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 Bijlagen: Geen 
 
 

 
Betreft: Aanmeldnotitie m.e.r.-beoordeling Grotestraat 91 Goor  
 

 
Geacht College, 
 
Zoals bij u bekend zijn wij bezig met het opstellen van een bestemmingsplan voor de realisatie van 
acht woningen aan de Grotestraat te Goor. Het plan kan worden beschouwd als een stedelijk 
ontwikkelingsproject als bedoeld in onderdeel D van de bijlage bij het Besluit m.e.r. Op basis van het 
Besluit m.e.r. en de Wet milieubeheer dient in dat geval een m.e.r-beoordelingsbesluit te worden 

genomen door het bevoegd gezag (college), ter voorbereiding op de vaststelling van het 
bestemmingsplan. Het college van burgemeester en wethouders neemt de beslissing of, vanwege de 
belangrijke nadelige gevolgen die de activiteit mogelijk voor het milieu kan hebben, een m.e.r.-
procedure moet worden doorlopen. In het kader van deze besluitvorming is voorliggende 
aanmeldingsnotitie opgesteld. 
 

De milieueffectrapportage (m.e.r.) is een hulpmiddel om bij diverse procedures het milieubelang 

een volwaardige plaats in de besluitvorming te geven. Een m.e.r. is verplicht bij de 
voorbereiding van plannen en besluiten van de overheid over initiatieven en activiteiten van 
publieke en private partijen die belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben. 
De m.e.r. is wettelijk verankerd in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer en het Besluit m.e.r. 
In de bijlage van het Besluit m.e.r zijn twee onderdelen (C en D) opgenomen. In onderdeel C 
zijn activiteiten genoemd waarbij direct sprake is van een m.e.r.-plicht als bij besluiten de 

genoemde drempelwaarden worden overschreden. Voor de activiteiten die zijn genoemd in 
onderdeel D geldt dat als de drempelwaarden worden overschreden een m.e.r.-beoordeling 
dient plaats te vinden. Voor besluiten met een omvang onder de drempelwaarden moet een 
zogenaamde vormvrije m.e.r.-beoordeling worden gedaan. 
 
Onderhavig plan kan worden gekwalificeerd als de aanleg of uitbreiding van een stedelijk 
ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen als 

genoemd in onderdeel D.11.2 van de bijlage van het Besluit m.e.r.. Bij de uitleg van de 
Europese m.e.r.-richtlijn wordt immers aangegeven dat 'stedelijke ontwikkelingsprojecten' breed 
moet worden geïnterpreteerd. 
 
Bij de activiteit zijn drie relevante indicatieve drempelwaarden opgenomen, namelijk: 

• een oppervlakte van 100 hectare of meer; 

• een aaneengesloten gebied en 2000 of meer woningen; 
• een bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m² of meer. 

 
Onderhavig plan heeft betrekking op de realisatie van acht woningen. De omvang van het plan blijft 
hiermee ver onder de indicatieve drempelwaarden waardoor in eerste instantie met een vormvrije 
m.e.r.-beoordeling kan worden volstaan.  
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In deze vormvrije m.e.r.-beoordeling moet worden beoordeeld of de activiteit daadwerkelijk 
geen belangrijke nadelige milieugevolgen kan hebben. Hierbij moet in het bijzonder worden 
nagegaan of er sprake is van de omstandigheden als bedoeld in bijlage III van de Europese 
Richtlijn betreffende de milieueffectbeoordeling. Daarbij dient te worden ingegaan op de 
volgende onderdelen: 

• de kenmerken van het project; 
• de plaats waar de activiteit plaatsvindt; 

• de kenmerken van het potentiële effect. 
 
Kenmerken van het betreffende project 
Initiatiefnemer is voornemens om in het centrum van Goor garageboxen en een gedeelte van een 
horecapand te saneren en hiervoor in de plaats acht grondgebonden woningen te bouwen. De 
woningen worden in twee blokken van vier gerealiseerd. Het plangebied wordt ontsloten via de 

Spoorstraat en de Schoolstraat. Naast de bouw van de woningen worden tevens acht parkeerplaatsen 

gerealiseerd. In onderstaande afbeelding is een situatietekening van het plan weergegeven.  
 

 
Figuur 1: Situatietekening ontwikkeling Grotestraat 91 Goor (bron: Ton Kuipers Architectuur) 

 

Plaats van het project 
Het plangebied is gelegen aan de Grotestraat in het centrum van de kern Goor. Het plangebied staat 
kadastraal bekend als gemeente Goor, sectie C, perceelnummers 6430, 6431 en 6667. Het plangebied 
kent een oppervlakte van circa 1.600 m².  
 
Kenmerken van de potentiële effecten 

Voor wat betreft de potentiele milieueffecten van de planontwikkeling zijn de volgende aspecten van 
belang/relevant.  
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Verkeerseffecten en luchtkwaliteit 
Het plangebied wordt ontsloten via een verbindingsstraat tussen de Schoolstraat en de Spoorstraat. 
Deze weg betreft een erftoegangsweg en kent een maximum snelheidsregime van 30 km/u. Om de 
toename van het verkeer als gevolg van de ontwikkeling te bepalen wordt gebruik gemaakt van de 
CROW-kencijfers uit de publicatie 'Toekomstbestendig parkeren, van parkeerkencijfers naar 
parkeernormen'. Het plangebied behoort tot het gebiedstype 'centrum'. De stedelijkheidsgraad van 
Goor is weinig stedelijk. Voor één aaneengesloten woning geldt derhalve een gemiddelde 

verkeersgeneratie van 7,2 verkeersbewegingen per woning per dag.  
Onderhavig plan maakt de realisatie van acht aaneengesloten woningen mogelijk. De toename van het 
aantal verkeersbewegingen als gevolg van de realisatie van de acht aaneengesloten woningen bedraagt 
afgerond gemiddeld 58 verkeersbewegingen (7,2 x 8 = 57,6) per dag. 
 
