggerspecie met meetbare concentraties niet 
genormeerde stoffen, zoals PFAS. In deze richtlijn is opgenomen dat voor niet-genormeerde stoffen de 
detectiegrens van een laboratorium als achtergrondwaarde voor grond en waterbodem kan worden 
gehanteerd. Voor PFAS is de detectiegrens voor grond/waterbodem respectievelijk 0,1 µg/kg. Dit betekent 
dat indien een concentratie boven de detectiegrens wordt gemeten, formeel sprake is van een 
verontreiniging.  
 
Besluit bodemkwaliteit (Bbk) 
Op 8 juli 2019 is door het Ministerie Infrastructuur en Waterstaat een brief en bijbehorend Tijdelijk 
Handelingskader ten aanzien van hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie aan de Tweede 
kamer aangeboden (8 juli 2019, kenmerk: IENW/BSK-2019/131399, hierna genoemd als handelingskader). 
Hierin staat beschreven dat bij het verwerken en aanbieden van grond inzichtelijk dient te zijn in hoeverre 
deze PFAS-houdend is. Hiertoe is op 12 juli door het RIVM een adviespakket PFAS gepubliceerd waarop de 
bovengrond onderzocht dient te worden. De ondergrond hoeft alleen onderzocht te worden indien uit 
vooronderzoek blijkt dat de grond geroerd is of op een andere wijze verdacht is op de aanwezigheid van 
PFAS (zoals een nabijgelegen puntbron). GenX maakt geen deel uit van het adviespakket. Analyse op GenX 
dient alleen plaats te vinden indien de locatie verdacht is op het voorkomen van de stof. Wel wordt hierbij 
opgemerkt dat door een grondbank/ erkend verwerker onderzoek naar GenX kan worden geëist voor 
inname, ook wanneer een locatie niet als verdacht op GenX wordt beschouwd. Een grondbank kan voor het 
in ontvangst nemen van een partij grond/waterbodem haar eigen voorwaarden stellen. Op 29 november 
2019 zijn middels een tweede kamerbrief (29 november 2019, kenmerk: IenW/BSK-2019/251123) enkele 
aanpassingen verricht aan de toepassingsnomen van het Tijdelijk Handelingskader. 
 
Onderdelen van het geactualiseerde Tijdelijk Handelingskader worden opgenomen in het Besluit 
bodemkwaliteit. Het handelingskader zal op termijn via een separate wijziging in de Regeling 
bodemkwaliteit juridisch worden verankerd. 
 
Standaard analysepakket 
Voor de analyse op PFAS wordt geadviseerd om gebruik te maken van de advieslijst van het RIVM. Hierin 
zijn 30 PFAS componenten (28 PFAS stoffen waarvan 2 zowel lineair als vertakt) opgenomen. Daarnaast 
dienen de monsters te worden geanalyseerd op het organische stof gehalte. 
 
Grondwateronderzoek 
Voor PFAS in grondwater is er op dit moment geen normering vastgesteld in het Tijdelijk Handelingskader. 
Volgens de Circulaire bodemsanering dient in dat geval de detectielimiet als norm gebruikt. Op aangeven 
van Bodem+ is de detectielimiet voor PFAS in grondwater bepaald op 1 ŋg/l. Wanneer een concentratie 
PFAS gemeten wordt boven deze bepalingsgrens, dient volgens de Circulaire bodemsanering het 
grondwater formeel als verontreinigd beschouwd te worden. 
 
Correctie op basis van organische stof gehalten 
In het Tijdelijk Handelingskader voor PFAS wordt benoemd dat er tot 10% organische stof geen 
bodemtypecorrectie uitgevoerd hoeft te worden. Dit komt overeen met de systematiek die momenteel 
wordt gebruikt bij het toetsen van PAK. De organische stof gehalte in monsters moet dus wel worden 
onderzocht en indien er meer dan 10% organische stof in een monster wordt gemeten, moet het 
analyseresultaat worden gecorrigeerd. Tevens geldt een maximum correctie bij 30% organische stof. 
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Toepassingen op de landbodem en verspreiden op aangrenzend perceel 
In het Tijdelijk Handelingskader zijn toepassingsnormeringen opgesteld voor PFOS, PFOA, andere PFAS en 
GenX: respectievelijk 3-7-3-3 µg/kg ds. (zie ook tabel 6.1). Op basis van de huidige inzichten ontstaan er bij 
deze gehalten geen onaanvaardbare risico’s voor mens en milieu.  
 

Tabel A: Toepassingsnorm voor toepassen van grond en baggerspecie op landbodem met uitzondering van 
grondwaterbeschermingsgebieden (in µg/kg ds) 
Functieklasse op basis van 
het Besluit bodemkwaliteit 

PFOS PFOA GenX Overige PFAS 

Grond en baggerspecie toepassen boven grondwaterniveau 

Landbouw/natuur 0,9 0,8 0,8 0,8 

Wonen 3,0 7,0 3,0 3,0 

Industrie 3,0 7,0 3,0 3,0 

Baggerspecie toepassen boven grondwaterniveau als bedoeld in Besluit bodemkwaliteit, art. 35, onder f (verspreiden op de kant) 

Algemeen 3,0 7,0 3,0 3,0 
Toelichting: 
1 : Voor gebieden met een hogere grondwaterstand geldt in plaats van ‘boven grondwaterniveau’: tot ten hoogste 1 meter onder het 
maaiveld 
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Conclusie en advies 

TenneT is voornemens om een 110 kV hoogspanningskabel tussen Hengelo Weideweg en 
Hengelo Oele aan te leggen. Globaal is het tracé gelegen tussen de Eggerinksweg en de 
Platinastraat in Hengelo. De lengte van het tracé is circa 5,5 kilometer en loopt door verschillende 
terreintype. Voor de breedte van het te onderzoeken gebied voor de onderliggende natuurtoets 
is een zone van circa 250 meter aan weerszijde van het kabeltracé aangehouden. Het tracé 
begint aan de noordwestzijde van Hengelo op een industrieterrein en loopt vervolgens door een 
afwisselend landschap van weilanden, houtwallen en bospercelen. Het tracé kruist onder andere 
de snelweg A35 en het Twentekanaal. Na het Twentekanaal loopt het tracé hoofdzakelijk door 
weilanden en akkerbouwpercelen naar het zuidoosten om aan de zuidwestkant van Hengelo te 
eindigen.   
De kabel wordt deels door een open ontgraving en deels door een HDD-boring en persing 
aangelegd. Een overzicht van het tracé wordt weergegeven in figuur 1.1.  
 
De voorgenomen werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd indien deze niet in strijd zijn met 
de Wet natuurbescherming en het beleid van het Natuurnetwerk Nederland. Daarom is inzicht 
gewenst in de aanwezigheid van beschermde soorten en beschermde gebieden binnen de 
invloedsfeer van werkzaamheden en de effecten hierop. Dit wordt gedaan op basis van een 
Natuurtoets. In dit hoofdstuk is het advies gegeven dat voortkomt uit de conclusies van de 
uitgevoerde Natuurtoets.  
 

Conclusies gebiedsbescherming en bescherming houtopstanden 
 
Natuurnetwerk Nederland 
Het voorgenomen tracé loopt op een aantal plaatsen door NNN-gebieden. Op plaatsen waar het 
tracé NNN-gebieden doorkruist wordt de kabel aangelegd door middel van een gestuurde boring. 
Op een aantal plaatsen die vlak langs NNN-gebieden lopen wordt het tracé echter door middel 
van een open ontgraving aangelegd.   
Lokaal vormt de waterhuishouding een aandachtspunt bij de open ontgravingen, waarbij de 
werkzaamheden grondwaterneutraal moeten worden uitgevoerd. Indien deze maatregelen niet 
opgevolgd worden dan is mogelijk sprake van negatieve effecten op de wezenlijke kenmerken en 
waarden van de aangrenzende NNN-gebieden.  
De werkzaamheden hebben een tijdelijk karakter waardoor geen langdurig ruimtebeslag 
plaatsvindt in een gebied dat is aangewezen onder het NNN. Door het tijdelijke karakter en de 
aard van de werkzaamheden kan de huidige situatie na afronding van de werkzaamheden 
hersteld worden. 
In het geval van aantasting van een NNN-gebied dienen vervolgstappen genomen te worden en is 
een aanvullende uitwerking en afstemming met het bevoegd gezag noodzakelijk. 
Ter plaatse van de locaties waar de kabels door middel van een open ontgraving worden 
aangelegd, wordt het grondwater doormiddel van bronbemaling tot een diepte van twee meter 
onder het maaiveld weggepompt. Hierdoor kan schade ontstaan aan de nabij gelegen NNN-
gebieden. Wanneer aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan zullen negatieve effecten op de 
wezenlijke en kenmerkende waarden van NNN gebieden nihil zijn, zie paragraaf 5.3.1.  
 
Ter hoogte van de open ontgravingen langs de Dekkersweg in Delden en de Nijhuisbinnenweg in 
Hengelo dient het weggepompte grondwater direct in het aan de overzijde van de weg gelegen 
NNN-gebied terug te vloeien (zie bijlage 1).   
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Natura 2000 
Het tracé loopt niet door een Natura2000-gebied. Ook grenst het niet direct aan een 
Natura2000-gebied. Het dichtstbijzijnde Natura2000-gebied is het Lonnekermeer op circa vijf 
kilometer vanaf het gehele tracé.  
Van directe aantasting van het Natura 2000-gebied is dan ook geen sprake. In dit geval kunnen 
alleen externe effecten van toepassing zijn op het betreffende Natura 2000-gebied.  
Om deze externe effecten te beoordelen wordt geadviseerd om voorafgaand aan de 
werkzaamheden een AERIUS-berekening te doen om een inschatting te maken van het effect van 
stikstof op omliggende Natura 2000-gebieden. Zie ook Tabel 1. Een aandachtspunt hierbij is dat 
de wetgeving rondom stikstof momenteel veel in beweging is. 
 
Houtopstanden 
Ter hoogte van de Dekkersweg in Delden zijn houtopstanden aanwezig die beschermde zijn door 
de Wnb. Op deze locatie worden de kabels door middel van een open ontgraving aangelegd. De 
benodigde werksleuf loopt hier op korte afstand (circa 5 meter) langs een houtwal met onder 
andere volwassen zomereiken. Mogelijk wordt door deze werkwijze onaanvaardbare 
wortelschade bij de betreffende bomen aangericht. In dat geval zijn deze bomen niet duurzaam 
te behouden en vormen deze mogelijk een gevaar voor de omgeving. Een nader onderzoek 
(Boom Effect Analyse, BEA) kan inzichtelijk maken of de voorgenomen werkwijze uitgevoerd kan 
worden met duurzaam boom behoud als uitgangspunt.  
 
Tabel 0.1. Overzicht conclusies en vervolgstappen gebiedsbescherming en bescherming 
houtopstanden. 

 Natura 2000 NNN Houtopstanden 

Aanwezig binnen 
invloedsfeer? 

Ja Ja Ja 

Effecten? Mogelijk is sprake 
van relevante 
stikstofdepositie. 

Mogelijk. Afhankelijk van de 
gehanteerde werkwijze. 

Mogelijk. Afhankelijk van 
de gehanteerde 
werkwijze. 

Vereiste 
vervolgstappen 
aan de orde? 

Aan de hand van 
een 
AERIUS berekening 
kan 
bepaald worden of 
er 
verdere 
vervolgstappen aan 
de orde zijn. 

Nee, tenzij significante 
effecten niet voorkomen 
kunnen worden.  
Indien er sprake is van 
significante effecten dient in 
overleg met het bevoegd 
gezag een 
herbegrenzingsplan te 
worden opgesteld of 
wijziging van beheertypen 
te worden doorgevoerd. 

Uitvoeren van een BEA om 
de gevolgen op de bomen 
van de voorgenomen 
werkwijze ter hoogte van 
de openontgraving langs 
de Dekkersweg in Delden 
inzichtelijk te maken. 

Is het plan 
uitvoerbaar in het 
kader van de 
gebieds-
bescherming en 
bescherming 
houtopstanden? 

Afhankelijk van 
resultaten 
AERIUS-berekening.  
 

Ja, mits de nodige 
maatregelen worden 
genomen om effecten te 
beperken en/of te mitigeren 
(zie Hoofdstuk 5.3.1.). 

Afhankelijk van de 
resultaten uit de BEA. 
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Conclusies soortenbescherming 
In het projectgebied komen beschermde soorten voor die mogelijk negatieve effecten 
ondervinden als gevolg van de voorgenomen werkzaamheden. In de nabijheid van het 
projectgebied zijn tevens mogelijk jaarrond beschermde vogelnesten aanwezig. Verder kunnen er 
verblijfplaatsen en essentiële vliegroutes van vleermuizen binnen de invloedsfeer van de 
werkzaamheden aanwezig zijn. Mogelijk zijn beschermde soorten uit de volgende soortgroepen 
binnen de invloedsfeer van de werkzaamheden aanwezig: amfibieën, reptielen, libellen, 
dagvlinders en vaatplanten. In Hoofdstuk 4 worden de conclusies per soortgroep aangegeven.  
 
Overzicht 
In tabel 1 is aangegeven welke gevolgen de mogelijke aanwezigheid van (het leefgebied van) 
deze soorten heeft voor het voorliggende project. Aangegeven is of een nader onderzoek nodig 
is, of er sprake is van een overtreding van de Wet Natuurbescherming, of dit middels 
maatregelen voorkomen kan worden en of bij de uitvoering van het project een ontheffing nodig 
is. In Hoofdstuk 5 van deze Natuurtoets staat de onderbouwing voor de gegeven conclusies. Na 
het terreinbezoek kan pas op een realistische wijze beoordeeld worden voor welke soorten 
binnen het projectgebied potentieel geschikt leefgebied aanwezig is.  

Tabel 1. Mogelijk voorkomen van en effecten op beschermde soorten in het projectgebied. 
Soort Ingreep 

verstorend 
Nader 
onderzoek 

Ontheffing 
noodzakelijk 

Bijzonderheden / 
opmerkingen 

Broedvogels  Mogelijk Nee Nee Werken buiten het 
broedseizoen. Indien dit niet 
mogelijk dient een zone van 
50 meter aan weerszijde van 
het werkgebied (tracé en aan- 
en afvoerwegen) voor aanvang 
van de werkzaamheden 
geschouwd te worden op de 
aanwezigheid van concrete 
broedgevallen. 

Broedvogels 
(jaarrond 
beschermd 
nest) 

Mogelijk Mogelijk Mogelijk Werken buiten het 
broedseizoen. Indien dit niet 
mogelijk is voor aanvang van 
de werkzaamheden schouwen 
op de aanwezigheid van 
concrete broedgevallen. 

Vleermuizen 
(verblijfplaatsen 
en vliegroutes) 

Mogelijk Mogelijk Mogelijk Nader onderzoek is 
noodzakelijk wanneer in de 
actieve periode van 
vleermuizen, binnen een zone 
van 25 meter vanaf volwassen 
bomen, kunstmatige 
verlichting wordt gebruikt 
(Dekkersweg te Delden) en 
wanneer volwassen bomen uit 
een lijnvormige structuur 
worden verwijderd. 

Landzoogdieren Mogelijk Mogelijk Mogelijk Zorgplicht. 

Reptielen Mogelijk Mogelijk Mogelijk Zorgplicht. 
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Amfibieën Mogelijk Mogelijk Mogelijk Op voorhand treffen van soort 
specifieke maatregelen 
(Hoofdstuk 5.2.4 en bijlage 1). 

Libellen Mogelijk Nee Nee Zorgplicht 

Dagvlinders Mogelijk Nee Nee Zorgplicht 

Vaatplanten Mogelijk Mogelijk Mogelijk Zorgplicht 
 

     
Zorgplicht 

In de Wet natuurbescherming is een zorgplicht opgenomen. In het tekstkader in Bijlage I staat 

het wetsartikel uitgeschreven. De zorgplicht houdt in dat planten en dieren niet onnodig 

vernield/gedood of verstoord mogen worden. De initiatiefnemer/uitvoerder is verantwoordelijk 

voor een adequate naleving van de algemene zorgplicht tijdens de uitvoering van de 

werkzaamheden. 
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1 Inleiding 

TenneT is voornemens om een 110 kV hoogspanningskabel tussen Hengelo Weideweg en 
Hengelo Oele aan te leggen. Globaal is het tracé gelegen tussen de Eggerinksweg en de 
Platinastraat in Hengelo. De lengte van het tracé is circa 5,5 kilometer. Voor de breedte van het 
te onderzoeken gebied voor de onderliggende bureaustudie natuur is een zone van circa 250 
meter aan weerszijde van het kabeltracé. 

1.1 Aanleiding 

TenneT heeft in het 110 kV netdeel Harculo-Hengelo verschillende knelpunten gesignaleerd die 
een risico vormen voor de continuïteit van de elektriciteitsvoorziening in de omgeving van 
Hengelo. Door de aanleg van de 110 kV kabelverbinding tussen 110 kV station Hengelo 
Weideweg (HGLW110) en 110 kV station Hengelo Oele (HGLO110) (enkel circuit) wordt het 
hoogspanningsnet in de regio Hengelo versterkt. 
 
Het onderhavige rapport heeft betrekking op het onderhavige tracé zoals is weergegeven in 
figuur 1.1. 
 

 
Figuur 1.1: Ligging tracé kabelverbinding Hengelo Weideweg - Hengelo Oele  

 
De aanleg van het kabeltracé wordt uitgevoerd door middel van diverse horizontaal gestuurde 
boringen (HDD’s), enkele persingen waarbij een mantelbuis wordt aangebracht en een aantal 
open ontgravingen. De ligging van het beschreven kabeltracé is in figuur 1.1 weergegeven. 
 
Ruimtelijke plannen, zoals de voorgenomen werkzaamheden dienen te worden beoordeeld op de 
uitvoerbaarheid in relatie tot actuele natuurwetgeving. Er dient onderzocht te worden of het 
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plan effect heeft op beschermde soorten of beschermde gebieden (Wet natuurbescherming; 
Wnb en Natuurnetwerk Nederland). Werkzaamheden mogen niet zonder meer plaatsvinden 
indien deze negatieve gevolgen hebben op beschermde natuurgebieden en/of flora en fauna. In 
dit kader is inzicht gewenst in de aanwezige natuurwaarden en de mogelijk daarmee 
samenhangende consequenties. Dit wordt gedaan op basis van een Natuurtoets. In deze 
rapportage zijn de resultaten aan de hand van een bureaustudie en het terreinbezoek 
beschreven. In deze Natuurtoets wordt aangegeven of een nader onderzoek noodzakelijk is, of er 
sprake is van een overtreding van de Wet Natuurbescherming, of dit middels maatregelen 
voorkomen kan worden en of voor de uitvoering van het project een ontheffing nodig is. 

1.2 Doel en onderzoeksvragen 

Het doel van voorliggende Natuurtoets is het opsporen van strijdigheden van de voorgenomen 
werkzaamheden met de beschermde soorten en beschermde gebieden (Natura 2000-gebieden 
en het Natuurnetwerk Nederland; NNN) en het bepalen of het plan in dit perspectief uitvoerbaar 
is.  
 
De volgende onderzoeksvragen zijn van toepassing: 

- Welke in het kader van de Wnb beschermde soorten (en/of vaste rust- en 
verblijfplaatsen) komen voor in het beïnvloedingsgebied van het plan?  

- Vinden als gevolg van de werkzaamheden welke uitgevoerd worden ten behoeven van 
het plan effecten plaats op deze soorten en worden daarbij verbodsbepalingen 
overtreden? 

- Is het noodzakelijk om mitigerende maatregelen te nemen en zo ja welke zijn dit? 
- Komen in de beïnvloedingszone van het projectgebied beschermde natuurgebieden 

voor? Zo ja, welke zijn dit en wat zijn de gevolgen hierop?  
- Dienen vervolgstappen in de vorm van een compensatieplan opgesteld te worden of zijn 

andere vervolgstappen aan de orde? 
Op bovenstaande vragen wordt in hoofdstuk 4 en 5 een antwoord gegeven (zie ook de 
leeswijzer).  

1.3 Leeswijzer 

De Natuurtoets is als volgt opgebouwd: 
- Conclusie en advies; 
- Hoofdstuk 1 geeft de aanleiding van de Natuurtoets en het planvoornemen; 
- Hoofdstuk 2 beschrijft beknopt het wettelijk kader;  
- Hoofdstuk 3 geeft een toelichting op de methodiek van de Natuurtoets; 
- Hoofdstuk 4 beschrijft het gebied en gaat in op de ecologische waarden en de 

beschermde soorten en gebieden in (de omgeving) van het plangebied; 
- Hoofdstuk 5 toetst het plan aan de Wet natuurbescherming en het NNN; 
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2 Wettelijk kader Wet natuurbescherming 

Dit hoofdstuk beschrijft het wettelijk kader van de soortenbescherming (paragraaf 2.2) en de 
gebiedsbescherming (paragraaf 2.3) relevant voor voorliggende Natuurtoets.  
 

2.1 Algemeen 

De Wet natuurbescherming (hierna Wnb) heeft per 1 januari 2017 de Boswet, Flora- en faunawet 
en de Natuurbeschermingswet 1998 vervangen. De Wnb regelt de bescherming van Natura2000-
gebieden, bescherming van soorten en de bescherming van houtopstanden. 
Naast bescherming vanuit de Wnb, zijn er ook gebieden die planologisch beschermd zijn. Het 
betreft het ‘Natuurnetwerk Nederland’ (hierna NNN). De bescherming van het NNN verloopt via 
het ruimtelijke ordeningsrecht (Barro, bestemmingsplannen) en niet via de natuurwetgeving. 
 

2.2 Soortbescherming 

In de Wnb is soortbescherming opgedeeld in drie categorieën. Voor elke categorie gelden 
verschillende verbodsbepalingen die zijn vermeld in artikel 3.1, 3.5 en 3.10 van de Wnb. Het gaat 
om de volgende drie categorieën: 

1. soorten van de Vogelrichtlijn; 
2. soorten van de Habitatrichtlijn, inclusief bijlage I en II uit Verdrag van Bern en bijlage I 

uit Verdrag van Bonn;  
3. ‘andere soorten’ (onderdeel A ‘fauna’ en onderdeel B ‘flora’).   

 
De verbodsbepalingen en ontheffingsgronden voor de eerste twee categorieën komen 
rechtstreeks uit de Vogel- en Habitatrichtlijn. De derde categorie vindt zijn oorsprong in de 
nationale wetgeving.  
 
Soorten van de Vogelrichtlijn 
Voor Vogelrichtlijnsoorten is het verboden om in het wild levende vogels te doden of te vangen, 
opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels te vernielen, te beschadigen, te rapen of 
nesten van vogels weg te nemen. Daarnaast is het verboden vogels opzettelijk te storen. Dit 
laatste verbod geldt niet voor een aantal vogelsoorten, indien de storing niet van wezenlijke 
invloed is op de staat van instandhouding en het nest zelf zijn functionaliteit behoudt. 
Van sommige vogels zijn de nesten of nestlocaties niet alleen tijdens het broedseizoen maar het 
hele jaar beschermd. Hiervoor is de “Aangepaste lijst met jaarrond beschermde nesten” (LNV, 
2009) opgesteld. Tevens heeft de Provincie Overijssel een aanvullende lijst opgesteld met 
vogelnesten die in de Provincie Overijssel jaarrond beschermd zijn (2019). In beide lijsten wordt 
een onderscheid gemaakt tussen jaarrond beschermde nesten (categorie 1 t/m 4) en mogelijk 
jaarrond beschermde nesten (categorie 5). 
 
Soorten van de Habitatrichtlijn 
Voor soorten van artikel 3.5 (Habitatrichtlijn, Bern en Bonn) is het eveneens verboden om in het 
wild levende dieren en planten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te 
vangen, opzettelijk eieren van dieren te vernielen of te rapen. Voortplantings- of rustplaatsen 
mogen niet beschadigd of vernield worden. Daarnaast geldt er een verbod op om planten 
behorend bij artikel 3.5 te plukken, verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.  
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Andere soorten 
Naast de Europees aangewezen beschermde flora en fauna, is er in Nederland ook een Nationale 
soortenlijst gemaakt die niet gedekt wordt door de Vogel- en Habitatrichtlijn, Verdrag van Bern of 
Verdrag van Bonn. Deze soorten zijn opgenomen in bijlage A en B van de Wnb, zie ook Bijlage 
tabel C en D van voorliggende rapportage. Voor soorten in bijlage A geldt een verbod op 
opzettelijk doden of vangen van dieren, opzettelijk beschadigen of vernielen van vaste 
voortplantings- of rustplaatsen van dieren. Voor soorten in bijlage B geldt een verbod op 
opzettelijk plukken, verzamen, afsnijden, vernielen en ontwortelen van planten. In tegenstelling 
tot artikel 3.1 en 3.5, is verstoring van deze soorten toegestaan.  
 
Met betrekking tot de ‘andere soorten’ zijn per provincie beleidsregels opgesteld waarin voor 
een deel van deze soorten vrijstelling is verleend. De grond waarop deze vrijstelling geldt 
verschilt per provincie en hoeft dus niet in alle situaties van toepassing te zijn. Vrijstelling op 
basis van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling is een geldige reden in alle provincies.  
Indien bij het voornemen gestelde verboden in artikel 3.1, 3,5 of 3.10 worden overtreden, dient 
gewerkt te worden conform een gedragscode. Biedt een gedragscode geen oplossing, dan is het 
mogelijk om een ontheffing aan te vragen bij de provincie waarin het voornemen plaats vindt. De 
grond waarop een ontheffing mogelijk is, verschilt per categorie. Zie de Bijlage voor een 
uitgebreide toelichting.   
 

2.2.1 Verordening vrijstelling soorten Provincie Overijssel 

Met betrekking tot de ‘andere soorten’ zijn per provincie beleidsregels opgesteld waarin voor 
een deel van deze soorten vrijstelling is verleend. De grond waarop deze vrijstelling geldt 
verschilt per provincie en hoeft dus niet in alle situaties van toepassing te zijn. Vrijstelling op 
basis van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling is een geldige reden in alle provincies.  
 
De Provinciale Staten van Overijssel hebben op 1 december 2019 de ‘Verordening vrijstellingen 
soorten Overijssel vastgesteld. Via deze verordening is vrijstelling verleent voor de verboden ter 
bescherming van algemene soorten op grond van de Wet natuurbescherming.  
 
Algemeen voorkomende soorten binnen de provincie (zoals konijn, haas en gewone pad) zijn 
door het vaststellen van deze Verordening vrijgesteld. Niet vrijgesteld zijn de wezel, bunzing, 
hermelijn en egel. Voor deze kleine marterachtige en de egel staat onvoldoende vast hoe de 
staat van instandhouding is indien overtreding van verbodsbepalingen van artikel 3.10 op treedt 
als gevolg van een project. Onder de Flora- en faunawet waren deze drie marterachtige en de 
egel vrijgesteld van ontheffingsplicht, maar sinds 1 januari 2017 zijn deze soorten beschermd. 
Indien er sprake is van een overtreding van verbodsbepaling van artikel 3.10 i.r.t. deze soorten 
geldt een ontheffingsplicht. 

2.3 Gebiedsbescherming 

2.3.1 Natura 2000 

Natura2000-gebieden zijn natuurgebieden van groot internationaal belang. Deze gebieden zijn 
aangewezen onder de Europese Habitat- en / of Vogelrichtlijn. Voor de gebieden en de daarbij 
aangewezen soorten en habitattypen zijn instandhoudingsdoelstellingen opgesteld. Een activiteit 
mag niet leiden tot significant negatieve effecten op deze doelen of tot een aantasting van de 
natuurlijke kenmerken. Indien op voorhand significante effecten niet uitgesloten kunnen worden 
dient een Passende beoordeling opgesteld te worden.  
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2.3.2 Natuurnetwerk Nederland 

Het Natuurnetwerk Nederland is een stelsel van ecologisch hoogwaardige natuurgebieden; de 
Natura2000-gebieden maken daar deel van uit. Naast de Natura 2000-gebieden bevat het NNN 
ook overige leefgebieden van soorten en – om isolatie te voorkomen - gebieden die een 
verbinding vormen tussen natuurgebieden. Het NNN is onderdeel van het actieve beleid om 
bedreigde dier- en plantensoorten in een gunstige staat van instandhouding te brengen.  
 
De natuurgebieden die behoren tot het NNN en hun functies worden planologisch beschermd, 
hier geldt het ‘nee, tenzij’- principe. De planologische bescherming betekent in het kort dat geen 
nieuwe bestemmingen worden toegestaan die per saldo leiden tot een significante aantasting 
van de oppervlakte, de kwaliteit en de samenhang van het NNN. Hieraan wordt getoetst bij de 
verlening van een omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo).  

2.4 Bescherming van houtopstanden 

Naast soortbescherming en gebiedsbescherming zijn in de Wet Natuurbescherming bepalingen 
opgenomen met betrekking tot de bescherming van houtopstanden buiten de bebouwde kom. 
Deze bepalingen geven aan dat voor het kappen van bomen buiten de bebouwde kom een 
meldingsplicht geldt.  
Voor de begrenzing van de bebouwde kom wordt hierbij uitgegaan van de grens bebouwde kom 
Wet Natuurbescherming niet de grens bebouwde kom wegenverkeerswet.  
 
Deze bepalingen zijn van kracht wanneer: 

 De houtopstand buiten de ‘bebouwde kom Wet natuurbescherming’ ligt; 
 de houtopstand groter is dan 10 are (1000 m2 ) of wanneer het gaat om bomen in een 

rijbeplanting van meer dan 20 bomen. 
 
Op deze bepaling zijn een aantal uitzonderingen van kracht (zie Bijlage 3). 
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3 Methodiek 

Dit hoofdstuk beschrijft de methodiek die gehanteerd wordt tijdens het bureauonderzoek en 
gedurende het terreinbezoek van voorliggende Natuurtoets. Vervolgens wordt aangeduid hoe 
deze gegevens leiden tot een conclusie. 
 

3.1 Algemeen 

Het onderzoek naar het voorkomen van beschermde soorten en ligging van beschermde 
gebieden is opgebouwd uit twee onderdelen: 

1. Bureaustudie naar waarnemingen van beschermde soorten uit het (recente) verleden en 
ligging van beschermde gebieden in de invloedsfeer van het plan; 

2. Terreinbezoek naar de (mogelijke) aanwezigheid van beschermde soorten. Dit 
onderzoek heeft nog niet plaatsgevonden.  
 

3.2 Bureauonderzoek 

Afbakening beschermde soorten 
In het bureauonderzoek wordt specifiek gekeken naar soorten uit de Vogelrichtlijn (artikel 3.1), 
soorten van de Habitatrichtlijn (artikel 3.5) en ‘andere’ beschermde soorten (artikel 3.10). 
Voorgenoemde soorten zijn in Nederland zeldzaam of hebben een Europese bescherming 
(Habitatrichtlijn bijlage IV-soorten, bijlage II Verdrag van Bern en bijlage I Verdrag van Bonn) en 
moeten worden getoetst op voorkomen en het projecteffect. Treden effecten op, of worden 
verbodsbepalingen overtreden, dan zijn er maatregelen nodig om deze effecten te voorkomen, 
verzachten of te compenseren om te voldoen aan de Wnb. 
 
‘Andere’ beschermde soorten die zijn opgenomen in provinciale vrijstellingen (zie tabel C en D in 
de bijlage) zijn niet meegenomen in deze toetsing. Deze soorten zijn zodanig algemeen in de 
provincie dat de gunstige staat van instandhouding niet in het geding komt het voorliggende 
project. Wel geldt de algemene zorgplicht. Door rekening te houden met de kwetsbare seizoenen 
van deze soorten, wordt voldoende aan de zorgplicht voldaan en kan de gunstige staat van 
instandhouding worden gegarandeerd.  
 
Bronnen  
Om een beeld te krijgen van de verspreiding en (mogelijk) voorkomen van beschermde soorten in 
en rond het projectgebied, is de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) geraadpleegd. Hierbij 
is nagegaan of er in de periode 2014-2020 beschermde soorten zijn aangetroffen in of nabij het 
projectgebied. Ook worden indien relevant regionale bronnen en verspreidingsatlassen gebruikt. 
Deze verspreidingsatlassen maken veelal gebruik van atlasblokken (5 x 5 kilometer). De 
soortgegevens hebben daarom betrekking op de regio en niet specifiek op het projectgebied. Aan 
de hand van de resultaten van de bureaustudie wordt een inschatting gemaakt of de betreffende 
soorten in het projectgebied voor zouden kunnen komen. 
 
Naast de bronnen met soortinformatie, is voor het bepalen van de ligging van beschermde 
gebieden gebruik gemaakt van de gebiedendatabase op de website van het Ministerie van EZK. 
Om inzicht te krijgen in de ligging van het projectgebied t.o.v. van het NNN is de provinciale 
website geraadpleegd.  
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3.3 Terreinbezoek 

Ten behoeve van dit project zijn verschillende terreinbezoeken uitgevoerd. Deze hebben 
plaatsgevonden begin februari en april 2020. Naast deze natuurtoets is ook een 
boominventarisatie uitgevoerd. Hierbij zijn alle bomen welke binnen de invloedsfeer van de open 
ontgraving staan in kaart gebracht.  

3.4 Effectbeoordeling en advies vervolgtraject 

Aan de hand van de bevindingen uit het bureauonderzoek en de verschillende terreinbezoeken 
kan worden bepaald of het plan uitvoerbaar is, of een vervolgonderzoek nodig is om beschermde 
soorten uit te sluiten en om te bepalen wat de effecten zijn. Tevens kan worden geadviseerd over 
de te volgen procedure inzake de natuurwetgeving.  
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4 Resultaten  

In paragraaf 4.1 wordt allereerst een gebiedsbeschrijving van het projectgebied gegeven. 
Vervolgens wordt in paragraaf 4.2 ingegaan op de resultaten van de in het gebied aanwezige of 
verwachte beschermde soorten (uiteenzetting van de resultaten van de bureaustudie), waarna in 
paragraaf 4.3 de ligging van gebieden beschermd in het kader van de Wet natuurbescherming en 
het NNN in de omgeving van het projectgebied aangegeven wordt. 

4.1 Gebiedsbeschrijving 

Het kabeltracé passeert verschillende terreintype. Voor een groot deel loopt het tracé door 
agrarische percelen. Echter op een aantal plaatsen worden watergangen, wegen, bossen en 
natuurgebieden gepasseerd. Zo wordt het Twente-kanaal gepasseerd. Verder wordt de 
Provinciale weg N346 éénmaal en de snelweg A35 tweemaal gepasseerd. Halverwege het tracé 
wordt een spoorlijn gekruist (zie Figuur 4.1 voor een impressie).  

Figuur 4.1. Impressie van het projectgebied.  
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4.2 Beschermde soorten 

4.2.1 Resultaten bureauonderzoek 

Uit de recente verspreidingsinformatie blijkt dat in of nabij het projectgebied in het verleden 
diverse beschermde soorten zijn waargenomen (binnen een straal van 2,5 kilometer vanaf het 
leidingtracé). Dit betreft de beschermde soorten genoemd in Habitatrichtlijn (bijlage IV 
onderdeel a en b) en overige Europese verdragen, niet-vrijgestelde ‘andere soorten’ uit bijlage I 
(onderdeel a en b) van de Wet natuurbescherming en vogelsoorten met een jaarrond beschermd 
nest. De soorten zijn weergegeven in Tabel 4.1. 
 
Tabel  4.1. Overzicht waargenomen beschermde soorten (Habitatrichtlijn en overige Europese verdragen 
vallend onder artikel 3.5 (HR), lijsten A en B behorende bij artikel 3.10 ) en vogelsoorten met een jaarrond 
beschermd nest aangegeven met een ‘X’, in de directe omgeving (2500 m) van het plangebied (NDFF, 2014 
-2020). Deze informatie is (deels) afkomstig uit de NDFF (12-3-2020) en mag niet zonder toestemming van 
BIJ12 worden verstrekt aan derden of op enige andere wijze openbaar gemaakt worden. 
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Soortgroep Soort JRB HR (art 3.5) A/B (art 3.10) 

Vogels met een jaarrond  
beschermd nest* 

Buizerd X 
 

  

Sperwer X   

Torenvalk X   

Gierzwaluw X   

Boerenzwaluw X   

Huiszwaluw X   

Grote gele kwikstaart X   

Havik X   

Huismus X   

Bosuil X   

Boomvalk X   

Kerkuil X   

Oehoe X   

Ransuil X   

Roek X   

Slechtvalk X   

Steenuil X   

Torenvalk X   

Wespendief X   

Zwarte specht X   

Zoogdieren 
 

Boommarter  
 

X 

Steenmarter   X 

Bunzing   X 

Wezel   X 

Hermelijn   X 

Eekhoorn   X 

Egel   X 

Gewone dwergvleermuis  X  

Baardvleermuis  X  

Franjestaart  X  

Watervleermuis  X  

Gewone grootoorvleermuis  X  

Reptielen Levendbarende hagedis    X 

Amfibieën Heikikker  X  

Kamsalamander  X  

Vissen Geen waarnemingen bekend    

Insecten - Libellen Gevlekte witsnuitlibel   X 
 

Insecten - Kevers Geen waarnemingen bekend  
 

  

Insecten - Dagvlinders Grote weerschijnvlinder    X 

Vaatplanten Bergnachtorchis   X 
 

Overige soortgroepen Geen waarnemingen bekend    

*Categorie 5: de afweging of er sprake is van een jaarrond beschermd uit categorie 5 wordt gemaakt bij de 
beschrijving van de resultaten van het terreinbezoek.  
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Op basis van de verspreidingsgegevens van een soort, in combinatie met kennis van de 
terreingeschiktheid voor deze soorten, is vervolgens nagegaan of het projectgebied een functie 
vervult voor (onder andere) deze soorten en of effecten aan de orde zijn.  

4.2.2 Ecologische bevindingen 

Op basis van het bureauonderzoek en de bevindingen uit het terreinbezoek wordt per soortgroep 
ingegaan op de eventuele (kans op) aanwezigheid van beschermde soorten in het projectgebied.  
 
Het projectgebied beslaat een grote oppervlakte en strekt zich uit over een aanzienlijk gebied 
met verschillende terreintypen. Hierdoor is het voorkomen van beschermde soorten uit veel 
verschillende soortgroepen mogelijk. Voor al deze soortgroepen wordt beoordeeld of essentieel 
leefgebied binnen het projectgebied aanwezig is.  
 
Vogels  
Soorten met jaarrond beschermd nest (categorie 1 t/m 4) 
Zoals eerder aangegeven is er een aantal vogelsoorten waarvan de broedplaatsen jaarrond 
beschermd zijn en waarbij verwijdering of aantasting van de vaste rust- en verblijfplaats altijd 
ontheffing moet worden aangevraagd. Dit zijn de zogenoemde categorie 1 tot en met 4-
vogelsoorten. Uit de bureaustudie komen in deze categorie een twintigtal soorten naar voren. 
Deze soorten worden in Tabel 4.1 weergegeven.  
 
Van deze soorten zijn tijdens de verschillende terreinbezoeken de buizerd, roek, torenvalk, 
sperwer en de huismus waargenomen. Hierbij dient te worden opgemerkt dat veel van de in 
Tabel 4.1 aangegeven soorten in verband met het tijdstip van de terreinbezoeken (winter) niet 
waargenomen kunnen worden omdat deze in de winter niet in Nederland verblijven. Hierbij valt 
onder andere te denken aan de zwaluwsoorten.  
Binnen de onderzochte zone aan weerszijde van het kabeltracé zijn verschillende grote nesten, 
bomen met holte en gebouwen aanwezig die geschikt zijn voor de binnen het projectgebied 
aangegeven soorten (zie Tabel 4.1). 
 