Het plan voorziet tevens in het verdwijnen van een gedeelte van een horecagelegenheid, waardoor 

verwacht wordt dat de toename in verkeersbewegingen minder zal zijn dan 58. Er wordt echter 

rekening gehouden met het worst-case scenario en derhalve wordt gerekend met 58 
verkeersbewegingen.  
 
In de Wet luchtkwaliteit staan onder meer de grenswaarden voor de verschillende 
luchtverontreinigende stoffen. Onderdeel van de Wet luchtkwaliteit zijn de volgende Besluiten en 
Regelingen:  

 Besluit en de Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen);  
 Besluit gevoelige bestemmingen (luchtkwaliteitseisen). 
 

Het Besluit niet in betekenende mate bijdragen (NIBM) staat bouwprojecten toe wanneer de bijdrage 
aan de luchtkwaliteit van het desbetreffende project niet in betekenende mate is. Het begrip 'niet in 
betekenende mate' is gedefinieerd als 3% van de grenswaarden uit de Wet milieubeheer. Het gaat 
hierbij uitsluitend om stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10 en PM2,5). Toetsing aan andere 

luchtverontreinigende stoffen uit de Wet luchtkwaliteit vindt niet plaats.  
 
In de Regeling NIBM is een lijst met categorieën van gevallen (inrichtingen, kantoor- en 
woningbouwlocaties) opgenomen die niet in betekenende mate bijdragen aan de luchtverontreiniging. 

Enkele voorbeelden zijn:  

 woningen: 1500 met een enkele ontsluitingsweg;  

 woningen: 3000 met twee ontsluitingswegen;  
 kantoren: 100.000 m² bruto vloeroppervlak met een enkele ontsluitingsweg. 

 
Als wordt uitgegaan van een worst-case scenario kan het aantal verkeersbewegingen op 58 
verkeersbewegingen per dag gesteld worden. Er zal geen sprake zijn van vrachtverkeer, waardoor het 
percentage vrachtverkeer op 0% gezet kan worden. In onderstaande figuur is de berekening 
weergegeven. 
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Figuur 2: NIBM-tool (bron: InfoMil) 

 
Uit deze berekening volgt dat de bijdrage van het extra verkeer niet in betekende mate is. Er is geen 
nader onderzoek nodig. Uit de jaarlijkse rapportage van de luchtkwaliteit blijkt bovendien dat er, in de 
omgeving van het plangebied, langs wegen geen overschrijdingen van de grenswaarden aan de orde 
zijn. Een overschrijding van de grenswaarden is ook in de toekomst niet te verwachten. Aanvullend 
onderzoek naar de luchtkwaliteit is derhalve niet nodig. Tevens kan de realisatie van 8 woningen niet 
aangemerkt worden als de realisatie van 'gevoelige bestemmingen' binnen de zone van een Rijks- of 

provinciale weg. Het aspect 'luchtkwaliteit' vormt geen belemmering voor de uitvoering van het plan. 
 
Archeologie 

De gemeenteraad van Hof van Twente heeft beleid voor archeologie vastgesteld. Op de archeologische 
verwachtings- en beleidsadvieskaart van de gemeente Hof van Twente staan archeologische 
rijksmonumenten en de kans op archeologische vondsten vermeld. Per gebied zijn criteria opgesteld 

wanneer een archeologisch onderzoek noodzakelijk is. 
 
De waardenkaart gaat uit van verschillende gebieden: zones met een lage, een middelhoge, een hoge 
archeologische verwachting en de historische kernen. AMK-terreinen zijn die terreinen die op de 
landelijke archeologische monumenten kaart staan aangegeven. Zo zijn de kernen van Delden, 
Diepenheim, Goor of Markelo sinds de Middeleeuwen bewoond geweest en daardoor gebieden waar de 
kans op archeologische vondsten groot is. Afhankelijk van de verwachtingswaarde die aan een gebied is 

toegewezen, zal bij bouwplannen archeologisch onderzoek moeten plaatsvinden. Onderstaand een 
uitsnede van de archeologische waardenkaart.  
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Figuur 3: Archeologische verwachtingskaart (bron: gemeente Hof van Twente) 

 
Op de verwachtings- en beleidsadvieskaart van de gemeente Hof van Twente ligt het plangebied in een 
gebied met een hoge archeologische verwachting. Vanwege de ligging in meerdere gebieden geldt de 

hoogste eis als leidraad. Dat betekent dat bij ingrepen dieper dan 40 cm en met een oppervlakte groter 
dan of gelijk aan 50 m² een archeologisch onderzoek noodzakelijk is. Derhalve is door RAAP een 
archeologisch onderzoek uitgevoerd (RAAPrap_5095_HTGG_20210409, d.d. 4 april 2021). Het door 
RAAP uitgevoerde onderzoek bestaat uit een KNA conform bureauonderzoek (protocol BRL SIKB 4002) 
dat aangevuld is met een verkennend booronderzoek (protocol BRL SIKB 4003).  
 