Waarde projectgebied voor kenmerkende vogelsoorten 
Naast het voorkomen van jaarrond beschermde nesten kan, in het kader van biodiversiteit 
doelstellingen, tevens de waarde van het projectgebied voor kenmerkende vogelsoorten worden 
onderzocht. Dit gebeurd aan de hand van de gegevens welke tijdens de terreinbezoeken zijn 
verkregen.  
Tevens zullen na de terreinbezoeken de waargenomen soorten worden opgetekend.  
 
Categorie 5-soorten 
Naast soorten met jaarrond beschermde nesten zijn er categorie-5-vogelsoorten, waarvan de 
nesten alleen jaarrond beschermd zijn als zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden 
dat rechtvaardigen. Dit kunnen de binnen het projectgebied waargenomen boerenzwaluw, 
huiszwaluw en zwarte specht zijn. Boerenzwaluw en huiszwaluw bouwen hun nest aan 
gebouwen. Er zullen geen werkzaamheden aan of nabij gebouwen plaatsvinden. Zodat negatieve 
gevolgen voor deze soorten uitgesloten kunnen worden. De tevens binnen het projectgebied 
waargenomen zwarte specht maakt zijn nest in dikke bomen (stamdoorsnede minimaal 40 cm). 
Voor zover bekend worden geen bomen met een dergelijke omvang verwijderd.  
De dichtstbijzijnde waarnemingen van de in Overijssel jaarrond beschermde categorie 5 soorten 
grutto, tureluur, veldleeuwerik en wulp zijn op grote afstand van het projectgebied ten noorden 
van het natuurgebied Woolderbroek gedaan. 
Er zijn geen overige categorie-5-soorten binnen het projectgebied te verwachten die zeldzaam 
zijn in de directe omgeving of onvoldoende nestgelegenheid hebben in de directe omgeving.  
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Het is wel te verwachten dat algemeen voorkomende vogels binnen het projectgebied hun nest 
bouwen. Tijdens het terreinbezoek zijn verschillende vogels waargenomen. 
Gevolgen van het plan op beschermde vogelsoorten met jaarrond beschermde nesten (categorie 
1 t/m 4) wordt in Hoofdstuk 5 behandeld. 
 
Tabel 4.2. Waargenomen vogels tijdens het terreinbezoek in en nabij het projectgebied.  

Locatie Waargenomen soorten 

Binnen projectgebied Kauw, zwarte kraai, ekster, gaai, merel, meerkoet, waterhoen, 
wilde eend, kievit, torenvalk, buizerd, blauwe reiger, vink, 
groenling, koolmees, pimpelmees, staartmees, winterkoning, grote 
bonte specht. 

 

Zoogdieren 
Uit de bureaustudie zijn de volgende beschermde soorten zoogdieren naar voren gekomen: 
boommarter, steenmarter, bunzing, wezel, hermelijn, egel, eekhoorn, watervleermuis, 
franjestaart, baardvleermuis, gewone grootoorvleermuis en gewone dwergvleermuis. Het 
verband tussen de bureaustudie en de bevindingen van de terreinbezoeken wordt hieronder 
toegelicht. 
 
Vleermuizen 
Een aantal van de in Nederland voorkomende vleermuissoorten zijn voornamelijk gebouw-
bewonende soorten. Dit betreft onder andere de binnen het projectgebied waargenomen 
gewone dwergvleermuis. Tevens komen in Nederland een aantal vleermuissoorten voor welke 
voornamelijk boom-bewonende soorten zijn. Van deze soorten zijn binnen het projectgebied de 
baardvleermuis, franjestaart, gewone grootoorvleermuis en watervleermuis waargenomen. Deze 
en mogelijk andere vleermuizen worden verwacht in het projectgebied. Ook zijn er nog soorten 
die zowel in gebouwen als in bomen worden aangetroffen maar van deze soorten zijn binnen het 
projectgebied geen waarnemingen bekend.  
 
Vaste rust- en verblijfplaatsen 
Binnen de contouren van de voorgenomen werkzaamheden kunnen verblijfplaatsen van gebouw-
bewonende vleermuizen aanwezig zijn. Zo zijn langs het tracé verschillende boerderijen en 
schuren aanwezig welke geschikt zijn om een verblijfplaats voor vleermuizen te herbergen. 
Echter in het kader van de voorgenomen werkzaamheden vinden geen werkzaamheden aan 
gebouwen plaats. 
Binnen het projectgebied zijn verschillende bomen met holtes en gaten waargenomen die 
geschikt kunnen zijn als vaste rust- en verblijfplaatsen voor boom-bewonende vleermuizen. Het 
voorkomen van verblijfplaatsen van boom-bewonende vleermuizen binnen het projectgebied 
wordt zeer waarschijnlijk geacht. 
 
Vliegroutes 
Vleermuizen maken gebruik van lijnvormige landschappelijke structuren (zoals bomenrijen en 
watergangen) als vliegroutes. De verschillende bomenrijen langs het tracé maken mogelijk 
onderdeel uit van (essentiële) vliegroutes. Wanneer volwassen bomen uit een bomenrij worden 
verwijderd kunnen negatieve effecten op vliegroutes van vleermuizen niet worden uitgesloten. 
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Figuur 4.2. Lijnvormige structuur langs de Dekkersweg in Delden die mogelijk negatief beïnvloed 
wordt door de voorgenomen werkzaamheden.  
 
Foerageergebied 
Boven het te volgen tracé wordt met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid door 
vleermuizen gefoerageerd. De werkzaamheden zullen binnen een beperkt deel van het 
foerageergebied worden uitgevoerd. In de omgeving zijn verder ruim voldoende alternatieve 
foerageergebieden voorhandig. Negatieve effecten op foeragerende vleermuizen kunnen worden 
uitgesloten.  
 
Overige zoogdieren 
Buiten de genoemde beschermde vleermuissoorten wordt nog een aantal andere beschermde 
zoogdieren in of nabij het projectgebied in de NDFF aangegeven. Dit zijn: boommarter, 
steenmarter, bunzing, wezel, hermelijn, egel en eekhoorn.  
 
De boommarter komt in allerlei type en leeftijden bos voor. Boommarters kiezen hun 
rustplaatsen vaak in boomholten, konijnen-, vossen of dassenholen, tussen boomwortels of 
onder takkenrillen. Nesten zitten vaak in oude spechten- of eekhoornholen. Ook inrottingsholten 
en soms gebouwen worden gebruikt. Boommarters maken meestal niet zelf een nest maar 
passen een bestaand nest aan. 
 
De steenmarter wordt aangetroffen in steenachtige biotopen, zoals steengroeven, rotsige 
hellingen en gebouwen. Hij komt voor in parkachtige landschappen, maar ook in bos loze 
gebieden. Hij is vooral te vinden in de nabijheid van dorpen en boerderijen en soms zelfs in grote 
steden. De voorkeur gaat bij de steenmarter uit naar gebieden met kleinschalige landbouw met 
oude schuren, heggen en geriefhoutbosjes.  
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De wezel is het kleinste roofdier van Nederland. De soort eet voornamelijk (woel)muizen. Wezel 
gebruiken meerdere schuilplaatsen, te onderscheiden zijn tijdelijke verblijfplaatsen en vast 
nestplaatsen. Deze worden onder andere aangetroffen in rommelige hoekjes, takkenrillen en 
lage bosschages. De aanwezigheid van voldoende muizen bepaalt mede of een gebied geschikt is 
voor de soort. 
Binnen het projectgebied is geschikt biotoop voor de wezel aanwezig. 
 
Een hermelijn is groter dan een wezel, hij kan dan ook grotere prooidieren aan zoals konijnen en 
hazen. De soort komt voor in nagenoeg alle landschappen, als er maar voldoende prooidieren 
aanwezig zijn. Natuurgebieden en extensief gebruikte terreinen vormen het leefgebied. 
Binnen het projectgebied is geschikt biotoop voor de hermelijn aanwezig. 
 
De bunzing is vergeleken met de wezel en hermelijn veruit de grootste en zwaarste marter. De 
bunzing komt voor in allerlei landschappen voor, als er maar dekking is in de vorm van greppels, 
houtwallen, zoomvegetaties, ruigtes en bijvoorbeeld schuurtjes. Waterrijke gebieden hebben de 
voorkeur. De voedselbeschikbaarheid bepaald de omvang van het territorium, het varieert van 8 
tot  zelfs 1.000 ha. Schuilplaatsen van de soort bestaan uit oude hollen van konijnen en ratten, 
houtstapels en takkenrillen. 
Binnen het projectgebied is geschikt biotoop voor de bunzing aanwezig. 
 
De eekhoorn leeft in of in de omgeving van grote bomen. Het nest wordt ook in grote bomen 
gebouwd (Zoogdiervereniging). Binnen het projectgebied zijn veel grote bomen aanwezig.  
 
Egels zijn in de nacht actief. Overdag slapen egels onder dichtstruikgewas, in holtes onder 
boomwortels, in composthopen of konijnenholen. Binnen het projectgebied is geschikt biotoop 
voor de egel aanwezig. 
 
 
Amfibieën 
Uit de bureaustudie zijn de volgende beschermde amfibieën naar voren gekomen: boomkikker, 
poelkikker, heikikker en kamsalamander. 
 
Heikikker 
De heikikker wordt vooral aangetroffen in vochtige heidegebieden en in hoog- en 
laagveengebieden. Ook komt hij voor in vochtige schraalgraslanden, duinvalleien, bosranden en 
langs meren en rivieren. Hier moet dan wel struweel en hoge kruidige vegetatie aanwezig zijn. 
Het voortplantingsbiotoop bestaat uit ondiep stilstaand water met oevervegetatie. 
Binnen het projectgebied is op verschillende plaatsen geschikt biotoop voor de heikikker 
aanwezig.  
 
Kamsalamander 
De kamsalamander heeft een voorkeur voor kleinschalige landschappen met bospercelen, 
heggen en struwelen. 
Het voortplantingsbiotoop bestaat voornamelijk uit matig voedselrijke tot voedselrijke, 
stilstaande wateren met een goed ontwikkelde onderwatervegetatie. Veel vindplaatsen liggen in 
beek- of rivier-begeleidend gebied. De poel mag niet geheel beschaduwd zijn en moet permanent 
water bevatten. Vanaf half maart zijn de volwassen dieren in het water te vinden. Een deel van 
de dieren blijft het hele jaar in het water maar de meeste kamsalamanders verlaten eind juni het 
water.  
Binnen het projectgebied is op verschillende plaatsen geschikt biotoop voor de kamsalamander 
aanwezig. 
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Reptielen 
Uit de bureaustudie is de volgende beschermde reptiel naar voren gekomen: de levendbarende 
hagedis.  
 
Levendbarende hagedis 
Heide en hoogveen vormen de voorkeurshabitat van de levendbarende hagedis. De soort komt 
ook voor in open bossen en ruige graslanden, in bermen van (spoor)wegen en in een beperkt 
deel van de duinen. De levendbarende hagedis is een vochtminnende soort die in de genoemde 
landschapstypen veel wordt aangetroffen op oevers en vochtige terreindelen (Bron: RAVON). 
Binnen het projectgebied is op verschillende plaatsen geschikt biotoop voor de levendbarende 
hagedis aanwezig.  
 
 
Libellen 
Uit de bureaustudie is de volgende beschermde libel naar voren gekomen: gevlekte witsnuitlibel.  
 
Gevlekte witsnuitlibel 
De gevlekte witsnuitlibel wordt aangetroffen bij verlandingszones van heldere wateren: matig 
voedselrijke delen van laagveengebieden en matig voedselarme vennen.  
Binnen het projectgebied is op een aantal plaatsen geschikt biotoop voor de gevlekte 
witsnuitlibel aanwezig.  
 
 
Dagvlinders 
Uit de bureaustudie is de volgende beschermde dagvlinder naar voren gekomen: grote 
weerschijnvlinder. 
 
Grote weerschijnvlinder 
De grote weerschijnvlinder heeft een voorkeur voor vochtige loofbossen waar ze het sap van 
rottende vruchten, bloedende bomen, mest en dode dieren drinken. 
Binnen het projectgebied is op enkele plaatsen geschikt biotoop voor de grote weerschijnvlinder 
aanwezig.  
 
 
Vaatplanten 
Uit de bureaustudie blijkt dat in de omgeving van het projectgebied een beschermde vaatplant is 
waargenomen. Dit betreft exemplaren van de beschermde bergnachtorchis.  
 
Bergnachtorchis 
Bergnachtorchis wordt aangetroffen op zonnige tot licht beschaduwde, droge tot matig vochtige, 
vrij voedselarme tot voedselrijke, zwak basische tot kalkrijke, meestal humeuze, gevarieerde 
bodems. Ze groeit in lichte loof- en naaldbossen, in hakhout en struwelen, in boszomen, in 
heiden en borstelgraslanden. (Bron: FLORON). 
Binnen het projectgebied is op verschillende plaatsen geschikt biotoop voor de bergnachtorchis 
aanwezig.  
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4.2.3 Samenvatting beschermde soorten 

Uit de terreinbezoeken is gebleken dat de soorten weergegeven in tabel 4.3 en die een 

beschermde status hebben in de Wet natuurbescherming mogelijk voor kunnen komen in het 

projectgebied. In hoofdstuk 5 wordt nader op deze soorten in gegaan. 
 

Tabel 4.3. Mogelijk aanwezige beschermde soorten in en nabij het projectgebied. 

Soort Beschermingsregi
me 

Aanwezigheid Toelichting 

Algemene 
broedvogels 

Artikel 3.1 en 3.5 Ja Waargenomen binnen het 
projectgebied. 

Vogels met een 
jaarrond beschermd 
nest(locatie) 

Artikel 3.1 Ja Waargenomen binnen het 
projectgebied. 

Landzoogdieren Artikel 3.5 en 3.10 Mogelijk Langs het gehele tracé is 
potentieel geschikt biotoop 
aanwezig. 

Vleermuizen Artikel 3.5 en 
Bijlage IV van de 
Habitatrichtlijn 

Mogelijk Langs grote delen van het tracé 
zijn potentieel geschikte 
verblijfplaatsen en vliegroutes 
aanwezig. 

Amfibieën Artikel 3.5, 3.10 
en Bijlage IV van 
de Habitatrichtlijn 

Mogelijk Binnen het projectgebied is op 
verschillende plaatsen geschikt 
terrestrisch en aquatisch 
biotoop aanwezig.   

Reptielen Artikel 3.5 en 3.10 Mogelijk Binnen het projectgebied is op 
verschillende plaatsen geschikt 
biotoop aanwezig.   

Dagvlinders/libellen Artikel 3.10 Mogelijk Op een aantal plaatsen langs 
het tracé is potentieel geschikt 
biotoop aanwezig. 

Vaatplanten Artikel 3.5 en 3.10 Mogelijk Op een aantal plaatsen langs 
het tracé is geschikt biotoop 
aanwezig. 
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4.3 Beschermde gebieden en bescherming houtopstanden 

4.3.1 Natuurnetwerk Nederland (NNN) 

In de directe omgeving van het projectgebied zijn verschillende gebieden aangewezen onder het 
NNN (zie figuur 4.1). Het tracé doorkruist verschillende NNN-gebieden. Volgens de beheertype 
kaart 2019 van de provincie Overijssel loopt het tracé door of vlak langs de volgende gebieden en 
beheertype welke onder de NNN zijn aangewezen: N 17.06 Vochtig en hellinghout, N04.02 Zoete 
plas, N16.01 Droogbos met productie, L01.16 Bossingel en L01.02 houtwal en houtsingel.  
 
Tevens loopt het tracé door een zoekgebied  Agrarisch Natuurbeheer (Droge dooradering) (zie 
Figuur 4.2). 
 

  
Figuur 4.2. Globale ligging projectgebied (rode lijn) ten opzichte van het NNN. (bron: 
gisopenbaar.overijssel.nl/viewer/app/atlasvanoverijssel. 



Natuurtoets  
Aanleg 110 kV kabelverbinding Hengelo Weideweg (HGLW) en Hengelo Oele (HGLO) 
projectnummer 0452535.100 
19 juni 2020 revisie 00 
TenneT TSO B.V. 
 

  

Blad 24 van 34 

 

 

Figuur 4.3. Globale ligging projectgebied (rode lijnen) ten opzichte van zoekgebieden Agrarisch 
Natuurbeheer (gearceerde gebieden). Bron: gisopenbaar.overijssel.nl/viewer/app/atlasvanoverijssel. 
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4.3.2 Natura 2000 

Het tracé loopt niet door een Natura2000-gebied. Ook grenst het niet direct aan een 
Natura2000-gebied. Het dichtstbijzijnde Natura2000-gebied is het Lonnekermeer op meer dan 
vijf kilometer vanaf het gehele tracé (zie Figuur 4.3). Het Lonnekermeer is aangewezen onder de 
Habitatrichtlijn. 
 
Van directe aantasting door geluid-, licht- en optische verstoring door de voorgenomen 
werkzaamheden van het Natura 2000-gebied is op een afstand van meer dan vijf kilometer geen 
sprake. In dit geval kunnen alleen externe effecten van toepassing zijn op het betreffende Natura 
2000-gebied. Negatieve effecten op stikstofgevoelige habitattypen als gevolg van verzuring en 
vermesting door stikstof uitstoot kunnen niet worden uitgesloten.  
 
In het Natura 2000-gebied Lonnekermeer komen de stikstofgevoelige habitattypen H7230 
Kalkmoerassen, H6410 Blauwgraslanden en H7150 Pioniersvegetaties met snavelbiezen voor.  
 

 
Figuur 4.4. Globale ligging projectgebied (lijn) ten opzichte van Natura-2000 gebieden Lonnekermeer (a), 
Lemselermaten (b), Wierdenseveld (c) en Borkeld (d).  
(bron: https://geo.overijssel.nl/viewer/app/master/v1?bookmark=54a7bcc5e845491caf36c177afa665b8) 
 

4.3.3 Bescherming houtopstanden 

Ter hoogte van de Dekkersweg in Delden loopt het tracé van de open ontgraving dicht langs een 
houtwal met volwassen bomen (zie Figuur 4.2). Door de voorgenomen werkwijze kunnen de 
bomen in deze houtwal mogelijk niet (duurzaam)behouden blijven. De betreffende locatie valt 
onder de bescherming houtopstanden. 
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5 Toetsing aan de hand van de bureaustudie 

In paragraaf 5.1 is de effectbepaling van het plan gegeven. In paragraaf 5.2 worden de 
werkzaamheden getoetst aan de soortenbescherming (Wnb). In paragraaf 5.3 wordt het plan 
getoetst aan het beschermingsregime van het NNN-gebied en de Wet natuurbescherming (Wnb).  

5.1 Effectbepaling plan 

In het kader van het voornemen zal over een groot deel van het tracé een sleuf gegraven worden 
ten behoeven van de aanleg van een 110 KV kabelverbinding tussen Hengelo Weideweg en 
Hengelo Oele. De diepte van deze sleuf zal circa twee meter onder het maaiveld bedragen. De 
breedte van de sleuf zal ongeveer vijf meter zijn. Naast de te graven sleuf wordt ook een 
werkstrook gerealiseerd. Voor de breedte van de werkstrook is een strook van vijfentwintig aan 
weerszijde van het kabeltracé aangehouden. De breedte hiervan is nog onbekend. Tevens zal op 
een aantal plaatsen langs het tracé een installatie geplaatst worden om een gestuurde boring van 
delen van de kabel mogelijk te maken. Aan het beginpunt en aan het eindpunt van iedere 
gestuurde boring wordt een intrede- en een uittrede put gegraven. Tevens wordt in het 
verlengde van de gestuurde boring een deel van het tracé gebruikt voor het uitleggen van de 
leiding.   
 
Ter plaatsen van de open ontgravingen, in- en uittrede putten, uitlegstroken en werkwegen 
worden locaties tijdelijk ongeschikt als leefgebied van voorkomende planten- en diersoorten. Dit 
kan gebeuren doordat fysiek biotopen worden verwijderd of doordat de werkzaamheden 
verstorend zijn. Een ander aspect is dat door het voornemen tijdelijk geschikt biotoop kan 
ontstaan voor bepaalde soorten.  
De effecten van het voornemen op beschermde soorten wordt hieronder beschreven.  

5.2 Toetsing effect op beschermde soorten  

5.2.1 Vogels  

Alle in gebruik zijnde nesten van vogelsoorten in Nederland zijn beschermd onder de Wet 
natuurbescherming (artikel 3.1 en 3.5). Met de meeste broedvogels kan echter in het algemeen 
relatief eenvoudig rekening worden gehouden door werkzaamheden niet uit te voeren in het 
broedseizoen (circa maart tot en met juli1) en indien concrete broedgevallen aanwezig zijn. Op 
deze wijze (en wanneer de soorten uit artikel 3.5 kunnen uitwijken naar alternatief leefgebied) 
zijn geen belemmeringen vanuit de Wet natuurbescherming aan de orde. 
 
Algemene broedvogels 
In het projectgebied kunnen nesten gebouwd worden door (algemeen voorkomende) 
vogelsoorten. Vooral de houtwallen, de bomen en de begroeide oevers van de watergangen zijn 
geschikte locaties voor ter plaatse algemeen voorkomende vogels. Indien nesten aanwezig zijn 
mogen deze tijdens de broedperiode (wanneer deze in aanbouw en in gebruik zijn) niet 
verwijderd of verstoord worden. Wel mogen maatregelen worden getroffen om te voorkomen 
dat broedvogels zich vestigen.  
 
 

                                                                 
1 Voor het broedseizoen wordt in het kader van de wet geen standaardperiode gehanteerd. Het broedseizoen is 

afhankelijk van klimatologische omstandigheden; dit houdt in dat het seizoen eerder dan wel later van start kan gaan en 
eerder dan wel later kan eindigen. Van belang is of er broedgevallen aanwezig zijn. 



Natuurtoets  
Aanleg 110 kV kabelverbinding Hengelo Weideweg (HGLW) en Hengelo Oele (HGLO) 
projectnummer 0452535.100 
19 juni 2020 revisie 00 
TenneT TSO B.V. 
 

  

Blad 27 van 34 

 

Jaarrond beschermde nesten 
Tijdens het terreinbezoek zijn verschillende grote nesten waargenomen welke mogelijk een 
jaarrond beschermde status hebben.  
 
De open ontgravingen vinden over het algemeen plaats in intensief beheerde agrarische 
percelen. Deze percelen bieden in potentie geschikte nestlocaties voor een aantal door de 
Provincie Overijssel aangewezen weidevogelsoorten (categorie 5) met een jaarrond beschermde 
nestlocatie (grutto, tureluur, veldleeuwerik en wulp). Echter deze locaties liggen allemaal dicht in 
de buurt van bosschages en/of hoge bomen. Hierdoor zijn deze locaties door de aanwezigheid 
van mogelijke predatoren ongeschikt voor weidevogels.  
Voor zover bekend zullen ten behoeven van de voorgenomen werkzaamheden geen bomen 
verwijderd worden.  
 
Wanneer de werkzaamheden buiten het broedseizoen plaatsvinden zullen negatieve effecten op 
de betreffende soorten nihil zijn. Wanneer de werkzaamheden wel binnen het broedseizoen 
plaatsvinden dient het gebruik van eventueel aanwezige nesten eerst inzichtelijk te worden 
gemaakt. 
 
Voor de voorgenomen werkzaamheden, dient rekening gehouden te worden met het 
broedseizoen (globaal half maart tot en met juli).  
 
Er zijn geen belemmeringen vanuit de Wet natuurbescherming aan de orde indien ten minste één 
van de volgende maatregelen genomen worden: 

1) De werkzaamheden binnen de agrarische percelen en nabij de houtwallen, de 
bomen, de struiken en oevers worden buiten het broedseizoen uitgevoerd 
(voorkeursmaatregel).  

2) Het projectgebied wordt kort voor aanvang van de werkzaamheden door een 
erkende ecoloog gecontroleerd op actuele broedgevallen. Indien vastgesteld 
wordt dat sprake is van actuele broedgevallen binnen de invloedsfeer van de 
werkzaamheden worden soort specifieke maatregelen voorgesteld en/of 
wordt het projectgebied niet vrijgegeven en dienen de werkzaamheden  
uitgesteld te worden tot nadat het nest niet meer in gebruik is. 

5.2.2 Zoogdieren 

Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn (artikel 3.5) 
 
Vleermuizen 
Vleermuizen zijn beschermde soorten en staan vermeld in bijlage IV van de Habitatrichtlijn. In het 
kader van de Wet natuurbescherming is daarom een aantal verbodsbepalingen ten aanzien van 
vleermuizen neergelegd die in principe niet overtreden mag worden door onder andere een 
ruimtelijke ontwikkeling.  
 
Bij het slopen of renoveren van bebouwing en het kappen van vooral oudere bomen dient te 
allen tijde rekening te worden gehouden met de mogelijke aanwezigheid van vleermuizen. 
Gebouw-bewonende vleermuizen verblijven met name in spouwmuren, onder dak betimmering, 
achter boeiborden, in holle ruimtes van bruggen of op zolders. Boom-bewonende vleermuizen 
verblijven in gaten, holen of scheuren van voornamelijk grote en oude bomen.  
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Verblijfplaatsen 
Ter plaatse van de langs het tracé aanwezige bebouwing worden de kabels deels aangelegd door 
middel van een gestuurde boring en deels door een open ontgraving.  
Ten behoeven van de werkzaamheden zullen geen werkzaamheden aan gebouwen plaatsvinden 
en de afstand tussen de werkzaamheden en de gebouwen is voldoende groot (>50 meter) om 
negatieve effecten op verblijfplaatsen van gebouw-bewonende vleermuizen uit te sluiten.  
 
In de bomen langs de Dekkersweg in Delden (zie Figuur 4.2) zijn bomen met gaten, holen en/of 
scheuren aanwezig. Het is op dit moment nog onduidelijk of deze bomen behouden blijven. 
Afhankelijk van de uitkomst van de Boom Effect Analyse) BEA zal de werkwijze mogelijk 
aangepast dienen te worden. Indien dit niet mogelijk is, zullen mogelijk enkele bomen verwijderd 
worden.  
Indien volwassen bomen verwijderd worden dienen deze gecontroleerd te worden op voor 
vleermuizen geschikte gaten en/of hollen.  
 
Wanneer werkzaamheden binnen een straal van 25 meter vanaf volwassen bomen worden 
uitgevoerd maar deze niet worden verwijderd, dienen de volgende randvoorwaarden in acht te 
worden genomen om aan de voorwaarden genoemd in de Wet Natuurbescherming te voldoen 
en is geen ontheffing noodzakelijk.  
- Werkzaamheden worden buiten de actieve periode van vleermuizen uitgevoerd (april-

november). 
- Wanneer dit niet mogelijk is dienen de werkzaamheden tussen zonsopkomst en 

zonsondergang te worden uitgevoerd. 
- Tijdens de werkzaamheden mag tussen zonsondergang en zonsopkomst geen 

kunstmatige verlichting worden gebruikt.   
 
Vliegroutes 
Lijnvormige landschappelijke structuren zoals bomenrijen en watergangen worden door 
vleermuizen vaak gebruikt als vliegroute.  
 
Binnen het projectgebied zijn verschillende lijnvormige structuren aanwezig. Mogelijk wordt één 
van deze lijnvormige structuren doorbroken (zie Figuur 4.2). Ook worden werkzaamheden langs 
lijnvormige structuren zoals bosranden uitgevoerd. 
Wanneer lijnvormige structuren worden doorbroken verliezen deze mogelijk de functionaliteit 
om als vliegroute voor vleermuizen dienst te doen. Wanneer onderbreking van meer dan vijftig 
meter in een (gesloten) lijnvormige structuren ontstaat dient een nader onderzoek naar het 
gebruik van de lijnvormige structuur door vleermuizen inzichtelijk te maken. 
Indien geen lijnvormige structuren worden doorbroken en de volgende randvoorwaarden in acht 
worden genomen is dit voldoende om aan de voorwaarden genoemd in de Wet 
Natuurbescherming te voldoen.  
- Werkzaamheden worden buiten de actieve periode van vleermuizen uitgevoerd (april-

november). 
- Wanneer dit niet mogelijk is dienen de werkzaamheden tussen zonsopkomst en 

zonsondergang te worden uitgevoerd. 
- Tijdens de werkzaamheden mag tussen zonsondergang en zonsopkomst geen 

kunstmatige verlichting worden gebruikt.  
-  Indien in de actieve periode van vleermuizen en tussen zonsondergang en zonsopkomst 

binnen de zone van 25 meter vanaf volwassen bomen wordt gewerkt, dient het gebruik 
van de betreffende boom/bomen eerst inzichtelijk te worden gemaakt door middel van 
een nader onderzoek. Aan de hand van de uitkomst van dit nader onderzoek kan 
geadviseerd worden over de vervolg stappen. 
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De bomenrijen en bosranden dienen te allen tijde de functie van vliegroute te kunnen vervullen 
zoals hierboven is aangegeven.   
 
Foerageergebied 
Waarschijnlijk maken vleermuizen gebruik van de agrarische percelen, de bossen, de watergang 
en erven in de nabijheid van het projectgebied als foerageergebied. De werkzaamheden zullen 
echter nauwelijks invloed hebben op de genoemde locaties en in de directe omgeving zijn verder 
voldoen alternatieve, geschikte, foerageergebied aanwezig. Hier komt bij dat de werkzaamheden 
een tijdelijk karakter hebben. Negatieve effecten op foerageergebieden van vleermuizen zijn 
onwaarschijnlijk. 

 
 
Overige zoogdieren 
Met betrekking tot de overige in de buurt waargenomen zoogdieren te weten; boommarter, 
steenmarter, bunzing, wezel, hermelijn, egel en eekhoorn (bron: NDFF) kan gesteld worden dat 
door de gehanteerde werkzwijze de kans op negatieve effecten op deze soorten nihil is.   
Binnen het projectgebied is geschikt biotoop aanwezig voor de zeven genoemde soorten de 
boommarter, steenmarter, bunzing, wezel, hermelijn, egel en eekhoorn. Deze geschikte biotopen 
zoals, houtwallen en bossen worden gepasseerd door middel van een gestuurde boring. De open 
ontgravingen vinden in intensief beheerde weilanden en akkerbouwpercelen plaats. Doordat de 
werkzaamheden een tijdelijk karakter hebben en hoofdzakelijk in intensief in gebruik zijnde 
percelen plaatsvind zal verstoring van (beschermde) soorten minimaal zijn. 

5.2.3 Reptielen 

Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn (artikel 3.5) en ‘andere’ beschermde soorten 
(artikel 3.10).  
 
Uit gegevens van de NDFF blijkt dat er in de nabijheid van het projectgebied beschermde 
reptielen zijn waargenomen. Dit betreft de levendbarende hagedis.  
De potentieel meest geschikte locaties voor de levendbarende hagedis, zoals bossen, ruige 
graslanden en in bermen van (spoor)wegen worden echter door een gestuurde boring 
gepasseerd of liggen buiten de invloedsfeer van de werkzaamheden.  
 
 
 
 
 
 
 

  

Nader onderzoek: vleermuizen 
Samengevat kan gesteld worden dat indien volwassen bomen verwijderd worden of wanneer 
in de actieve periode van vleermuizen tussen zonsondergang en zonsopkomst binnen een 
zone van 25 meter vanaf volwassen bomen wordt gewerkt de functie van deze bomen voor 
vleermuizen inzichtelijk dient te worden gemaakt. Tevens geldt dat wanneer meerder bomen 
uit een rij verwijderd worden het gebruik van de betreffende bomenrij door vleermuizen 
inzichtelijk dient te worden gemaakt. Aan de hand van de uitkomst van de controle kunnen 
vervolg stappen zoals een nader onderzoek worden geadviseerd.  
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5.2.4 Amfibieën 

Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn (artikel 3.5) 
 
Amfibieën 
Uit gegevens van de NDFF blijkt dat er in de nabijheid van het projectgebied beschermde 
amfibieën zijn waargenomen. Dit betreft de heikikker en kamsalamander.   
Het voor kamsalamander geschikte biotoop bevindt zich op de locaties waar de leiding door 
middel van een gestuurde boring wordt aangelegd. Hierdoor kunnen negatieve effecten op deze 
soort worden uitgesloten.  
Echter langs een deel waar de leiding door middel van een open ontgraving wordt aangelegd is 
geschikt biotoop voor de heikikker aanwezig. Dit betreft de open ontgraving langs de Dekkersweg 
in Delden. Hier wordt onder andere ondiep water en struweel aangetroffen. Om te voorkomen 
dat heikikkers tijdens de werkzaamheden binnen het werkgebied (de te graven sleuf en 
werkwegen) komen dient een aantal maatregelen te worden genomen. Deze maatregelen 
bestaan uit: 

 Werken buiten de actieve periode (maart tot november) zodat exemplaren niet het 
werkgebied in kunnen trekken; 

 Indien werken buiten de actieve periode niet mogelijk is wordt het struweel op de 
kwetsbare plekken afgeschermd (bijlage 1) door middel van een 
amfibieën/reptielenscherm zodat exemplaren tijdens de werkzaamheden niet het 
werkgebied in kunnen trekken. Hiervoor wordt een ecologisch werkprotocol opgesteld 
en worden de werkzaamheden begeleidt door een ter zaken deskundige.  

5.2.5 Insecten-libellen 

Beschermingsregime ‘andere’ beschermde soorten (artikel 3.10).  
 
Libellen 
Uit gegevens van de NDFF blijkt dat in de nabijheid van het projectgebied een beschermde libel is 
waargenomen. Dit betreft de gevlekte witsnuitlibel  
Het voor deze soort geschikte biotoop bevindt zich op de locaties waar de leiding door middel 
van een gestuurde boring wordt aangelegd. Hierdoor kunnen negatieve effecten op deze soorten 
worden uitgesloten. 

5.2.6 Insecten-dagvlinders 

Beschermingsregime ‘andere’ beschermde soorten (artikel 3.10). 
Uit gegevens van de NDFF blijkt dat er in de nabijheid van het projectgebied beschermde 
dagvlinders zijn waargenomen. Dit betreft de grote weerschijnvlinder.   
Het voor de grote weerschijnvlinder geschikte biotoop bevindt zich op de locaties waar de leiding 
door middel van een gestuurde boring wordt aangelegd. Hierdoor kunnen negatieve effecten op 
deze soort worden uitgesloten. 
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5.2.7 Vaatplanten 

Beschermingsregime ‘andere’ beschermde soorten (artikel 3.10).  
Uit gegevens van de NDFF blijkt dat er in de nabijheid van het projectgebied beschermde 
vaatplanten zijn waargenomen Dit betreft de bergnachtorchis.   
Het voor de bergnachtorchis geschikte biotoop bevindt zich op de locaties waar de leiding door 
middel van een gestuurde boring wordt aangelegd. Hierdoor kunnen negatieve effecten op deze 
soort worden uitgesloten. 

5.3 Effecten op beschermde gebieden 

5.3.1 Effecten op het Natuurnetwerk Nederland (NNN) 

Voor wat betreft het NNN is alleen bij directe aantasting sprake van vervolgstappen, waaronder 
compensatie. Binnen het projectgebied zijn verschillende NNN gebieden aanwezig. De 
werkzaamheden zijn echter van tijdelijke aard en de huidige situatie kan na afronding van de 
werkzaamheden snel hersteld worden. Verder worden de meest kwetsbare locaties gepasseerd 
door middel van een gestuurde boring. 
Lokaal vormt de waterhuishouding een aandachtspunt bij de open ontgravingen, waarbij de 
werkzaamheden grondwaterneutraal moeten worden uitgevoerd. Indien deze maatregelen niet 
opgevolgd worden dan is mogelijk sprake van negatieve effecten op de wezenlijke kenmerken en 
waarden van de aangrenzende NNN-gebieden. Deze negatieve effecten bestaan uit verdroging 
van aangrenzende NNN-gebieden. 
 
Aan de hand van de gegevens welke tijdens de terreinbezoeken zijn verkregen is beoordeeld of 
de voorgenomen werkzaamheden blijvend negatieve effecten op de wezenlijke en kenmerkende 
waarden van de NNN gebieden hebben. Vastgesteld is dat de gehanteerde werkwijze op twee 
locaties mogelijk tot negatieve effecten op de aangrenzende NNN gebieden kunnen lijden. Dit 
betreft de open ontgraving langs de Dekkersweg in Delden en de openontgraving langs de 
Nijhuisbinnenweg in Hengelo. Voor deze locaties gelden de volgende randvoorwaarden: 

 Het onttrokken grondwater ter hoogte van het tracé langs de Dekkersweg in Delden 
wordt in de greppel die langs de Dekkersweg loopt gepompt; 

 Het onttrokken grondwater ter hoogte van het tracé langs de Nijhuisbinnenweg in 
Hengelo wordt in de greppel die langs de Nijhuisbinnenweg loopt gepompt; 

 Indien de hierboven genoemde randvoorwaarden niet uitgevoerd kunnen worden 
dienen vervolgstappen genomen te worden en is een aanvullende uitwerking van 
grondwatermodellen en –stromingen. Tevens is in dit geval afstemming met het 
bevoegd gezag noodzakelijk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Natuurtoets  
Aanleg 110 kV kabelverbinding Hengelo Weideweg (HGLW) en Hengelo Oele (HGLO) 
projectnummer 0452535.100 
19 juni 2020 revisie 00 
TenneT TSO B.V. 
 

  

Blad 32 van 34 

 

5.3.2 Effecten op Natura 2000-gebieden 

Het projectgebied ligt niet in een Natura 2000-gebied. In de omgeving van het projectgebied 
worden wel Natura 2000-gebieden aangetroffen. Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied is het 
Lonnekermeer op een afstand circa vijf kilometer ten oosten van het eindstation in Hengelo. 
Verder liggen op meer dan zes kilometer vanaf het tracé de natura 2000-gebieden 
Lemselermaten, Wierdenseveld en Borkeld.  
 
Op een dergelijke afstand kan een groot aantal verstoringsfactoren op voorhand uitgesloten 
worden, zoals oppervlakteverlies, versnippering, verstoring door geluid, verstoring door licht en 
verstoring door trillingen.  
 
Negatieve effecten op stikstofgevoelige habitattypen als gevolg van verzuring en vermesting door 
stikstof uitstoot tijdens de uitvoeringsfase kunnen niet worden uitgesloten.  
In het Lonnekermeer komen de stikstofgevoelige habitattypen H7230 Kalkmoerassen, H6410 
Blauwgraslanden en H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen voor. 
Toetsing van deze effecten dient plaats te vinden op basis van de geldende stand van wetgeving 
rond stikstofdepositie met behulp van het voorgeschreven rekeninstrumentarium. 
 

5.3.3 Bescherming Houtopstanden 

Doordat de te graven sleuf dicht langs de bomenrij langs de Dekkersweg in Delden loopt treden 
mogelijk negatieve gevolgen op voor de bomen op deze locatie. Deze bomen vallen onder de 
bescherming houtopstanden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nader onderzoek: bescherming houtopstanden 
Samengevat kan gesteld worden voor de bomen langs de Dekkersweg in Delden een Boom 
Effect Analyse (BEA) uitgevoerd dient te worden om de gevolgen van de voorgenomen 
werkwijze op de betreffende bomen inzichtelijk te maken.  
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Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Buiten aan het werk? Houd tijdig 
rekening met beschermde planten en dieren.  
 
Handboekbomen, 2018. Norminstituut bomen. 
 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 2009. Aangepaste lijst jaarrond 
beschermde vogelnesten ontheffing Flora- en faunawet ruimtelijke ingreep. Augustus 2009. 
 