Op basis van het bureauonderzoek kunnen in het plangebied archeologische resten worden verwacht  

met een datering vanaf het laat-paleolithicum tot en met de nieuwe tijd, met name voor vindplaatsen 
uit de late middeleeuwen en nieuwe tijd, gezien de ligging direct achter lintbebouwing tussen de twee  
historische kernen van Goor.   
 
De bodemopbouw bestaat uit bestrating/puinverharding met daaronder een vlijlaag of rommelig pakket  
tot circa 50 cm –mv; daaronder ligt een matig humeus (bouwland)dek op beekafzettingen (circa 90 cm  
–mv) op dekzand. In het humeuze dek zijn archeologische indicatoren aangetroffen, waaronder twee  

stuks kogelpot uit de late middeleeuwen. Mogelijk is in de zuidwesthoek op circa 90 cm –mv asbest  
aangetroffen. Op basis van het booronderzoek zijn in het plangebied geen aanwijzingen voor  
omvangrijke, diepe bodemverstoringen waargenomen. Gezien de ligging direct achter historische  
bebouwing, is er een reële kans op de aanwezigheid van archeologische waarden.  
 
Om de gespecificeerde verwachting te toetsen, wordt vervolgonderzoek geadviseerd in de vorm van  

een proefsleuvenonderzoek (met eventuele doorstart naar opgraving). Voor de uitvoering van een  
proefsleuvenonderzoek dient een Programma van Eisen (PvE) ter beoordeling aan het bevoegd gezag  
te worden voorgelegd. Dit advies geldt voor het gehele plangebied.   

 
Selectieadvies 
Op basis van het bureauonderzoek kunnen in het plangebied archeologische resten worden verwacht 
met een datering vanaf het laat-paleolithicum tot en met de nieuwe tijd, met name voor vindplaatsen 

uit de late middeleeuwen en nieuwe tijd, gezien de ligging direct achter lintbebouwing tussen de twee 
historische kernen van Goor. De bodemopbouw bestaat uit bestrating/puinverharding met daaronder 
een vlijlaag of rommelig pakket tot circa 50 cm –mv; daaronder ligt een matig humeus (bouwland)dek 
op beekafzettingen (circa 90 cm –mv) op dekzand. In het humeuze dek zijn archeologische indicatoren 
aangetroffen, waaronder twee stuks kogelpot uit de late middeleeuwen. Mogelijk is in de zuidwesthoek 
op circa 90 cm –mv asbest aangetroffen.  
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Op basis van het booronderzoek zijn in het plangebied geen aanwijzingen voor omvangrijke, diepe 
bodemverstoringen waargenomen. Gezien de ligging direct achter historische bebouwing, is er een 
reële kans op de aanwezigheid van archeologische waarden. Om de gespecificeerde verwachting te 
toetsen, wordt vervolgonderzoek geadviseerd in de vorm van een proefsleuvenonderzoek (met 
eventuele doorstart naar opgraving). Voor de uitvoering van een proefsleuvenonderzoek dient een 
Programma van Eisen (PvE) ter beoordeling aan het bevoegd gezag te worden voorgelegd. Dit advies 

geldt voor het gehele plangebied. 
 
Het advies van RAAP wordt overgenomen. Het uitvoeren van archeologisch vervolgonderzoek is 
noodzakelijk, namelijk in de vorm van een proefsleuvenonderzoek. In verband met de aanwezigheid 
van bebouwing, de mogelijke aanwezigheid van ontplofbare oorlogsresten en een saneringsnoodzaak 
wordt dit onderzoek in een later stadium tijdens de aanvraag van de omgevingsvergunning aan de 

gemeente overhandigd. Wat betreft het aspect ‘archeologie’ kan het plangebied nog niet worden 

vrijgegeven. Dit wordt geborgd door de bestaande dubbelbestemming ‘Waarde Archeologie’ in de 
herziening van het bestemmingsplan onverkort over te nemen.  
 
Geluid 
Wegverkeerslawaai 
Op grond van het artikel 74 van de Wet geluidhinder bevindt zich langs een weg een geluidszone, die 

aan weerszijde een breedte heeft van: 
a. in stedelijk gebied: 

 voor een weg, bestaande uit drie of meer rijstroken: 350 meter; 
 voor een weg, bestaande uit een of twee rijstroken: 200 meter; 

b. in buitenstedelijk gebied: 
 voor een weg, bestaande uit vijf of meer rijstroken: 600 meter; 
 voor een weg, bestaande uit drie of vier rijstroken: 400 meter; 

 voor een weg, bestaande uit een of twee rijstroken: 250 meter. 
Deze zonering geldt niet: 

c. voor wegen die zijn gelegen binnen een als woonerf aangeduid gebied; 
d. voor wegen waarvoor een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur geldt; 

e. wegen waarvan op grond van een door de gemeenteraad vastgestelde geluidsniveau 
vaststaat dat de geluidsbelasting op 10 meter uit de as van de meest nabij gelegen 

rijstrook 48 dB (A) of minder bedraagt (art. 74, lid 3 Wgh). 
 