Provincie Overijssel, 2019 gisopenbaar.overijssel.nl/viewer/app/atlasvanoverijssel 
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Overig: 
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www.zoogdieratlas.nl 
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www.zoogdiervereniging.nl 
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Bijlage I: Locatiekaart mitigerende maatregelen 
 

 

Locatie van het te plaatsen amfibieënscherm langs de Dekkersweg in Delden.  

Tevens dient op deze locatie het onttrokken grondwater direct aan de oostzijde van de 

Dekkersweg terug te vloeien. 
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Bijlage II: Wettelijk kader 
 
Een van de doelen van de Wnb is de bescherming van inheemse flora en fauna. Vanuit deze wet 
is bij ruimtelijke ingrepen de initiatiefnemer verplicht op de hoogte te zijn van de mogelijk 
voorkomende beschermde natuurwaarden binnen het projectgebied. Het uitgangspunt van de 
wet is dat geen schade mag worden toegebracht aan beschermde soorten, tenzij dit uitdrukkelijk 
is toegestaan (het ‘nee, tenzij’ – principe). Bepaalde handelingen, waaronder ruimtelijke 
ingrepen, waarbij beschermde soorten in het geding zijn, zijn slechts bij uitzondering en onder 
voorwaarden mogelijk. Hieronder wordt uitgelegd welke verbodsbepalingen gelden, welke 
vrijstellingen er gelden en op welke gronden ontheffingen kunnen worden aangevraagd. 
 

Verbodsbepalingen soortbescherming 
In de Wnb is soortbescherming opgedeeld in drie categorieën. Voor elke categorie gelden 
verschillende verbodsbepalingen die onder andere zijn vermeld in artikel 3.1, 3.5 en 3.10 van de 
Wnb. In het tekstkader van deze Bijlage (zie volgende pagina) staan de artikelen uitgeschreven. 
Het gaat om de volgende drie categorieën: 
 

- soorten van de Vogelrichtlijn; 
- soorten van de Habitatrichtlijn, inclusief bijlage I en II uit Verdrag van Bern en bijlage I 

uit Verdrag van Bonn;  
- ‘andere soorten’ (onderdeel A ‘fauna’ en onderdeel B ‘flora’), oftewel de Nationale 

soorten.   
 
Voor soorten vallend onder bovenstaande beschermingsregimes geldt dat ze in principe niet 
(opzettelijk) gedood en verstoord mogen worden, ook verblijfplaatsen mogen niet vernietigd 
worden. Bij Vogelrichtlijnsoorten is opgenomen dat verstoring is toegestaan indien de verstoring 
niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende soort. Dit 
geldt echter niet voor Habitatrichtlijnsoorten, inclusief bijlage I en II Bern en bijlage I Bonn (zie 
Tabel A van deze Bijlage voor de vogelsoorten en Tabel B van deze bijlage voor een uiteenzetting 
van soorten niet zijnde vogels). Voor de ‘andere soorten’ geldt dat verstoring is toegestaan. 
Soorten die zijn opgenomen in bijlage A en B van de Wnb (‘andere soorten’) zijn opgenomen in 
tabel C en D van deze Bijlage.  
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Verbodsbepalingen Wet natuurbescherming artikel 3.1, 3.5 en 3.10 

 

Tabel A. Vogels die vallen onder artikel 3.5 (Bern bijlage II, Bonn bijlage I) én in Nederland 

broeden.  

Artikel 3.1  Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn 
 
1. Het is verboden opzettelijk van nature in Nederland in het wild levende vogels van soorten als bedoeld in artikel 1 van 

de Vogelrichtlijn te doden of te vangen. 
2. Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te vernielen of te 

beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen. 
3. Het is verboden eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te rapen en deze onder zich te hebben. 
4. Het is verboden vogels als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te storen. 
5. Het verbod, bedoeld in het vierde lid, is niet van toepassing indien de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat 

van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort. 
 
Artikel 3.5 Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn 

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.  

2. Het is verboden dieren als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te verstoren.  

3. Het is verboden eieren van dieren als bedoeld in het eerste lid in de natuur opzettelijk te vernielen of te rapen.  

4. Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in het eerste lid te beschadigen of te 

vernielen. 

5. Het is verboden planten van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel b, bij de Habitatrichtlijn of bijlage I bij het 

Verdrag van Bern, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te 

ontwortelen of te vernielen. 

Artikel 3.10 Beschermingsregime andere soorten 

1. Onverminderd artikel 3.5, eerste, vierde en vijfde lid, is het verboden:  

  a. in het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen en kevers van de   

  soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel A, bij deze wet, opzettelijk te doden of te vangen;  

  b. de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in onderdeel a opzettelijk te  

  beschadigen of te vernielen, of  

  c. vaatplanten van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel B, bij deze wet, in hun natuurlijke  

  verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te  

  vernielen.  

2. Artikel 3.8, met uitzondering van het derde en vierde lid, is van overeenkomstige toepassing op de verboden, bedoeld 

in het eerste lid, met dien verstande dat, in aanvulling op de redenen, genoemd in het vijfde lid, onderdeel b, de 

noodzaak voor de ontheffing of vrijstelling ook verband kan houden met handelingen:  

  a. in het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen het  

  daarop volgende gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied;  

  b. ter voorkoming van schade of overlast, met inbegrip van schade aan sportvelden, schietterreinen,  

  industrieterreinen, kazernes, of begraafplaatsen;  

  c. ter beperking van de omvang van de populatie van dieren, in verband met door deze dieren ter  

  plaatse en in het omringende gebied veelvuldig veroorzaakte schade of in verband met de maximale  

  draagkracht van het gebied waarin de dieren zich bevinden;  

  d. ter voorkoming of bestrijding van onnodig lijden van zieke of gebrekkige dieren;  

  e. in het kader van bestendig beheer of onderhoud in de landbouw of bosbouw;  

  f. in het kader van bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen,  

  waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van   

  natuurbeheer;  

  g. in het kader van bestendig beheer of onderhoud van de landschappelijke kwaliteiten van een  

  bepaald gebied, of  

  h. in het algemeen belang.  

3. De verboden, bedoeld in het eerste lid, onderdelen a, en b, zijn niet van toepassing op de bosmuis, de huisspitsmuis 

en de veldmuis voor zover deze dieren zich in of op gebouwen of daarbij behorende erven of roerende zaken 

bevinden. 
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Info tabel: Ingekorte lijst van de vogelsoorten van de Conventie van Bern bijlage II. Deze lijst is 

ingekort door alleen die vogels op te nemen die volgens de Atlas van de Nederlandse 

Broedvogels (Nederlandse Fauna serie deel 5 uit 2002) en de Avifauna van Limburg (uit 2006) in 

Nederland broeden. Dwaalgasten en overwinteraars zijn derhalve niet vermeld.   

Vogels 
Appelvink 
Baardman 
Beflijster 
Bergeend 
Bergfluiter 
Bijeneter 
Blauwborst 
Blauwe kiekendief 
Boerenzwaluw 
Bontbekplevier 
Bonte strandloper 
Bonte vliegenvanger 
Boomklever 
Boomkruiper 
Boompieper 
Boomvalk 
Bosrietzanger 
Bosruiter 
Bosuil 
Braamsluiper 
Brandgans 
Bruine kiekendief 
Buizerd 
Casarca 
Cetti's zanger 
Draaihals 
Duinpieper 
Dwergmeeuw 
Dwergstern 
Engelse kwikstaart 
Europese kanarie 
Fitis 
Fluiter 
Geelgors 
Gekraagde roodstaart 
Gele kwikstaart 
Geoorde fuut 
Glanskop 
Goudhaan 
Grasmus 
Graspieper 
Graszanger 
Grauwe kiekendief 
Grauwe klauwier 
Grauwe vliegenvanger 
Griel 
Groene specht 
Groenling 

Grote bonte specht 
Grote gele kwikstaart 
Grote karekiet 
Grote stern 
Grote zilverreiger 
Havik 
Heggenmus 
Hop 
Huiszwaluw 
IJsvogel 
Kerkuil 
Klapekster 
Klein waterhoen 
Kleine barmsijs 
Kleine bonte specht 
Kleine karekiet 
Kleine plevier 
Kleine zilverreiger 
Kleinst waterhoen 
Kluut 
Kneu 
Koereiger 
Koolmees 
Kortsnavelboomkruiper 
Kraanvogel 
Krekelzanger 
Kruisbek 
Kuifmees 
Kwak 
Kwartelkoning 
Lepelaar 
Matkop 
Middelste bonte specht 
Nachtegaal 
Nachtzwaluw 
Noordse stern 
Oehoe 
Oeverloper 
Oeverpieper 
Oeverzwaluw 
Ooievaar 
Orpheusspotvogel 
Paapje 
Pestvogel 
Pimpelmees 
Poelruiter 
Porseleinhoen 
 

Purperreiger 
Putter 
Ransuil 
Rietgors 
Rietzanger 
Rode wouw 
Roerdomp 
Roodborst 
Roodborsttapuit 
Roodhalsfuut 
Rouwkwikstaart 
Sijs 
Slangenarend 
Slechtvalk 
Smelleken 
Snor 
Sperwer 
Spotvogel 
Sprinkhaanzanger 
Steenuil 
Steltkluut 
Strandplevier 
Taigaboomkruiper 
Tapuit 
Tjiftjaf 
Torenvalk 
Tuinfluiter 
Velduil 
Visarend 
Visdief 
Vuurgoudhaan 
Wespendief 
Wielewaal 
Winterkoning 
Witbandkruisbek 
Witte kwikstaart 
Witwangstern 
Woudaap 
Zeearend 
Zwarte mees 
Zwarte ooievaar 
Zwarte roodstaart 
Zwarte specht 
Zwarte stern 
Zwarte wouw 
Zwartkop 
Zwartkopmeeuw 
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Soortgroep Nederlandse naam Soortgroep Nederlandse naam 

Amfibieën 
 

boomkikker   

Zoogdieren 
 

landzoogdieren 
 

hamster   

geelbuikvuurpad   otter   

heikikker   bever   

kamsalamander   hazelmuis   

knoflookpad   lynx   

rugstreeppad   noordse woelmuis   

vroedmeesterpad   wilde kat   

poelkikker   wolf   

 
Dagvlinders 

moerasparelmoervlinder   

Zoogdieren 
 

vleermuizen 
 

baardvleermuis   

apollovlinder   bechsteins vleermuis   

boszandoog   bosvleermuis   

donker pimpernelblauwtje   brandts vleermuis   

grote vuurvlinder   franjestaart   

pimpernelblauwtje   gewone grootoorvleermuis  

tijmblauwtje   grijze grootoorvleermuis   

zilverstreephooibeestje   grote hoefijzerneus   

Haften oeveraas   grote rosse vleermuis   

kevers 
 

brede geelrandwaterroofkever   ingekorven vleermuis   

gestreepte waterroofkever   kleine dwergvleermuis   

juchtleerkever   kleine hoefijzerneus   

vermiljoenkever   laatvlieger   

Libellen 
 

mercuurwaterjuffer   meervleermuis   

bronslibel   mopsvleermuis   

gaffellibel   noordse vleermuis   

gevlekte witsnuitlibel   rosse vleermuis   

groene glazenmaker   ruige dwergvleermuis   

noordse winterjuffer   tweekleurige vleermuis   

oostelijke witsnuitlibel   vale vleermuis   

rivierrombout   watervleermuis   

sierlijke witsnuitlibel   gewone dwergvleermuis   

Nachtvlinders teunisbloempijlstaart   

Zoogdieren 
 

zeezoogdieren 
 

walrus   

Reptielen 
 

Dikkopschildpad,   kemp’s zee-
schildpad,  lederschildpad, soepschilpad  

Bultrug,  gewone vinvis  
bruinvis dwergpotvis  

gladde slang   gestreepte dolfijn 

muurhagedis   gewone dolfijn   

zandhagedis   gewone spitsdolfijn   

Sporenplanten 
 

geel schorpioenmos   grijze dolfijn   

tonghaarmuts   kleine zwaardwalvis   

kleine vlotvaren   narwal   

Vissen 
steur   orka   

houting   tuimelaar   

Weekdieren 
bataafse stroommossel   witflankdolfijn,  witsnuitdolfijn  

platte schijfhoren   noordse vinvis, potvis  

Zaadplanten 
 

liggende raket   butskop  

drijvende waterweegbree   dwergvinvis  

groenknolorchis   griend,    

kruipend moerasscherm   spitsdolfijn van gray  

zomerschroeforchis   witte dolfijn  

Tabel B. Soorten die vallen onder artikel 3.5 (Habitatrichtlijn bijlage IV, Bern bijlage II, Bonn bijlage I). 
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Tabel C. “Overige Soorten” onderdeel A behorend bij artikel 3.10, eerste lid, onderdeel a.  

Soorten met een asterisk (*) zijn opgenomen in de provinciale vrijstellingen. Soorten met een dubbele asterisk (**) zijn in 
alle provincies, behalve Noord-Holland en Noord-Brabant, vrijgesteld. In Limburg is daarnaast de molmuis vrijgesteld, in 
Friesland de steenmarter en in Noord-Brabant het wild zwijn. 
 

Tabel D. “Overige Soorten” onderdeel B behorend bij artikel 3.10, eerste lid, onderdeel c. 

Zoogdieren 
Aardmuis* 
Boommarter 
Bosmuis* 
Bunzing** 
Damhert 
Das 
Dwergmuis* 
Dwergspitsmuis* 
Edelhert 
Eekhoorn 
Egel* 
Eikelmuis 
Gewone bosspitsmuis* 
Gewone zeehond 
Grote bosmuis 
Grijze zeehond 
Haas* 
Hermelijn** 
Huisspitsmuis* 
Konijn* 
Molmuis 
Ondergrondse woelmuis* 
Ree* 
Rosse woelmuis* 
Steenmarter 
Tweekleurige bosspitsmuis* 
Veldmuis* 
Veldspitsmuis 
Vos* 

Waterspitsmuis  
Wezel** 
Wild zwijn 
Woelrat* 

Amfibieën 
Alpenwatersalamander 
Bruine kikker* 
Gewone pad* 
Kleine watersalamander* 
Meerkikker* 
Middelste groene kikker* 
Vinpootsalamander 
Vuursalamander 

Reptielen 
Adder 
Hazelworm 
Levendbarende hagedis 

Ringslang 
Vissen 

Beekdonderpad 
Beekprik 
Elrits 
Europese rivierkreeft 
Gestippelde alver 
Grote modderkruiper 
Kwabaal 

Dagvlinders 
Aardbeivlinder 
Bosparelmoervlinder 
Bruin dikkopje 
Bruine eikenpage 
 

Donker pimpernelblauwtje 
Duinparelmoervlinder 
Gentiaanblauwtje 
Grote parelmoervlinder 
Grote vos 
Grote vuurvlinder 
Grote weerschijnvlinder 
Iepenpage 
Kleine heivlinder 
Kleine ijsvogelvlinder 
Kommavlinder 
Pimpernelblauwtje 
Sleedoornpage 
Spiegeldikkopje 
Veenbesblauwtje 
Veenbesparelmoervlinder 
Veenhooibeestje 
Veldparelmoervlinder 
Zilveren maan 

Libellen 
Beekkrombout 
Bosbeekjuffer 
Donkere waterjuffer 
Gevlekte glanslibel 
Gewone bronlibel 
Hoogveenglanslibel 
Kempense heidelibel 
Speerwaterjuffer 

Kevers 
Vliegend hert 

Planten 
Akkerboterbloem 
Akkerdoornzaad 
Akkerogentroost 
Beklierde ogentroost 
Berggamander 
Bergnachtorchis 
Blaasvaren 
Blauw guichelheil 
Bokkenorchis 
Bosboterbloem 
Bosdravik 
Brave hendrik 
Brede wolfsmelk 
Breed wollegras 
Bruinrode wespenorchis 
Dennenorchis 
Dreps 
Echte gamander 
Franjegentiaan 
Geelgroene wespenorchis 
Geplooide vrouwenmantel 
Getande veldsla 
Gevlekt zonneroosje 
Glad biggenkruid 
Gladde zegge 

Groene nachtorchis 
Groensteel 
Groot spiegelklokje 
Grote bosaardbei 
Grote leeuwenklauw 
Honingorchis 
Kalkboterbloem 
Kalketrip 
Karthuizeranjer 
Karwijselie 
Kleine ereprijs 
Kleine Schorseneer 
Kleine wolfsmelk 
Kluwenklokje 
Knollathyrus 
Knolspirea 
Korensla 
Kranskarwij 
Kruiptijm 
Lange zonnedauw 
Liggende ereprijs 
Moerasgamander 
Muurbloem 
Naakte lathyrus 
Naaldenkervel 
Pijlscheefkalk 
 

Roggelelie 
Rood peperboompje 
Rozenkransje 
Ruw parelzaad 
Scherpkruid 
Schubvaren 
Schubzegge 
Smalle raai 
Spits havikskruid 
Steenbraam 
Stijve wolfsmelk 
Stofzaad 
Tengere distel 
Tengere veldmuur 
Trosgamander 
Veenbloembies 
Vliegenorchis 
Vroege ereprijs 
Wilde averuit 
Wilde ridderspoor 
Wilde weit 
Wolfskers 
Zandwolfsmelk 
Zinkviooltje 
Zweedse kornoelje 
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Zorgplicht 
In de Wet natuurbescherming is in artikel 1.11 de zorgplicht opgenomen. In het tekstkader 
hieronder staat het wetsartikel uitgeschreven.  
 

 
 
De zorgplicht houdt in dat planten en dieren niet onnodig vernield/gedood of verstoord mogen 
worden. Dit betekent dat handelingen (of het nalaten hiervan) waarvan men weet, of 
redelijkerwijs kan vermoeden, dat ze nadelig zijn voor planten en/of dieren niet mogen worden 
uitgevoerd. Wanneer dergelijke handelingen toch uitgevoerd moeten worden, moeten 
maatregelen, voor zover dit in redelijkheid kan, worden genomen om de nadelige gevolgen te 
voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. Er dient bijvoorbeeld zo gewerkt te worden dat 
dieren kunnen ontsnappen en het kan nodig zijn om soorten te verplaatsen (bijvoorbeeld planten 
en amfibieën). Deze algemene zorgplicht geldt voor elke soort en elk individu in Nederland. 
 

Vrijstellingen  
Onder bepaalde voorwaarden geldt een algemene vrijstelling of een ontheffingsplicht van de 
verbodsbepalingen in de Wnb. Welke voorwaarden verbonden zijn aan de vrijstelling of 
ontheffing hangt af van de dier- of plantensoorten die voorkomen in het onderzoeksgebied en de 
provincie waarin de activiteit plaatsvindt. Hiertoe worden verschillende beschermingsregimes 
onderscheiden.  
 

Provinciale Vrijstelling Nationale soorten (‘andere soorten’).  
Met betrekking tot de ‘andere soorten’ zijn per provincie beleidsregels opgesteld waarin voor 
een deel van deze soorten vrijstelling is verleend. Het Rijk heeft ook een vrijstelling gemaakt voor 
projecten die vallen onder hun bevoegdheid (projecten van nationaal belang). Zoals ook te 
herleiden is uit de tabel (tabellen A en B), hangt het per provincie af welke soort is vrijgesteld van 
de verbodsbepalingen in artikel 3.10, ook de grond waarvoor een vrijstelling geldt kan ook 
variëren tussen provincies.. 
 
Indien de Nationale soorten niet zijn vrijgesteld en daarmee het voornemen de gestelde 
verboden in artikel 3.10 overtreedt, dient een ontheffing aangevraagd te worden bij de provincie 
waarin het voornemen plaatsvindt. 
 

 
 

Artikel 1.11  

1. Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor Natura 2000-gebieden, bijzondere nationale natuurgebieden en 

voor in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving.  

2. De zorg, bedoeld in het eerste lid, houdt in elk geval in dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden 

dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen kunnen worden veroorzaakt voor een Natura 2000-gebied, 

een bijzonder nationaal natuurgebied of voor in het wild levende dieren en planten:  

a. dergelijke handelingen achterwege laat, dan wel 

b. indien dat achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden gevergd, de noodzakelijke maatregelen treft om 

die gevolgen te voorkomen, of  

c. voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk beperkt of ongedaan maakt.  

3. Het eerste lid is niet van toepassing op handelen of nalaten in overeenstemming met het bij of krachtens deze 

wet of de Visserijwet 1963 bepaalde.  
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Ontheffingen 
Indien een soort niet onder een vrijstelling valt of niet gewerkt kan worden volgens een 
gedragscode, dient er een ontheffing te worden aangevraagd. Deze moet ingediend worden bij 
het bevoegd gezag. Dit is de provincie waarin de activiteit plaatsvindt.  
 
Een ontheffingsaanvraag wordt getoetst aan drie criteria: 

1. Er bestaat geen andere bevredigende oplossing; 
2. De activiteit leidt niet tot verslechtering van de staat van instandhouding; en 
3. Er is sprake van een in de wet genoemd belang. 

 
In tabel E worden de belangen waaronder een ontheffing kan worden aangevraagd, opgesomd. 
Let daarbij op dat er voor Nationale soorten (‘andere soorten’) meer ontheffingsgronden 
beschikbaar zijn dan voor de beschermde soorten onder artikel 3.1 en 3.5. Indien de activiteit 
bestaat uit een ruimtelijke inrichting of ontwikkeling zou alleen een ontheffing afgegeven kunnen 
worden voor Nationale soorten. Mochten desondanks soorten uit de Vogel- en/of 
Habitatrichtlijn, Bern en Bonn voorkomen bij ruimtelijke ontwikkelingen, dan kunnen 
mitigerende maatregelen worden opgesteld. Er kan dan voor de zekerheid een ontheffing 
worden aangevraagd om de mitigerende maatregelen goed te keuren. 
 
Tabel E. Ontheffingsgronden waarop een ontheffing verleend mag worden per categorie 
(artikel 3.1, 3.5 en 3.10). 

Ontheffingsgronden Artikel 3.1 Artikel 3.5 Artikel  3.10 
Soorten  van de 
Vogelrichtlijn 
 

Soorten van de 
Habitatrichtlijn, 
Bonn & Bern 

Andere 
soorten 

1 Er bestaat geen andere bevredigende 
oplossing 

X X X 

2 Leiden niet tot verslechtering van de 
staat van instandhouding  

X X X 

3 Opsomming van:  
volksgezondheid en openbare veiligheid 

X X X 

veiligheid van luchtverkeer X Nee X 
ter voorkoming van schade aan 
gewassen, vee, bossen, visserij  

X X X 

ter bescherming van Flora en Fauna X X X 
voor onderzoek, onderwijs, uitzetten en 
herinvoeren van soorten / teelt 

X X X 

dwingende reden van groot openbaar 
belang, met inbegrip van sociale of 
economische aard en met inbegrip van 
voor milieuwezenlijke gunstige effecten 

Nee X X 

ruimtelijke inrichting of ontwikkeling Nee Nee X 
schade en overlast, ter beperking omvang 
populatie, ter bestrijding van lijden en 
ziekte, bestendig beheer en onderhoud, 
algemeen belang 

Nee Nee 3.10 2a-g 
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Procedure ontheffingsaanvraag 
Voor Nationale soorten (‘andere soorten’) welke zijn opgenomen in de provinciale vrijstellingen 
geldt een vrijstelling. Dit betekent dat u geen ontheffing van de Wet natuurbescherming hoeft 
aan te vragen, maar u wel de zorgplicht moet nakomen. Voor Nationale soorten die niet zijn 
vrijgesteld, dient u een ontheffing beschermde soorten aan te vragen of te werken conform een 
gedragscode.  
 
Voor soorten van de Vogel- en Habitatrichtlijn, Conventie van Bern en Conventie van Bonn geldt 
dat als u kunt werken volgens een goedgekeurde gedragscode er een vrijstelling geldt. U hoeft 
geen ontheffing beschermde soorten aan te vragen, maar u moet uw activiteiten aantoonbaar 
uitvoeren zoals in de gedragscode staat. Tevens blijft de zorgplicht gelden. Indien u niet kunt 
werken volgens een gedragscode, maar u kunt maatregelen nemen om de functionaliteit van de 
voortplantings- en/of vaste rust- en verblijfplaats te garanderen (zogenoemde mitigerende 
maatregelen), dan hoeft u ook geen ontheffing beschermde soorten aan te vragen. Wilt u zeker 
weten of uw mitigerende maatregelen voldoende zijn, en er inderdaad geen ontheffing nodig is? 
Vraag dan een ontheffing aan om uw maatregelen goed te keuren. 
 
Indien u geen mitigerende maatregelen kunt nemen, dan dient een ontheffing te worden 
aangevraagd bij het bevoegd gezag. Voor de ontheffingsaanvraag is het noodzakelijk te weten 
welke soorten aanwezig zijn, zodat gerichte mitigerende maatregelen kunnen worden getroffen. 
Het bevoegd gezag zal, indien het akkoord is met het aangeleverde stappenplan waarin de 
aanpak voor mitigatie beschreven wordt, een zogenoemde ‘verklaring van geen bedenkingen’ 
(vvgb) afgeven. Daarmee zegt zij in feite dat een ontheffing niet noodzakelijk is wanneer men zich 
bij de uitvoering houdt aan het opgestelde stappenplan.  
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Natuurnetwerk Nederland (NNN) 
De nieuwe naam voor de ecologische hoofdstructuur (EHS), het natuurnetwerk Nederland (NNN). 
De term EHS werd in 1990 geïntroduceerd in het Natuurbeleidsplan (NBP) van het toenmalige 
ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). In 2013 is het natuurbeleid 
gedecentraliseerd naar de provincies. In hetzelfde jaar hebben de twaalf provincies met de 
staatssecretaris van het ministerie van EZ definitieve afspraken gemaakt in het Natuurpact. In 
2014 werd de term ‘EHS’ vervangen door ‘NNN’. 
 
Dit beleid blijkt noodzakelijk te zijn doordat de Nederlandse natuur steeds meer onder druk 
staat, bijvoorbeeld door huizenbouw, aanleg van wegen en industrie. Toch leeft bij veel 
Nederlanders de wens om natuurgebieden in de buurt te hebben. Natuur geeft rust en biedt 
ruimte voor recreatie.  
 
De overheid heeft daarom extra geld uitgetrokken om de Nederlandse natuur te beschermen en 
verder te ontwikkelen. Door nieuwe natuur te ontwikkelen, kunnen natuurgebieden met elkaar 
worden verbonden. Zo kunnen planten zich over verschillende natuurgebieden verspreiden en 
dieren van het ene naar het andere gebied gaan. Het totaal van al deze gebieden en de 
verbindingen ertussen vormt het natuurnetwerk Nederland (NNN).  
 
Het 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. Het NNN bestaat uit:  
- bestaande natuurgebieden, reservaten, natuurontwikkelingsgebieden en zogenaamde 

robuuste verbindingen;  
- landbouwgebieden met mogelijkheden voor agrarisch natuurbeheer (beheergebieden);  
- grote wateren (zoals de kustzone van de Noordzee, het IJsselmeer en de Waddenzee).  
 
Het NNN is een plan in uitvoering. De doelstelling van het Natuurpact is om 80.000 hectare 
nieuwe natuur in te richten vóór 2027. 
 

Natura 2000-gebieden 
In de Wnb zijn bepalingen vanuit de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn verwerkt. De 
Europese richtlijnen verplichten de lidstaten gebieden aan te wijzen met speciale 
beschermingszones (de Natura 2000-gebieden). Het doel hiervan is om de aangewezen 
habitattypes en habitats van soorten in een gunstige staat van instandhouding te behouden of te 
herstellen.  
 
De lidstaten moeten maatregelen treffen om de kwaliteit van deze habitats en habitats van 
soorten niet te laten verslechteren of te voorkomen dat er geen storende factoren optreden voor 
de soorten waarvoor de zones zijn 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. Meestal verlenen de provincies de 
vergunningen, maar soms doet het Ministerie van Economische Zaken dit.  
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Bestaand gebruik 
Voor handelingen die op 31 maart 2010 bekend waren bij het gevoegd gezag en die sinds deze 
datum niet meer in betekenende mate zijn gewijzigd is het niet meer noodzakelijk om een 
vergunning aan te vragen. Deze datum kan van een later tijdstip zijn indien een Natura 2000-
gebied na 31 maart 2010 is aangewezen als beschermd gebied. Zie ook artikel 2.9 lid 2. 
 

Overgangsrecht 
In de Wnb (artikel 9.4) is opgenomen dat de vergunningen afgegeven onder het oude recht, 
gelden als vergunningen onder de Wet natuurbescherming. Daarbij blijven dezelfde voorschriften 
gelden. Dit geldt eveneens voor omgevingsvergunningen en vvgb’s.  
 
Beschermde Natuurmonumenten hebben vanaf inwerkingtreding van de Wnb niet langer een 
beschermde status. Daardoor zijn deze gebieden alleen nog ruimtelijk beschermd (Barro, 
bestemmingsplannen).  
 
Het volgende schema toont de vergunningprocedure in het kader van de 
Natuurbeschermingswet. Een Voortoets geeft aan of er wel of geen (negatieve) negatieve 
effecten zijn te verwachten. Zijn er geen negatieve effecten te verwachten, dan hoeft er geen 
vergunning beschermde gebieden aangevraagd te worden. Indien er kans is op negatieve 
effecten, kan een habitattoet een verdiepingsslag geven om aan te tonen hoe groot deze 
negatieve effecten zijn. Mocht er kans zijn op significant negatieve effecten, is het mogelijk om 
een ADC-toets uit te voeren. Wordt er voldaan aan de eisen, dan kan er een vergunning worden 
afgegeven met voorschriften en beperkingen. 
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Over Antea Group 
 
Van stad tot land, van water tot lucht; de 

adviseurs en ingenieurs van Antea Group 

dragen in Nederland sinds jaar en dag bij aan 

onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen 

en wegen, realiseren woonwijken en 

waterwerken. Maar we zijn ook betrokken 

bij thema’s zoals milieu, veiligheid, 

assetmanagement en energie. Onder de 

naam Oranjewoud groeiden we uit tot een 

allround en onafhankelijk partner voor 

bedrijfsleven en overheden. Als Antea Group 

zetten we deze expertise ook mondiaal in. 

Door hoogwaardige kennis te combineren 

met een pragmatische aanpak maken we 

oplossingen haalbaar én uitvoerbaar. 

Doelgericht, met oog voor duurzaamheid. 

Op deze manier anticiperen we op de vragen 

van vandaag en de oplossingen van de 

toekomst. Al meer dan 60 jaar. 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

TenneT TSO B.V. is voornemens om knelpunten in het hoogspanningsnet in de regio Twente op 

te lossen door het realiseren van een 110 kV kabelverbinding tussen schakelstation Hengelo Oele 

(HGLO) en schakelstation Hengelo Weideweg (HGLW). Uit de natuurtoets is naar voren gekomen 

dat significante gevolgen op Natura 2000-gebieden als gevolg van stikstofdepositie, op voorhand, 

niet kunnen worden uitgesloten.1 In dit onderzoek wordt onderzocht of de tijdelijke 

werkzaamheden een stikstofdepositie kennen in omringende Natura 2000-gebieden. In figuur 1 is 

de ligging van het kabeltracé weergegeven ten opzichte van het dichtstbijzijnde Natura 2000-

gebied. Dit is het Lonnekermeer gelegen op circa 4,5 kilometer afstand.  

 
Figuur 1: Topografische ligging tracé Hengelo-Oele (bron: AERIUS Calculator).  

Ten behoeve van de werkzaamheden zullen tijdelijk mobiele werktuigen, vrachtwagens en 

personenvoertuigen worden ingezet. Deze activiteiten leiden tot een emissie van stikstofoxiden 

(NOx) en/of ammoniak (NH3). 

In het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb) moet beoordeeld worden of het project leidt 
tot een verslechtering van de kwaliteit van de beschermde habitats en de habitats van soorten 
binnen de Natura 2000-gebieden. Hiervoor is een stikstofdepositieberekening uitgevoerd met het 
rekenprogramma AERIUS Calculator (versie 2020). In dit rapport zijn de gehanteerde 
uitgangspunten voor en de resultaten van deze berekeningen beschreven. 

 
1 20191003-452535-NT-Aanpassing 110 kV schakelstation Hengelo-Oele-REV00 
  20200115-452535-Ecologisch bureauonderzoek - Aanleg 110 kV HengeloWeideweg - HengeloOele rev01 
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1.2 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt het wettelijk kader weergegeven. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de 
voorgenomen activiteiten en bijbehorende stikstofemissies. Hoofdstuk 4 beschrijft de resultaten 
en de conclusie.   
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2 Wettelijk Kader 

Binnen de Europese Unie zijn de belangrijkste leefgebieden van de meest bedreigde en 
waardevolle soorten en habitattypen aangewezen als Natura 2000-gebied. Deze Natura 2000-
gebieden moeten 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, die in Nederland zijn vertaald in de Wet natuurbescherming. Per Natura 2000-
gebied zijn voor de beschermde soorten en habitattypen in het desbetreffende gebied 
instandhoudingsdoelstellingen bepaald. Dit kunnen behouds-, uitbreidings-of 
verbeteringsdoelstellingen zijn. Het is verplicht om plannen en projecten te beoordelen op de 
gevolgen voor deze instandhoudingsdoelstellingen. Voor projecten geldt een vergunningsplicht 
als het project geen verslechterend of significant verstorend effect kan hebben op een Natura 
2000-gebied.  
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3 Uitgangspunten berekening 

In dit onderzoek wordt onderzocht of de tijdelijke werkzaamheden een stikstofdepositie kennen 
in omringende Natura 2000-gebieden. Om dit te bepalen worden de NOx- en NH3-emissies van de 
werkzaamheden gemodelleerd in AERIUS Calculator (versie 2020). Er is gerekend met het 
rekenjaar 2021, het eerst mogelijke jaar van uitvoering.   

TenneT is voornemens om een 110 kV kabelverbinding tussen Hengelo en Oele aan te leggen. De 
lengte van het tracé is circa 5,6 kilometer en kruist verschillende terreintypes. De kabel wordt 
deels door een open ontgraving en deels door een gestuurde (HDD-)boring en persing aangelegd. 
Op punten waar het tracé bos, water, kruispunten, een spoorlijn of provinciale wegen kruist 
wordt de kabelverbinding aangelegd door middel van een gestuurde boring. Ter plaatse van de 
delen van het tracé waar geen bomen, water, wegen of gebouwen worden aangetroffen wordt 
de kabelverbinding aangelegd door middel van een open ontgraving. Dit betreft vooral weilanden 
en akkerbouwpercelen. Daarnaast worden de stations aan beide zijden uitgebreid.  
 
In de onderstaande paragrafen worden de uitgangspunten voor de berekeningen toegelicht. 

3.1 Extra verkeer van en naar de projectlocatie 

Met het aanleggen van het tracé zijn voor de komst en het vertrek van personeel 
verkeersbewegingen gemoeid. Daarnaast vinden er (middel)zware motorvoertuigbewegingen 
plaats ten behoeve van transport van materiaal. Voertuigen rijden zowel richting de stations als 
richting het tracé. In de onderstaande tabel staan de voertuigenbewegingen ten behoeve van het 
tracé weergegeven. Deze zijn aangeleverd door de opdrachtgever.  
 
Tabel 1: Voertuigbewegingen ten behoeve van het tracé 

Activiteit 
Totaal aantal voertuigbewegingen tracé 

[#/per jaar] 

Lichte motorvoertuigen 180 

Middelzware motorvoertuigen 72 

Zware motorvoertuigen 144 

 
De voertuigen zijn gemodelleerd als lijnbron over de openbare weg globaal langs het tracé, 
waarbij is aangenomen dat de voertuigen opgenomen zijn in het heersende verkeer vanaf de A35 
en de Deldenerstraat.  Bij de modelering is uitgegaan van wegtype ‘Buitenweg’.  

3.2 Inzet mobiele werktuigen  

3.2.1 HDD boringen 

De emissie van mobiele werktuigen die benodigd zijn voor de boringen wordt bepaald met 
behulp van de opgegeven draaiuren. Hierbij is de emissie berekend met behulp van het TNO-
model zoals beschreven in bijlage 1. Voor de NOx- en NH3- emissiefactoren is aangesloten bij de 
standaard emissiefactoren van TNO, die tevens zijn opgenomen in AERIUS. De overige gegevens 
zijn aangeleverd door de opdrachtgever. Voor de mobiele werktuigen wordt uitgegaan van 
gemiddeld 30% stationair draaien van de totale gebruiksduur. Alle bovengenoemde 
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uitgangspunten zijn weergegeven in bijlage 2. Een korte samenvatting van de gebruikte mobiele 
werktuigen, uitgangspunten en berekende emissie is weergegeven in de onderstaande tabel. 
 
Tabel 2: NOx  en NH3-emissie van de boringen 

Werktuig Draaiuren Vermogen Stage Klasse Stationaire tijd Emissie 

[-] [uren/jaar] [kW] [-] [%] [kg/jaar] 

     NOx NH3 

Ditch Witch 56 130 4 30 3,89 0,01 

Boorrig 56 250 4 30 7,48 0,02 

Mobiele kraan 56 105 4 30 3,14 0,01 

Zuigwagen 56 300 4 30 11,64 0,03 

Gorman pomp 56 20 3 0 3,01 0,00 

Gorman pomp 56 50 3 0 6,27 0,00 

Boosterpomp 56 151 3 0 3,44 0,01 

BBA pomp 56 40 3 0 5,02 0,00 

Aggregaat 56 175 3 0 3,99 0,01 

Totaal     47,88 0,09 

 
De bovenstaande uitgangspunten per werktuig zijn vervolgens vertaald een naar emissie per 
boring. In tabel 3 zijn de boringen met bijbehorende lengte en emissie die hieruit volgt 
weergegeven. De HDD-bronnen zijn gemodelleerd in AERIUS Calculator als puntbron op het tracé 
van de boring. In AERIUS zijn de standaard bronkenmerken voor mobiele werktuigen 
aangehouden.  
 
Tabel 3: NOx-emissie van de verschillende boringen. 

HDD naam Lengte bron in AERIUS Emissie NOx Emissie NH3 

[-] [m] [kg/jaar] [kg/jaar] 

HDD17 270 4,5 0,01 

HDD18 135 2,3 0,00 

HDD19 233 3,9 0,01 

HDD20 317 5,3 0,01 

HDD21 348 5,8 0,01 

HDD22 702 11,7 0,02 

HDD23 353 5,9 0,01 

HDD24 507 8,5 0,02 

Totaal 2.865 47,88 0,09 

3.2.2 Open ontgravingen 

De emissie van mobiele werktuigen die benodigd zijn voor de open ontgravingen wordt bepaald 
met behulp van de opgegeven draaiuren. Hierbij is de emissie berekend met behulp van het TNO-
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model zoals beschreven in bijlage 1. Voor de NOx en NH3 emissiefactoren is aangesloten bij de 
standaard emissiefactoren van TNO en die tevens zijn opgenomen in AERIUS. De overige 
gegevens zijn aangeleverde door de opdrachtgever. Voor de mobiele werktuigen wordt 
uitgegaan van gemiddeld 30% stationair draaien van de totale gebruiksduur. Alle 
bovengenoemde uitgangspunten zijn weergegeven in bijlage 2. In korte samenvatting van de 
gebruikte mobiele werktuigen, uitgangspunten en berekende emissie is weergegeven in de 
onderstaande tabel. 
 