Het plangebied is niet gelegen binnen een geluidszone in het kader van de Wet geluidhinder. De 
dichtstbijzijnde weg waar een snelheidsregime van 50 km/u geldt is gelegen op circa 400 m. Voor alle 
wegen rondom en in de directe omgeving het plangebied geldt een maximum snelheidsregime van 30 
km/u. Dit snelheidsregime geldt ook voor de weg waar het plangebied aan is gelegen.  
 

Bij ruimtelijke ontwikkelingen dient volgens jurisprudentie wel aangetoond te worden dat er sprake is 
van een goede ruimtelijke ordening en een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. De weg waar het 
plangebied aan grenst is een smalle straat met verschillende drempels die de Spoorstraat en de 
Schoolstraat verbindt. Deze straat fungeert tevens als inrit voor een parkeerterrein. De weg waaraan 
de woningen in voorliggend plan worden gerealiseerd is dus geen drukke weg, kent een laag 
snelheidsregime en wordt voornamelijk gebruikt voor bestemmingsverkeer. Bovendien dienen de 
geprojecteerde woningen te voldoen aan de eisen van geluidswering uit het Bouwbesluit. Op basis van 

vorenstaande kan worden geconcludeerd dat er sprake zal zijn van een aanvaardbaar woon- en 

leefklimaat in de nieuwe woningen.   
 
Railverkeerslawaai 
Ten zuiden van het plangebied op circa 170 meter is een spoorlijn gelegen. Deze spoorlijn is een 
verbinding tussen Zutphen en Oldenzaal, waar dagelijks stoptreinen rijden. In onderstaand figuur is de 

geluidsbelasting in Lden van deze spoorlijn weergegeven. Te zien is dat het plangebied ruim buiten de 
geluidscontouren van het spoortracé is gelegen. Deze spoorlijn vormt voor het aspect 
railsverkeerslawaai geen belemmering voor het woon- en leefklimaat ter plaatse van het plangebied.  
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Figuur 4: Geluidsbelastingkaart railverkeer (bron: atlasleefomgeving.nl) 
 

Industrielawaai 
In de directe omgeving van het plangebied bevindt zich geen gezoneerd industrieterrein of een 
gezoneerd bedrijfsperceel, waardoor het aspect 'industrielawaai' geen hinder zal veroorzaken op het 

woon- en leefklimaat ter plaatse.  
 
Op basis van bovenstaande kan geconcludeerd worden dat het aspect 'geluid' geen belemmering vormt 
voor de uitvoerbaarheid van onderhavig plan. 

 
Bodem 
Bij de vaststelling van een bestemmingsplan dient te worden bepaald of de aanwezige bodemkwaliteit 

past bij het toekomstige gebruik van die bodem en of deze aspecten optimaal op elkaar kunnen worden 
afgestemd. Om hierin inzicht te krijgen, dient in de daarvoor aangewezen gevallen een 
bodemonderzoek te worden verricht.  
 
Artikel 3.1.6 van het Bro bepaalt dat in het bestemmingsplan rekening gehouden moet worden met de 
bodemkwaliteit ter plaatse. De reden hiervoor is dat een eventueel aanwezige bodemverontreiniging 

van groot belang kan zijn voor de keuze van bepaalde bestemmingen, de toelaatbaarheid op het gebied 
van volksgezondheid en/of de (financiële) uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan. De bodemtoets 
moet worden uitgevoerd bij het opstellen of wijzigen van het bestemmingsplan of een planologische 
afwijking. Als er verontreiniging aanwezig is moet bepaald (nader onderzoek) worden of het een geval 
is in de zin de Wbb of een diffuse verontreiniging. In de exploitatieopzet moeten de saneringskosten en 
de verwerkingskosten voor diffuus verontreinigde grond worden opgenomen. 
 

Ten behoeve van onderhavig bestemmingsplan is gebruik gemaakt van een verkennend 

asbestbodemonderzoek (kenmerk: 20072316) om ter plaatse de milieu-hygiënische kwaliteit van de 
bodem vast te stellen  
 
Kruse Milieu heeft een verkennend en nader asbestbodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van het 
plangebied. Een samenvatting, conclusie en aanbeveling van dit onderzoek worden hier geschetst.  
De onderzoekslocatie is deels bebouwd met garageboxen en verhard met klinkers, tegels en gravel. Uit 

de resultaten van dit vooronderzoek is gebleken dat op de locatie één asbestverdachte druppelzone 
aanwezig is. Deze locatie is als verdachte deellocatie beschouwd. De bovengrond van het westelijke 
deel van de locatie is verdacht voor de aanwezigheid van asbest. De onderzoekslocatie is onverdacht 
voor chemische componenten.  
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Resultaten veldwerk  
In totaal zijn er 8 inspectiegaten en 6 sleuven gegraven en zijn er 5 boringen verricht. Eén boring is 
doorgezet tot 3.7 meter diepte, welke is afgewerkt tot peilbuis. Gebleken is dat de bodem globaal 
bestaat uit zeer fijn tot matig fijn zand met plaatselijk van 1.55 - 1.8 m-mv een sterk kleiige veenlaag 
in de ondergrond. In de boven- en ondergrond zijn roest- en oerhoudende lagen aangetroffen. Er zijn 
bodemvreemde materialen waargenomen (baksteen, puin en keramiek). Door de veldwerkers zijn in 
het nader asbestonderzoek asbestverdachte materialen waargenomen in de bodem van de sleuven S1, 

S4, S5 en S6. Het freatische grondwater is in peilbuis 1 aangetroffen op 2.10 meter min maaiveld.  
 