Tabel 4: NOx  en NH3-emissie van de boringen 

Werktuig Draaiuren Vermogen Stage Klasse Stationaire tijd Emissie 

[-] [uren/jaar] [kW] [-] [%] [kg/jaar] 

     NOx NH3 

Rupskraan 975 140 3b 30 343,25 0,20 

Mobiele kraan 108 108 4 30 6,06 0,01 

Totaal     349,31 0,21 

 
De emissies zijn gemodelleerd als lijnbron langs het gehele tracé. Hierbij is gebruik gemaakt van 
de sector ‘Mobiele werktuigen’ en de bijbehorende standaard bronkenmerken.  

3.2.3 Bronbemaling 

De emissie van mobiele werktuigen die benodigd zijn voor de bronbemaling wordt bepaald met 
behulp van de opgegeven draaiuren. Hierbij is de emissie berekend met behulp van het TNO-
model zoals beschreven in bijlage 1. Voor de NOx en NH3 emissiefactoren is aangesloten bij de 
standaard emissiefactoren van TNO en die tevens zijn opgenomen in AERIUS. De overige 
gegevens zijn aangeleverde door de opdrachtgever. Voor de mobiele werktuigen wordt 
uitgegaan van gemiddeld 30% stationair draaien van de totale gebruiksduur. Alle 
bovengenoemde uitgangspunten zijn weergegeven in bijlage 2. In korte samenvatting van de 
gebruikte mobiele werktuigen, uitgangspunten en berekende emissie is weergegeven in de 
onderstaande tabel. 
 
Tabel 2: NOx  en NH3-emissie van de boringen 

Werktuig Draaiuren Vermogen Stage Klasse Stationaire tijd Emissie 

[-] [uren/jaa
r] 

[kW] [-] [%] [kg/jaar] 

     NOx NH3 

Drainmachine 24 328 2 30 18,11 0,01 

Bemalingspomp 2.883 5,5 Pre-STAGE 30 43,55 0,01 

Kleine spoelpomp 36 5,5 Pre-STAGE 30 0,54 0,00 

Grote spoelpomp 36 30 5 30 2,12 0,00 

Spoelmachine 36 78 2 30 5,15 0,00 

Overslagpomp 575 6,5 5 30 7,32 0,00 

Totaal     76,79 0,02 
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De emissies zijn gemodelleerd als lijnbron langs het gehele tracé. Hierbij is gebruik gemaakt van 
de sector ‘Mobiele werktuigen’ en de bijbehorende standaard bronkenmerken.   
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4 Resultaten en conclusie 

Op basis van de in het voorgaande hoofdstuk besproken uitgangspunten zijn met AERIUS 
Calculator (versie 2020) berekeningen uitgevoerd. Met deze berekening is de stikstofdepositie op 
nabijgelegen Natura 2000-gebieden als gevolg van het project bepaald. Deze berekeningen zijn 
uitgevoerd voor het jaar 2021, het eerst mogelijke jaar van uitvoering.   
 

4.1 Resultaten stikstofdepositie 

Uit de berekening van het project blijkt dat het extra verkeer dat van en naar de projectlocatie 
gaat rijden en het gebruik van mobiele werktuigen, leidt tot een maximale depositie van 0,01 mol 
N/ha/jaar. Deze bijdrage is berekend in de stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden 
Lonnekermeer, Lemselermaten en Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek.  
 
Bijbehorend dit rapport hoort een AERIUS berekening met het volgende kenmerk: 
Rt2mknWHezie. Deze is in bijlage 3 toegevoegd aan dit rapport.  

4.2 Conclusie 

In opdracht van TenneT TSO B.V. heeft Antea Group een onderzoek naar stikstofdepositie 
uitgevoerd betreffende het project om verdeelstation Hengelo Weideweg en Hengelo Oele te 
verbinden middels een 110 kV verbinding.  
 
In het kader van de Wet natuurbescherming is nagegaan of het project stikstofdepositie in 
nabijgelegen Natura 2000-gebieden ten gevolge heeft en dientengevolge een mogelijk 
verslechterend of significant verstorend effect kan hebben op een of meerdere Natura 2000-
gebieden.  
 
Voor TenneT is het projecteffect op stikstofdepositie, als gevolg van de emissie NOx en NH3 die 
ontstaan door verkeer behorende bij dit project en de werktuigen die bij de werkzaamheden 
zullen worden gebruikt, in beeld gebracht. 
 
Uit de met AERIUS Calculator uitgevoerde berekeningen blijkt dat als gevolg van het project de 
stikstofdepositie ter plaatse van relevante Natura 2000-gebieden toeneemt. 
 
Uit de berekening van het project blijkt dat het extra verkeer dat van en naar de projectlocatie 
gaat rijden en het gebruik van mobiele werktuigen leidt tot een maximale depositie van 0,01 mol 
N/ha/jaar. Gezien deze bijdrage kunnen significante negatieve effecten op voorhand niet worden 
uitgesloten. Deze bijdrage is berekend voor het stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden 
Lonnekermeer, Lemselermaten en Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek. 
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Ten aanzien van projecten met een kleine, tijdelijke depositie zegt BIJ12 het volgende: Voor 
tijdelijke projecten met een geringe toename van de stikstofdepositie kleiner dan of gelijk aan 
0,05 mol N/ha/jaar over een periode van twee jaar in de aanlegfase (of een equivalent daarvan), 
kan er tegenwoordig, vanuit onder andere de spreiding van mobiele werktuigen, beredeneerd 
worden dat negatieve gevolgen op stikstofgevoelige habitattypen en leefgebieden op voorhand 
kunnen worden uitgesloten2. De berekende deposities vallen binnen de gestelde drempelwaarde. 
Het is aan de betreffende omgevingsdienst (Omgevingsdienst Achterhoek) om te bepalen of zij 
bovenstaande redeneerlijn volgen.  
 
De bovenstaande redeneerlijn heeft betrekking op mobiele werktuigen en ander materieel, die 
tijdelijk stikstofemissies veroorzaken. Dit materieel wordt, verspreid over Nederland, telkens 
opnieuw ingezet voor verschillende projecten. De emissies van dit materieel vormen daardoor 
bestaande emissiebronnen die al sinds de aanwijzing van de Natura 2000-gebieden onderdeel 
uitmaken van de bestaande achtergronddepositie. Dit materieel veroorzaakt ten opzichte van de 
totale achtergronddepositie een minieme deken die, voor wat betreft de ruimtelijke verdeling, 
vrijwel constant is. De emissie veroorzaakt door dit materieel is bovendien in de loop van de tijd 
steeds lager geworden door het schoner worden van motoren en het toepassen van emissie 
reducerende technieken. 

 
2 Bron: www.bij12.nl/onderwerpen/stikstof-en-natura2000/veelgestelde-vragen/, Vergunningen, 10. Is een project met 

alléén kleine tijdelijke deposities in de aanlegfase vergunningplichtig? 
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Bijlage 1: Emissie berekening 

Voor het berekenen van de emissies van de diesel aangedreven werktuigen op basis van 
draaiuren wordt in AERIUS gebruik gemaakt van het emissiemodel van TNO3. In AERIUS 
Calculator wordt de emissie NOx  en NH3 in kilogram per jaar ingevoerd. De emissies bij belasting 
en stationair draaien worden berekend met behulp van de volgende formules4: 
 

EMW = V * Be * G * EFW / 1.000 
 

EMW = Emissie bij belasting [kg/jaar] 
V = Volle vermogen van het mobiele werktuig [kW] 
Be = Fractie van het volle vermogen van het mobiele werktuig dat daadwerkelijk 

wordt gebruikt tijdens belasting 
G = Aantal uren dat het mobiele werktuig wordt gebruikt [uren/jaar] 
EFW = Emissiefactor tijdens belast draaien [gram/kWh] 

 
ES = TS * EFS_Cl * Cl / 1.000 

 
ES = Emissie als gevolg van stationair draaien [kg/jaar] 
TS = Tijdsduur dat het mobiele werktuig stationair draait [uren/jaar] 
EFS_Cl = Emissiefactor tijdens stationair draaien per cilinderinhoud [g/liter 

cilinderinhoud/uur] 
Cl = Cilinderinhoud van het mobiele werktuig (vermogen / 20) [liter] 

 
 
Voor de verdeling van de uren van het werktuig over belast en stationair draaien wordt 
respectievelijk 70% en 30% aangehouden. De emissieberekening is weergegeven in tabel 2.2 op 
de volgende pagina. 
  

 
3  Hulskotte, J. Verbeek, R., Emissiemodel Mobiele Machines gebaseerd op machineverkopen in combinatie met 

 brandstof Afzet (TNO-034-UT2009- 01782_RPT-ML), TNO Bouw en Ondergrond, november 2009 

 
4 https://www.aerius.nl/nl/factsheets/emissieberekening-mobiele-werktuigen/15-10-2020 
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Bijlage 2: Uitgangspunten emissie berekening 



Emissies mobiele werktuigen

Brandstof Werktuig Stage-klassse Vermogen
Draaiuren

belast

Draaiuren

onbelast
Lastfactor

Emissiefactor 

NOx (belast)

Emissiefactor 

NH3 (belast)

Emissiefactor 

NOx (onbelast)

Emissiefactor 

NH3 (onbelast)
Emissie NOx Emissie NH3

[kW] [uur] [uur] [-] [g/kWu] [g/kWu] [g/l/uur] [g/l/uur] [kg/jaar] [kg/jaar]

Boringen

diesel ditch witch STAGE IV 130 39,2 16,8 0,61 0,90 0,0025 10,00 0,0084 3,89 0,01

diesel boorrig STAGE IV 250 39,2 16,8 0,61 0,90 0,0024 10,00 0,0083 7,48 0,02

diesel mobiele kraan STAGE IV 105 39,2 16,8 0,61 0,90 0,0025 10,00 0,0084 3,14 0,01

diesel zuigwagen STAGE IV 300 56,0 0,0 0,69 1,00 0,0028 10,00 0,0083 11,64 0,03

diesel gorman pomp STAGE II 20 56,0 0,0 0,34 8,00 0,0032 13,90 0,0084 3,01 0,00

diesel gorman pomp STAGE IIIb 50 56,0 0,0 0,41 5,50 0,0029 14,20 0,0084 6,27 0,00

diesel boosterpomp STAGE IV 151 56,0 0,0 0,41 1,00 0,0029 10,00 0,0084 3,44 0,01

diesel bba pomp STAGE IIIb 40 56,0 0,0 0,41 5,50 0,0029 14,20 0,0084 5,02 0,00

diesel aggregaat STAGE IV 175 56,0 0,0 0,41 1,00 0,0029 10,00 0,0084 3,99 0,01

Open ontgravingen STAGE IV 0,0 0,0 10,00 0,0000

diesel rupskraan STAGE IIIb 150 682,5 292,5 0,69 4,40 0,0025 14,20 0,0084 343,25 0,20

diesel mobiele kraan STAGE IV 105 75,6 32,4 0,61 0,90 0,0025 10,00 0,0084 6,06 0,01

Bronbemaling STAGE IV 0,0 0,0 10,00 0,0000

diesel drainmachine STAGE II 328 16,8 7,2 0,61 4,90 0,0024 13,90 0,0084 18,11 0,01

diesel bemalingspomp Pre-STAGE 1991-STAGE I 5,5 2.018,1 864,9 0,34 10,80 0,0032 13,90 0,0084 43,55 0,01

diesel kleine spoelpomp Pre-STAGE 1991-STAGE I 5,5 25,2 10,8 0,34 10,80 0,0032 13,90 0,0084 0,54 0,00

diesel grote spoelpomp STAGE V 30 25,2 10,8 0,34 7,70 0,0029 10,00 0,0083 2,12 0,00

diesel spoelmachine STAGE II 78 25,2 10,8 0,41 5,70 0,0030 13,90 0,0084 5,15 0,00

diesel overslagpomp STAGE V 6,5 402,5 172,5 0,34 7,70 0,0029 10,00 0,0083 7,32 0,00

Blad 1 van 1
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Bijlage 3: AERIUS Berekening aanleg 110 kV 
verbinding 

Kenmerk: Rt2mknWHezie 
 
 



Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening Situatie 1

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

Rt2mknWHezie (17 december 2020)

pagina 1/13



Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

- -, - -

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Hengelo - Oele Rt2mknWHezie

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

17 december 2020, 11:33 2021 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 483,68 kg/j

NH3 < 1 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied Bijdrage

Lonnekermeer 0,01

Toelichting Realisatie kabel trace en stations

Rt2mknWHezie (17 december 2020)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Open ontgravingen
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

< 1 kg/j 349,31 kg/j

Bronbemaling
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

< 1 kg/j 79,82 kg/j

HDD17
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

< 1 kg/j 4,50 kg/j

HDD18
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 2,30 kg/j

HDD19
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

< 1 kg/j 3,90 kg/j

HDD20
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

< 1 kg/j 5,30 kg/j

Rt2mknWHezie (17 december 2020)Resultaten Situatie 1
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Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

HDD21
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

< 1 kg/j 5,80 kg/j

HDD22
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

< 1 kg/j 11,70 kg/j

HDD23
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

< 1 kg/j 5,90 kg/j

HDD24
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

< 1 kg/j 8,50 kg/j

Wegverkeer
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 2,24 kg/j

Wegverkeer
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 4,41 kg/j

Rt2mknWHezie (17 december 2020)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Resultaten
stikstof

gevoelige
Natura 2000

gebieden
(mol/ha/j)

Natuurgebied Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Lonnekermeer 0,01

Lemselermaten 0,01

Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek 0,01

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.

Rt2mknWHezie (17 december 2020)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Resultaten
per

habitattype
(mol/ha/j)

voor de 10
stikstofgevoelige

Natura 2000-
gebieden met het
hoogste resultaat

Lonnekermeer

Habitattype Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H4030 Droge heiden 0,01

H3130 Zwakgebufferde vennen 0,01

H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) 0,01

H3160 Zure vennen 0,01

H6410 Blauwgraslanden 0,01

H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen 0,01

H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm 0,01

Lemselermaten

Habitattype Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H91E0C Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen) 0,01

H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) 0,01

H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen 0,01

ZGH6410 Blauwgraslanden 0,01

H6410 Blauwgraslanden 0,01

H7230 Kalkmoerassen 0,01

Lg05 Grote-zeggenmoeras 0,01

H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm 0,01

Rt2mknWHezie (17 december 2020)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek

Habitattype Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden) 0,01

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.

Rt2mknWHezie (17 december 2020)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Emissie
(per bron)

Situatie 1

Naam Open ontgravingen
Locatie (X,Y) 247666, 476299
NOx 349,31 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Uitstoot
hoogte (m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Rupskraan 0,0 0,0 0,0 NOx
NH3

343,25 kg/j
< 1 kg/j

AFW Mobiele kraan 0,0 0,0 0,0 NOx
NH3

6,06 kg/j
< 1 kg/j

Naam Bronbemaling
Locatie (X,Y) 247666, 476299
NOx 79,82 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Uitstoot
hoogte (m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Drainmachine 0,0 0,0 0,0 NOx
NH3

18,11 kg/j
< 1 kg/j

AFW Bemalingspomp 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

43,55 kg/j
< 1 kg/j

AFW Kleine spoelpomp 4,0 4,0 0,0 NOx < 1 kg/j

AFW Grote spoelpomp 4,0 4,0 0,0 NOx 5,15 kg/j

AFW Spoelmachine 4,0 4,0 0,0 NOx 5,15 kg/j

AFW Overslagpomp 4,0 4,0 0,0 NOx 7,32 kg/j
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Naam HDD17
Locatie (X,Y) 249332, 477345
NOx 4,50 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Uitstoot
hoogte (m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW HDD 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

4,50 kg/j
< 1 kg/j

Naam HDD18
Locatie (X,Y) 248385, 476986
NOx 2,30 kg/j

Voertuig Omschrijving Uitstoot
hoogte (m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW HDD 4,0 4,0 0,0 NOx 2,30 kg/j

Naam HDD19
Locatie (X,Y) 247937, 476575
NOx 3,90 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Uitstoot
hoogte (m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW HDD boring 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

3,90 kg/j
< 1 kg/j
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Naam HDD20
Locatie (X,Y) 247680, 476320
NOx 5,30 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Uitstoot
hoogte (m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW HDD boring 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

5,30 kg/j
< 1 kg/j

Naam HDD21
Locatie (X,Y) 247690, 475954
NOx 5,80 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Uitstoot
hoogte (m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW HDD boring 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

5,80 kg/j
< 1 kg/j

Naam HDD22
Locatie (X,Y) 247723, 475094
NOx 11,70 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Uitstoot
hoogte (m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW HDD boring 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

11,70 kg/j
< 1 kg/j
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Naam HDD23
Locatie (X,Y) 247992, 474353
NOx 5,90 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Uitstoot
hoogte (m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW HDD boring 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

5,90 kg/j
< 1 kg/j

Naam HDD24
Locatie (X,Y) 248115, 474237
NOx 8,50 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Uitstoot
hoogte (m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW HDD boring 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

8,50 kg/j
< 1 kg/j
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Naam Wegverkeer
Locatie (X,Y) 248904, 474281
NOx 2,24 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 180,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

72,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 144,0 / jaar NOx
NH3

1,58 kg/j
< 1 kg/j

Naam Wegverkeer
Locatie (X,Y) 247877, 476157
NOx 4,41 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 180,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

72,0 / jaar NOx
NH3

1,02 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 144,0 / jaar NOx
NH3

3,12 kg/j
< 1 kg/j
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2020_20201216_c759386971

Database versie 2020_20201216_c759386971

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020
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1 Inleiding  

1.1 Aanleiding 

TenneT TSO B.V. (hierna: TenneT) is de netbeheerder voor het Nederlandse hoogspanningsnet 
voor elektriciteit (110kV en hoger). Als gevolg van veranderingen in het landelijke 380 kV-net en 
het regionale 110kV-net krijgen in de toekomst meerdere hoogspanningsverbindingen en 
hoogspanningsstations in de provincie Overijssel te maken met overbelastingen.  

 

Dit betekent dat er meer elektriciteit getransporteerd moet worden dan dat nu mogelijk is. In de 
toekomst vormt dit een risico voor de leveringszekerheid en de kwaliteit van het elektriciteitsnet. 
Door het elektriciteitsnet te versterken en uit te breiden worden overbelastingen voorkomen. 
Het bestaande elektriciteitsnet in Overijssel wordt uitgebreid met drie nieuwe ondergrondse 110 
kV kabelverbindingen. Het betreft nieuwe ondergrondse 110 kV kabelverbindingen tussen 
bestaande stations: 

 Nijverdal (NVD) - Rijssen (RS);  
 Almelo Mosterdpot (AMLM) – Hengelo Weideweg (HGLW); 
 Hengelo Weideweg (HGLW) - Hengelo Oele (HGLO).  
 
De ondergrondse 110kV kabelverbinding Hengelo Weideweg (HGLW) – Hengelo Oele (HGLO) ligt 
op grond van twee gemeenten: Hof van Twente en Hengelo. Deze verbinding kan op basis van de 
huidige bestemmingsplannen niet worden aangelegd. De bestemmingsplannen worden daarom 
herzien. Onderdeel van de besluitvormingsprocedure inzake de bestemmingsplannen is deze 
m.e.r.-beoordeling. Figuur 1.1 geeft de gehele ondergrondse 110kV kabelverbinding weer. 
 

 
Figuur 1.1: Overzichtskaart ondergrondse 110kV kabelverbinding Hengelo Weideweg (HGLW) naar Hengelo 
Oele (HGLO).  
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1.2 Waarom een m.e.r-beoordeling? 

Volgens het Besluit milieueffectrapportage dient voor activiteiten van onderdeel D te worden 
bepaald of er ten gevolge van de voorgenomen activiteit sprake kan zijn van belangrijke nadelige 
gevolgen voor het milieu. Voor het voornemen is categorie D 24. 2 uit het Besluit 
milieueffectrapportage van belang:  
 

 
 
Er is hier sprake van vormvrije m.e.r.-beoordeling, omdat de drempelwaarden van deze categorie 
D 24.2 uit het Besluit milieueffectrapportage niet worden overschreden. De voorgenomen 
wijziging heeft namelijk geen betrekking op een spanning van 150kV of meer. Het gaat om een 
spanning van 110kV. 
 
De op te stellen aanmeldingsnotitie ten behoeve van de m.e.r.-beoordeling gaat in op de 
mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu voor de gehele ondergrondse 110kV 
kabelverbinding. Met deze informatie kan het bevoegd gezag bepalen of er al dan niet een MER 
dient te worden opgesteld. 

1.3 Criteria voor het toetsen van activiteiten in een m.e.r-beoordeling? 

Wet milieubeheer en m.e.r.-beoordeling 
Volgens artikel 7.16 Wet milieubeheer deelt de initiatiefnemer het voornemen mee aan het 
bevoegd gezag.  
 
Bij deze mededeling dient in ieder geval de volgende informatie te worden verstrekt: 

a. een beschrijving van de activiteit, met in het bijzonder: 
1) een beschrijving van de fysieke kenmerken van de gehele activiteit en, voor zover 

relevant, van sloopwerken; 
2) een beschrijving van de locatie van de activiteit, met bijzondere aandacht voor de 

kwetsbaarheid van het milieu in de gebieden waarop de activiteit van invloed kan 
zijn; 

b. een beschrijving van de waarschijnlijk belangrijke gevolgen die de activiteit voor het 
milieu kan hebben; 

c. een beschrijving, voor zover er informatie over deze gevolgen beschikbaar is, van de 
waarschijnlijk belangrijke gevolgen die de activiteit voor het milieu kan hebben ten 
gevolge van: 
1) indien van toepassing, de verwachte residuen en emissies en de productie van 

afvalstoffen; 
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2) het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, met name bodem, land, water en 
biodiversiteit. 

 
Hierbij dient ook rekening te worden gehouden met de relevante criteria van bijlage III bij de 
m.e.r.-richtlijn en, voor zover relevant, met de beschikbare resultaten van andere relevante 
beoordelingen van gevolgen voor het milieu. 
Voorts kan bij de mededeling een beschrijving worden verstrekt van de kenmerken van de 
voorgenomen activiteit en van de geplande maatregelen om waarschijnlijke belangrijke nadelige 
gevolgen voor het milieu te vermijden of te voorkomen. Op grond van de mededeling (het 
voorliggende document) neemt het bevoegd gezag uiterlijk zes weken na ontvangst een 
beslissing omtrent de vraag of er bij de voorbereiding van het betrokken besluit voor de activiteit, 
vanwege de belangrijke nadelige gevolgen die zij voor het milieu kan hebben, een 
milieueffectrapport moet worden gemaakt (artikel 7.17 Wet milieubeheer). Het bevoegd gezag 
houdt bij zijn beslissing rekening met de in bijlage III bij de EU Richtlijn MER aangegeven criteria.  
 
Criteria EU Richtlijn 
Op grond van de EU Richtlijn MER bijlage III (genoemd in de Wet milieubeheer, artikel 7.16) moet 
worden getoetst op een aantal criteria. In de voorliggende notitie vindt deze toetsing plaats. 
 
1. Kenmerken van de projecten 
Bij de kenmerken van de projecten moet in het bijzonder in overweging worden genomen: 

a) de omvang en het ontwerp van het gehele project; 
b) de cumulatie met andere bestaande en/of goedgekeurde projecten; 
c) het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, met name land, bodem, water en 

biodiversiteit; 
d) de productie van afvalstoffen; 
e) verontreiniging en hinder; 
f) het risico van zware ongevallen en/of rampen die relevant zijn voor het project in 

kwestie, waaronder rampen die worden veroorzaakt door klimaatverandering, in 
overeenstemming met wetenschappelijke kennis; 

g) de risico's voor de menselijke gezondheid (bijvoorbeeld als gevolg van 
waterverontreiniging of luchtvervuiling). 

 
2. Plaats van de projecten 
De kwetsbaarheid van het milieu in de gebieden waarop de projecten van invloed kunnen zijn, 
moet in aanmerking worden genomen, en met name: 

a) het bestaande en goedgekeurde landgebruik; 
b) de relatieve rijkdom aan en beschikbaarheid, kwaliteit en regeneratievermogen van 

natuurlijke hulpbronnen (met inbegrip van bodem, land, water en biodiversiteit) in het 
gebied en de ondergrond ervan; 

c) het opnamevermogen van het natuurlijke milieu, met in het bijzonder aandacht voor de 
volgende typen gebieden: 

i. wetlands, oeverformaties, riviermondingen; 
ii. kustgebieden en het mariene milieu; 

iii. berg- en bosgebieden; 
iv. natuurreservaten en -parken; 
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v. gebieden die in de nationale wetgeving zijn aangeduid of door die wetgeving 
worden beschermd; Natura 2000-gebieden die door de lidstaten zijn 
aangewezen krachtens Richtlijn 92/43/EEG en Richtlijn 2009/147/EG; 

vi. gebieden waar de milieukwaliteitsnormen, in de wetgeving van de Unie 
vastgesteld en relevant voor het project, al niet worden nagekomen of worden 
beschouwd als niet-nagekomen; 

vii. gebieden met een hoge bevolkingsdichtheid; 
viii. landschappen en plaatsen van historisch, cultureel of archeologisch belang. 

 
3. Soort en kenmerken van het potentiële effect 
De waarschijnlijk aanzienlijke milieueffecten van projecten moeten, in samenhang met de onder 
punten 1 en 2 van deze bijlage hierboven uiteengezette criteria, in aanmerking worden genomen, 
met aandacht voor het effect van het project op de in artikel 3, lid 1, uiteengezette factoren, met 
inachtneming van: 

a) de orde van grootte en het ruimtelijk bereik van de effecten (bijvoorbeeld geografisch 
gebied en omvang van de bevolking die getroffen kan worden); 

b) de aard van het effect; 
c) het grensoverschrijdend karakter van het effect; 
d) de intensiteit en de complexiteit van het effect; 
e) de waarschijnlijkheid van het effect; 
f) de verwachte aanvang, de duur, de frequentie en de omkeerbaarheid van het effect; 
g) de cumulatie van effecten met de effecten van andere bestaande en/of goedgekeurde 

projecten; 
h) de mogelijkheid om de effecten doeltreffend te verminderen. 

1.4 Leeswijzer en bronnen 

Het vervolg van het rapport is als volgt opgebouwd: 

• hoofdstuk 2: de plaats van de activiteit en de kenmerken van de activiteit (aard en omvang, 
de wijze van aanleg);  

• hoofdstuk 3: de kenmerken van het potentiële effect van de activiteit; 

• hoofdstuk 4: conclusie. 
 
Voor de projectinformatie zijn de onderstaande rapportages evenals de door de opdrachtgever 
aangeleverde stukken geraadpleegd.  
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2 Plaats en kenmerken van de activiteit 

2.1 Beschrijving van de activiteit 

De aan te leggen ondergrondse 110kV kabelverbinding loopt door twee verschillende 
gemeenten. In figuur 2.1 is de gehele ondergrondse 110kV kabelverbinding weergegeven.  
 

 
Figuur 2.1 Overzichtskaart ondergrondse 110kV kabelverbinding Hengelo Weideweg (HGLW) - Hengelo Oele 
(HGLO).  

 

Voor de aanleg van de ondergrondse 110kV kabelverbinding worden onderstaande 
werkzaamheden uitgevoerd: 

 Het aanleggen van werkstroken en de benodigde bouwwegen naar de werkstroken t.b.v. het 
aanbrengen van horizontaal gestuurde boringen (verder te noemen HDD's) en de aanleg van 
kabels in open ontgraving. 

 Het tracé wordt deels door open ontgravingen aangelegd en deels door gestuurde boringen 
(HDD). Naar verwachting wordt bij open ontgravingen de sleuf 4 m breed (maaiveld en 
onderin 1,3 m) en zal er tot een diepte van 2,1 m –mv grond worden ontgraven. In figuur 2.2 
is een schematische weergave hiervan opgenomen. In figuur 2.1 is weergegeven welk deel 
door open ontgraving wordt aangelegd en welk deel via boringen. 

 Uiteindelijk zal na aanleg van de ondergrondse 110kV kabelverbinding het plangebied in 
oorspronkelijke staat worden hersteld en krijgt het de oorspronkelijke functie terug. 
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Figuur 2.2: Schematische weergave sleufdoorsnede incl. ligging/aard werkstrook (werkweg incl. 
grondopslag en werkpad), bron TenneT. Omdat het een schematische weergave is komen de 
maatvoeringen niet helemaal overeen met hetgeen hierboven is beschreven. 

2.2 Energie en emissie 

Het actuele gebruik van het projectgebied verandert na afronding van de activiteiten niet. De 
kabel wordt ondergronds aangelegd en vervolgens weer in de oude situatie hersteld. De energie 
en emissie van voorgenomen ontwikkeling worden bij de effectbeschrijving beschouwd. Voor de 
aanlegwerkzaamheden worden diverse mobiele werktuigen en transportmiddelen (zoals 
vrachtwagens) gebruikt. De energie daarvoor wordt geleverd door dieselolie en ook door 
elektriciteit uit het net. In het kader van de werkzaamheden is geen sprake van specifieke risico’s 
voor zware ongevallen of rampen in en in de omgeving van het projectgebied. Door de 
aanlegwerkzaamheden is, conform regelgeving, sprake van emissies ten aanzien van geluid, licht 
en lucht. Bij de effectbeschrijving in hoofdstuk 3 wordt hierop nader ingegaan. 
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3 Kenmerken van het potentiële effect  

De werkzaamheden hebben mogelijk invloed op het milieu. In dit hoofdstuk zijn de mogelijke 
milieueffecten van de aanlegwerkzaamheden beschreven. De onderzoeken die worden genoemd 
zitten als bijlage bij het bestemmingsplan. 

3.1 Archeologie en cultuurhistorie 

Op grond van de Erfgoedwet dient rekening te worden gehouden met de in de grond aanwezige 
dan wel te verwachten monumenten. Deze verantwoordingsplicht omvat zowel het boven- als 
ondergronds erfgoed. Op welke plaatsen archeologisch onderzoek aan de orde is, wordt op 
grond van gemeentelijk of provinciaal beleid bepaald. 
 
In het kader van het bestemmingsplan is archeologisch bureau onderzoek, een inventariserend 
veldonderzoek (IVO) door middel van boringen en een IVO door middel van proefsleuven 
uitgevoerd. 
 
Uit de onderzoeken volgt, dat er geen bodem of landschappelijke situatie is aangetroffen, die de 
aanwezigheid van archeologische vindplaatsen in het plangebied ondersteunt (morenevlakte 
veelal zonder dekzanddek, geploegde/ontgonnen AC-profielen en geen esdek).  Derhalve is 
geadviseerd tot vrijgave van het tracé over te gaan. De (selectie)adviezen zijn per rapport 
voorgelegd en overgenomen door de adviseur van het bevoegd gezag, dhr. A. Vissinga 
(bureauonderzoek en IVO d.m.v. boringen 23-09-2020, IVO d.m.v. proefleuven 8-2-2021). 
 
Opgemerkt wordt opgemerkt dat geen rekening is gehouden met tijdelijke werkwegen. Indien de 
bodem ter plaatse van de mogelijke werkwegen dieper dan 0,4 m verstoord wordt, geldt voor 
deze gebieden een archeologische onderzoeksplicht.  
 
Conclusie 
Er kan worden geconcludeerd dat het voornemen niet tot belangrijke nadelige milieueffecten 
leidt betreffende het thema archeologie en cultuurhistorie (landschap). 

3.2 Natuur 

De voorgenomen werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd indien deze niet in strijd zijn met 
de Wet natuurbescherming en het beleid van het Natuurnetwerk Nederland. Daarom is inzicht 
gewenst in de aanwezigheid van beschermde soorten en beschermde gebieden binnen de 
invloedssfeer van werkzaamheden en de effecten hierop. Dit is gedaan op basis van een 
Natuurtoets. De conclusies hiervan zijn hieronder uiteengezet. 
 
Conclusies gebiedsbescherming Natuurtoets 
Natuurnetwerk Nederland 
Het voorgenomen tracé loopt op een aantal plaatsen door NNN-gebieden. Op plaatsen waar het 
tracé NNN-gebieden doorkruist wordt de kabel aangelegd door middel van een gestuurde boring. 
Op een aantal plaatsen die vlak langs NNN-gebieden lopen wordt het tracé echter door middel 
van een open ontgraving aangelegd.  
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Lokaal vormt de waterhuishouding een aandachtspunt bij de open ontgravingen, waarbij de 
werkzaamheden grondwaterneutraal moeten worden uitgevoerd. Indien deze maatregelen niet 
opgevolgd worden dan is mogelijk sprake van negatieve effecten op de wezenlijke kenmerken en 
waarden van de aangrenzende NNN-gebieden. 
 
De werkzaamheden hebben een tijdelijk karakter waardoor geen langdurig ruimtebeslag 
plaatsvindt in een gebied dat is aangewezen onder het NNN. Door het tijdelijke karakter en de 
aard van de werkzaamheden kan de huidige situatie na afronding van de werkzaamheden 
hersteld worden. 
 
In het geval van aantasting van een NNN-gebied dienen vervolgstappen genomen te worden en is 
een aanvullende uitwerking en afstemming met het bevoegd gezag noodzakelijk.  
Ter plaatse van de locaties waar de kabels door middel van een open ontgraving worden 
aangelegd, wordt het grondwater door middel van bronbemaling tot een diepte van twee meter 
onder het maaiveld weggepompt. Hierdoor kan schade ontstaan aan de nabij gelegen NNN-
gebieden. Wanneer aan de volgende voorwaarde wordt voldaan zullen negatieve effecten op de 
wezenlijke en kenmerkende waarden van NNN gebieden nihil zijn. Het onttrokken grondwater 
ter hoogte van het tracé langs de Dekkersweg in Delden moet in de greppel die langs de 
Dekkersweg loopt worden gepompt, zodat het weggepompte grondwater direct in het NNN-
gebied terugvloeit. De maatregel wordt getroffen. 
 
Natura 2000 
Het projectgebied ligt niet in een Natura 2000-gebied. In de omgeving van het projectgebied 
worden wel Natura 2000-gebieden aangetroffen. Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied is het 
Lonnekermeer op een afstand circa vijf kilometer ten oosten van het eindstation in Hengelo. 
Verder liggen op meer dan zes kilometer vanaf het tracé de natura 2000-gebieden 
Lemselermaten, Wierdenseveld en Borkeld. 
 
Op een dergelijke afstand kan een groot aantal verstoringsfactoren op voorhand uitgesloten 
worden, zoals oppervlakteverlies, versnippering, verstoring door geluid, verstoring door licht en 
verstoring door trillingen.  
 
Negatieve effecten op stikstofgevoelige habitattypen als gevolg van verzuring en vermesting door 
stikstof uitstoot tijdens de uitvoeringsfase kunnen niet worden uitgesloten. In het Lonnekermeer 
komen de stikstofgevoelige habitattypen H7230 Kalkmoerassen, H6410 Blauwgraslanden en 
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen voor. Toetsing van deze effecten dient plaats te 
vinden op basis van de geldende stand van wetgeving rond stikstofdepositie met behulp van het 
voorgeschreven rekeninstrumentarium. De berekeningen zijn uitgevoerd en worden verderop in 
deze paragraaf beschreven. 
 
  



Aanmeldingsnotitie m.e.r-beoordeling 
Ondergrondse 110kV-kabelverbinding 
projectnummer 452535.100 
2 maart 2021 revisie 0A 
TenneT TSO B.V. 

 
 
 
 

Blad 9 van 18 

 

Tabel 3.1. Overzicht conclusies en vervolgstappen gebiedsbescherming en bescherming houtopstanden.  

 
 
Bescherming houtopstanden 
Opgemerkt wordt dat de ligging van de ondergrondse 110kV kabelverbinding naar aanleiding van 
het natuuronderzoek is aangepast, waarbij rekening is gehouden met voorkomen van negatieve 
gevolgen voor bomen. 
 
Stikstofonderzoek 
De stikstofberekeningen zijn conform het advies uit de natuurtoets uitgevoerd. 
 
Uit de met AERIUS Calculator uitgevoerde berekeningen blijkt dat als gevolg van het project de 
stikstofdepositie ter plaatse van relevante Natura 2000-gebieden toeneemt.  
Uit de berekening van het project blijkt dat het extra verkeer dat van en naar de projectlocatie 
gaat rijden en het gebruik van mobiele werktuigen leidt tot een maximale depositie van 0,01 mol 
N/ha/jaar. Gezien deze bijdrage kunnen significante negatieve effecten op voorhand niet worden 
uitgesloten. Deze bijdrage is berekend voor het stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden 
Lonnekermeer, Lemselermaten en Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek.  
 
Ten aanzien van projecten met een kleine, tijdelijke depositie zegt BIJ12 het volgende: Voor 
tijdelijke projecten met een geringe toename van de stikstofdepositie kleiner dan of gelijk aan 
0,05 mol N/ha/jaar over een periode van twee jaar in de aanlegfase (of een equivalent daarvan), 
kan er tegenwoordig, vanuit onder andere de spreiding van mobiele werktuigen, beredeneerd 
worden dat negatieve gevolgen op stikstofgevoelige habitattypen en leefgebieden op voorhand 
kunnen worden uitgesloten. De berekende deposities vallen binnen de gestelde drempelwaarde. 
Het is aan de betreffende omgevingsdienst (Omgevingsdienst Achterhoek) om te bepalen of zij 
bovenstaande redeneerlijn volgen.  
 
De bovenstaande redeneerlijn heeft betrekking op mobiele werktuigen en ander materieel, die 
tijdelijk stikstofemissies veroorzaken. Dit materieel wordt, verspreid over Nederland, telkens 
opnieuw ingezet voor verschillende projecten. De emissies van dit materieel vormen daardoor 
bestaande emissiebronnen die al sinds de aanwijzing van de Natura 2000-gebieden onderdeel 
uitmaken van de bestaande achtergronddepositie. Dit materieel veroorzaakt ten opzichte van de 
totale achtergronddepositie een minieme deken die, voor wat betreft de ruimtelijke verdeling, 
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vrijwel constant is. De emissie veroorzaakt door dit materieel is bovendien in de loop van de tijd 
steeds lager geworden door het schoner worden van motoren en het toepassen van emissie 
reducerende technieken. 
 
Conclusies soortenbescherming natuurtoets 
In het projectgebied komen beschermde soorten voor die mogelijk negatieve effecten 
ondervinden als gevolg van de voorgenomen werkzaamheden. In de nabijheid van het 
projectgebied zijn tevens mogelijk jaarrond beschermde vogelnesten aanwezig. Verder kunnen er 
verblijfplaatsen en essentiële vliegroutes van vleermuizen binnen de invloedsfeer van de 
werkzaamheden aanwezig zijn. Mogelijk zijn beschermde soorten uit de volgende soortgroepen 
binnen de invloedsfeer van de werkzaamheden aanwezig: amfibieën, reptielen, libellen, 
dagvlinders en vaatplanten. In tabel 4.2 is aangegeven welke gevolgen de mogelijke 
aanwezigheid van (het leefgebied van) deze soorten heeft voor het voorliggende project. 
Aangegeven is of een nader onderzoek nodig is, of er sprake is van een overtreding van de Wet 
natuurbescherming, of dit middels maatregelen voorkomen kan worden en of bij de uitvoering 
van het project een ontheffing nodig is. In Hoofdstuk 5 van de Natuurtoets (bijlage 6) staat de 
onderbouwing voor de gegeven conclusies. Na het terreinbezoek kan pas op een realistische 
wijze beoordeeld worden voor welke soorten binnen het projectgebied potentieel geschikt 
leefgebied aanwezig is. 
 
Tabel 4.2: Mogelijk voorkomen van en effecten op beschermde soorten in het projectgebied. 
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Zorgplicht 
In de Wet natuurbescherming is een zorgplicht opgenomen. In het tekstkader in Bijlage I staat 
het wetsartikel uitgeschreven. De zorgplicht houdt in dat planten en dieren niet onnodig 
vernield/gedood of verstoord mogen worden. De initiatiefnemer/uitvoerder is verantwoordelijk 
voor een adequate naleving van de algemene zorgplicht tijdens de uitvoering van de 
werkzaamheden. 
 
Conclusie 
Er kan worden geconcludeerd dat het voornemen niet tot belangrijke nadelige milieueffecten 
leidt betreffende het thema ecologie. 

3.3 Water 

Het plangebied ligt in het beheersgebied van het Waterschap Vechtstromen.   
 
Een Keur is een stelsel van gebods- en verbodsbepalingen voor het in stand houden van de 
waterkeringen, waterhuishouding en wegen. In de Legger zijn de watergangen opgenomen, 
waarop de keur van toepassing is. Een legger is een aanvulling op de Keur. Uit de Legger blijkt dat 
voor de ondergrondse 110kV kabelverbinding in de gemeente Hof van Twente geen eisen zijn 
opgenomen. De ondergrondse 110kV kabelverbinding leidt verder niet tot effecten op het 
grondwater. Het deel van de kabelverbinding dat met gestuurde boringen, persingen en open 
ontgravingen onder de grond wordt aangelegd leidt niet tot extra verhard oppervlak op 
maaiveld. 
 
Conclusie 
Er kan worden geconcludeerd dat het voornemen niet tot belangrijke nadelige milieueffecten 
leidt betreffende het thema water. 

3.4 Bodem 

Er is een milieuhygiënisch vooronderzoek en een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd voor 
de gehele ondergrondse 110kV kabelverbinding. Doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in 
de mogelijke bedrijfsactiviteiten en de hieraan gerelateerde risicovolle locaties die in het 
verleden hebben plaatsgevonden en/of nog steeds plaatsvinden. Inzicht in de milieuhygiënische 
bodemkwaliteit is noodzakelijk om de geplande werkzaamheden mogelijk te maken. 
 
Milieuhygiënisch vooronderzoek 
Op basis van de verzamelde informatie wordt in het milieuhygiënsch vooronderzoek het 
volgende geconcludeerd:  

• Uit de bodemkwaliteitskaart van regio Twente blijkt dat de boven- en ondergrond van de 
ondergrondse 110kV kabelverbinding voldoen aan de klasse natuur/landbouw. 

• Er wordt één voormalige watergang en een voormalig heideven gekruist. Het voormalig 
heideven worden gekruist door middel van een gestuurde boring. De watergang wordt in 
open ontgraving gekruist. Deze watergang is in de periode tussen 1970 en 1995 aanwezig 
geweest. Verwacht wordt dat de watergang is gedempt met gebiedseigen grond en is 
daarom als onverdacht aangemerkt. De voormalige watergang en het voormalig heideven 
behoeven geen verdere aandacht. 
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• Ter plaatse van de watergang haaks op de Dekkersweg is in het verleden onderzoek 
uitgevoerd. De watergang is over meerdere kilometers onderzocht waarbij (plaatselijk) een 
verontreiniging met kwik is aangetoond. Tevens is bekend dat er saneringen hebben 
plaatsgevonden. Alle watergangen die door de ondergrondse 110kV kabelverbinding in open 
ontgraving worden gekruist (waaronder genoemde watergang) worden verkennend 
onderzocht. Dit onderzoek (waarbij onderzoek naar kwik onderdeel van uitmaakt) is 
voldoende intensief om de actuele kwaliteit van de waterbodem vast te leggen. 

• Verder zijn er op de ondergrondse 110kV kabelverbinding (zowel HDD als open ontgraving) 
geen verdachte activiteiten en/of bekende bodemverontreinigingen naar voren gekomen op 
basis van onderhavig vooronderzoek. 

 
Ten behoeve van het voorgenomen verkennend bodemonderzoek worden de volgende 
aanbevelingen gedaan. 
 
Voor het onverdachte deel van het tracé kunnen de graafwerkzaamheden worden uitgevoerd op 
basis van de bodemkwaliteitskaart. Op aangeven van de opdrachtgever wordt op alle 
tracégedeelten die in open ontgraving worden aangelegd een verkennend bodemonderzoek 
uitgevoerd. Deze tracédelen kunnen worden onderzocht conform de strategie voor een 
onverdachte lijnvormige locatie (ONV-L). 
 
Verkennend bodemonderzoek 
In het uitgevoerde landbodemonderzoek is overeenkomstig de NEN 5740 de milieuhygiënische 
bodemkwaliteit ter plaatse van de onderzoekslocatie vastgesteld. Uit de resultaten van dit 
onderzoek blijkt het volgende: 

• Ter plaatse van de voormalige perceelsontsluiting aan de Nijhuisbinnenweg zijn slechts 
sporen puin waargenomen. Omdat er geen aanwijzingen zijn voor asbest verdachte 
activiteiten en het slechts gaat om sporen puin is de locatie daarom voor het voorkomen van 
asbest als onverdacht beschouwd. 

• Ter plaatse van boring 24 zijn in de bodemlaag van 0,40 tot 0,65 m -mv sporen puin 
waargenomen. In de bodemlaag zijn geen van de parameters uit het standaardpakket 
verhoogd aangetoond. 

• In het funderingsmateriaal van de Woolderesweg is geen asbest aangetoond. Omdat niet 
voldoende materiaal kon worden verzameld zijn de resultaten indicatief. 

• In de grond zijn maximaal licht verhoogde gehalten (overschrijding streefwaarde) aan 
cadmium, kobalt, kwik, nikkel en PCB gemeten. 

• In alle mengmonsters van de bovengrond en in het mengmonster MMOG2B van de 
ondergrond zijn één of meerdere PFAS componenten in gehalten hoger dan de detectiegrens 
zijn aangetoond. GenX is in geen van de onderzochte grondmonsters gemeten. De grond is 
op basis van PFAS over het algemeen beoordeeld als Landbouw/Natuur en plaatselijk als 
Wonen/Industrie. 

• In het grondwater zijn maximaal licht verhoogde concentraties aan barium aangetoond, de 
verhoogde concentraties hebben naar verwachting een natuurlijke herkomst.  

• Op basis van de CROW400 is voor het gehele tracé de basishygiëne van toepassing. 
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De resultaten van dit bodemonderzoek vormen geen belemmeringen voor de aanleg van de 
110 kV kabelverbinding, met het volgende aandachtspunt: 

• Tijdens de uitvoering van de graafwerkzaamheden ten behoeve van de aanleg van de 
kabels dient men alert te blijven op bodemvreemde materialen. 

 
Conclusie 
Er kan worden geconcludeerd dat het voornemen niet tot belangrijke nadelige milieueffecten 
leidt betreffende het thema bodem.  

3.5 Verkeer en transport 

Aanleg  
De aanlegwerkzaamheden hebben geen gevolgen voor de overige infrastructuur in het gebied. 
Wel kan er tijdens de uitvoering mogelijk beperkt hinder ondervonden worden door een 
toename van verkeersintensiteiten in de nabijheid van het projectgebied. Naar verwachting kan 
het bestaande wegennetwerk de tijdelijke toename van het aantal verkeersbewegingen in de 
aanlegfase goed verwerken. In het kader van de voorbereiding van de uitvoeringsactiviteiten zal 
in overleg met de wegbeheerders worden nagegaan of/welke specifieke verkeersmaatregelen 
nodig zijn (bijvoorbeeld in de vorm van bebording). Daarnaast worden tijdelijke bouwwegen 
aangelegd. Na aanleg wordt de situatie weer hersteld. 
 
Gebruik 
In de gebruiksfase vindt een enkele verkeersbeweging plaats ten behoeve van onderhoud en 
beheer. Er worden geen ontwikkelingen toegelaten die leiden tot een substantiële toename van 
het verkeer. 
 
Conclusie 
Geconcludeerd wordt dat het voornemen niet tot belangrijke nadelige milieueffecten leidt 
betreffende het thema verkeer en transport. 

3.6 Geluid 

Aanleg 
Ten behoeve van de realisatie vindt een aantal werkzaamheden plaats. De werkzaamheden 
vinden overdag plaats. Deze werkzaamheden en het hierbij in te zetten materieel veroorzaken 
een bepaalde geluidsbelasting op de omgeving. De effecten vanwege de geluidshinder op 
omwonenden treden alleen op tijdens de aanleg van de ondergrondse 110kV kabelverbinding.  
 
De ene activiteit duurt langer dan de andere activiteit en iedere activiteit heeft een andere 
geluidssterkte. Het gaat hierbij om tijdelijk geluid veroorzaakt door vrachtverkeer, graven en 
boren.  De Wet geluidhinder bevat geen regels voor dergelijke tijdelijke situaties.  
 
Mogelijk is wel de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) van toepassing op de aanlegfase. De 
werkzaamheden zullen binnen de gestelde normen van de APV worden uitgevoerd. De realisatie 
van de ondergrondse 110kV kabelverbinding is vanuit het aspect geluid aanvaardbaar. 
 
Gebruik 
De uiteindelijke ondergrondse kabels zijn volledig geluidloos. 
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Conclusie 
Er kan worden geconcludeerd dat het voornemen niet tot belangrijke nadelige milieueffecten 
leidt betreffende het thema geluid. 

3.7 Lucht 

Aanleg  
Het in te zetten materieel tijdens de aanlegwerkzaamheden hebben een tijdelijke emissie naar de 
lucht. Daarnaast kan bij droge grond bij graafwerkzaamheden door verstuiving enige emissie van 
stof plaatsvinden. Gezien het feit dat de werkzaamheden plaatsvinden in een beperkt gebied en 
het tijdelijke karakter van de aanlegwerkzaamheden (en daarmee de emissies), worden de 
effecten op de luchtkwaliteit niet relevant (verwaarloosbaar) geacht. Naar verwachting is het 
aantal verkeersbewegingen in de aanlegfase dermate laag dat wordt voldaan aan de 
voorwaarden gesteld in het Besluit NIBM en de Regeling NIBM. 
 
Gebruik  
In de gebruiksfase vindt een enkele verkeersbeweging plaats ten behoeve van onderhoud en 
beheer. Vanuit het oogpunt van luchtkwaliteit zijn er geen belemmeringen. Er worden geen 
ontwikkelingen toegelaten die leiden tot een substantiële toename van het verkeer in de 
gebruiksfase. 
 
Conclusie 
Derhalve wordt geconcludeerd dat het voornemen niet tot belangrijke nadelige milieueffecten 
leidt betreffende het thema luchtkwaliteit.  

3.8 Licht 

Aanleg 
Uitgangspunt is dat de aanlegwerkzaamheden overdag plaatsvinden. Alleen bij bijzondere 
omstandigheden kan het noodzakelijk zijn om ook ’s avonds of ’s nachts te werken. Het gaat 
hierbij om een kans op tijdelijke lichthinder veroorzaakt door het in te zetten materieel. 
Eventuele lichthinder is naar verwachting niet aan de orde mede gezien de tijdelijke duur van de 
werkzaamheden.  
 
Gebruik 
Er zijn drie soorten effecten van kunstmatige verlichting: 
 hinder voor de mens; 
 hinder/verstoring voor de natuur; 
 horizonvervuiling. 
 
Hinder voor de mens 
Hinder bij mensen ontstaat wanneer men zich niet kan onttrekken aan het aanwezige kunstlicht, 
terwijl er wel behoefte aan is. Bijvoorbeeld om te kunnen rusten of slapen. Bij de beoordeling van 
lichthinder voor mensen wordt er een afweging gemaakt tussen maatschappelijke belangen 
(veiligheid op straat of bijvoorbeeld bruikbaarheid sportvelden) en de hinderbeleving. Er zijn in 
de gebruiksfase geen lichtbronnen die lichthinder kunnen veroorzaken voor de mens. 
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Hinder voor natuur 
Nachtelijk kunstmatige verlichting kan het gedrag van dieren (negatief) beïnvloeden. Naast 
mogelijke aanpassingen van de levenscyclus aan de kunstmatige verlichting, kan er sprake zijn 
van desoriëntatie, afstoting of aantrekking. Deze effecten kunnen leiden tot uitputting en sterfte. 
Ook kan kunstmatige verlichting als een barrière werken bij migrerende dieren. De verschillende 
negatieve effecten van kunstmatige verlichting hebben niet alleen een individueel effect. Er zijn i 
de gebruiksfase geen lichtbronnen die lichthinder kunnen veroorzaken voor de natuur. 
 
Horizonvervuiling 
Bij horizonvervuiling gaat het om de zichtbaarheid van licht op langere afstand. Bijvoorbeeld het 
zichtbaar zijn van een open stal of een verlicht sportveld in een open landschap. Het gaat hierbij 
om grotere afstanden. Er zijn in de gebruiksfase geen lichtbronnen die lichthinder kunnen 
veroorzaken voor de mens. 
 
Conclusie 
Op basis van bovenstaande gegevens kan worden geconcludeerd dat het voornemen niet tot 
belangrijke nadelige milieueffecten leidt betreffende het thema licht. 

3.9 Gezondheid 

Mede op basis van de beoordeling ten aanzien van lucht, licht en geluid is er geen sprake van 
specifieke risico’s door het voornemen voor de volksgezondheid of voor bijvoorbeeld 
waterverontreiniging of luchtvervuiling. 
 
Voor wat betreft de sterkte van elektrische en magnetische velden geldt dat deze afhankelijk is 
van de aanwezige spanning (elektrisch veld) of de stroomsterkte (magnetisch veld), maar ook 
sterk afhankelijk is van de afstand tot de bron. Net als bij een warmtebron geldt voor elektrische 
en magnetische velden dat de veldsterkte snel afneemt wanneer de afstand tot de bron groter is. 
Bij ondergrondse hoogspanningskabels spelen elektrische velden geen rol. Door de metalen 
beschermingsmantel om de kabel wordt het elektrisch veld volledig afgeschermd.  
 
Voor wat betreft magneetvelden rond hoogspanningsinfrastructuur geldt een grenswaarde van 
maximaal 100 microtesla. Deze waarde komt voort uit aanbevelingen van de Europese Unie en 
geldt als norm voor de maximale blootstelling aan burgers. Het volledige hoogspanningsnet van 
TenneT voldoet aan deze norm op alle voor publiek toegankelijke plaatsen.  
 
Het toenmalige ministerie van VROM (nu ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) heeft 
aanvullend in 2005 een beleidsadvies aan gemeenten, provincies en netbeheerders voor 
bovengrondse hoogspanningslijnen gegeven. De kern van het beleidsadvies luidt als volgt: 
 
Op basis van het voorgaande adviseer ik u om bij de vaststelling van streek- en 
bestemmingsplannen en van de tracés van bovengrondse hoogspanningslijnen, dan wel bij 
wijzigingen in bestaande plannen of van bestaande hoogspanningslijnen, zo veel als redelijkerwijs 
mogelijk is te vermijden dat er nieuwe situaties ontstaan waarbij kinderen langdurig verblijven in 
het gebied rond bovengrondse hoogspanningslijnen waarbinnen het jaargemiddelde 
magneetveld hoger is dan 0,4 microtesla (de magneetveldzone).  
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Het beleidsadvies is alleen van toepassing op bovengrondse hoogspanningsverbindingen. Andere 
elektrische infrastructuur of voorzieningen zoals ondergrondse hoogspanningsverbindingen, 
hoogspanningsstations, transformatorhuisjes, spoorlijnen, tramwegen en dergelijke vallen niet 
onder het beleidsadvies. Het beleidsadvies is dus niet van toepassing op de ondergrondse 
kabelverbinding die in dit bestemmingsplan planologisch mogelijk wordt gemaakt. 
De realisatie van de ondergrondse 110kV kabelverbinding is vanuit het aspect gezondheid 
aanvaardbaar. Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat er binnen de belemmerende strook 
geen gevoelige objecten aanwezig zijn. 
 
Conclusie 
Op basis van bovenstaande gegevens kan worden geconcludeerd dat het voornemen niet tot 
belangrijke nadelige milieueffecten leidt betreffende het thema licht. 

3.10 Veiligheid 

Externe veiligheid heeft betrekking op de gevaren die mensen lopen als gevolg van aanwezigheid 
in de directe omgeving van een ongeval waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken. 
 
Op basis van de website www.risicokaart.nl zijn de bestaande risicobronnen geraadpleegd. 
Hieruit volgt dat de ondergrondse 110kV kabelverbinding een aantal aardgasleidingen kruist  Dit 
betreft de volgende aardgasleiding: 

• Naam A-670, diameter 762 mm, wanddikte 10 mm, maximale werkdruk 80 bar. 

• Naam A-670, diameter 762 mm, wanddikte 10 mm, maximale werkdruk 80 bar. 
 
Bij de keuze voor de ligging van de ondergrondse 110kV kabelverbinding is rekening gehouden 
met de veiligheidsafstanden uit het Handboek Risicozonering Windturbines. Aan de 
veiligheidsafstand van minimaal 245 meter wordt voldaan. 
 
De aanwezigheid  van de aardgasleiding brengt risico's met zich mee. De betrokken beheerders, 
TenneT en Gasunie, stemmen een en ander op elkaar af. Daar waar noodzakelijk worden 
maatregelen getroffen.  
 
Conclusie 
Er kan worden geconcludeerd dat het voornemen niet tot belangrijke nadelige milieueffecten 
leidt betreffende het thema veiligheid. 

3.11 Effectkenmerken 

Orde van grootte en het ruimtelijk bereik van het effect (geografisch gebied en omvang van de 
bevolking die getroffen kan worden) 

• Orde van grootte van het effect: zie paragraaf 3.1 t/m 3.10. 

• Bereik van het effect: lokaal tot zeer lokaal. 

• Getroffen bevolking: niet van toepassing. 
 
Aard van het effect 

• Aard van de effecten: zie paragraaf 3.1 t/m 3.10. 
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Grensoverschrijdende karakter van het effect 

• Er is geen sprake van een grensoverschrijdend effect. 
 
Intensiteit en de complexiteit van het effect 

• De effecten zijn beperkt qua intensiteit en complexiteit (geen vervolgeffecten of indirecte 
effecten verwacht). 
 

Waarschijnlijkheid van het effect 

• Beperkte emissies geluid, lucht en licht zijn zeker. 
 
Verwachte aanvang, de duur, de frequentie en de omkeerbaarheid van het effect 

• Verwachte aanvang: 2022. 

• Duur en periode indicatief: circa 1 jaar. 

• Frequentie: deze beoordeling betreft éénmalig de beschreven activiteiten. 

• Er is geen sprake van onomkeerbare effecten. 
 

Cumulatie van effecten met de effecten van andere bestaande en/of goedgekeurde projecten 
Er zijn geen andere projecten of ontwikkelingen in de omgeving bekend die zouden kunnen 
leiden tot cumulatieve effecten, door bijvoorbeeld een toename van het verkeer. Omdat de 
verwachte effecten beperkt van omvang zijn, zal ook voor andere aspecten de cumulatie met 
effecten van andere ontwikkelingen niet tot aanmerkelijke effecten leiden. 
 
Mogelijkheid om de effecten doeltreffende te verminderen 
Per onderdeel worden de effecten van het plan zo summier mogelijk gehouden. Zoals gesteld 
worden een aantal maatregelen genomen gevolge ecologie. Er hoeven verder geen maatregelen 
genomen voor de mitigatie van (mogelijke) effecten. 
 

  



Aanmeldingsnotitie m.e.r-beoordeling 
Ondergrondse 110kV-kabelverbinding 
projectnummer 452535.100 
2 maart 2021 revisie 0A 
TenneT TSO B.V. 

 
 
 
 

Blad 18 van 18 

 

4 Conclusie 

Op grond van het voorgaande wordt geconcludeerd dat er geen sprake is van waarschijnlijk 
belangrijke gevolgen voor het milieu zoals bedoeld in artikel 7.16 en 7.17 Wet milieubeheer en is 
het maken van een milieueffectrapport voor de besluitvorming over het plan niet nodig. Deze 
beoordeling ligt formeel bij het bevoegd gezag. 
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1 INLEIDING 

1.1  Aanleiding 

AVG Explosieven Opsporing Nederland (hierna: AVG) heeft in opdracht van Antea Group een vooronderzoek 

naar de aanwezigheid van conventionele explosieven (hierna: CE) uitgevoerd ter plaatse van de projectlocatie  

110 kV Kabeltracé Hengelo Weideweg (HGLW) – Hengelo Oele (HGLO), zie afbeelding 1. Hier worden in de 

toekomst diverse bodemingrepen uitgevoerd. TenneT heeft in het 110 kV netdeel Harculo-Hengelo verschil-

lende knelpunten gesignaleerd die een risico vormen voor de continuïteit van de elektriciteitsvoorziening in de 

omgeving van Hengelo. Door de aanleg van de 110 kV kabelverbinding tussen 110 kV station Hengelo Wei-

deweg (HGLW) en 110 kV station Hengelo Oele (HGLO) (enkel circuit) wordt het hoogspanningsnet in de 

regio Hengelo versterkt.1 

 

 

 

Afb. 1 - Ligging tracé kabelverbinding Hengelo Weideweg - Hengelo Oele. 

 

                                                   
1 E-mail Antea Group d.d. 30 april 2019. 
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1.2 Probleemstelling 

Er kunnen als gevolg van gevechtshandelingen CE in het onderzoeksgebied zijn achtergebleven. Er ontstaat 

bij het spontaan aantreffen en beroeren van CE uit de Tweede Wereldoorlog mogelijk een verhoogd veilig-

heidsrisico. Onbedoelde detonaties kunnen bij de uitvoering van werkzaamheden in het ergste geval leiden 

tot dodelijk letsel en zware schade aan materieel en omgeving. Spontane CE vondsten kunnen resulteren in 

meerwerkkosten door stagnatie van de uitvoeringswerkzaamheden.  

1.3 Doelstelling 

Het doel van het vooronderzoek is om aan de hand van een breed scala aan historisch feitenmateriaal een zo 

genuanceerd mogelijk beeld met betrekking tot het onderzoeksgebied in de Tweede Wereldoorlog te verkrij-

gen. Aan de hand van deze gegevens wordt een antwoord gegeven op de vraag of en zo ja in welke delen 

van het onderzoeksgebied er sprake is van een verhoogd risico op het aantreffen van CE. Er wordt daarnaast 

ingegaan op de te verwachten soort(en) CE, de verschijningsvorm en de mogelijke hoeveelheid.  

Het onderzoek resulteert in een horizontale en verticale afbakening van het verdachte gebied door middel van 

GIS kaartmateriaal en het advies om de werkzaamheden onder reguliere omstandigheden uit te voeren, of 

om vervolgstappen te zetten in de vorm van bijvoorbeeld een (projectgebonden) risicoanalyse of direct een 

detectieonderzoek. 

1.4 Onderzoeksgebied 

Het onderzoeksgebied ligt bij Hengelo, Oele, Delden en Deldeneresch in de gemeenten Hengelo en Hof van 

Twente. Het onderzoeksgebied wordt doorsneden door de A35 en de N346. Het betreft de tracélijn met aan 

weerszijden een marge van 250 meter. AVG maakt een onderscheid tussen het onderzoeksgebied en het 

analysegebied. Het analysegebied betreft het onderzoeksgebied inclusief een buffer van 181 meter. Alle oor-

logshandelingen binnen het analysegebied worden in dit vooronderzoek beoordeeld. Bij een duikbombarde-

ment met afwerpmunitie op een ‘pin point target’ wordt het CE verdachte gebied bepaald door een afstand 

van 181 meter gemeten vanuit het hart van het doel als zijnde CE verdacht te verklaren. Een dergelijke ge-

vechtshandeling binnen de grenzen van het analysegebied leidt automatisch tot één of meerdere CE verdachte 

gebieden in het onderzoeksgebied. Het onderzoeksgebied is in de huidige situatie, alsmede de situatie tijdens 

de Tweede Wereldoorlog, gevisualiseerd op pagina 6 en pagina 7. 

Het onderzoeksgebied ligt in de volgende gemeenten: 

Huidige gemeente Gemeenten tijdens de Tweede Wereldoorlog 

Hengelo Hengelo 

Hof van Twente 
Ambt Delden 

Stad Delden 
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1.5 Onderzoeksmethode 

1.5.1 Algemeen 

Bij het vooronderzoek worden literatuur en historische bronnen verzameld en gestructureerd geordend. Het 

eindresultaat is een rapportage met een bijbehorende CE-bodembelastingkaart. Het vooronderzoek dient con-

form de WSCS-OCE te worden uitgevoerd2. 

1.5.2 Inventarisatie bronnenmateriaal 

Het bronnenonderzoek vindt plaats op basis van een inventarisatie van: 

 Gebeurtenissen die hebben geleid tot de mogelijke aanwezigheid van CE (indicaties); 

 Gebeurtenissen die hebben geleid tot de verwijdering van CE (contra-indicaties). 

Wij hebben de volgende archieven en collecties wel/niet geraadpleegd: 

Verplichte bronnen: 

Bron Korte omschrijving Geraadpleegd Hoofdstuk 

Literatuur O.a. En nooit was het stil… Ja 2.2 

Gemeentearchieven Hengelo en Hof van 
Twente 

Vermeldingen oorlogshandelingen Ja 2.5 

Provinciaal archief / Historisch Centrum Over-
ijssel 

Vermeldingen oorlogshandelingen Ja 2.10 

Explosieven Opruimings Dienst Defensie 
Geruimde explosieven (mora’s/wo’s), mijnen-
kaarten 

Ja 2.7 

Luchtfotocollectie Bibliotheek Universiteit Wa-
geningen 

Luchtfoto’s Tweede Wereldoorlog Ja 2.4 

Luchtfotocollectie Topografische Dienst (Ka-
daster) 

Luchtfoto’s Tweede Wereldoorlog Ja 2.4 

In het verleden uitgevoerde (voor-) onder-
zoeken 

(Voor-)onderzoeken Ja 2.1 

 

Niet-verplichte bronnen: 

Bron Korte omschrijving Geraadpleegd Hoofdstuk 

Nederlands Instituut voor Militaire Historie  

(’s-Gravenhage) 
Inlichtingen verzet (575 serie) Ja 2.9 

Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumenta-
tie (Amsterdam) 

Collecties 216k en 077 Ja 2.13 

Luchtfotocollectie National Collection of Aerial 
Photography (NCAP, Edinburgh) 

Luchtfoto’s Tweede Wereldoorlog Nee  

                                                   
2 Werkveldspecifiek certificatieschema voor het systeemcertificaat ‘Opsporen CE’ 
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Bron Korte omschrijving Geraadpleegd Hoofdstuk 

The National Archives (Londen) 2nd TAF Daily Logs Ja 2.15 

Bundesarchiv-Militärarchiv (Freiburg) Duitse 88e legerkorps Nee  

The National Archives and Records Admin-
istration (Washington) 

Gegevens 8th Air Force, 9th Air Force, 
verschillende airborne divisions, 104th US in-
fantry division 

Nee  

Getuigen Getuigenverslagen uit de eerste hand Nee  

Semi-Statisch Informatiebeheer (Rijswijk) Mijn- en Munitie Opruimingsdienst Ja 2.12 

Nationaal Archief (’s-Gravenhage) 
Inspectie Bescherming Bevolking tegen lucht-
aanvallen 

Ja 2.11 

 

Niet in de WSCS-OCE benoemde bronnen: 

Bron Korte omschrijving Geraadpleegd Hoofdstuk 

Bedrijfsarchief AVG 
Gegevens uit binnen- en buitenlandse archie-
ven 

Ja 2.1, 2.6 

Bedrijfsdatabase AVG O.a. oude webartikelen Ja 2.1, 2.6 

Koninklijke Bibliotheek Oude krantenberichten Ja 2.6 

Luchtfotocollectie Luftbilddatenbank Luchtfoto’s Tweede Wereldoorlog Ja 2.4 

Centre Historique des Archives à Vincennes Franse gevechtsverslagen Nee  

Imperial War Museum Beeldmateriaal Tweede Wereldoorlog Ja 2.16 

Library and Archives Canada 
Canadese gevechtsverslagen, Defence Over-
prints 

Ja 2.17 

Locatiedeskundige Expert op het gebied van lokale historie Nee  

Heemkundekringen / historische kringen Plaatselijke archieven Nee  

Kadaster Zwolle 
Collectie Stafkaarten Topografische Dienst Ka-
daster te Zwolle 

Ja 2.3 
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De aanvullende bron National Collection of Aerial Photography (NCAP) is niet geraadpleegd, omdat de wel 

door AVG geraadpleegde instelling Luftbilddatenbank o.a. gebruikmaakt van luchtfoto’s van dit luchtfotoar-

chief. AVG beschikt niet over adresgegevens van relevante getuigen / relevante toegangsnummers/inventaris-

nummers uit de archieven Bundesarchiv-Militärarchiv en The National Archives and Records Administration 

(Washington). 

1.5.3 Beoordeling bronnenmateriaal 

In deze fase van het vooronderzoek worden de indicaties en contra-indicaties uit het bronnenonderzoek be-

oordeeld. Op basis van deze gegevens wordt gemotiveerd vastgesteld of er sprake is van een op CE verdacht 

gebied. Indien er sprake is van een verdacht gebied, dan wordt tevens bepaald: de (sub)soort, de mogelijke 

aantallen en de verschijningsvorm van de vermoedelijk aanwezige CE, alsmede de horizontale en verticale 

afbakening van het verdachte gebied (indien mogelijk). 

Bij de beoordeling van het bronnenmateriaal is gebruikgemaakt van het geografisch informatie systeem (GIS). 

De indicaties en contra-indicaties zijn vertaald naar een locatie in het RD-coördinatenstelsel en verwerkt in 

GIS. De GIS dataset wordt mede gebruikt om te beoordelen of het onderzoeksgebied, of delen daarvan, 

verdacht is op de mogelijke aanwezigheid van CE.  

1.5.4 Verantwoording 

Het vooronderzoek is tot stand gekomen dankzij de volgende personen: 

 Dhr. W. van den Brandhof MA (historicus/afdelingshoofd vooronderzoeken): opstellen van het vooron-

derzoek 

 Dhr. P. Gieben (information manager): GIS kaartmateriaal 

 Dhr. M.A. Abee (manager OCE): interne beoordeling opzet en inhoud rapportage 

1.5.5 Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 bevat de resultaten van het literatuur- en archiefonderzoek. 

In hoofdstuk 3 zijn de relevante indicaties en contra-indicaties chronologisch in een lijst van gebeurtenissen 

geordend. In dit hoofdstuk is tevens bepaald of de lijst met gebeurtenissen voldoende indicaties bevat voor de 

mogelijke aanwezigheid van CE ter plaatse van de onderzoeklocatie. 

Hoofdstuk 4 is het resultaat van de beoordeling van bronnenmateriaal. De bij hoofdstuk 4 behorende CE-

bodembelastingkaart is opgenomen in bijlage 6.5.  

Conclusies en aanbevelingen komen aan de orde in hoofdstuk 5. 
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2 INVENTARISATIE BRONNENMATERIAAL 

2.1 Eerder uitgevoerde onderzoeken 

2.1.1 Rapportages AVG 

Medewerkers van AVG hebben in het verleden vooronderzoeken op het grondgebied van gemeente Hengelo 

uitgevoerd. Het betreft de volgende rapportages: 

 AVG Explosieven Opsporing Nederland, Vooronderzoek PGO Twente (RON-108) d.d. 28 juni 2018. 

Projectnummer 1762191. 

 AVG Explosieven Opsporing Nederland, Vooronderzoek PGO Twente (RON-110) d.d. 24 augustus 

2018. Projectnummer 1762191. 

 AVG Explosieven Opsporing Nederland, Vooronderzoek PGO Twente (RON-113) d.d. 14 september 

2018. Projectnummer 1762191. 

 AVG Explosieven Opsporing Nederland, Vooronderzoek TenneT Tracé AMLM-HGLW d.d. 30 augus-

tus 2018. Kenmerk: 1862100-VO-02 

 AVG Explosieven Opsporing Nederland, Vooronderzoek Upgrade emplacementsverlichting Hengelo 

R-464700 d.d. 23 juni 2017. Kenmerk: 1662154-VO-03 

 AVG Explosieven Opsporing Nederland, Vooronderzoek BBV Twente – Hengelo (D-002930) d.d. 21 

september 2017. Kenmerk: 1762043-VO-02-Hengelo 

Medewerkers van AVG hebben in het verleden vooronderzoeken op het grondgebied van gemeente Hof van 

Twente uitgevoerd. De volgende rapportage is relevant in kader van dit vooronderzoek: 

 AVG Explosieven Opsporing Nederland, Vooronderzoek gemeente Hof van Twente d.d. 9-5-2018. 

Kenmerk: 1662059-VO-03 

De aangetroffen relevante informatie uit literatuur en archieven is in deze rapportage verwerkt (zie o.a. para-

graaf 2.2). 

 

2.1.2 Derden 

Er zijn in het AVG bedrijfsarchief  door civiele explosieven opruimingsbedrijven in de gemeente Hof van Twente 

uitgevoerde vooronderzoeken aanwezig. Het betreft de volgende rapportages: 

 T&A Survey, Historisch vooronderzoek naar de aanwezigheid van niet gesprongen conventionele ex-

plosieven ter plaatse van spoortracé Hengelo-Zutphen d.d. 20 juni 2012. Rapportnummer: RON-112 

 T&A Survey, Historisch vooronderzoek met als doel het vaststellen van de eventuele aanwezigheid van 

conventionele explosieven ter plaatse van de gemeente Hof van Twente d.d. 29 oktober 2012. Pro-

jectnummer: 0311GPR2493 

Tevens beschikt AVG over het volgende gemeentebrede vooronderzoek met betrekking tot de gemeente Hen-

gelo: 

 REASeuro, Hengelo: CE-bodembelastingkaart d.d. 28 oktober 2011. Kenmerk: RO-110081 versie 

1.0 
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Deze vooronderzoeken zijn geanalyseerd. Geconstateerd wordt dat REASeuro in het rapport met het kenmerk 

in het onderzoeksgebied van AVG CE verdachte gebieden heeft afgebakend.3 Een zoekslag naar vooronder-

zoeken op het internet heeft geen relevante informatie opgeleverd. 

2.2 Literatuur 

2.2.1 Meidagen 1940 

Beknopt algemeen historisch kader: 

Het Zesde en het Achttiende Duitse leger vielen op 10 mei 1940 Nederland binnen in kader van het door 

Hitler bevolen Fall Gelb. Het Zesde Leger trok door het zuidelijk deel van Nederland richting het Albertkanaal. 

De hoofdaanval van het Achttiende Leger was gericht op de Moerdijkbruggen die door Duitse parachutisten 

waren veroverd. De Moerdijkbruggen waren de toegangspoort naar Vesting Holland waar het Nederlandse 

opperbevel, koningin Wilhelmina en de regering zetelden. 

Nederland was van groot belang voor de Luftwaffe (de Duitse luchtmacht). De vliegvelden zouden worden 

gebruikt voor de strijd tegen Groot-Brittannië en tegelijkertijd kon het Ruhrgebied alleen afdoende worden 

beschermd tegen vijandelijke luchtaanvallen wanneer er Nederlands grondgebied aan het Derde Rijk was 

toegevoegd. 

Het analysegebied in de meidagen van 1940: 

In de hieronder weergegeven tabellen staan de onderzoeksresultaten betreffende de meidagen van 1940: 

Datum 
Gebeurtenis (bron: F.J. Molenaar, De Blauwe Serie. De 
Luchtverdediging in de meidagen 1940. Deel  1 en deel 
2) 

Relevant Motivatie 

Mei 1940 
Geen relevante vermeldingen met betrekking tot het ana-
lysegebied aangetroffen. 

-- -- 

 

Datum 
Gebeurtenis (bron: V.E. Nierstrasz (red.), De operatiën 
van het veldleger en het oostfront van de vesting Holland) 

Relevant Motivatie 

Mei 1940 
Geen relevante vermeldingen met betrekking tot het ana-
lysegebied aangetroffen. 

-- -- 

2.2.2 Luchtoorlog 1940-1945 

In de hieronder weergegeven tabellen staan vermeldingen die betrekking hebben op de luchtoorlog in de 

periode 1940-1945: 

Datum 
Gebeurtenis (bron: T. Eversteijn Bombardementen en ver-
ongelukte vliegtuigen in de periode 10 mei 1940 – 5 mei 
1945)4 

Relevant Motivatie 

23 augustus 1940 
Duits bombardement omstreeks 04.00 uur op Hengelo. 
Getroffen werd   o.a. Oelerbrug. 

Nee 
Oelerbrug ligt buiten de be-
grenzing van het analysege-
bied 

                                                   
3  REASeuro, Hengelo: CE-bodembelastingkaart d.d. 28 oktober 2011. Kenmerk: RO-110081 versie 1.0, p. 53, 72. 
4 AVG weet uit ervaring dat niet alle vermeldingen van T. Eversteijn betrouwbaar zijn. Derhalve moet deze bron altijd in 
combinatie met andere bronnen (ter verificatie van de genoemde gebeurtenissen) worden gebruikt. 
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Datum 
Gebeurtenis (bron: T. Eversteijn Bombardementen en ver-
ongelukte vliegtuigen in de periode 10 mei 1940 – 5 mei 
1945)4 

Relevant Motivatie 

1 februari 1944 
Messerschmitt Bf 110 van het III./NJG 1 verongelukt bij 
de Oelerbrug te Hengelo.  

Nee 

De (directe) omgeving van de 
Oelerbrug ligt buiten de be-
grenzing van het analysege-
bied  

 

Datum 
Gebeurtenis (bron: G.J. Zwanenburg, En nooit was het 
stil…Deel 1& 2) 

Relevant Motivatie 

6 oktober 1942 

Bomber Command. Een Mosquito deed op 15 meter 
hoogte met vier 500 ponders een aanval op de Twentse 
elektriciteitscentrale in Hengelo. Inslagen op de centrale 
werden gezien en elf seconden lang was het hele gebouw 
gehuld in rode vlammen, gevolgd door een wolk van 
zwarte rook. (Deel 1, p. 411) 

Ja 
De electriciteitscentrale ligt in 
het analysegebied 

 

Datum Gebeurtenis (bron: SGLO crashregister, webeditie) Relevant Motivatie 

27/28 mei 1943 
Wellington X, No. 166 Squadron, crashed Boersbosch, 
Nijhuisbinnenweg Oele near Hengelo. Shot down by NF 
H-H. Augenstein of III/NJG 1 

Ja 
De Nijhuisbinnenweg loopt 
door het analysegebied 

 

Datum Gebeurtenis (bron: www.vergeltungswaffen.nl) Relevant Motivatie 

1944-1945 
Geen relevante V-wapen crashes met betrekking tot het 
analysegebied aangetroffen. 