Resultaten chemische analyses  
Op basis van de resultaten van de chemische analyses kan het volgende worden geconcludeerd:  
 
Onderzoekslocatie  

 de bovengrond (BG I) is (zeer) licht verontreinigd koper, kwik, lood en zink;  

 de bovengrond (BG II) is (zeer) licht verontreinigd koper, kwik en lood;  
 de ondergrond (OG) is niet verontreinigd;  
 het grondwater (PB 1) is zeer licht verontreinigd met barium, koper, molybdeen en nikkel. 
 
Resultaten asbestanalyses  
Op basis van de resultaten van de asbestanalyses kan het volgende worden geconcludeerd:  

 
Onderzoekslocatie:  
 in het mengmonster van de fijne fractie MM FF - 01 is asbest aangetoond in een gehalte boven de 

toetsingswaarde voor nader asbestonderzoek.  
 
Deellocatie A: druppelzone  
 In het mengmonster van de fijne fractie MM FF - A is asbest aangetoond, maar is het gehalte lager 

dan de interventiewaarde.   
 
Resultaten nader asbestonderzoek  
 In sleuf S1 is asbest aangetoond in een gehalte lager dan de interventiewaarde;  

 In sleuf S2 is asbest aangetoond in een gehalte lager dan de interventiewaarde;  
 In sleuf S3 is asbest aangetoond in een gehalte lager dan de interventiewaarde;  

 In sleuf S4 is asbest aangetoond in een gehalte lager dan de interventiewaarde;  
 In sleuf S5 is asbest aangetoond in een gehalte lager dan de interventiewaarde;  
 In sleuf S6 is asbest aangetoond in een gehalte hoger dan de interventiewaarde.  

 
Hypothese  
De hypothese “onverdachte locatie” voor chemische componenten dient te worden verworpen, 
aangezien er enkele overschrijdingen van de achtergrond- en streefwaarden zijn aangetoond.  

De hypothese “verdacht voor de aanwezigheid van asbest” ter plekke van het westelijke deelvan de 
onderzoekslocatie kan worden aangenomen, aangezien de bodem asbesthoudend is.   
De hypothese “verdacht voor de aanwezigheid van asbest” ter plekke van de druppelzone kan worden 
aangenomen, aangezien de bodem ter plekke asbesthoudend is.  
 
Conclusies en aanbevelingen  
In de bovengrond (BG I en BG II) en in het grondwater zijn enkele lichte verontreinigingen 

aangetoond. Voor een beschrijving en mogelijke verklaringen wordt verwezen naar de paragrafen 4.3 

en 4.4 van het rapport in de bijlage. In de ondergrond (OG) zijn geen verontreinigingen aangetoond.  
Aangezien de tussenwaarden niet worden overschreden, is er geen reden om een nader onderzoek uit 
te voeren.  
 
In het mengmonster van de fijne fractie MM FF - 01 is asbest aangetoond in een gehalte boven de 

toetsingswaarde voor nader asbestonderzoek. In het mengmonster van de fijne fractie MM FF - A is 
asbest aangetoond in een gehalte lager dan de interventiewaarde; er is geen saneringsnoodzaak.  
 
Nader asbestonderzoek  
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In de sleuven S1, S2, S3, S4 en S5 is asbest aangetoond. De gewogen asbestgehalten zijnlager dan de 
interventiewaarde voor een nader asbestonderzoek; er is geen saneringsnoodzaak.  
In sleuf S6 is het gewogen asbestgehalte boven de interventiewaarde. De visueel schone ondergrond 
(S4-OG) is niet asbesthoudend. De sterke asbestveronteiniging is in voldoende mate in kaart gebracht. 
De geschatte omvang is circa 100 m³ x gemiddeld 1.0 meter = 100 m³.  
 
In het kader van de voorgenomen herontwikkeling van het terrein is sanering van de sterke 

asbestverontreiniging noodzakelijk. Er dient voorkomen te worden dat er vermenging ontstaat met de 
schone grond. De sterk verontreinigde grond mag niet worden verminderd of verplaatst zonder 
toestemming van het bevoegd gezag (provincie Overijssel). Voorafgaande aan de sanering dient een 
BUS-melding of saneringsplan opgesteld te worden en goedgekeurd te worden door het bevoegd gezag. 
Een sanering mag alleen door hiervoor erkende bedrijven worden uitgevoerd. 
 

Slotconclusie  

Uit milieukundig oogpunt is er, na sanering van de sterke asbestverontreiniging, geen bezwaar tegen 
de voorgenomen bestemmingsplanwijzing en de nieuwbouwplannen, aangezien de vastgestelde 
verontreinigingen geen risico's voor de volksgezondheid opleveren. De noodzakelijke sanering zal in het 
kader van de Wet bodembescherming voorafgaand aan de sloop en bouw worden uitgevoerd. Na 
sanering wordt de bodem geschikt geacht voor het huidige en toekomstige gebruik (wonen met tuin).  
Op basis van bovenstaande kan geconcludeerd worden dat het aspect 'bodem' geen belemmering 

vormt voor de uitvoerbaarheid van onderhavig plan. 
 