-- -- 

 

2.2.3 Bevrijding april 1945 

Het analysegebied in 1945: 

In de hieronder weergegeven tabellen staan vermeldingen over de bevrijding in april 1945: 

Datum 
Gebeurtenis (bron: Stichting Heemkunde Markelo,  Mar-
kelo in de Tweede Wereldoorlog) 

Relevant Motivatie 

April 1945 

Het front besloeg het gebied tussen de sluis bij Wiene en 
de Vossenbrinkweg in Delden. Tussen de Annabrink- en 
de Vossenbrinkbrug staken de eerste Canadezen in rub-
berboten het kanaal over, onder dekking van rookgordij-
nen, schijnwerpers en granaatvuur. De Duitse tegenstand 
was sterk. Het Lake Superior Regiment kreeg de sluis in 
handen (p.191) 

Nee 
De genoemde locaties liggen 
buiten de begrenzing van het 
analysegebied 

 

Datum 
Gebeurtenis (bron: R. Eshuis, De bevrijding met de XIII 
Manitoba Dragoons) 

Relevant Motivatie 

1 april 1945 

Het Algonquin Regiment heeft op 1 april 1945 ten zuiden 
van Hengelo bij Oele getracht daar het kanaal te berei-
ken, maar de Duitsers verzetten zich fanatiek en bliezen 
alle bruggen in de sector op, waarna zij zich achter de zij-
tak van het Twentekanaal van Wiene naar Almelo terug-
trokken (p. 60) 

Nee 
De brug bij Oele ligt buiten de 
begrenzing van het analysege-
bied 



 

2062002-VO-01 110 kV Kabeltracé Hengelo Weideweg (HGLW) – Hengelo Oele (HGLO) Pagina 14 van 64 

Datum 
Gebeurtenis (bron: R. Eshuis, De bevrijding met de XIII 
Manitoba Dragoons) 

Relevant Motivatie 

4 april 1945 

Op 4 april 1945 drong een patrouille van de Lincolns on-
der majoor Martin vanuit Delden door tot het ten noorden 
van het stadje gelegen kasteel Twickel om na te gaan of 
zich daar nog vijanden bevonden (p. 62)  

Nee 

Er wordt over een patrouille-
activiteit gesproken, geen ge-
vechtshandelingen (kasteel 
Twickel ligt bovendien buiten 
de begrenzing van het analy-
segebied) 

 

Datum 
Gebeurtenis (bron: C. Klep/B. Schoenmaker, De bevrij-
ding van Nederland) 

Relevant Motivatie 

3 april 1945 

De Britse divisiecommandant, major-general G.I. Thomas, 
die geen zin had zijn tanden op dit plaatselijke verzet stuk 
te bijten, besloot tot een omtrekkende beweging. Hij liet 
het kanaal links liggen via Enschede nam hij op 3 april 
1945 Hengelo in. (p. 291) 

Nee Geen CE indicatie. 

 

Datum 
Gebeurtenis (bron: C. Hilbrink e.a., De Pruus komt! Over-
ijssel in de Tweede Wereldoorlog) 

Relevant Motivatie 

April 1945 
Het bevrijde Enschede nam waar hoe Delden en Hengelo 
als bij voortduring in het vuur van de geallieerde artillerie 
lagen (p. 149) 

Nee 

Op basis van deze beschrij-
ving kan niet worden bepaald 
of er sprake is van het analy-
segebied of een locatie daar 
buiten 

April 1945 De Duitsers bliezen de Vossenbrinkbrug op (p. 155) Nee 
De Vossenbrinkbrug ligt buiten 
de begrenzing van het analy-
segebied 

3 april 1945 
Hengelo bevrijd door het Britse Dorset Regiment. Het ging 
vrijwel zonder slag of stoot (p. 149) 

Nee 

Op basis van deze beschrij-
ving kan niet worden bepaald 
waar de gevechten hebben 
plaatsgevonden c.q. of er 
sprake is van het analsyege-
bied 

2.2.4 Munitieruimingen 

De vermeldingen in de onderstaande tabellen hebben betrekking op de ruiming van munitie: 

Datum 
Gebeurtenis (bron: A. Meijers, Achtung Minen – Danger 
Mines. Het ruimen van landmijnen in Nederland 1940-
1947)  

Relevant Motivatie 

1940-1947 
Geen relevante vermeldingen met betrekking tot het ana-
lysegebied aangetroffen. 

-- -- 

 

Datum 
Gebeurtenis (bron: J. van Woensel, Vrij van explosieven. 
De geschiedenis van het EOCKL en zijn voorgangers 
1944-2004) 

Relevant Motivatie 

1946 In Hengelo is een vliegtuigbom geruimd. (p. 62) Nee 
De stad Hengelo lag in 1946 
buiten de begrenzing van het 
analysegebied 
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2.3 Collectie stafkaarten Topografische Dienst Kadaster te Zwolle 

2.3.1 Geallieerde stafkaart 

Het analysegebied staat op de stafkaart Hengelo sheet 3706 (Second Edition d.d. 1944) die is opgemaakt 

volgens het Nord de Guerre coördinatenstelsel. Deze stafkaart heeft een schaal van 1:25.000 en geeft een 

goed beeld van het analysegebied in de Tweede Wereldoorlog. Het analysegebied ligt op de volgende kaart-

vierkanten: V.3105, V.3106, V.3107, V.3108,  V.3006, V.3007, V.3206, V.3207, V.3208, V.3209, V.3210, 

V.3310, V.3309, V.3410, V. 3306, V.3307 en V. 3409. Stafkaarten worden o.a. gebruikt om de locaties van 

geallieerde luchtaanvallen te achterhalen (zie hoofdstuk 2.15). Een uitsnede van de geanalyseerde stafkaart 

is op de hierop volgende pagina weergegeven. 

2.3.2 Duitse stafkaarten 

Er zijn in het AVG bedrijfsarchief relevante Duitse stafkaarten aanwezig: 

 Topografische Karte der Niederlande 1:50.000, Truppenkarte 34 Ost. Groenlo d.d. augustus 1944 

  Topografische Karte der Niederlande 1:50.000, Truppenkarte 28 Ost Almelo d.d. mei/november 

1941 

Deze stafkaarten zijn vergelijkbaar met het exemplaar uit de voorgaande paragraaf en zij worden hier derhalve 

niet afgebeeld. 
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V2908 V3008 V3108 V3209 V3309 V3409 V3509 V3609 V3709
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2.4 Luchtfoto’s 

2.4.1 Geraadpleegde luchtfoto’s  

De volgende luchtfotoarchieven zijn geraadpleegd: 

 Archief van de Afdeling Speciale Collecties van de Wageningen Universiteitsbibliotheek. Dit archief 

bevat ruim 94.000 luchtverkenningsfoto’s, die zijn gemaakt door de Royal Air Force (RAF) en United 

States Army Air Forces (USAAF) tijdens de Tweede Wereldoorlog. Er zijn relevante luchtfoto’s van het 

analysegebied aanwezig. 

 Archief van het Kadaster te Zwolle. Dit archief bevat circa 110.000 luchtverkenningsfoto’s uit de oor-

logsperiode, gemaakt door de RAF en USAAF. Het archief bestaat ook deels uit voor- en naoorlogse 

luchtfoto’s (in 1939 en 1940 zijn bijvoorbeeld de Grebbelinie en de Nieuwe Hollandse Waterlinie in 

beeld gebracht). Er zijn relevante luchtfoto’s van het analysegebied aanwezig. 

 Het archief van de Luftbildatenbank te Estenfeld (Duitsland). De Luftbilddatenbank beschikt over 

500.000 eigen luchtfoto’s en raadpleegt daarnaast archieven in Nederland, de Verenigde Staten, 

Groot-Brittannië en Canada. Er zijn relevante luchtfoto’s van het analysegebied aanwezig. 

Op de hierop volgende pagina worden per luchtfotoarchief de bestelde luchtfoto’s besproken, alsmede de 

analyseresultaten.  

De luchtfoto’s zijn als categorie A, B en C gekwalificeerd. Dat betekent dat de verkrijgbare luchtfoto’s geen, 

een beperkte of juist een grote kwalitatieve beperking hebben voor wat betreft de luchtfoto-interpretatie. 

Een belangrijk selectiecriterium voor de luchtfoto’s uit de Tweede Wereldoorlog is de opnamedatum. De voor-

keur ging primair uit naar luchtfoto’s die zo kort mogelijk voor en na de belangrijkste gevechtshandelingen 

zijn gemaakt. Er is daarnaast rekening gehouden met de kwaliteit van de luchtfoto’s, alsmede de schaal. Er 

kan naar aanleiding van de luchtfotoanalyse worden geconcludeerd dat er sporen van gevechtshandelingen 

en defensie militaire maatregelen  in het analysegebied zichtbaar zijn. Dit wordt verder uitgewerkt in de lucht-

fototabel (zie de hierop volgende pagina). Hierop volgend zijn een luchtfotocollage en de bevindingen aan 

de hand van de luchtfotoanalyse afgebeeld. 
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Er is een selectie gemaakt van luchtfoto's die een afdoende dekking geven van het analysegebied en die kwalitatief geschikt zijn voor een luchtfotoanalyse (op basis 
van de verstrekte opgavelijsten). De in de onderstaande tabel genoemde luchtfoto’s zijn verzameld en vervolgens geanalyseerd:

Feit/ 
Luchtfoto 

Datum Vlucht Fotonr. Omschrijving/Analyse Collectiea Kwaliteitb Georef.c Afwijkingd FKnr.e 

Feit 6 oktober 1942   
Bomber Command. Aanval door Mosquito, Vier 500 ponders afgewor-
pen, Twentse elektriciteitscentrale. En nooit was het stil. Deel 1 en 2 

    1 

Feit 9 december 1942   
Bominslag, centrale Weideweg Hengelo. Schakelhuis deels vernietigd. 
N.B. lag aan de Slachthuisweg (en niet de Weideweg) De brandweer in 
Hengelo tijdens de oorlogsjaren 1940-1945 

    1 

Luchtfoto 12 december 1943 E-702 
3068 
3069 

Luchtfoto’s dekken het oostelijk en noordelijk deel rondom de voormalige 
centrale te Hengelo/omgeving Bornsestraat. 
Er zijn geen sporen van oorlogshandelingen in het analysegebied waar-
genomen. 

Kad A Ja  4 m. -- 

Luchtfoto 4 maart 1944 7-AA-797 4007 
Luchtfoto dekt alleen de voormalige centrale aan de Slachthuisweg. 
Er zijn geen sporen van oorlogshandelingen in het analysegebied waar-
genomen. 

LBDB C Ja 10 m. -- 

Luchtfoto 18 april 1944 7-BB-048 1032 
Luchtfoto dekt alleen het westelijk deel van het analysegebied. 
Er zijn geen sporen van oorlogshandelingen in het analysegebied waar-
genomen. 

LBDB C Ja 25 m. -- 

Luchtfoto 18 april 1944 4-0469R 3072 
Luchtfoto dekt alleen de voormalige centrale aan de Slachthuisweg. 
 Deel van de elektriciteitscentrale is verwoest. 
 2 bomkraters aan weerzijden van de spoorlijn Borne-Hengelo. 

LBDB A Ja 5 m. 
 
8 

10 

Feit 5 september 1944   
Trein beschoten tussen Delden en Hengelo. 
Van grasmat tot Fliegerhorst 

    7 

Feit 4 oktober 1944   
In een weiland aan de Woolderesweg te Hengelo vallen 2 bommen bij 
het spoor. (Literatuurstudie, de bevrijding – september 1944 – mei 1945, 
Markeringsnummer 72 indicatief, p. 8) T&A108 

    6 

Luchtfoto 6 oktober 1944 
400-

0241A 
4076 

Luchtfoto dekt alleen de omgeving van de voormalige centrale aan de 
Slachthuisweg. 
 Militair terrein met 4 geschutstellingen t.h.v. de Woolderesweg  
 2 geschutstellingen en 2 barakken op een afgezet terrein omgeving 

Wegtersweg. 

LBDB A Ja 4 m. 
 
9 

11 

                                                   
a LBDB = Luftbilddatenbank, UW = Wageningen, Kad = Kadaster, NCAP = National Collection  of Aerial Photography. 
b Geallieerde kwalificatie van fotokwaliteit. A = goed, B = matig, C = slecht. 
c Geogerefereerd = Luchtfoto gepositioneerd in het GIS systeem. 
d Afw. = Afwijking, die ontstaat tijdens het georefereren van de historische luchtfoto’s. De maximaal geconstateerde afwijking is weergegeven. 
e FKnr. = Verwijzing naar specifiek feit/waarneming en/of locatie/omgeving op de feitenkaart (bijlage 6.4).  
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Feit/ 
Luchtfoto 

Datum Vlucht Fotonr. Omschrijving/Analyse Collectiea Kwaliteitb Georef.c Afwijkingd FKnr.e 

Feit 28 oktober 1944   
Bombardement spoorvak Delden-Hengelo. 
Van grasmat tot Fliegerhorst 

    2 

Luchtfoto 2 november 1944 
140-
1186 

3058 
4052 
4054 

Luchtfoto’s dekken het gehele analysegebied. 
 3 bomkraters t.h.v. de Rijksweg A35 en Woolderbroekweg. 
 2 bomraters t.h.v. de Pasteurstraat. 
 1 bomkrater nabij militair werk FK9, Woolderesweg. 
 1 bomkrater nabij FK5 en 6 

Kad A Ja 18 m. 

 
12 
13 
14 
17 

Feit 28 november 1944   
Beschieting door Mosquito's, vier doden. De Centrale te Hengelo.  
Hengelo in oorlogstijd. 

    1 

Feit 28 november 1944   
Een stilstaande trein nabij de overweg in de Woolderesweg in Hengelo 
(beschoten?) (Lite-ratuurstudie, de bevrijding – september 1944 – mei 
1945, Markeringsnummer 73, p. 8) T&A108 

    5 

Feit 30 november 1944   
Schade aan de Slachthuisweg 4 te Hengelo ten gevolge van bombarde-
ment, (Archief Hengelo, Markeringsnummer 57, p 16 T&A108 

    4 

Feit 4 maart 1945   
6 jachtvliegtuigen vallen de spoorlijn Hengelo – Borne ter hoogte van de 
overgang in de Woolderesweg aan. (Literatuurstudie, de bevrijding – sep-
tember 1944 – mei 1945, Markeringsnummer 23, p. 9) T&A108 

    5 

Luchtfoto 15 maart 1945 4-1990 

3001 
3047 
3049 
3051 
4048 
4050 
4052 

Luchtfoto’s dekken het gehele analysegebied. 
 1 bomkrater iets ten noordoosten van FK17. 
 1 bomkrater in het bos ten westen van de A35. 
 1 bomkrater in het bos ten westen van de A35. 
 1 bomkrater in het bos ten oosten van de A35. 
 4 bomkraters nabij de Kalkboerweg. 
 1 bomkrater bij Dekkersweg nr.7. 
 3 bomkraters in het bos aan de Petzelderweg. 
 2 bomkraters nabij de Haar aan de Petzelderweg. 

UW B Ja 3 m. 

 
18 
20 
21 
22 
23 
24 
27 
28 

Splitterboxen langs de Deldenerstraat 19 

Feit 18 maart 1945   
Spoor Borne-Hengelo door voltreffers geraakt. 
Het spoorwegbedrijf in Oorlogstijd 

    3 

Luchtfoto 22 maart 1945 16-1912 3004 
De luchtfoto dekt het oostelijk deel van het analysegebied, gezien vanaf 
de Rijksweg A35. 
 Militair terrein met 3 geschutstellingen t.h.v. de Grobbenweg 

Kad A Ja 5 m. 33 
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Feit/ 
Luchtfoto 

Datum Vlucht Fotonr. Omschrijving/Analyse Collectiea Kwaliteitb Georef.c Afwijkingd FKnr.e 

Luchtfoto 25 maart 1945 7-085D 7024 
Luchtfoto dekt het zuidwestelijk deel van het analysegebied. 
Er zijn geen sporen nieuwe van oorlogshandelingen in het analysegebied 
waargenomen. 

LBDB C Ja 25 m. -- 

Feit 5 mei 1945   Duitse capitulatie, einde oorlogshandelingen.      

Luchtfoto 19 juni 1945 
19-BS-

9027-22 
21 

Luchtfoto dekt het zuidelijk deel van het analysegebied. 
Er zijn geen sporen nieuwe van oorlogshandelingen in het analysegebied 
waargenomen. 

LBDB C Ja 26 m. -- 

Luchtfoto 9 juli 1945 
3G-TUD-

S089 

5022 
5023 
5029 

Luchtfoto’s dekken het gehele analysegebied. 
Er zijn geen sporen nieuwe van oorlogshandelingen in het analysegebied 
waargenomen. 

LBDB C Ja 25 m. -- 

Luchtfoto 28 augustus 1945 
3G-TUD-

S483 
5004 

Luchtfoto dekt het gehele analysegebied. 
Er zijn geen sporen nieuwe van oorlogshandelingen in het analysegebied 
waargenomen. 

LBDB C Ja 16 m. -- 
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2.4.2 Luchtfoto-interpretatie huidige situatie 

Het analysegebied is in de huidige situatie geanalyseerd met behulp van Google maps, Google earth en Bing 

maps. Uit een vergelijking van deze luchtfoto’s met de in de voorgaande paragrafen besproken exemplaren 

blijkt dat de volgende naoorlogse veranderingen hebben plaatsgevonden. De stad Hengelo is na de Tweede 

Wereldoorlog uitgebreid o.a. ter hoogte van Woolderes. Tevens is de A35 aangelegd, alsmede diverse andere 

straten waaronder de N346. Ten zuidwesten van Oelerbrug bevindt zich een na de Tweede Wereldoorlog 

aangelegd industrieterrein. De naoorlogse werkzaamheden zijn op de hierop volgende pagina gevisualiseerd. 
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2.5 Gemeentearchieven Hengelo en Hof van Twente 

Het analysegebied lag in de Tweede Wereldoorlog in de volgende (toenmalige) gemeenten:  

 Gemeente Ambt Delden 

 Gemeente Stad Delden 

 Gemeente Hengelo 

Bij de gemeente Hof van Twente zijn de volgende inventarisnummers geraadpleegd: 

Archief gemeente Ambt Delden 1935-2000. Toegang onbekend.5 Periode 

2295, 2297 - Viering 50 jaar bevrijding Ambt Delden. Videoband, 3 fotoalbums, verhalen van mensen uit 
Ambt Delden en omstreken over de oorlogstijd en overige stukken 

1995 

87 - Inbeslagname/zoekraking van diverse (militaire) eigendommen. Correspondentie 1940-1945 

171, 1144 - Begraving van gesneuvelde militairen.  1940-1957 

535 - Herstel wegen i.v.m. oorlogsschade, Correspondentie.  1945-1947 

797 - Vervolging o.m. opmaken en inzenden processen-verbaal 1947-1952 

926 - Vordering van arbeidskrachten t.b.v. verdedigingswerken, Correspondentie 1944 

927 - Inlevering dienstplichtbescheiden, houden postduiven, fotografie, brandplaatjes. Correspondentie 1940-1942 

929, 937 - Vorderingen, alsmede vergoedingen wegens oorlogsschade. Correspondentie 1940-1945 

930 - Mobilisatie 1938-1940 

938 - Propaganda, bewaking barakken v.m. Nederlandse leger. Correspondentie 1940-1944 

960 - Luchtbescherming 1938-1943 

1131, 1133-1135 - Steun aan oorlogsslachtoffers. Diverse personeelsdossiers 1946-1953 

1136 - Melding bombardement 1940-1945 

1136 - Melding bombardementen 1940-1944 

1137-1138 - Oorlogsschade. Correspondentie 1940-1951 

1141-1143 - Steun bij rampen. O.a. Nationaal Hulpcomité 1940, huisvesting vluchtelingen, oorlogsslacht-
offers 

1940-1963 

2269 - Bezoek Canadese oud strijders 1989-1994 

2296 - Opgegraven wrakstukken toestel Jimmy Taylor, neergestort op 19 november 1944 1995 

2777 - Niet tot ontploffing gekomen bommen uit de Tweede Wereldoorlog  1994-1999 

 

Archief gemeente Stad Delden1933-2000. Toegang onbekend. Periode 

1030. Door de burgemeester opgemaakte processen-verbaal  1940-1943 

1315. Door de burgemeester en politie opgemaakte processen-verbaal  1940-1943 

1316. Correspondentie van gebeurtenissen en omstandigheden in de oorlogsjaren in Stad Delden  1940-1947 

1443. Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten (NBS), Politieke Opsporingsdienst (POD) en Militair Gezag 
(MG) Correspondentie omtrent diverse zaken  

1945-1949 

1450. Ruiming explosieven uit de tweede wereldoorlog  1946-1989 

1471. Luchtbeschermingsdienst Hulppolitie  1939-1940 

                                                   
5 Archieven hebben doorgaans een eigen kenmerk/nummer (in het vakjargon heet dit een ‘toegang’).  
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Archief gemeente Stad Delden1933-2000. Toegang onbekend. Periode 

1474. Oorlogsgraven Begraving en herbegraving Duitse en Geallieerde militairen alsmede informatie over 
de gesneuvelden  

1941-1958 

1479. Ruiming vliegtuigbom uit de tweede wereldoorlog aan het Kerkpad 14 Datum 

onbekend 

 

Archief gemeente Hof van Twente. Toegang onbekend. Periode 

S-906. Explosieven Opsporen conventionele explosieven Twentekanaal 2006 

2296. Opgegraven wrakstukken toestel Jimmy Taylor, neergestort 19-11-1944. 1995 

 

Bij de gemeente Hengelo zijn de volgende inventarisnummers geraadpleegd: 

Luchtbeschermingsdienst 1939-1943 Periode 

Luchtbeschermingsdienst Vak XIIII Hengelo Overijssel. 1939-1943 

 

Gemeentepolitie Hengelo (1935) 1939-1946 (1948) Periode 

17 t/m 50 – Dagrapporten van de Inspecteur van Dienst. 1940-1945 

130 – Brief betreffende detachering politiepersoneel naar Oldenzaal in verband met bominslag. 1944 

260 – Stukken betreffende besprekingen over luchtbescherming met de Gewestelijk Politiecommandeur te 
Arnhem 

1944 

262 – Rapporten betreffende de algemene toestand in Hengelo 1945 

310 - Rapporten betreffende vermissing en vernietiging van distributiebescheiden en artikelen. N.B. Ten ge-
volge van bombardementen op 28 februari te 18.00 uur en op27 maart 1943 te 19.00 uur. 

1943 

314 - Rapporten betreffende vermissing en vernietiging van distributiebescheiden en artikelen. N.B. Ten ge-
volge van bombardementen op 18 maart en op 6 en 7 oktober 1944. 

1944-1945 

344 - Circulaires en verzoeken van instanties betreffende meldingen vanbuitengewone gebeurtenissen 1940-1944 

 

Gemeentebestuur Hengelo (1902-) 1930-1971 (-1994) Periode 

1123 - Opruiming van verdedigingswerken, gevaarlijke projectielen, mijnenvelden enz., alsmede het ver-
strekken van inlichtingen aangaande het door de voormalige Deutsche Wehrmacht achtergelaten oorlogs-
tuig 

1945-1664 

2034 - Leggen en vernieuwen van gasleidingen in verband met bombardementsschade en het herbouwplan 1946-1957 

2280 - Wederopbouw 1940-1941 

2284 - Algemene correspondentie betreffende de afwikkeling van oorlogs- en bezettingsschade 1947-1961 

2294 - Toezending van formulieren voor verlening van financiële faciliteiten voor herstel of herbouw van 
door oorlogsschade getroffen gebouw onroerend goed 

1945-1947 

2304 - Toezending van formulieren voor verlening van financiële faciliteiten voor herstel of herbouw van 
door oorlogsschade getroffen gebouw onroerend goed 

1944-1947 

4372 - Onteigening van het puin en de restanten van opstallen van de percelen, welke door bombardemen-
ten geheel of nagenoeg geheel zijn verwoest 

1955-1958 
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Dynamisch gemeentearchief Hengelo (1972-heden) Periode 

1.783 Bewaring van ontplofbare en ontvlambare stoffen. Ruiming van explosieven. Map 1 t/m 5.  1997-2006 

 

Dienst Gemeentewerken Hengelo 1920-1989 Periode 

1.783 (Openbare veiligheid) opruiming explosieven 1980 

1813. Opruimen munitie enz. 1946-1988 

2824. Steun in geval van oorlog. Oorlogsschade straten N t/m Z. 1945-1946 

2.5.1 Luchtbeschermingsdienst, aangetroffen/geruimde CE en oorlogsschade 

De Luchtbeschermingsdienst was tijdens de Tweede Wereldoorlog onder andere verantwoordelijk voor het 

geven van luchtalarm bij bombardementen, het controleren van verduisteringsmaatregelen en het opnemen 

van schade na uitgevoerde bombardementen en vliegtuigbeschietingen. Er zijn in het gemeentearchief docu-

menten van de Luchtbeschermingsdienst aanwezig. 

In het onderstaande overzicht zijn gegevens met betrekking tot de Luchtbeschermingsdienst, aangetroffen/ge-

ruimde CE en oorlogsschade opgenomen. De vetgedrukte vermelding heeft mogelijk betrekking op het on-

derzoeksgebied. 

Datum 
Gebeurtenis (bron: gemeentearchief voor-
malige gemeente Stad Delden) 

Relevant Motivatie Documentcode 

3 december 1980 

“In de Tweede Wereldoorlog woonden wij 
aan de Vossenbrinkweg 4 te Delden, ge-
meente Stad-Delden, vlak bij de spoor-
sloot. Tijdens de oorlog werd de spoorlijn 
Hengelo-Delden gebombardeerd. In Bor-
nebroek was een opslagplaats voor V1-
bommen en deze werden op het station te 
Delden gelost. Volgens mij zijn er toen drie 
bommen in de spoorsloot gevallen. Een 
bom is direct ontploft, in de sloot kun je 
die grote krater nog duidelijk zien. De 
tweede bom (blindganger) ligt volgens mij 
vlak bij de grote krater in de spoorsloot. 
De derde bom (blindganger) is vlak na de 
oorlog door de opruimingsdienst verwij-
derd. Tegen het einde van de oorlog heb-
ben de Duitsers pantservuisten, mitrailleur-
munitie e.d. in de grote krater gegooid. Dit 
is er nooit uitgehaald. Verder kan ik mij 
niets herinneren over eventuele bommen.” 
Aldus een getuige. (inventarisnr.1450) 

Nee 

Vossenbrinkweg 4 (alsmede 
het hier nabij gelegen spoor) 
ligt buiten de begrenzing van 
het analysegebied 

GA-1735-
Stad-Delden-

1450-41 

25 maart 1988 
Melding van een ingemetselde granaat in 
de topgevel van een woning aan de Vos-
senbrinkweg 46. (inventarisnr.1450) 

Nee 
Vossenbrinkweg 46 ligt bui-
ten de begrenzing van het 
analysegebied 

GA-1735-
Stad-Delden-

1450-59 

 

Datum 
Gebeurtenis (gemeentearchief voormalige 
gemeente Ambt Delden) 

Relevant Motivatie 
Document-

code 

Ochtend 10 mei 
1940 

’s Morgens om half 5 vlogen de bruggen 
over het Twentekanaal de lucht in. O.a. 
Vossenbrinkbrug opgeblazen (bron: inven-
tarisnr. 2295) 

Ja 
De Vossenbrinkbrug ligt bui-
ten de begrenzing van het 
analysegebied 

GA-1735-
Ambt-Del-
den-2295-

88 



 

2062002-VO-01 110 kV Kabeltracé Hengelo Weideweg (HGLW) – Hengelo Oele (HGLO) Pagina 28 van 64 

Datum 
Gebeurtenis (gemeentearchief voormalige 
gemeente Ambt Delden) 

Relevant Motivatie 
Document-

code 

10 februari 1945 

Het vaartuig ‘Moeite’ is door beschietingen 
van vliegtuigen zwaar beschadigd. Dit schip 
lag tussen de Vossenbrinkbrug en de St. 
Annabrug (bron: inventarisnr. 1133) 

Nee 

De Vossenbrinkbrug en de St. 
Annabrug liggen buiten de 
begrenzing van het analyse-
gebied 

GA-1735-
Ambt-Del-

den-1133-2 

2 april 1945 

Over de gehele breedte van het kanaal tus-
sen de sluis in Wiene en de opgeblazen 
Vossenbrinkbrug, wordt nu door de Cana-
dezen gevuurd. Vossenbrinkbrug opgebla-
zen (bron: inventarisnr. 2295) 

Nee 
De genoemde locaties liggen 
buiten de begrenzing van het 
analysegebied. 

GA-1735-
Ambt-Del-
den-2295-

283 

20 juni 1946 

Op de Kanaaldijk van het Twente Rijnka-
naal tussen de Vossenbrinkbrug en de St. 
Annabrug is een stukgeschoten Canadese 
tank aanwezig (bron: inventarisnr. 87) 

Nee 
De genoemde locaties liggen 
buiten de begrenzing van het 
analysegebied. 

GA-1735-
Ambt-Del-
den-87-17 

15 april 1995 

Duitse granaat gevonden in een tuin aan 
de Kosterskamp, vlakbij de Vossenbrink-
brug. Deze granaat was vermoedelijk in 
een schuttersput achtergelaten (bron: inven-
tarisnr. 2295) 

Nee 
De Vossenbrinkbrug ligt bui-
ten de begrenzing van het 
analysegebied 

GA-1735-
Ambt-Del-
den-2295-

331 

Periode na de be-
vrijding 

De Canadezen sloegen tenten op in het 
park van kasteel Twickel. In de weide te-
genover het kasteel en nabij de bosrand 
waren eveneens kampementen, net als bij 
de watertoren van Twickel (bron: inventa-
risnr. 2295) 

Nee 
Deze kampementen lagen 
buiten de begrenzing van het 
analysegebied 

GA-1735-
Ambt-Del-
den-2295-

370 

1 april 1945 
Geallieerde beschietingen o.a. de boerderij 
tegenover kasteel Twickel. (bron: inventa-
risnr. 2295) 

Nee 
De boerderij ligt buiten de 
begrenzing van het analyse-
gebied 

GA-1735-
Ambt-Del-
den-2295-

106 

 

Datum 
Gebeurtenis (gemeentearchief gemeente 
Hengelo) 

Relevant Motivatie 
Document-

code 

25 februari 1945 

Bominslag en schade door oorlogshande-
lingen respectievelijk op 25 februari 1945 
en 4 april 1945, Kanaaldijk Zuidzijde Tw. 
Rijnkanaal bij de Oelerbrug (bron: inventa-
risnummer 2304) 

Nee 

De (directe) omgeving van de 
Oelerbrug ligt buiten de be-
grenzing van het analysege-
bied 

GA-0164-
Hengelo-
2304-5 

3 december 1980 

Tijdens de oorlog werd de spoorlijn Hen-
gelo-Delden gebombardeerd (inventa-
risnr.1450) 

Nee 

Het betreft een zeer globale 
beschrijving van een kilome-
ters lang spoortracé. Boven-
dien vallen de inslaglocaties 
van de afwerpmunitie, die als 
zodanig aan de orde komen 
in dit archiefdocument, bui-
ten de begrenzing van het 
analysegebied 

GA-1735-
StadDelden-

1450-41 

2.6 Nieuwsberichten 

2.6.1 AVG bedrijfsarchief, internet en Koninklijke Bibliotheek 

De collectie CE gerelateerde nieuwsberichten in het AVG bedrijfsarchief, alsmede het internet en de oude 

krantencollectie van de Koninklijke Bibliotheek te ’s-Gravenhage zijn geraadpleegd. Er zijn geen berichten 

gevonden die betrekking hebben op het analysegebied. 
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De onderzoeksresultaten zijn in de onderstaande tabel samengevat: 

Datum 
Gebeurtenis (bron: AVG bedrijfsarchief, internet en Konin-
klijke Bibliotheek)  

Relevant Motivatie 

8 mei 1946 
Te Hengelo (O.) raapte een 9-jarig jongetje al spelende 
een handgranaat op welke explodeerde. Het kind werd op 
slag gedood. 

Nee 

Er worden geen specifieke lo-
caties genoemd waardoor de 
relevantie voor het analysege-
bied niet kan worden bepaald 

24 mei 1985 

Bom in Delden. Het Twentse Delden zal 6 juni deels ont-
ruimd worden, als de explosieven opruimingsdienst een 
oude vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog demon-
teert. Een kleine vijfhonderd mensen moeten hun huis uit. 
Blijkt het een zware bom te zijn, dan zullen dat er 1500 
zijn. Kantoren, bedrijven, banken, winkels, het politiebu-
reau en wellicht ook het gemeentehuis gaan dicht en en-
kele duizenden mensen mogen hun huis niet meer uit 
(bron: De Waarheid d.d. 24 mei 1985) 

Nee 

Er wordt geen specifiek adres 
genoemd, waardoor niet kan 
worden bepaald of er sprake 
is van het analysegebied of 
een locatie daar buiten  

19 december 2017 

Het treinverkeer rond Delden is dinsdagmiddag stilgelegd 
nadat er bij graafwerkzaamheden een explosief is aange-
troffen…’Het gaat om een puntig voorwerp van ongeveer 
30 centimeter lang’, zegt politiewoordvoerder Frank Brou-
wer…De mannen van de Explosieven Opruimingsdienst 
Defensie hebben de bom verwijderd van het station. Het 
gaat om een zogenoemde ‘brisantsgranaat’ uit de Tweede 
Wereldoorlog. De bom van zo'n 12 kilo wordt gewoon 
onder de arm meegenomen door iemand van de 
EOD.Noot AVG het betreft hier vermoedelijk een 25-pon-
der 

Nee 
Het station ligt buiten de be-
grenzing van het analysege-
bied 

 

2.7 Explosieven Opruimings Dienst Defensie (EODD) 

2.7.1 Collectie ruimrapporten 

De EODD houdt sinds 1970 meldingen van aangetroffen CE bij. Deze meldingen zijn tot 1992 als melding 

opdracht en ruim rapport (MORA) en na 1992 als uitvoeringsopdracht (UO) gearchiveerd. AVG heeft het 

overzicht van relevante MORA’s en UO’s van de gemeenten Hengelo en Hof van Twente opgevraagd. Er zijn 

in dit overzicht meldingen van het analysegebied geregistreerd. De onderzoeksresultaten zijn als volgt: 

MORA / UO Locatie Vondst Relevant Motivatie 

19740374 
Wijk Wolde (= Woolde), 
Hengelo 

Zoekactie: geen explosie-
ven gevonden 

Nee Geen CE indicatie 

19741243 Gemeentewerf Hengelo 1 drukcilinder Nee Geen CE indicatie 

19741289 
Wijk Wolde (= Woolde), 
Hengelo 

Zoekactie: geen explosie-
ven gevonden 

Nee Geen CE indicatie 

19921658 Bornsestraat 228 Hengelo 

1 oefenantitankbrisantgra-
naatraket van 3,5 inch  
leeg/verschoten, 1 pantser-
brandgranaat van 2cm ver-
schoten 

Nee 
Bornsestraat 228 ligt buiten 
de begrenzing van het analy-
segebied 

19981429 Slachthuisweg Hengelo 
1 gevechtskop SAP van 60 
lbs van 3 "raket 

Ja 
De Slachthuisweg loopt door 
het analysegebied 
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MORA / UO Locatie Vondst Relevant Motivatie 

19981459 Slachthuisweg Hengelo 
1 bom van 250 lbs (USA) 
met staartbuis AN-M 100 
serie (gewapend) 

Ja 
De Slachthuisweg loopt door 
het analysegebied 

20000723 Wegtersweg Hengelo 
Ca. 30 stuks klein kaliber 
munitie diverse 

Ja 
De Wegtersweg loopt door het 
analysegebied 

20101317 Kalkboerweg Delden 
1 rookgranaat 25 ponder 
met tijdschokbuis No. 221 
serie (verschoten) 

Ja 
De Kalkboerweg loopt door 
het analysegebied 

2.8 Collectie mijnenkaarten 

De collectie mijnenveldkaarten van de EODD is in kader van dit vooronderzoek geraadpleegd. Dit geldt ook 

voor de collectie mijnenveld leg- en ruimrapporten. Er lagen geen gedocumenteerde mijnenvelden /op land-

mijnen verdachte gebieden in het analysegebied. 

2.9 Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH)  

Het NIMH in Den Haag beheert collecties over de geschiedenis van de Nederlandse krijgsmacht in binnen- 

en buitenland vanaf de Tachtigjarige Oorlog tot heden. In dit archief is een groot aantal collecties met betrek-

king tot de landmacht, luchtmacht en marine ondergebracht. 

2.9.1 Collectie Duitse verdedigingswerken 

De collectie ‘Duitse verdedigingswerken en inundaties van Nederlands grondgebied in de oorlog / rapporten 

van militaire aard vanuit bezet Nederland aan Bureau Inlichtingen Londen’, ook wel bekend als de 575-serie, 

is opgebouwd uit inlichtingenrapporten, plattegronden en verordeningen van zowel de Duitse bezettingsmacht 

als van het verzet / Bureau Inlichtingen te Londen. Deze zes meter lange collectie bestaat onder andere uit 

inlichtingen van de illegaliteit, kaarten van inundaties, gegevens betreffende Duitse mijnenvelden, Britse en 

Duitse kaarten, telegrammen en Duitse voorschriften. 

De volgende inventarisnummers zijn geraadpleegd: 

Hengelo: 

Collectie ‘Duitse verdedigingswerken en inundaties van Nederlands grondgebied in de oorlog / 
rapporten van militaire aard vanuit bezet Nederland aan Bureau Inlichtingen Londen’. Toegang 
575 

Inventarisnummer 

E-1108-45. 10-02-1945. Verdediging van o.a. Hengelo, waarneming jan. 1945. 273 

GB/6599/44 versterking te Hengelo; plattegrond met versterkingen te Hengelo, schaal 1:5000.  
Resultaat bombardement Hengelo. 399 

GB/ 116/44. 07-04-1944. Hazemeyer te Hengelo. 426 

A-76 molen. 12-1-1944. Objecten te Hengelo (O) 188 

GB/4084/44 Fabriek Hasemeyer te Hengelo gebombardeerd.  357 

06-04-1944 GB/6282/44. Koppeling van elektrische centrale Hengelo-Westfalen. 394 

April - mei 1944; Schaal/code/blz.: GB/6598/44; Berichten AHC tot en met AJJ betreffende o.a. 
Hengelo. GB/6599/44; resultaat van het bombardement nabij station Hengelo. 