Ecologie 
Bij een ruimtelijk plan moeten de gevolgen van de voorgenomen ontwikkeling met betrekking tot 
aanwezige natuurwaarden in beeld worden gebracht. Daarbij wordt ingegaan op de relatie van het plan 
met beschermde gebieden, beschermde soorten, en het Natuurnetwerk Nederland (NNN). De wettelijke 
kaders hiervoor worden gevormd door Europese richtlijnen (Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn), nationale 

regelgeving (Wet natuurbescherming) en provinciale regelgeving (NNN in provinciale verordening). 
 
Het plangebied is op 12 december 2021 onderzocht op de (potentiële) aanwezigheid van beschermde 
planten, dieren en beschermde nesten, holen, vaste rust- en voortplantingslocaties. Ook is onderzocht 

of de voorgenomen activiteiten een negatief effect hebben op beschermd (natuur)gebied, zoals Natura 
2000 en het Natuurnetwerk Nederland. 

  
Wettelijke consequenties m.b.t. gebiedsbescherming:  
Het plangebied behoort niet tot het Natuurnetwerk Nederland of Natura 2000. Vanwege de ligging 
buiten het Natuurnetwerk Nederland, leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke 
consequenties, omdat de bescherming van het Natuurnetwerk Nederland geen externe werking kent in 
Overijssel. Gelet op de afstand tussen het plangebied en Natura 2000-gebied 'Borkeld', is het niet 
aannemelijk dat uitvoering van de voorgenomen activiteiten zal leiden tot een negatief effect op 

instandhoudingsdoelen van Natura 2000-gebied, maar om het effect van de emissie van stikstof in 
beeld te brengen, is een stikstofberekening uitgevoerd. De conclusie uit het onderzoek luidt als volgt. 
 
Als gevolg van de voorgenomen ontwikkeling aan de Grotestraat 91 in Goor komt er NOx vrij. Door 
uitvoering van de AERIUS berekening is aangetoond dat dit niet leidt tot een meetbare depositie van 
NOx in Natura 2000-gebied dat gevoelig is voor stikstof. In zowel de aanleg- als gebruiksfase ligt de 
emissie niet hoger dan 0,00 mol/ha/j. Als gevolg van de berekende emissie, tijdens de aanleg- en 

gebruiksfase, vindt er dan ook géén meetbare verhoging van de depositie NOx plaats in op enige 

afstand gelegen Natura 2000-gebieden als gevolg van de bouw en gebruik van de beoogde 
ontwikkeling. De ontwikkeling leidt niet tot een verslechtering van de milieukwaliteit van Natura 2000-
gebied 'Borkeld'. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden.   
De AERIUS Calculator 2020 biedt voldoende inzicht in het effect van de voorgenomen activiteit op 
Natura 2000-gebieden voor het aspect stikstof. De uitkomsten van de berekeningen met de AERIUS 

Calculator zijn geldig en toepasbaar voor ruimtelijke plannen. 
  
De Wet natuurbescherming vormt voor het aspect stikstof geen belemmering voor uitvoering van de 
voorgenomen ontwikkeling.  
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Wettelijke consequenties m.b.t. soortbescherming:  
De inrichting en het gevoerde beheer maken het plangebied niet tot een geschikte groeiplaats voor 
beschermde planten en tot een weinig geschikt leefgebied voor beschermde dieren. Vermoedelijk 
benutten sommige vogel-, amfibieën- en grondgebonden zoogdiersoorten het plangebied als 
foerageergebied, maar alleen enkele grondgebonden zoogdiersoorten bezetten er een vaste rust- en 

voortplantingsplaats. Er nestelen geen vogels in het plangebied en vleermuizen bezetten er geen vaste 
rust- of voortplantingsplaats.   
 
Als gevolg van de voorgenomen activiteiten wordt mogelijk een bosmuis en huisspitsmuis gedood en 
wordt de vaste rust- en voortplantingsplaats van deze soorten beschadigd en vernield. Voor deze 
soorten geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘doden’ en het ‘beschadigen/vernielen van de 

vaste rust- en voortplantingsplaats’ omdat de voorgenomen activiteiten uitgevoerd worden in het kader 

van een ruimtelijke ontwikkeling.   
 
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten, wordt de functie van het plangebied als 
foerageergebied voor de in het plangebied foeragerende beschermde dieren niet aangetast.   
Op basis van bovenstaande kan geconcludeerd worden dat het aspect 'ecologie' geen belemmering 
vormt voor de uitvoerbaarheid van onderhavig plan. 

 
Externe veiligheid 
Aan hand van de Risicokaart is een inventarisatie verricht van risicobronnen in en rond het plangebied. 
Op de Risicokaart staan meerdere soorten risico's, zoals ongevallen met brandbare, explosieve en 
giftige stoffen, grote branden of verstoring van de openbare orde. In totaal worden op de Risicokaart 
dertien soorten rampen weergegeven. 
 

Uit de inventarisatie blijkt dat circa 1 km ten noorden van het plangebied een buisleiding van de 
Gasunie is gelegen. Op circa 1 km ten zuidwesten van het plangebied is een opslag van gevaarlijke 
stoffen gelegen. Het plangebied valt niet binnen de risicocontouren van beide bronnen. Binnen een 
straal van 1 kilometer van het plangebied bestaan geen risico's op basis van de externe veiligheid. 