399 

GB/ 101/44 Plattegrond werkplaatsen Hazemeyer, Hengelo. Plattegrond (bijlage II vliegvelden) 
Achterhoek 

425 
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Collectie ‘Duitse verdedigingswerken en inundaties van Nederlands grondgebied in de oorlog / 
rapporten van militaire aard vanuit bezet Nederland aan Bureau Inlichtingen Londen’. Toegang 
575 

Inventarisnummer 

19-04-1944 GB/ 106/44. Werkplaatsen: fabriek van Hazemeyer Hengelo met schetsen.  425 

E1366-45. 23-02-1945. Inlichtingen betr. V-wapens in o.a. Drenthe (Gr. Albr.) 295 

GB6600-44. 04-1944. Treintransporten langs Hengelo, Zwolle en Zutphen.  400 

Order of Battle. 22-02-1945 [‘The province of Overijssel’] 433 

E602-45. Bericht Overijssel. 458 

NE16-176. 19-06-1943. Informatie Enschede, Hengelo met schets en vliegvelden. 488 

NE16-232. 19-06-1943. Industrie Hengelo en Boekelo. 489 

NE-16-397. 03-10-1943. Diverse berichten, Twente en Den Haag. 490 

04-01-1944 NE/16/412 Inlichtingen  betreffende o.a. Hengelo. 491 

 

Hof van Twente: 

Collectie ‘Duitse verdedigingswerken en inundaties van Nederlands grondgebied in de oorlog / 
rapporten van militaire aard vanuit bezet Nederland aan Bureau Inlichtingen Londen’. Toegang 
575 

Inventarisnummer 

Datum: 09-12-1944 tot en met 05-01-1945; Schaal/code/blz.: E/219/45; Omschrijving:  loca-
ties en verplaatsingen V1 en V2 [NB V-wapens] en legering personeel V-wapen in Overijssel en de 
Gelderse Achterhoek 

254 

31-05-1944; Schaal/code/blz.: M 306-308; Omschrijving: Beschieting locomotieven door gealli-
eerden, versterkingen aan de rijkswegen Hengelo-Delden en Hengelo-Enschede en lijst met auto-
nummers in Enschede, van Geheime Dienst Nederland (GDN) 

416 

07-02-1945; Schaal/code/blz.: E/1409/45; Omschrijving: Berichten betreffende bruggen over 
het Twente Kanaal, transporten via station Goor en inundatievelden in West-Nederland 

463 

Februari 1945; Schaal/code/blz.: E/2160/45; Omschrijving: Berichten betreffende V-wapens in 
Eerbeek, Ede, Rijnsburg en Twente (Overijssel), tevens omvang, legering en materieel Duitse troe-
pen in West-Nederland (waaronder driepersoons duikboten) [NB 4 stuks] 

468 

 

De onderzoeksresultaten zijn in de onderstaande tabel samengevat: 

Datum Gebeurtenis (bron: NIMH, collectie 575)  Relevant Motivatie 

23 februari 1944 
Delden. Uitkijkpost en luisterpost op de watertoren. Ca. 
14 man (bron: inventarisnummer 405) 

Nee Geen CE indicatie 

31 mei 1944 

Aan de Rijksweg Hengelo-Delden en Hengelo-Enschede is 
op last van de Wehrmacht een aantal mitrailleurnesten 
gemaakt. Deze bestaan uit gaten van 1,40 meter diepte, 
diameter bovenkant 90 cm, diameter onderkant 60 cm.  
Naar schatting zijn er 600 gaten gegraven (inventarisnr. 
419) 

Nee 

Uit de beschrijving kan niet 
worden afgeleid of deze mi-
trailleurnesten in het analyse-
gebied lagen of daar buiten 

28 februari 1945 

Te Delden wordt praktisch iedere nacht een trein met 
V.1’s uitgeladen. Zaterdag j.l. is het emplacement gebom-
bardeerd. De rails lagen overal verspreid. ’s Avonds had-
den de Duitsers de zaak alweer voor elkaar (bron: inven-
tarisnr. 468) 

Nee 
Het emplacement van Delden 
ligt buiten de begrenzing van 
het analysegebied 
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Datum Gebeurtenis (bron: NIMH, collectie 575)  Relevant Motivatie 

8 maart 1945 

Vliegende bommen worden per trein aangevoerd naar het 
station Delden. Van het station van Delden worden ze ’s 
nachts met auto’s vervoerd naar punt H aan de weg Del-
den – Borne die voor burgerverkeer gesloten is. Punt H is 
een houten loods, onder bomen gebouwd. In deze loods 
worden de vliegende bommen opgeslagen en waarschijn-
lijk geladen en verder vervoerd langs binnenwegen naar 
de afvuurplaatsen in de driehoek D.E.F. (bron: inventa-
risnr. 239) 

Nee 

Station Delden ligt buiten de 
begrenzing van het analysege-
bied. Dit geldt ook voor de 
weg Delden-Borne 

2.9.2 Beeldbank NIMH 

De beeldbank van het NIMH bevat een groeiende collectie foto’s en andere afbeeldingen uit de collectie 

van het NIMH, onder andere van de meidagen van 1940. Er is hier gezocht op plaatsnaam. Er zijn geen re-

levante en/of voor dit vooronderzoek bruikbare afbeeldingen met betrekking tot het analysegebied aange-

troffen. 

2.10 Provinciaal archief / Militair Gezag 

2.10.1 Militair Gezag 

Het Militair Gezag was verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de bevrijde delen van Nederland. In 

dit archief zijn doorgaans per provincie gegevens over in gemeenten aanwezige CE ondergebracht.  

Militair Gezag Overijssel / Militair Gezag Flevoland: 

Het archief van het Militair Gezag van de provincie Overijssel bevindt zich bij het Historisch Centrum Overijssel 

te Zwolle. De volgende inventarisnummers zijn geraadpleegd: 

Toegang 0397. Archief van de Militaire Commissaris van Overijssel te Zwolle, 1945-1946. Historisch Centrum 
Overijssel Zwolle 

Periode 

14 – Algemene correspondentie waaronder enkele processen-verbaal van neergeschoten geallieerde vliegtuigen en 
begraven geallieerde militairen 

Onbekend 

88 – Instructies en correspondentie betreffende mijnen- en munitieopruiming, benevens een proces-verbaal van een 
ongeval met 53 personen gedood of gewond te Oldenzaal 

Onbekend 

 

Toegang 400.7. Archief van de Districts Militaire Commissaris van Zwolle te Zwolle, 1945. Historisch Centrum 
Overijssel Zwolle 

Periode 

33 – Aangifte van mijnenvelden met correspondentie inzake de opruiming van mijnen Onbekend 

 

Toegang. 0025.2 Provinciaal Bestuur van Overijssel. Historisch Centrum Overijssel Zwolle Periode 

8925 – Stukken betreffende de verplichte inlevering van vuurwapenen en munitie door de burgerbevolking 1940 – 1942 

 

Toegang 0652. Stichting Collectie Zwolle 1940-1945. Historisch Centrum Overijssel Zwolle Periode 

774 – ‘Operation Plunder’, verslag over de verrichtingen van Le Regiment de la Chaudière, waaronder de bevrij-
ding van Zwolle en andere Overijsselse plaatsen, 1945 mei 31. 

1945 

775 – ‘War diary’ van Le Regiment de la Chaudière van april 1945, met een verslag van de bevrijding van Zwolle 
en andere Overijsselse plaatsen, 1945. 

1945 
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Toegang 0652. Stichting Collectie Zwolle 1940-1945. Historisch Centrum Overijssel Zwolle Periode 

776 – ‘War diary’ van The 7th Canadian Infantry Brigade Brigade van 10-18 april 1945, met een verslag van de 
bevrijding van Zwolle en andere Overijsselse plaatsen, 1945. 

1945 

777 – ‘War diary’ van The 1st Canadian Scottish Regiment van 11-20 april 1945, met een verslag van de bevrij-
ding van Zwolle en andere Overijsselse plaatsen, 1945. 

1945 

778 – ‘War diary’ van The Regina Rifle Regiment van 10-14 april 1945, met een verslag van de bevrijding van 
Zwolle en andere Overijsselse plaatsen, 1945. 

1945 

779 – ‘War diary’ van The 3th Canadian Infantry Division infanterie van april 1945, met een verslag van de bevrij-
ding van Zwolle en andere Overijsselse plaatsen, 1945. 

1945 

780 – Fragment uit ‘1st. Northamptonshire Yeomanry in Northwest Europe’, door R.F. Neville, met een verslag van 
de bevrijding van Zwolle en andere Overijsselse plaatsen, 1945. 

1945 

781 – Fragment uit ‘Ready For The Fray (Deas Gu Cath). The History of The Canadian Scottish Regiment (Princess 
Mary’s) 1920-1995’, door R.H.Roy, met een verslag van de bevrijding van Zwolle en andere Overijsselse plaatsen, 
1958. 

1945 

 

De onderzoeksresultaten zijn in de onderstaande tabel samengevat6: 

Datum Gebeurtenis (bron: Historisch Centrum Overijssel) Relevant Motivatie 

1 augustus 1945 
Delden. In kanaal nabij spoorbrug – twee Britse vliegtuig-
bommen van 125 kilo. Opgeruimd op 1 augustus 1945 
(bron: inventarisnr. 88) 

Nee 
De spoorbrug ligt buiten de 
begrenzing van het analysege-
bied 

18 augustus 1945 
Niet ontplofte bom in de sluis te Delden (bron: inventa-
risnr. 88) 

Nee 
De sluis te Delden ligt buiten 
de begrenzing van het analy-
segebied 

2.11 Nationaal archief 

2.11.1 Inspectie Bescherming Bevolking tegen Luchtaanvallen 

In het archief van de Inspectie Bescherming Bevolking tegen Luchtaanvallen, periode 1937-1946, zijn mel-

dingen en processen-verbaal van gemeenten over geallieerde luchtactiviteiten opgenomen. Het betreft gege-

vens betreffende de luchtoorlog. De in dit archief aanwezige bronnen bevatten informatie over onder andere 

bombardementen, noodafworpen en vliegtuigbeschietingen. Het navolgende inventarisnummer is geraad-

pleegd. 

2.04.53.15. Archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Inspectie Bescherming Bevolking tegen 
Luchtaanvallen, 1937-1946. Nationaal Archief ‘s-Gravenhage 

Inventarisnummer 

Meldingen en processen -verbaal ontvangen van gemeenten over geallieerde Luchtactiviteiten. 

Provincie Overijssel 
72 

 

 

 

 

 

                                                   
6 Er zijn tussen de stukken betreffende Hengelo geen relevante vermeldingen aangetroffen. 
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Het onderzoeksresultaat is in de onderstaande tabel samengevat: 

Datum 
Gebeurtenis (bron: Nationaal Archief, toegang 
2.04.53.15) 

Relevant Motivatie 

24 juni 1940 
3 bominslagen te Hengelo, 3 huizen vrijwel vernield, zeer 
grote schade aan 10 huizen. De bommen vielen nabij het 
station en de telefooncentrale 

Nee 

Het station ligt buiten de be-
grenzing van het analysege-
bied. De locatie van de tele-
fooncentrale is niet herleid-
baar. 

 

Er zijn geen relevante vermeldingen met betrekking tot de voormalige gemeenten Ambt-Delden en Stad Delden 

aangetroffen.  

2.12 Semi-Statisch Informatiebeheer Ministerie van Defensie (SIB) 

Het SIB in Rijswijk beheert de archieven van het Ministerie van Defensie voordat deze aan het Nationaal Archief 

worden overgedragen. In dit archief zijn bronnen met betrekking tot naoorlogse CE-ruimingen door de Mijn- 

en Munitie Opruimingsdienst en de Mijn Opruimings Dienst ondergebracht. Het betreft documenten uit de 

eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog: een periode waarin er nog grote aantallen CE in Nederland aan-

wezig waren. 

2.12.1 Archief Mijn- en Munitie Opruimings Dienst (MMOD) 1945-1947 

De MMOD en de MOD waren na de Tweede Wereldoorlog in Nederland verantwoordelijk voor het opruimen 

van mijnen en achtergelaten CE. Het archief bestaat uit meldingen, kaarten, plattegronden en ruimrapporten 

betreffende locaties binnen Nederlandse gemeenten waar CE aanwezig waren. De onderzoeksresultaten zijn 

in de onderstaande tabel samengevat: 

Datum 
Gebeurtenis (bron: SIB, archief 
Mijn-, Munitie  Opruimingsdienst)  

Relevant Motivatie Documentcode 

5 mei 1945 

Opgavelijst munitie gemeente  
Delden o.a. 3 geallieerde bom-
men Vossenbrink tegenover Joden-
kerkhof Ambt-Delden 

Nee 

De Vossenbrink ter hoogte van 
de Joodse begraafplaats ligt 
buiten de begrenzing van het 
analysegebied  

 

5 mei 1945 

20 x 4 cm (sic) brisant pantseraf-
weer, geallieerd, Haaksbergerweg 
80 (achter de Oelerbrug). In april 
1945 hier terechtgekomen. 

Nee 
Haaksbergerweg 80 ligt bui-
ten de begrenzing van het 
analysegebied 

MMOD-0164-Hen-
gelo-4 

5 mei 1945 

1 of 2 bommen, geallieerd, bij de 
H. Oelerbrug (havenkant). Afge-
worpen maart 1945, in het ka-
naal. 

Nee 
De Oelerbrug ligt buiten de 
begrenzing van het analysege-
bied 

MMOD-0164-Hen-
gelo-4 

5 mei 1945 

3 granaten 12 cm cementindustrie 
Haven Morsinkhof. In april 1945 
hier terechtgekomen 

Nee 
Er ligt geen haven in het ana-
lysegebied 

MMOD-0164-Hen-
gelo-4 

2.13 Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD)  

Het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies houdt zich bezig met de bestudering van 

de Eerste en Tweede Wereldoorlog, de Holocaust en hedendaagse genociden. In het archief te Amsterdam is 

onder andere een grote collectie met foto’s uit de Tweede Wereldoorlog ondergebracht. 
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2.13.1 Collecties Departement van Justitie en Generalkommissariat für das Sicherheitswesen 

Bij het NIOD zijn de onderstaande twee collecties geraadpleegd: 

 Collectie Departement van Justitie (toegangsnummer 216k)  

 Collectie Generalkommissariat für das Sicherheitswesen – Höhere SS- und Polizeiführer Nord-West 

(toegangsnummer 077)  

Het betreft de volgende inventarisnummers: 

Collectie Departement van Justitie (toegangsnummer 216k), NIOD Inventarisnummer 

Rapporten van de plaatselijke luchtbeschermingsdiensten, politiekorpsen en de Marechaussee inzake het ge-
ven van het sein luchtalarm, het neerstorten van vliegtuigen en vliegtuigonderdelen en de vondst van niet-
ontplofte explosieven, 23 juni 1943 – 28 april 1944. 

180 

Processen-verbaal van de plaatselijke luchtbeschermingsdiensten, politie en Marechaussee met betrekking tot 
vijandelijke vliegtuigen, bomaanvallen en ontploffingen in verschillende gemeenten. 

181-185 

Meldingen van verschillende gemeenten betreffende ongevallen, beschietingen, bombardementen en het af-
werpen van (lege) benzinetanks door vliegtuigen. 

186 

Telexberichten inzake meldingen van neergestorte geallieerde bommenwerpers, 20 – 24 februari 1944.  328 

Stukken betreffende het melden van schade door bombardementen en beschietingen uit vliegtuigen, 24 fe-
bruari 1944 – 31 maart 1945.  

329 

Stukken betreffende het opstellen van processen-verbaal inzake bombardementen en beschietingen in ver-
schillende gemeenten, 28 september 1944 – 31 maart 1945.  

331 

Proces-verbaal van de luchtbeschermingsleider inzake schade door luchtaanvallen door de geallieerden en 
afweergeschut van de Duitsers, 3 februari 1944.  

477 

Stukken betreffende het instellen van een onderzoek naar de gevolgen van luchtaanvallen, 8 oktober 1944 – 
6 februari 1945.  

493 

Stukken betreffende het instellen van een onderzoek inzake het bombardement op 14 oktober, 17 oktober 
1944. 

624 

Rapporten van de onderluitenant van de Marechaussee F. Meems inzake het vinden van benzinetanks, die uit 
een vliegtuig waren geworpen, alsmede de inslag van een granaat, 20 januari – 20 maart 1944.  

642 

 

Collectie Generalkommissariat für das Sicherheitswesen – Höhere SS- und Polizeiführer Nord-West (toe-
gangsnummer 077), NIOD 

Inventarisnummer 

Dagberichten van de Befehlshaber der Ordnungspolizei Den Haag betreffende vijandelijke luchtaanvallen, 
1940-1941 

1328 

Berichtgevingen betreffende neergekomen vliegtuigen, 1943. 1759 

 

Er zijn geen relevante vermeldingen met betrekking tot het analysegebied aangetroffen.7 

2.13.2 Beeldbank Tweede Wereldoorlog  

Foto’s uit de Tweede Wereldoorlog, afkomstig van Nederlandse oorlogs- en verzetsmusea, herinneringscentra 

en het NIOD zijn bijeengebracht in de databank Beeldbank WO2. Er is hier gezocht op plaatsnaam. Er zijn 

geen relevante en/of voor dit vooronderzoek bruikbare foto’s aangetroffen. 

                                                   
7 De vermeldingen betreffende bominslagen op het grondgebied van de gemeente Ambt Delden d.d. 31 augustus 1940 
en 10 oktober 1940 zijn zodanig globaal dat zij niet nader geanalyseerd worden (toegang 077, inventarisnummer 
1328). 
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2.14 Oorlog in blik 

Oorlog in Blik is een samenwerkingsplatform van erfgoedinstellingen met audiovisuele collecties over de 

Tweede Wereldoorlog. Er is hier gezocht op plaatsnaam. Er zijn geen relevante films met betrekking tot het 

analysegebied aangetroffen. 

2.15 The National Archives Londen 

The National Archives in Kew (Londen) is het officiële nationale archief van het Verenigd Koninkrijk. Er liggen 

hier gevechtsverslagen van Britse eenheden die op Nederlands grondgebied strijd hebben geleverd. In The 

National Archives zijn, afgezien van deze War Diaries, ook o.a. de logboeken van geallieerde luchtmachteen-

heden ondergebracht. 

Vliegtuigen van de 2nd Tactical Air Force (2nd TAF) gaven tactische luchtsteun aan geallieerde gevechtseen-

heden. De geallieerde duikbommenwerpers vielen o.a. vijandelijke stellingen, tanks, treinen en hoofdkwartie-

ren aan. De volgende Daily Logs van de 2nd Tactical Air Force zijn geraadpleegd: 

Daily Logs 2nd Tactical Air Force. The National Archives Londen Inventarisnummer 

2nd Tactical Air Force: Daily Log: Sept.-Oct. 1944 Air 37/715 

2nd Tactical Air Force: Daily Log: Nov.-Dec. 1944 Air 37/716 

2nd Tactical Air Force: Daily Log: Jan.-Feb. 1945 Air 37/717 

2nd Tactical Air Force: Daily Log: Mar.-May. 1945 Air 37/718 

 

Het onderzoeksresultaat is als volgt: 

Datum Gebeurtenis (bron: Air 37/715 t/m Air 37/718)  Relevant Motivatie 

29/30 oktober 1944 Sheet 1977. V.3007. 2 gasworks set on fire. Mogelijk 
Het analysegebied loopt door 
kaartvierkant V.3007 

2.16 Imperial War Museum 

Het Imperial War Museum beschikt over een grote collectie foto’s en films van Nederland in de Tweede We-

reldoorlog, waaronder opnames die tijdens bombardementen werden gemaakt. Er zijn geen relevante foto’s 

of films aangetroffen met betrekking tot het analysegebied. 

2.17 Library and Archives Canada 

2.17.1 Collectie Defence Overprints  

Library and Archives Canada beschikt over een collectie zgn. Defence Overprints. Dit zijn geallieerde stafkaar-

ten waarop, op basis van o.a. geanalyseerde luchtfoto’s uit de Tweede Wereldoorlog, Duitse militaire objecten 

werden ingetekend. Er zijn bij Library and Archives Canada geen relevante Defence Overprints van het analy-

segebied aangetroffen. 
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3 CHRONOLOGIE RELEVANTE GEBEURTENISSEN 

3.1 Inleiding en chronologietabel 

AVG heeft op basis van de gegevens in hoofdstuk 2 een overzicht van relevante gebeurtenissen opgesteld, die 

tijdens en na de Tweede Wereldoorlog hebben plaatsgevonden. Hierbij is gebruik gemaakt van alle op het 

moment van opstellen beschikbare bronnen. Deze gegevens zijn in chronologische volgorde in een tabel ver-

werkt. De in deze tabel verwerkte nummering correspondeert met de in de feitenkaart verwerkte feiten en in 

de bodembelastingkaart afgebakende verdachte gebieden (indien van toepassing). 
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Chronologietabel 

Datum Gebeurtenis Hoofdstuk Bron Bruikbaar t.b.v. afbakening Nr . FK1 Nr . BBK2 

28 maart 1942 

De Centrale (Twentsch Centraal 
station voor Stroomlevering) wordt 
gebombardeerd. De schade valt 
mee. (p. 95) 

2.2.2 

J.P. van Vree, Hengelo in oorlogs-
tijd 

Ja, de elektriciteitscentrale is afgebakend 
als een Pin Point Target (181 meter ingeval 
afwerpmunitie). Deze afbakening is tot 
stand gekomen op basis van het feit dat er 
meerdere bombardementen op de elektrici-
teitscentrale zijn uitgevoerd (zie bijvoor-
beeld de vermelding d.d. 9 december 
1942). 

1 B1 

6 oktober 1942 

Op 6 oktober 1942 wordt de 
Centrale opnieuw getroffen. In het 
reserve-ketelhuis ontploffen 
bommen, die daardoor grote 
schade aanrichten. Vitale delen 
blijven echter onbeschadigd, zodat 
de stroomlevering normaal kan 
doorgaan. (p. 97) 

J.P. van Vree, Hengelo in oorlogs-
tijd 

Mosquito's van de RAF vlogen 
richting Hengelo met de opdracht 
de machinefabriek van Stork en de 
elektriciteitscentrale te 
bombarderen. Helaas echter gooi-
den zij een gebouw van de cen-
trale aan de Weideweg in puin dat 
kort daarvoor buiten gebruik ge-
steld was. (p. 31) 

H. van Baaren, Een Hengelo’s oor-
logsboek 

Door een Mosquito werd bommen 
afgeworpen op de IJsselcentrale te 
Hengelo. Later bleek dat slechts 
het oude gedeelte dat niet meer in 
gebruik was, was geraakt. (p. 287) 

C. Cornelissen, Van grasmat tot 
Fliegerhorst 

                                                   
1 FK = Feitenkaart 

2 CE BBK = CE Bodembelastingkaart 
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Chronologietabel 

Datum Gebeurtenis Hoofdstuk Bron Bruikbaar t.b.v. afbakening Nr . FK1 Nr . BBK2 

6 oktober 1942 

Bomber Command. Een Mosquito 
deed op 15 meter hoogte met vier 
500 ponders een aanval op de 
Twentse elektriciteitscentrale in 
Hengelo. Inslagen op de centrale 
werden gezien en elf seconden 
lang was het hele gebouw gehuld 
in rode vlammen, gevolgd door 
een wolk van zwarte rook. (Deel 1, 
p. 411) 

2.2.2 

G. J. Zwanenburg, En nooit was het 
stil. Deel 1 en 2 

Ja, de elektriciteitscentrale is afgebakend 
als een Pin Point Target (181 meter ingeval 
afwerpmunitie). Deze afbakening is tot 
stand gekomen op basis van het feit dat er 
meerdere bombardementen op de elektrici-
teitscentrale zijn uitgevoerd (zie bijvoor-
beeld de vermelding d.d. 9 december 
1942). 

1 B1 

9 december 1942 

Als laatste object in 1942 wordt 
op 9 december de Centrale aan 
de Weideweg opnieuw getroffen 
door een bominslag. Het schakel-
huis wordt deels vernietigd (p. 45). 
N.B. de centrale lag aan de 
Slachthuisweg  

Historie Brandweer Hengelo, De 
brandweer in Hengelo tijdens de 
oorlogsjaren 1940-1945  

Op 9 december 1942 is er de 
zesde raid: het tweede bombarde-
ment op de Centrale. Het doel 
wordt getroffen, maar de 
stroomvoorziening blijft intact. (p. 
52) 

H. van Baaren, Een Hengelo’s oor-
logsboek 

27/28 mei 1943 

Wellington X, No. 166 Squadron, 
crashed Boersbosch, Nijhuisbin-
nenweg Oele near Hengelo. Shot 
down by NF H-H. Augenstein of 
III/NJG 1 

2.2.2 

SGLO crashregister  
Nee, de exacte crashlocatie kan op basis 
van deze beschrijving niet worden achter-
haald c.q. afgebakend. 

29 
Indicatief 

-- 

Engels vliegtuig neergestort na te 
zijn beschoten door luchtafweer in 
de omgeving van Oele (p. 53) 

De brandweer in Hengelo tijdens de 
oorlogsjaren 1940-1945 
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Chronologietabel 

Datum Gebeurtenis Hoofdstuk Bron Bruikbaar t.b.v. afbakening Nr . FK1 Nr . BBK2 

18 april 1944 

Bevindingen luchtfotoanalyse: 
 Een gedeelte van de elektrici-

teitscentrale is verwoest. 
 2 bomkraters waargenomen 

aan weerzijden van de 
spoorlijn Borne-Hengelo. 

2.4.1 Luchtfoto’s Tweede Wereldoorlog 

FK8: ja, de centrale is afgebakend als een 
Pin Point Target (181 meter ingeval af-
werpmunitie en tevens is er een afbakening 
van 108 meter toegepast omdat er sprake 
is geweest van raketbeschietingen op een 
Pin Point Target: de contouren van de 
toenmalige elektriciteitscentrale zijn aange-
houden). Het door vliegtuigboordwapen-
munitie getroffen gebied is situationeel af-
gebakend met een marge van 25 meter. 
 
FK10: ja, het door afwerpmunitie getroffen 
gebied overlapt met CE verdacht gebied 
B1. Er is een Line Target afbakening van 
91 meter  toegepast + 6 meter extra 
marge in verband met afwijkingen ten ge-
volge van het positioneren van de lucht-
foto. 

8 
 
 
 
8 
 
 

10 
 

B1 
Afwerpmu-

nitie 
 

B2 
Raketten 

 
B3 

Geschut-
munitie 

5 september 1944 
Trein beschoten tussen Delden en 
Hengelo (p. 344) 

2.2.2 
C. Cornelissen, Van grasmat tot 
Fliegerhorst (Oldenzaal 1998) 

Nee, op basis van deze beschrijving kan 
niet worden bepaald of het de spoorlijn in 
het analysegebied betreft of een locatie 
daar buiten. Derhalve is de vermelding te 
globaal om een CE verdacht gebied af te 
kunnen bakenen. 

7 -- 

4 oktober 1944 

In een weiland aan de Woolderes-
weg te Hengelo kwamen vlakbij 
het spoor twee bommen terecht  
(markeringsnummer 72 indicatief, 
p. 8)  

2.1.2 
T&A Survey, Vooronderzoek spoor-
tracé Almelo-Hengelo d.d. 8 mei 
2012. Rapportnummer RON-108. 

Nee, er worden geen specifieke loca-
ties/adressen genoemd, waardoor er geen 
CE verdacht gebied kan worden afgeba-
kend. Op de eerstvolgende luchtfoto d.d. 6 
oktober 1944 zijn geen sporen van dit 
bombardement aangetroffen. 

6 

 
 

-- 
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Chronologietabel 

Datum Gebeurtenis Hoofdstuk Bron Bruikbaar t.b.v. afbakening Nr . FK1 Nr . BBK2 

6 oktober 1944 

 Militair terrein met 4 geschut-
stellingen ter hoogte van de 
Woolderesweg  

 2 geschutstellingen en 2 ba-
rakken op een afgezet terrein 
omgeving Wegtersweg. 

2.4.1 Luchtfoto’s Tweede Wereldoorlog 

FK9: nee, de afbakening is niet van invloed 
op het onderzoeksgebied. 
FK11: ja, het terrein is afgebakend als een 
verdedigingswerk (CE verdacht gebied B4). 
Tevens is er een afbakening voor stellingen 
toegepast. In alle gevallen is er bij de afba-
kening een extra marge van 4 meter ge-
hanteerd in verband met afwijkingen ten 
gevolge van het positioneren van de lucht-
foto. 

 
9 
 
 

11 
11 

 
 
 

-- 
 
 

B4 
B5 
 
 

28 oktober 1944 
Het spoorvak Delden-Hengelo 
werd gebombardeerd (p. 354) 

2.2.2 
C. Cornelissen, Van grasmat tot 
Fliegerhorst (Oldenzaal 1998) 

Nee, de beschrijving is te globaal om een 
CE verdacht gebied af te kunnen bakenen. 
Het betreft een kilometers lang spoortracé. 
N.B. bovendien zijn ter plaatse van het ge-
deelte van het spoortracé dat door het 
analysegebied loopt geen bomkraters 
waargenomen. Vermoedelijk betreft het de 
spoorlijn ten oosten van het analysegebied 
waar wel bomkraters zichtbaar zijn.  

2 -- 

29/30 oktober 1944 
Sheet 1977. V.3007. 2 gasworks 
set on fire. 

2.15 
Daily Logs 2nd Tactical Air Force. 
The National Archives Londen 

 Nee, het analysegebied ligt slechts voor 
een zeer klein gedeelte binnen dit kaart-
vierkant. De binnen dit kaartvierkant aan-
gegeven fabriek ligt buiten de begrenzing 
van het analysegebied. 

-- -- 

2 november 1944 

 3 bomkraters ter hoogte van 
de Rijksweg A35 en Wool-
derbroekweg. 

 2 bomkraters ter hoogte van 
de Pasteurstraat. 

 1 bomkrater nabij het mili-
taire werk (FK9), Woolderes-
weg. 

 1 bomkrater nabij FK5 en 
FK6 

2.4.1 Luchtfoto’s Tweede Wereldoorlog 

FK12: ja, de minimale onderlinge krateraf-
stand bedraagt 38 meter. Conform bijlage 
6.6 van het vooronderzoek is er een afba-
kening van 91 meter toegepast + 18 me-
ter extra marge in verband met afwijkingen 
ten gevolge van het positioneren van de 
luchtfoto’s (CE verdacht gebied B6). 
FK13: Nee, toegepaste afbakening niet 
van invloed op het onderzoeksgebied. 
FK14: Nee, toegepaste afbakening niet 
van invloed op het onderzoeksgebied. 
FK17: nee, deze bomkrater valt reeds bin-
nen de Pin Point Target afbakening van 
centrale (hij ligt bovendien in het analyse-
gebied en niet in het onderzoeksgebied).  

12 
 

13 
 

14 
 

17 

B6 
 

-- 
 

-- 
 

-- 
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Chronologietabel 

Datum Gebeurtenis Hoofdstuk Bron Bruikbaar t.b.v. afbakening Nr . FK1 Nr . BBK2 

28 november 1944 

Uit het dagboek: ‘28 November. 
Vandaag om kwart over acht ging 
ik naar de Centrale om kolen te 
zeven. Ik was er nauwelijks of het 
alarm ging. We hadden precies 
een paar mooie karretjes gekre-
gen, dus hadden we geen haast 
om weg te komen. Daar had je de 
Mosquito’s. Ik word zelf bescho-
ten, zwaar gewond. Bij deze be-
schieting vallen ook vier doden.’ 
(p. 161) 

2.2.2 
J. P. van Vree, Hengelo in oorlogs-
tijd (Hengelo 1985) 

Ja, de elektriciteitscentrale is situationeel 
afgebakend op 20 mm vliegtuigboordwa-
penmunitie met een marge van 25 meter 
(uitgangspunt: de contouren van de toen-
malige centrale in de Tweede Wereldoor-
log). 

1 B3 

28 november 1944 

Tijdens een treinbeschieting in 
Hengelo vielen vier doden. De vier 
waren bij de Centrale naar kolen 
aan het zoeken. (p. 357) 

2.2.2 
C. Cornelissen, Van grasmat tot 
Fliegerhorst 

Ja, de elektriciteitscentrale is situationeel 
op vliegtuigboordwapenmunitie afgeba-
kend met een marge van 50 meter. 

1 B3 

28 november 1944 

Op 28 oktober 1944 een stil-
staande trein nabij de overweg in 
de Woolderesweg in Hengelo (be-
schoten?) (markeringsnummer 73, 
p. 8)  

2.1.2 
T&A Survey, Vooronderzoek spoor-
tracé Almelo-Hengelo d.d. 8 mei 
2012. Rapportnummer RON-108. 

Nee, niet bekend is welke CE er werden in-
gezet en waar exact de trein zich bevond 
c.q. welk gebied er door CE werd getrof-
fen. 

6 
Indicatief 

-- 

30 november 1944 

Schade aan de Slachthuisweg 4 te 
Hengelo ten gevolge van bombar-
dement (markeringsnummer 57, p. 
16). 

2.1.2 
T&A Survey, Vooronderzoek spoor-
tracé Almelo-Hengelo d.d. 8 mei 
2012. Rapportnummer RON-108. 

Ja, de elektriciteitscentrale is afgebakend 
als een Pin Point Target (181 meter ingeval 
afwerpmunitie). Deze afbakening is tot 
stand gekomen op basis van het feit dat er 
meerdere bombardementen op de elektrici-
teitscentrale zijn uitgevoerd (zie bijvoor-
beeld de vermelding d.d. 9 december 
1942). 

4 B1 
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Chronologietabel 

Datum Gebeurtenis Hoofdstuk Bron Bruikbaar t.b.v. afbakening Nr . FK1 Nr . BBK2 

15 maart 1945 

 1 bomkrater iets ten noord-
oosten van FK17. 

 1 bomkrater in het bos ten 
westen van de A35. 

 1 bomkrater in het bos ten 
westen van de A35. 

 1 bomkrater in het bos ten 
oosten van de A35. 

 4 bomkraters nabij de Kalk-
boerweg. 

 1 bomkrater bij Dekkersweg 
nr. 7. 

 2 bomkraters ten noorden 
van de Kanaaldijk.  

 1 bomkrater ten noorden van 
de Kanaaldijk. 

 3 bomkraters in het bos aan 
de Petzelderweg. 

 2 bomkraters nabij de Haar 
aan de Petzelderweg. 

2.4.1 Luchtfoto’s Tweede Wereldoorlog 

FK20, FK21, FK22, FK24: ja het betreft 
hier solitaire bomkraters die zijn afgeba-
kend conform bijlage 6.6 van het vooron-
derzoek + een extra marge van 3 meter in 
verband met afwijkingen ten gevolge van 
het positioneren van de luchtfoto’s. De af-
bakening van de bomkrater van FK20 als 
solitaire krater ter plaatse van het analyse-
gebied is niet van invloed op het onder-
zoeksgebied. 
FK23: ja, conform bijlage 6.6 van het 
vooronderzoek is het door afwerpmunitie 
getroffen gebied afgebakend (afbakening 
van 91 meter + 3 meter extra marge in 
verband met afwijkingen ten gevolge van 
het positioneren van de luchtfoto).  
FK27: nee, het betreft hier een cluster van 
3 inslagen (de volledige bommenlast van 
een jachtbommenwerper: onder iedere 
vleugel een vliegtuigbom en tevens een 
vliegtuigbom onder de romp). Uit de bom-
kraters blijkt dat deze CE zijn gedetoneerd. 
Derhalve is er geen CE verdacht gebied af-
gebakend. 

20 
 

21 
 

22 
 

23 
 

24 
 

27 
 

28 

B10 
 

B9 
 

-- 
 

B11 
 

B12 
 

-- 
 

-- 

15 maart 1945 
Luchtfotowaarneming: Splitter-
boxen langs de Deldenerstraat. 

2.4.1 Luchtfoto’s Tweede Wereldoorlog 
Nee, er is geen CE indicatie voor Splitter-
boxen. Zij worden derhalve niet afgeba-
kend. 

19 -- 

22 maart 1945 
Luchtfotowaarnemingen: militair 
terrein met 3 geschutstellingen ter 
hoogte van de Grobbenweg.  

2.4.1 Luchtfoto’s Tweede Wereldoorlog 
Nee, de toegepaste afbakening is niet van 
invloed op het onderzoeksgebied. 

33 -- 

Geen datum 

Tijdens de oorlog stonden in Hen-
gelo bij de elektriciteitscentrale 
aan beide zijden van het spoor 2 
stuks 3,7cm Flak (NIMH, marke-
ringsnummer 39, p.18) 

2.1.2 
T&A Survey, Vooronderzoek spoor-
tracé Almelo-Hengelo d.d. 8 mei 
2012. Rapportnummer RON-108. 

Nee, Flakstellingen worden afgebakend op 
basis van de meer nauwkeurige luchtfoto-
waarnemingen. 

9 
11 

-- 
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Chronologietabel 

Datum Gebeurtenis Hoofdstuk Bron Bruikbaar t.b.v. afbakening Nr . FK1 Nr . BBK2 

Jaren ’70 - heden 
EODD ruimingen van CE (Mora’s 
/ UO’s) 

2.7.1 EODD Soesterberg 

Nee, op basis van de mora’s en UO’s kan 
er geen CE verdacht gebied worden afge-
bakend, omdat er geen CE zijn aangetrof-
fen of de locatievermeldingen zijn zodanig 
globaal (alleen een straatnaamvermelding 
zonder huisnummer) dat er geen CE ver-
dacht gebied kan worden afgebakend. 

UO nr. -- 
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4 BEOORDELING BRONNENMATERIAAL 

4.1 Indicaties voor explosieven in het analysegebied 

 Er is in de meidagen van 1940 geen sprake geweest van grondgevechten in het analysegebied.  

 Voorafgaand aan de bevrijding door de geallieerden in april 1945 was er geen sprake van grondge-

vechten in het analysegebied. 

 In het analysegebied waren militaire objecten aanwezig. Het betrof o.a. geschutstellingen. 

 Er zijn geen militaire vliegtuigen in het analysegebied gecrasht (of de beschrijvingen zijn zodanig globaal 

dat niet kan worden bepaald of er sprake is van het analysegebied). 

 Ter plaatse van het analysegebied is afwerpmunitie neergekomen. 

 Het analysegebied heeft geleden onder gevechtshandelingen. 

 Er zijn in het verleden CE in het analysegebied geruimd. Het betrof o.a. geschutmunitie en afwerpmu-

nitie 

 Er is na de Tweede Wereldoorlog sprake geweest van naoorlogse bodemingrepen in het analyse-gebied 

(contra-indicaties). CE zijn ten gevolge van deze bodemingrepen verwijderd c.q. binnen het onderzoeks-

gebied verplaatst. 

Op basis van de beschikbare feiten zijn er voldoende indicaties beschikbaar waaruit blijkt dat er mogelijk CE 

in het analysegebied aanwezig zijn.  

4.2 Leemten in kennis bronnenmateriaal 

 Bij een historisch onderzoek kan nooit een volledig overzicht van alle bronnen worden verkregen. Er is 

bij dit onderzoek gebruik gemaakt van een bronnenselectie. Getuigen die meer kunnen vertellen over 

munitiedumpingen, vliegtuigcrashes en bombardementen kunnen ondertussen zijn overleden. 

 Luchtfoto’s van de Royal Air Force geven doorgaans een betrouwbare indicatie betreffende de vraag of 

er mogelijk CE in het onderzoeksgebied aanwezig zijn. Luchtfoto’s geven altijd een momentopname 

weer. Er kunnen voor, na en tussen verschillende opnamedata CE in het onderzoeksgebied zijn terecht-

gekomen. Het is, vanwege getroffen camouflagemaatregelen, maar zeer de vraag of alle geschutop-

stellingen etc. op luchtfoto’s kunnen worden teruggevonden.  

 De ruimrapporten van de EOD kennen hun beperkingen voor wat betreft de nauwkeurigheid van de 

vindplaatsbeschrijvingen. Het is niet altijd mogelijk om exact aan te geven waar de CE werden aange-

troffen. Deze munitie is bovendien geruimd. Dergelijke beperkingen zijn er ook bij andere geraad-

pleegde bronnen, zoals bijvoorbeeld documenten uit de gemeentearchieven. Er kan alleen een CE 

verdacht gebied worden afgebakend met behulp van concrete locatiebeschrijvingen. 

 De beschikbare informatie betreffende grondgevechten in april 1945 is zodanig summier dat op basis 

hiervan geen CE verdacht gebied kan worden afgebakend 

4.3 Soort en verschijningsvorm van explosieven 

In de lijst van gebeurtenissen (hoofdstuk 3) worden de volgende gevechtshandelingen en/of defensieve maat-

regelen/militaire handelingen genoemd:  

 Verdedigingsmaatregelen (geschutstellingen en een verdedigingswerk) 

 Luchtaanvallen met afwerpmunitie  

 Raketaanvallen door duikbommenwerpers 

 Beschietingen met vliegtuigboordwapenmunitie 



 

2062002-VO-01 110 kV Kabeltracé Hengelo Weideweg (HGLW) – Hengelo Oele (HGLO) Pagina 46 van 64 

Voor de genoemde handelingen is beoordeeld of – als gevolg van de handeling – CE in het onderzoeksgebied 

kunnen worden aangetroffen. Zo ja, dan is tevens beoordeeld welke van de zestien hoofdsoorten CE uit de 

WSCS-OCE in de bodem aanwezig kunnen zijn. 