Derhalve geldt dat het plangebied:  
 zich niet bevindt binnen de risicocontour van Bevi- en Brzo-inrichtingen, danwel inrichtingen die 

vallen onder het Vuurwerkbesluit (plaatsgebonden risico);  
 zich niet bevindt binnen een gebied waarbinnen een verantwoording van het groepsrisico nodig is;  
 niet is gelegen binnen de veiligheidsafstanden van het vervoer gevaarlijke stoffen;  
 niet is gelegen binnen de veiligheidsafstanden van buisleidingen voor het vervoer van gevaarlijke 

stoffen. 
Een en ander brengt met zich mee dat het project in overeenstemming is met wet- en regelgeving met 
betrekking tot externe veiligheid. 

 
Water 
Een belangrijk instrument om waterbelangen in ruimtelijke plannen te waarborgen is de watertoets, die 
sinds 1 november 2003 wettelijk is verankerd. Initiatiefnemers zijn verplicht in ruimtelijke plannen een 
beschrijving op te nemen van de gevolgen van het plan voor de waterhuishouding. Het doel van de 
wettelijk verplichte watertoets is te garanderen dat waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet en op 
een evenwichtige wijze in het plan worden afgewogen. Deze waterhuishoudkundige doelstellingen 

betreffen zowel de waterkwantiteit (veiligheid, wateroverlast, tegengaan verdroging) als de 

waterkwaliteit (riolering, omgang met hemelwater, lozingen op oppervlaktewater).  
 
Waterbeleid waterschap Vechtstromen  
De Europese Kaderrichtlijn Water is richtinggevend voor de bescherming van de 
oppervlaktewaterkwaliteit in de landen in de Europese Unie. Aan alle oppervlaktewateren in een 

stroomgebied worden kwaliteitsdoelen gesteld die in 2015 moeten worden bereikt. Ruimtelijk relevant 
rijksbeleid is verwoord in de SVIR en het Nationaal Waterplan (inclusief de 
stroomgebiedbeheerplannen). 
Op provinciaal niveau zijn de Omgevingsvisie en de bijbehorende Omgevingsverordening 
richtinggevend voor ruimtelijke plannen. 
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Het Waterschap Vechtstromen heeft de beleidskaders van rijk en provincie nader uitgewerkt in het 
Waterbeheerplan 2016-2021. De belangrijkste ruimtelijk relevante thema's zijn de Kaderrichtlijn Water 
en retentiecompensatie. Daarnaast is de Keur van Waterschap Vechtstromen een belangrijk 
regelstellend instrument waarmee in ruimtelijke plannen rekening moet worden gehouden. 
Op gemeentelijk niveau zijn het in overleg met Waterschap Vechtstromen opgestelde gemeentelijk 
Waterplan en het gemeentelijk Rioleringsplan van belang bij het afwegen van waterbelangen in 

ruimtelijke plannen. 
 
Waterbeheerplan 2016-2021  
 
Watersysteem 
In het waterbeheer van de 21e eeuw worden duurzame, veerkrachtige watersystemen nagestreefd. Dit 

betekent concreet dat droge perioden worden doorstaan zonder droogteschade, vissterfte en stank, en 

dat in natte perioden geen overlast optreedt door hoge grondwaterstanden of inundaties vanuit 
oppervlaktewateren. Problemen worden niet afgewenteld op andere gebieden of latere generaties. Het 
principe "eerst vasthouden, dan bergen, dan pas afvoeren" is hierbij leidend. Rijk, provincies en 
gemeenten hebben in het Nationaal Bestuursakkoord Water doelen vastgelegd voor het op orde 
brengen van het watersysteem. 
 

Afvalwaterketen 
Het zoveel mogelijk scheiden van vuil en schoon water is belangrijk voor het bereiken van een goede 
waterkwaliteit. Door te voorkomen dat grote hoeveelheden relatief schoon hemelwater door 
rioolstelsels worden afgevoerd, neemt het aantal overstorten van verontreinigd rioolwater op 
oppervlaktewater af en neemt de doelmatigheid van de rioolwaterzuivering toe. Hierdoor verbetert 
zowel de kwaliteit van oppervlaktewateren waarop overstorten plaatsvinden als de kwaliteit van het 
effluent ontvangende oppervlaktewater. Indien het schone hemelwater door middel van infiltratie in het 

gebied wordt vastgehouden alvorens het wordt afgevoerd naar oppervlaktewater, draagt dit bovendien 
bij aan de duurzaamheid van het watersysteem. Vandaar dat het principe "eerst schoonhouden, dan 
scheiden, dan pas zuiveren" een belangrijk uitgangspunt is bij nieuwe stedelijke ontwikkelingen. Als het 
hemelwater niet wordt aangekoppeld of wordt afgekoppeld van het bestaande rioolstelsel is 

oppervlakkige afvoer en infiltreren in de bodem uitgangspunt. Als infiltratie in de bodem niet mogelijk 
is, is lozing op het oppervlaktewater via een bodempassage gewenst. 