4.3.1 Locaties militaire verdedigende maatregelen  

De volgende hoofdsoorten CE zijn mogelijk ter plaatse van de (voormalige luchtafweer)stellingen en het ver-

dedigingswerk in het onderzoeksgebied aanwezig: 

Soort explosief Nationaliteit Type / kaliber Verschijningsvorm 

Hand- en geweergranaten Duits 
Steelhandgranaten, geweergrana-
ten No. 30, eihandgranaten 

Gedumpt / achtergelaten 

Klein kaliber munitie (KKM) Duits 9 mm, 7,92 mm Gedumpt / achtergelaten 

Geschutgranaten Duits 2 cm t/m 8,8 cm Gedumpt / achtergelaten 

 

4.3.2 Tactische luchtaanvallen 

De geraadpleegde bronnen maken melding gemaakt van de volgende gevechtshandelingen: 

 De afworp van geallieerde vliegtuigbommen met een (vermoedelijk) gewicht van 250 lb., 500 lb. en 

1000 lb. Er was (vermoedelijk) sprake van tactische duikbombardementen 

 Het afvuren van 3 inch raketten, vermoedelijk met 60 lb. SAP gevechtslading 

 Beschietingen met vliegtuigboordwapenmunitie 

De volgende soorten CE zijn als gevolg van de bovengenoemde gevechtshandelingen mogelijk in de bodem 

aanwezig:  

Soort explosief Nationaliteit Gewicht / kaliber Verschijningsvorm 

Afwerpmunitie  Geallieerd 250 lb., 500 lb., 1000 lb. Afgeworpen 

Raketten Geallieerd 
3 inch (vermoedelijk met 60 
lb. SAP gevechtskop) 

Verschoten 

Vliegtuigboordwapenmunitie Geallieerd 20 mm Verschoten 

 

4.4 Aantal mogelijk aan te treffen explosieven 

De volgende aantallen CE kunnen mogelijk in het onderzoeksgebied worden aangetroffen. Een en ander is 

gebaseerd op een inschatting van AVG omdat er in de (historische) bronnen geen exacte aantallen worden 

genoemd: 

Soort explosief Aantal mogelijk aan te treffen explosieven 

Afwerpmunitie Eén t/m enkele 

Geschutmunitie (vliegtuigboordwapenmunitie) Eén t/m enkele 

Klein kaliber munitie Eén t/m enkele 

Raketten (lucht-grond) Eén t/m enkele 

Hand- en geweergranaten Eén t/m enkele 
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4.5 Horizontale en verticale begrenzing verdacht gebied 

De verdachte gebieden die in deze paragraaf worden besproken zijn ingetekend op de CE-bodembelasting-

kaart. In de volgende deelparagraaf wordt de begrenzing van ieder verdacht gebied besproken en gemoti-

veerd. 

4.5.1 Verdachte locaties gedumpte munitie en mijnenvelden 

Er is sprake de volgende verdachte deelgebieden: 

 Stellingen / Luchtafweerstellingen (Fliegerabwehrkanone) 

 Een verdedigingswerk 

CE kunnen in en in de omgeving van stellingen en luchtafweerstellingen zijn achtergelaten of gedumpt. Con-

form de WSCS-OCE wordt de volgende afbakening voor stellingen gehanteerd: 

 Geschutopstelling: een gebied van 25 meter rondom het hart van de geschutsopstelling is verdacht op 

de mogelijke aanwezigheid van CE. 

CE kunnen in een verdedigingswerk zijn achtergelaten/gedumpt. Conform de WSCS-OCE wordt de volgende 

afbakening voor verdedigingswerken gehanteerd: 

 Verdedigingswerk: groepering van wapenopstellingen en/of geschutsopstellingen, rondom afgezet met 

een versperring (bijvoorbeeld weerstandskern of steunpunt). Het grondgebied binnen de grenzen van 

het verdedigingswerk is verdacht. De grenzen worden bij voorkeur bepaald aan de hand van georefe-

reerde luchtfoto’s. 

De ondergrens van de op gedumpte munitie verdachte gebieden is de toenmalige bodem van het militaire 

object in de Tweede Wereldoorlog. De maximale diepte waarop CE kunnen worden aangetroffen is naar onze 

inschatting 2 meter minus het maaiveld uit de Tweede Wereldoorlog.  

 

4.5.2 Verdachte locaties afwerpmunitie / raketten / vliegtuigboordwapenmunitie 

In deze paragraaf wordt achtereenvolgens besproken welke afbakeningen er zijn toegepast. 

Solitaire krater: 

Dit betreft een op een luchtfoto uit de Tweede Wereldoorlog waargenomen krater die geen onderdeel uit-

maakt van een tapijtbombardement en die niet automatisch aan een tactische luchtaanval kan worden ge-

koppeld.  De afbakening van 50 meter wordt conform bijlage 6.6 toegepast, op basis van de ONR 24406-

1. 

Pin point target8: 

Dit betreft de locatie die in de Tweede Wereldoorlog het doelwit is geweest van tactische luchtaanvallen. Het 

betreft tactische luchtaanvallen op een ‘pin point target’. 

  

                                                   
8 De in de chronologietabel toegepaste line target afbakening wordt hier buiten beschouwing gelaten, omdat deze wordt 
‘afgedekt’ door een pin point target afbakening. 
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De WSCS-OCE schrijft, voor wat betreft de afbakening van op afwerpmunitie verdachte gebieden, de volgende 

afbakening voor ingeval pin point targets: 

 Duikbombardement op zgn. pin point target, inslagenpatroon onbekend. Gebied dat is getroffen door 

een bombardement met jachtbommenwerpers, met als doel om een vooraf bepaald specifiek object te 

treffen (bijvoorbeeld een brug of militair hoofdkwartier). Het verdachte gebied wordt bepaald door een 

afstand van 181 meter, gemeten vanuit het hart van het doel als zijnde CE verdacht aan te merken. 

Afwerpmunitie van 250, 500 en 1000 lb. kan in de vastgestelde verdachte gebieden worden aangetroffen tot 

een maximale conusweerstand van 10 MPa met een minimale laagdikte van 1 meter. De bovengrens is het 

maaiveld uit de Tweede Wereldoorlog. De exacte indringingsdiepte kan voorafgaand aan de uitvoeringsfase 

van een project met behulp van sondeergegevens worden bepaald. 

Raketaanvallen: 

De WSCS-OCE schrijft, voor wat betreft de afbakening van op raketten verdachte gebieden, de volgende 

afbakening voor ingeval pin point targets: 

 Raketbeschieting op zgn. ‘Pin Point Target’, inslagenpatroon onbekend. Gebied dat is getroffen door 

een raketbeschieting met jachtbommenwerpers, met als doel om een vooraf bepaald specifiek object 

te treffen. Het verdachte gebied wordt bepaald door een afstand van 108 meter gemeten vanuit het 

hart van het doel af te bakenen. 

Raketten kunnen tot maximaal 3,5 meter minus het maaiveld uit de Tweede Wereldoorlog worden aangetrof-

fen. Het maaiveld uit de Tweede Wereldoorlog is de bovengrens van het CE-verdachte gebied. 

Vliegtuigboordwapenmunitie: 

De WSCS-OCE schrijft geen afbakening voor ingeval vliegtuigboordwapenmunitie. Derhalve heeft AVG het 

CE-verdachte gebied situationeel afgebakend op 20 mm granaten. De afbakening wordt gemotiveerd in de 

chronologietabel. 

Vliegtuigtuigboordwapenmunitie kan tot maximaal 0,5 meter minus het maaiveld uit de Tweede Wereldoorlog 

worden aangetroffen. Het maaiveld uit de Tweede Wereldoorlog is de bovengrens van het CE-verdachte ge-

bied. 
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5 CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN 

5.1 Conclusie 

AVG heeft in opdracht van Antea Group een vooronderzoek CE uitgevoerd voor het onderzoeksgebied 110 

kV Kabeltracé Hengelo Weideweg (HGLW) – Hengelo Oele (HGLO). 

Op basis van de beoordeelde feiten van het vooronderzoek is geconcludeerd dat er indicaties zijn voor de 

mogelijke aanwezigheid van CE.  

De volgende gevechtshandelingen / CE gerelateerde handelingen hebben in en nabij het onderzoeksgebied 

plaatsgevonden: 

 Het neerkomen van afwerpmunitie 

 Het afvuren van 3 inch raketten 

 Beschietingen met geschutmunitie (vliegtuigboordwapenmunitie) 

 De aanleg van (luchtafweer-)stellingen 

 De aanleg van een verdedigingswerk 

De volgende CE kunnen mogelijk in het onderzoeksgebied worden aangetroffen: 

 Afwerpmunitie 

 3 inch raketten 

 Geschutmunitie (vliegtuigboordwapenmunitie) 

 Gedumpte CE 

Het onderzoeksgebied is gedeeltelijk  verdacht op CE. Het CE verdachte gebied is horizontaal afgebakend op 

de CE-bodembelastingkaart (zie bijlage 6.5). 

De horizontale en verticale afbakening van de CE verdachte gebieden wordt besproken in hoofdstuk 4.5. 

5.2 Advies vervolgtraject 

De door AVG voor Antea Group geadviseerde vervolgstappen worden in de hierop volgende paragrafen 

besproken. 

5.2.1 Verkleinen CE verdachte gebieden 

Uit een analyse van de naoorlogse werkzaamheden blijkt dat er ter plaatse van meerdere CE verdachte ge-

bieden grootschalige bodemingrepen hebben plaatsgevonden. Er is bijvoorbeeld sprake van een CE verdacht 

gebied ter plaatse van de huidige A35, alsmede ter plaatse van de Slachthuisweg en omgeving te Hengelo 

waar uitgebreide bouwwerkzaamheden hebben plaatsgevonden in kader van de aanleg van een industrieter-

rein en de IJsselcentrale. 

Voor de CE verdachte gebieden wordt geadviseerd om een nadere verdiepingsslag te maken en te kijken of 

deze met behulp van informatie over naoorlogse werkzaamheden kunnen worden verkleind. Denk hierbij aan: 

 Kaartmateriaal/bestekstekeningen waarmee feitelijk kan worden aangetoond dat (delen van) CE ver-

dachte gebieden naoorlogs zijn geroerd. Op basis van deze gegevens kan mogelijk de horizontale 

en/of de verticale afbakening van het CE verdachte gebied worden gereduceerd. 

 Gegevens betreffende naoorlogse ophogingen in de CE verdachte gebieden. 



 

2062002-VO-01 110 kV Kabeltracé Hengelo Weideweg (HGLW) – Hengelo Oele (HGLO) Pagina 50 van 64 

5.2.2 Opsporing CE 

Het CE onderzoek maakt onderdeel uit van de opsporingsfase die in paragraaf 6.6 van de WSCS-OCE is 

beschreven. De opsporingsfase omvat het geheel van organisatie en uitvoering, achtereenvolgens: werkvoor-

bereiding, detecteren, interpreteren, lokaliseren, laagsgewijs ontgraven en identificeren van de vermoede ex-

plosieven, tijdelijk veiligstellen van de situatie tot aan overdracht aan de EOD en proces-verbaal van opleve-

ring aan de opdrachtgever en Bevoegd Gezag. 

Om een gedegen detectieonderzoek te kunnen uitvoeren dient het opsporingsgebied goed beloopbaar en vrij 

van obstakels te zijn. Dat wil zeggen dat alle bovengrondse obstakels, zoals hekwerk, begroeiing en gewas 

voor aanvang van de detectie moet zijn verwijderd. Na het verwijderen van de bovengrondse obstakels kan 

de locatie worden gedetecteerd. Bomen en begroeiing dienen boven het maaiveld te worden gerooid/ge-

snoeid. Indien een analoge detectie wordt uitgevoerd dienen alle verdachte objecten die worden gedetecteerd 

en waarvan de meetwaardenovereenkomsten vertonen met mogelijk aanwezige CE in kaart te worden ge-

bracht door de locatie door middel van GPS in te meten. Bij deze vastlegging dient tevens de vermoedelijke 

diepte te worden vastgelegd. Bij het uitvoeren van een computerondersteunde detectie wordt de data vastge-

legd in een datalogger. De data wordt na de detectie uitgelezen in een speciaal hiervoor ontworpen softwa-

reprogramma.  

De hoeveelheid te benaderen objecten kan pas worden bepaald na het uitvoeren van de detectie. De uit de 

detectie aangemerkte verdachte objecten worden uitgezet in het opsporingsgebied met behulp van GPS. Deze 

punten worden vervolgens handmatig en indien nodig machinaal benaderd. Aangetroffen objecten worden 

vervolgens geïdentificeerd en indien nodig veiliggesteld. 
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6.2 Certificaat WSCS-OCE 
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6.3 Richtlijnen WSCS-OCE afbakening verdachte gebieden 

Indicatie Algemene omschrijving Verdacht Onverdacht 
Uitgangspunten voor afbakening 
verdacht gebied 

Verdedigingswerk 

Groepering van wapenopstellin-
gen en/of geschutsopstellingen, 
rondom afgezet met een versper-
ring (bijvoorbeeld weerstandskern 
of steunpunt). 

x  

Het grondgebied binnen de grenzen 
van het verdedigingswerk is ver-
dacht. De grenzen worden bij voor-
keur bepaald aan de hand van 
georefereerde luchtfoto’s. 

Wapenopstelling 

Opstelling van handvuurwapen, 
machinegeweer of andere (semi-) 
automatisch wapen, niet zijnde on-
derdeel van een verdedigingswerk. 

  Locatie van de wapenopstelling. 

Geschutopstelling 
(statisch en mobiel) 

Locatie van geschut, niet zijnde 
onderdeel van een verdedigings-
werk. 

x  

25 meter rondom het hart van de 
geschut-opstelling, maar niet verder 
dan een eventueel aangrenzende 
watergang. 

Munitieopslag in 
open veld 

Locatie van munitievoorraad in het 
open veld, niet zijnde binnen een 
verdedigingswerk. 

x  Locatie van de veldopslaglocatie. 

Loopgraaf Militaire loopgraaf. x  

Het gebied binnen de contouren van 
de loopgraaf is verdacht, bij voor-
keur bepaald aan de hand van 
georefereerde luchtfoto’s. 

Tankgracht of –geul 

Een diepe (al dan niet droge) 
gracht of geul met steile wanden, 
aangebracht om pantservoertuigen 
tegen te houden. 

 x 
Niet verdacht, tenzij er aanwijzingen 
zijn dat er mogelijk munitie in ge-
dumpt is. 

Landmijnen verdacht 
gebied 

Middels een aanwijzing, niet zijnde 
een mijnenlegrapport, op landmij-
nen verdacht verklaard gebied. In 
het verdachte gebied zijn bij de 
controle door de MMOD géén 
landmijnen aangetroffen. 

 x n.v.t. 

Landmijnen verdacht 
gebied 

Middels een aanwijzing, niet zijnde 
een mijnenlegrapport, op landmij-
nen verdacht verklaard gebied. In 
het verdachte gebied zijn bij de 
controle door de MMOD, of bij 
naoorlogse activiteiten landmijnen 
aangetroffen. 

x  
De grenzen zoals aangegeven in het 
ruimrapport. 

Mijnenveld 

Geregistreerd mijnenveld, waarvan 
mijnenlegrapport aanwezig is. Alle 
volgens het legrapport gelegde 
landmijnen zijn geruimd. 

 x n.v.t. 

Mijnenveld 

Geregistreerd mijnenveld waarvan 
mijnenlegrapport aanwezig is. Niet 
alle volgens het mijnenlegrapport 
gelegde landmijnen zijn geruimd. 
Geen feitelijke onderbouwing be-
kend waarom er landmijnen wor-
den vermist. 

x  
De grenzen zoals aangegeven in het 
mijnenlegrapport en/of ruimrapport. 
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Indicatie Algemene omschrijving Verdacht Onverdacht 
Uitgangspunten voor afbakening 
verdacht gebied 

Mijnenveld 

Mijnenlegrapport aanwezig. Niet 
alle volgens het legrapport ge-
legde landmijnen zijn geruimd. 
Feitelijke onderbouwing bekend 
waarom er landmijnen worden 
vermist. 

 x n.v.t. 

Versperringen 
Versperringen, zoals strand-ver-
sperringen en Drakentanden. 

 x 
Tenzij er indicaties zijn dat CE onder-
deel uitmaken van de versperring. 

Infrastructuur zonder 
geschutsopstelling of 
munitievoorraad 

Militaire werken zoals woon-on-
derkomen of werken met een bur-
gerdoel zoals schuilbunker. 

 x 

Tenzij er indicaties zijn op CE van-
wege de aanwezigheid van nabij 
verdediging in de vorm van bijvoor-
beeld wapenopstellingen. 

Schuilloopgraaf 
Loopgraaf voor burgerbevolking 
om in te schuilen. 

 x n.v.t. 

Kampementen 
Grondgebied met onderkomens 
zoals tenten. 

 x 

Tenzij er indicaties zijn op CE van-
wege de aanwezigheid van munitie-
opslag of nabij-verdediging in de 
vorm van bijvoorbeeld wapenopstel-
lingen. 

Mangat 
Gat in grond met schuilfunctie, 
niet in gebruik genomen als schut-
tersput. 

 x n.v.t. 

Vernielingslading 
Locatie van aangebrachte vernie-
lingslading. 

x  Locatie van de vernielingslading. 

Artillerie-, mortier- of 
raketbeschieting 

Gebied dat is beschoten door mo-
biel of vast geschut, mortieren of 
grondgebonden (meervoudig) ra-
ketwerpersysteem. 

x  Situationeel te bepalen. 

Raketbeschieting in-
slagenpatroon be-
kend 

Gebied dat is getroffen door een 
raketbeschieting met jachtbom-
menwerpers. 

x  

Op basis van een analyse van het in-
slagenpatroon wordt de maximale 
afstand tussen twee opeenvolgende 
inslagen binnen een inslag-patroon 
bepaald. Het verdachte gebied 
wordt afgebakend door deze afstand 
te projecteren op de buitenste insla-
gen van het inslagenpatroon. Dat is 
exclusief de eventuele horizontale 
verplaatsing van de buitenste blind-
ganger binnen het inslagenpatroon. 

Inslagpunt blindgan-
ger, zijnde een vlieg-
tuigbom 

Vliegtuigbom die niet in werking is 
getreden. 

  

Te bepalen volgens rekenmethode 
waarin ten minste rekening wordt ge-
houden met de volgende parame-
ters: de afwerphoogte, de afwerp-
snelheid, het gewicht van de bom, 
de diameter van de bom en de 
weerstand van de bodem. Op basis 
van in ieder geval deze vijf parame-
ters wordt berekend tot welke diepte 
CE theoretisch kunnen indringen en 
hoe ver de maximale horizontale 
verplaatsing is. 

Crashlocatie vliegtuig 
Aanwezigheid van CE vanwege de 
crash. 

x  Situationeel te bepalen. 
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Indicatie Algemene omschrijving Verdacht Onverdacht 
Uitgangspunten voor afbakening 
verdacht gebied 

Krater van gedeto-
neerde incidentele 
luchtafweergranaat 

Gebied waarin zich de krater van 
de detonatie van een incidentele 
luchtafweergranaat bevindt. 

 x 
Tenzij er indicaties zijn dat het geen 
incidentele luchtafweergranaat be-
treft. 

Inslagpunt van een V-
1 wapen 

Gebied dat is getroffen door de in-
slag van een V-1 wapen. 

x  
15 meter rondom een inslagpunt 
vanwege de mogelijke horizontale 
verplaatsing onder de grond. 

Krater van een (ge-
deeltelijk) gedeto-
neerd V-1 wapen 

Gebied waarin zich de krater van 
de detonatie van een V-1 wapen 
bevindt. 

x  
50 meter rondom een inslagpunt 
vanwege de mogelijke aanwezigheid 
van explosieve componenten. 

Krater van een (ge-
deeltelijk) gedeto-
neerd V-2 wapen 

Gebied waarin zich de krater van 
de detonatie van een V-2 wapen 
bevindt. 

x  Situationeel te bepalen. 

Dumplocatie van mu-
nitie en/of toebeho-
ren 

Dumplocatie van CE en/of toebe-
horen in landbodem of op water-
bodem. 

x  

Locatie van de dump en afbakening 
verder situationeel te bepalen, bij-
voorbeeld dumping in stilstaand of 
stromend water. 

Ongecontroleerde 
(massa)explosie 

(Sympathische) detonatie van een 
explosieven voorraad zoals ont-
ploffing munitieopslag of munitie 
trein. 

  Situationeel te bepalen. 

Vernietigingslocatie 
voor CE 

Eén of meerdere springputten. x  

De contour(en) van de springput(ten) 
en afbakening verder situationeel te 
bepalen, bijvoorbeeld gelet op de 
afstand van eventuele uitgeworpen 
CE buiten deze contour(en). 

Vernielingslading (in 
werking gesteld) 

Locatie van in werking gestelde 
vernielingslading, waarbij de mo-
gelijkheid bestaat op het aantref-
fen van niet (geheel) gedetoneerde 
springlading(en). 

x  
Locatie waar de vernielingslading in 
werking is gesteld en afbakening ver-
der situationeel te bepalen. 

Tapijtbombardement 

Gebied dat is getroffen door een 
bombardement met middelzware 
en/of zware bommenwerpers, met 
als doel om schade aan te richten 
over een groot gebied. 

x  

Op basis van een analyse van het in-
slagenpatroon (1) wordt de maxi-
male afstand tussen twee opeenvol-
gende inslagen binnen een inslagpa-
troon bepaald. Het verdachte gebied 
wordt afgebakend door deze afstand 
te projecteren op de buitenste insla-
gen van het inslagenpatroon. Dat is 
exclusief de eventuele horizontale 
verplaatsing van de buitenste blind-
ganger binnen het inslagenpatroon. 

Duikbombardement 
op zgn. ‘Pin Point 
Target’, inslagenpa-
troon onbekend 

Gebied dat is getroffen door een 
bombardement met jachtbommen-
werpers, met als doel om een 
vooraf bepaald specifiek object te 
treffen. 

x  

Het verdachte gebied wordt bepaald 
door een afstand van 181 meter ge-
meten vanuit het hart van het doel. 
(2/3) 

Duikbombardement 
op zgn. ‘Line Target’, 
inslagenpatroon on-
bekend 

Lineair gebied, nabij een spoorlijn, 
dat is getroffen door een bombar-
dement met jachtbommenwerpers, 
met als doel om de spoorlijn te 
treffen. 

x  

Het verdachte gebied wordt bepaald 
door een afstand van 91 meter ge-
meten vanuit het hart van de spoor-
lijn. (2/4) 
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Indicatie Algemene omschrijving Verdacht Onverdacht 
Uitgangspunten voor afbakening 
verdacht gebied 

Raketbeschieting op 
zgn. ‘Pin Point Tar-
get’, inslagenpatroon 
onbekend 

Gebied dat is getroffen door een 
raketbeschieting met jachtbom-
menwerpers, met als doel om een 
vooraf bepaald specifiek object te 
treffen. 

x  

Het verdachte gebied wordt bepaald 
door een afstand van 108 meter ge-
meten vanuit het hart van het doel. 
(2/5) 

Raketbeschieting op 
zgn. ‘Line Target, in-
slagenpatroon onbe-
kend 

Lineair gebied, nabij een spoorlijn, 
dat is getroffen door een raketbe-
schieting met jachtbommenwer-
pers, met als doel om de spoorlijn 
of treinstel op deze spoorlijn te 
treffen. 

x  

Het verdachte gebied wordt bepaald 
door een afstand van 80 meter ge-
meten vanuit het hart van de spoor-
lijn. (2/6) 

1) Verzameling van de locaties van inslagen van één bepaald toestel of één bepaald bombardement. 
2) Afstanden zijn afkomstig van een Britse studie (empirisch onderzoek) naar de accuratesse bij aanvallen door eenmotorige duikbom-

menwerpers gedurende de periode oktober 1944 – april 1945 (AIR 55/322). Eventueel effect van vijandelijk luchtafweer tijdens 
deze duikbombardementen is niet in de studie meegenomen. 

3) De genoemde afstand is de gemiddelde afstand t.o.v. het doel waarbij opgemerkt moet worden dat 50% van de vliegtuigbommen 
binnen 119 meter neer is gekomen en de maximaal gemeten afstand t.o.v. het doel 181 meter was. 

4) De genoemde afstand is de gemiddelde afstand t.o.v. het doel waarbij opgemerkt moet worden dat 50 % van de vliegtuigbommen 
binnen 46 meter neer is gekomen en de maximaal afstand t.o.v. het doel 91 meter was. 

5) De genoemde afstand is de gemiddelde afstand t.o.v. het doel (gebouwen) waarbij opgemerkt moet worden dat de gemiddelde 
spreiding van de raketten t.o.v. het middelpunt van een salvo 69 meter was, en dat de gemiddelde afstand van het middelpunt van 
een salvo t.o.v. het doel 39 meter was. 

6) De genoemde afstand is de maximale afstand gemeten n.a.v. luchtfoto-interpretatie. 
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6.4 Presentatiekaart verzamelde historische feiten 
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6.5 CE-bodembelastingkaart 
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6.6 Toelichting afbakenmethode afwerpmunitie (excl. de Line / Pin Point Target afbakening) 

Solitaire kraters: 

Een solitaire krater is een krater die geen onderdeel uitmaakt van een tapijtbombardement en die niet auto-

matisch aan een tactische luchtaanval kan worden gekoppeld. Een tactische luchtaanval wordt in het onder-

deel kraterparen omschreven. AVG bakent solitaire bomkraters af op basis van de ONR 24406-1: ‘Um den 

Mittelpunkt von Bombenkratern oder um Bombenverdachtspunkte ist ein Pufferbereich mit einem Radius von 

50 Meter zu ziehen’ (p.14). Dit is de afbakenmethode zoals die in Duitsland en Oostenrijk wordt toegepast. 

Hierbij moet wel direct de volgende kanttekening worden geplaatst: in het desbetreffende document wordt niet 

expliciet beschreven wat de achterliggende feitelijke gronden voor deze afbakening zijn. Een belangrijk hiaat 

in de Nederlandse WSCS-OCE regelgeving is dat er niet wordt beschreven hoe solitaire bomkraters af te 

bakenen. Derhalve grijpt AVG terug op de Duitse afbakenmethode. Deze afbakenmethode wordt, op basis 

van de van de ONR 24406-1, tevens toegepast voor door afwerpmunitie getroffen straten/adressen (afbake-

ning op basis van tekstuele beschrijvingen). 

Kraterparen afkomstig van tactische luchtaanvallen: 

Kraterparen worden als volgt door AVG afgebakend: Expload heeft het document getiteld ‘aanvallen door 

jachtbommenwerpers: tactieken en nauwkeurigheid/spreiding van inslagen’ opgesteld (informatiebundel IB-

14021-1). Hierin wordt het volgende vermeld voor wat betreft het spreidingspatroon van door een Spitfire in 

salvo afgeworpen bommen: 

 De twee bommen onder de vleugels slaan gemiddeld 17 meter uit elkaar in (vergelijkbare afstand 

ingeval een Typhoon) 

 De bom onder de romp slaat gemiddeld op een afstand van 82 meter ten opzichte van de overige twee 

bommen in 

 De maximale afstand tussen de inslaglocaties bedroeg 91 meter 

Dit betekent dat als een (Spitfire-) duikbommenwerper drie bommen heeft afgeworpen -één onder iedere vleu-

gel en één onder de romp- de maximale afstand tussen de bommen 91 meter bedraagt. Dit is de maximale 

afstand die wordt gehanteerd bij het afbakenen van kraterparen (91 meter gezien vanuit het hart van de 

kraters). Uitgangspunt bij deze afbakening is dat als er een kraterpaar wordt waargenomen, een mogelijke 

derde blindganger hier in de buurt ligt. Dergelijke blindgangers zijn in veel gevallen niet op de geanalyseerde 

luchtfoto’s uit de Tweede Wereldoorlog zichtbaar. 

Voor het bepalen van de afstand van de derde krater, indien een kraterpaar zichtbaar is, wordt de volgende 

formule gehanteerd: 

A = Afstand tussen de twee kraters gemeten op de luchtfoto 

B = de straal van het verdachte gebied gemeten vanaf het midden tussen de twee kraters 

met een maximum van 91 meter. 

 

Vaststellen kraterpaar: de maximale afstand tussen twee kraters (een kraterpaar) is 29 meter9. Indien twee 

kraters verder uit elkaar liggen dan 29 meter, dan is er sprake van twee bommen van onder de romp en wordt 

een straal van 91 meter rondom iedere krater getrokken in verband met de mogelijke aanwezigheid van een 

blindganger (ingeval een context van tactische luchtaanvallen). 

                                                   
9 De gemiddelde afstand van 17 meter minus de afstand van de bommen onder de romp, ca. vijf meter, plus de gemid-
delde afstand is de maximale afstand van de onderlinge twee kraters. 

A 

___ * 82 = B 

17 
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6.7 Afkortingenlijst 

Afkorting Betekenis 

2nd TAF Second Tactical Air Force 

ABTA All Bombs in Target Area 

ARTA All Rockets in Target Area 

A/C Aircraft 

D/H Direct Hit 

FO Flight Officer 

Jabo Jachtbommenwerper 

Kkm Klein kaliber munitie 

Lbs. Ponden 

MET Mechanized Enemy Transport 

N/M Near Miss 

NRO No Results Observed 

NYR Not Yet Returned 

Rly. Railway 

R/P Rockets  

TA Target Area 

 

 



 

 

Infra  

Bouwstoffen  

Transport  

Explosieven Opsporing  
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Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

1.1  plan

het bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, herziening hoogspanning tracé 
Oele - Hengelo met identificatienummer NL.IMRO.1735.BGxhoogspanOH-OP01 van de 
gemeente Hof van Twente;

1.2  bestemmingsplan

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels;

1.3  aanduiding

Een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar 
ingevolge de regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het 
bebouwen van deze gronden;

1.4  aanduidingsgrens

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;

1.5  aanduidingsvlak

een geometrisch bepaald vlak waarop een aanduiding betrekking heeft; 

1.6  bebouwing

één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde;

1.7  belemmeringenstrook

een strook grond ter plaatse van en ter weerszijden van de hoogspanningsverbinding 
die dient om de veiligheid en het ongestoord functioneren van de verbinding te kunnen 
garanderen;

1.8  bestemmingsgrens

de grens van een bestemmingsvlak; 

1.9  bestemmingsvlak

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming; 

1.10  bouwen

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het 
vergroten van een bouwwerk;

1.11  bouwgrens

een grens van een bouwvlak
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1.12  bouwperceel

een aaneengesloten stuk grond waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar 
behorende bebouwing is toegelaten;

1.13  bouwperceelgrens

de grens van een bouwperceel;

1.14  bouwvlak

een geometrisch bepaald vlak waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de 
regels bepaalde gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten;

1.15  bouwwerk

Een bouwkundige constructie van enige omvang die direct en duurzaam met de aarde 
is verbonden; 

1.16  gebouw

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk 
met wanden omsloten ruimte vormt; 

1.17  hoogspanningsleiding

een ondergrondse hoogspanningskabel die is bestemd voor transport van elektriciteit 
op een spanningsniveau van minimaal 110 kiloVolt (kV);

1.18  maaiveld

de hoogte waarop het omliggende terrein aansluit op de bestaande bebouwing; 

1.19  normale onderhoudswerkzaamheden

werkzaamheden die periodiek moeten worden uitgevoerd ter instandhouding van de met 
de bestemming beoogde doeleinden;

1.20  nutsvoorzieningen

voorzieningen ten behoeve van het openbare nut, zoals transformatorhuisjes, 
gasreduceerstations, schakelhuisjes, duikers, bemalingsinstallaties, 
gemaalgebouwtjes, telefooncellen en apparatuur voor telecommunicatie; 

1.21  overig bouwwerk

een bouwkundige constructie van enige omvang, geen pand zijnde, die direct en 
duurzaam met de aarde is verbonden;

1.22  vigerende bestemmingsplannen

Onder de vigerende plannen wordt verstaan:
a. bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, vastgesteld op 16-12-2014;
b. Bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, vastgesteld op 09-12-2015;
c. Bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, herziening regels beleid KGO, 

vastgesteld op 07-03-2017;
d. Bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, Veegplan 2018, vastgesteld op 

10-07-2018;
e. Bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, Veegplan 2019, vastgesteld op 
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15-10-2019;
f. Rijksinpassingsplan Hoofdaardgastransportleiding Bornerbroek-Epe (D), 

vastgesteld op 28-05-2010.
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Artikel 2  Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1  de bouwhoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een overig bouwwerk met 
uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en 
naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen;

2.2  de oppervlakte van een bouwwerk:

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, 
neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter 
plaatse van het bouwwerk.
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels

Artikel 3  Leiding - Hoogspanning toepassingsbereik en partiële herziening

a. Dit bestemmingsplan heeft betrekking op de vastgestelde vigerende 
bestemmingsplannen voor zover gelegen binnen het plangebied van dit 
bestemmingsplan.

b. Op de verbeelding van de vigerende bestemmingsplannen wordt de 
dubbelbestemming Leiding - Hoogspanning 1 opgenomen, zoals op de verbeelding 
van dit plan is aangegeven.

c. Met dit plan wordt artikel 4 toegevoegd aan de vigerende bestemmingsplannen.
d. Met dit plan wordt artikel 4 'Agrarisch met waarden' van de vigerende 

bestemmingsplannen als volgt gewijzigd: aan de bestaande regels in lid 4.5.3 
wordt een sub e toegevoegd die als volgt luidt: "e. werken, geen bouwwerken zijnde 
of werkzaamheden die de aanleg van een ondergrondse hoogspanningsverbinding 
en de daarbij horende constructies, installaties en apparatuur betreffen" 

e. Met dit plan wordt artikel 16 'Natuur' van de vigerende bestemmingsplannen als 
volgt gewijzigd: aan de bestaande regels in lid 16.3.3 een sub c toegevoegd die als 
volgt luidt "c. werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden die de aanleg 
van een ondergrondse hoogspanningsverbinding en de daarbij horende 
constructies, installaties en apparatuur betreffen".

f. Met dit plan wordt artikel 37 ''Waarde - Archeologische verwachting 1" van de 
vigerende bestemmingsplannen als volgt gewijzigd:  aan de bestaande regels in lid 
37.4.3 wordt een sub e toegevoegd die als volgt luidt : "e. de werken, geen 
bouwwerken zijnde, en werkzaamheden die de aanleg van een ondergrondse 
hoogspanningsverbinding en de daarbij horende constructies, installaties en 
apparatuur betreffen".

g. Met dit plan wordt artikel 38 ''Waarde - Archeologische verwachting 2" van de 
vigerende bestemmingsplannen als volgt gewijzigd:  aan de bestaande regels in lid 
38.4.3 wordt een sub e toegevoegd die als volgt luidt : "e. de werken, geen 
bouwwerken zijnde, en werkzaamheden die de aanleg van een ondergrondse 
hoogspanningsverbinding en de daarbij horende constructies, installaties en 
apparatuur betreffen".

h. De overige regels van de vigerende bestemmingsplannen zijn onverminderd van 
toepassing.
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Artikel 4  Leiding - Hoogspanning 1

4.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Leiding - Hoogspanning 1' bestemde gronden zijn, in afwijking op alle andere 
bepalingen, mede bestemd voor de aanleg, het beheer en instandhouding van een 
ondergrondse hoogspanningskabel met de daarbij behorende:
a. Belemmerende strook;
b. Voorzieningen.

In geval van strijdigheid van bepalingen gaan de regels van dit artikel vóór de bepalingen 
die ingevolge andere artikelen op de desbetreffende gronden van toepassing zijn.

4.2  Bouwregels

Voor het bouwen gelden de volgende regels:
a. Op of in de in dit artikel bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten 

behoeve van de hoogspanningsverbinding worden gebouwd.
b. Op of in de in dit artikel bedoelde gronden zijn geen gebouwen en bouwwerken, 

geen gebouwen zijnde toegestaan, met uitzondering van bestaande (vergunde) 
gebouwen.

c. Ten behoeve van andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) mag, met 
inachtneming van de voor de betrokken bestemming geldende (bouw)regels, 
uitsluitend worden gebouwd, indien het bouwplan betrekking heeft op vervanging, 
vernieuwing of verandering van bestaande bouwwerken, waarbij de oppervlakte, 
voorzover gelegen op of onder peil, niet wordt uitgebreid en waarbij gebruik wordt 
gemaakt van de bestaande fundering 

4.3  Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het 
bepaalde in lid 4.2 ten behoeve van de bouw van in de andere bestemming(en) 
genoemde bouwwerken geen gebouwen zijnde, na voorafgaand positief schriftelijk 
advies van de betreffende leidingbeheerder en mits geen onevenredige afbreuk wordt 
gedaan aan het veilig en doelmatig functioneren van de hoogspanningsleiding. 

4.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk 
zijnde, of van werkzaamheden

4.4.1  Verbod

Het is verboden om zonder omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen 
bouwwerk zijnde, of werkzaamheden de volgende activiteiten uit te voeren, zulks 
ongeacht het bepaalde in de regels bij de andere op deze gronden van toepassing 
zijnde bestemmingen:
a. het aanbrengen en/of rooien van diepwortelende beplanting en bomen;
b. het wijzigen van het maaiveldniveau door ontgronding of ophoging;
c. het aanleggen van wegen of paden en het aanbrengen van andere 

oppervlakteverhardingen;
d. het aanleggen van opstallen;
e. het indrijven van voorwerpen in de bodem;
f. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe worden gerekend afgraven, woelen, 

mengen, diepploegen, egaliseren en aanleggen van drainage;
g. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere 

wateren;
h. het permanent opslaan van goederen of materialen;
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i. het tijdelijk opslaan van zwaar materiaal;
j. het aanleggen van kabels en leidingen en de daarmee verband houdende 

constructies, installaties en apparatuur, anders dan ten dienste van de in lid 4.1 
omschreven bestemming.

4.4.2  Uitzonderingen

Het in lid 4.4.1 vervatte verbod is niet van toepassing op een werk, geen bouwwerk 
zijnde en/of werkzaamheden: 
a. die reeds in uitvoering zijn bij het van kracht worden van het plan;
b. die het normale onderhoud ten aanzien van de verbinding en belemmerde strook 

betreffen;
c. die mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning;
d. die niet dieper dan 80 cm beneden maaiveld worden uitgevoerd;
e. die verband houden met de aanleg van de ondergrondse 

110kV-hoogspanningsverbinding en de daarbij horende voorzieningen.

4.4.3  Omgevingsvergunning

Een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken of werkzaamheden kan worden 
verleend na voorafgaand schriftelijk advies van de betreffende leidingbeheerder en mits 
geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het veilig en doelmatig functioneren van 
de hoogspanningsverbinding.
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Hoofdstuk 3  Algemene regels

Artikel 5  Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan 
waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling 
van latere bouwplannen buiten beschouwing. 
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels

Artikel 6  Overgangsrecht

6.1  Overgangsrecht bouwwerken

Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan 
aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een 
omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze 
afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,
a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of 

veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt 
gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.

6.2  Afwijking

Het bevoegd gezag kan eenmalig bij omgevingsvergunning afwijken van lid 6.1 voor het 
vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in lid 6.1 met maximaal 10%.

6.3  Uitzondering op het overgangsrecht bouwwerken

Lid 6.1 is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van 
inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder omgevingsvergunning en in 
strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van 
dat plan.

6.4  Overgangsrecht gebruik

Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding 
van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

6.5  Strijdig gebruik

Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in lid 6.4, te 
veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door 
deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.

6.6  Verboden gebruik

Indien het gebruik, bedoeld in lid 6.4, na inwerkingtreding van het plan voor een periode 
langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten 
of te laten hervatten.

6.7  Uitzondering op het overgangsrecht gebruik

Lid 6.4 is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen 
geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.
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Artikel 7  Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels behorende bij het bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, herziening 
hoogspanning tracé Oele - Hengelo.
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