 
Watertoetsproces 
Op 19 april 2021 is via www.dewatertoets.nl de digitale watertoets verricht. Op basis van deze toets 
volgt de korte procedure. Dit houdt in dat direct doorgegaan kan worden met de planvorming van het 
plan onder de voorwaarde dat de standaard waterparagraaf wordt toepast.   
 
Conclusie 

In deze aanmeldingsnotitie is een vormvrije m.e.r.-beoordeling uitgevoerd. Hieruit volgt dat er  
geen sprake is van bijzondere omstandigheden ten aanzien van de kenmerken en locatie van  
het project die leiden tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu ter plaatse. Voor de  
beoordeelde milieuaspecten geldt dat er geen of een zeer beperkt effect optreedt. De conclusie  
is dan ook dat belangrijke nadelige milieugevolgen zijn uitgesloten. Het volgen van een m.e.r.-
(beoordelings-) procedure is daarom niet nodig.   
 

Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn geweest. 

 
 
Hoogachtend, 
 

 

Ad Fontem BV, 
S.H. Geurtse       
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datum 21-4-2021
dossiercode    20210419-63-26188

Geachte heer/mevrouw S.H. Geurtse,

U heeft een watertoets uitgevoerd op de website http://www.dewatertoets.nl//. Op basis van deze toets volgt u de korte procedure. Dit houdt
in dat u direct door kunt gaan met de planvorming van uw plan onder de voorwaarde dat u de standaard waterparagraaf uit dit document
toepast.

STANDAARD WATERPARAGRAAF

Belangrijk instrument om waterbelangen in ruimtelijke plannen te waarborgen is de watertoets, die sinds 1 november 2003 wettelijk is
verankerd. Initiatiefnemers zijn verplicht in ruimtelijke plannen een beschrijving op te nemen van de gevolgen van het plan voor de
waterhuishouding. Het doel van de wettelijk verplichte watertoets is te garanderen dat waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet en op
een evenwichtige wijze in het plan worden afgewogen. Deze waterhuishoudkundige doelstellingen betreffen zowel de waterkwantiteit
(veiligheid, wateroverlast, tegengaan verdroging) als de waterkwaliteit (riolering, omgang met hemelwater, lozingen op oppervlaktewater).

Deze standaard waterparagraaf heeft betrekking op het plan Grotestraat 91 Goor.

Waterbeleid

De Europese Kaderrichtlijn Water is richtinggevend voor de bescherming van de oppervlaktewaterkwaliteit in de landen in de Europese
Unie. Aan alle oppervlaktewateren in een stroomgebied worden kwaliteitsdoelen gesteld die in 2015 moeten worden bereikt. Ruimtelijk
relevant rijksbeleid is verwoord in de Nota Ruimte en het Nationaal Waterplan (inclusief de stroomgebiedbeheerplannen).

Op provinciaal niveau zijn de Omgevingsvisie en de bijbehorende Omgevingsverordening richtinggevend voor ruimtelijke plannen.

Het Waterschap Vechtstromen heeft de beleidskaders van rijk en provincie nader uitgewerkt in het Waterbeheerplan 2016-2021. De
belangrijkste ruimtelijk relevante thema's zijn waterveiligheid, klimaatbestendigheid omgeving en ruimte voor waterberging. Daarnaast is de
Keur van Waterschap Vechtstromen een belangrijk regelstellend instrument waarmee in ruimtelijke plannen rekening moet worden
gehouden.

Op gemeentelijk niveau zijn het in overleg met Waterschap Vechtstromen opgestelde gemeentelijk Waterplan en het gemeentelijk
Rioleringsplan van belang bij het afwegen van waterbelangen in ruimtelijke plannen.

Watersysteem
In het waterbeheer van de 21e eeuw worden duurzame, veerkrachtige watersystemen nagestreefd. Dit betekent concreet dat droge perioden
worden doorstaan zonder droogteschade, vissterfte en stank, en dat in natte perioden geen overlast optreedt door hoge grondwaterstanden of
inundaties vanuit oppervlaktewateren. Problemen worden niet afgewenteld op andere gebieden of latere generaties. Het principe "eerst
vasthouden, dan bergen, dan pas afvoeren" is hierbij leidend. Rijk, provincies en gemeenten hebben in het Nationaal Bestuursakkoord Water
doelen vastgelegd voor het op orde brengen van het watersysteem.

Afvalwaterketen
Het zoveel mogelijk scheiden van vuil en schoon water is belangrijk voor het bereiken van een goede waterkwaliteit. Door te voorkomen dat
grote hoeveelheden relatief schoon hemelwater door rioolstelsels worden afgevoerd, neemt het aantal overstorten van verontreinigd
rioolwater op oppervlaktewater af en neemt de doelmatigheid van de rioolwaterzuivering toe. Hierdoor verbetert zowel de kwaliteit van
oppervlaktewateren waarop overstorten plaatsvinden als de kwaliteit van het effluent ontvangende oppervlaktewater. Indien het schone
hemelwater door middel van infiltratie in het gebied wordt vastgehouden alvorens het wordt afgevoerd naar oppervlaktewater, draagt dit
bovendien bij aan de duurzaamheid van het watersysteem. Vandaar dat het principe "eerst schoonhouden, dan scheiden, dan pas zuiveren"
een belangrijk uitgangspunt is bij nieuwe stedelijke ontwikkelingen. Als het hemelwater niet wordt aangekoppeld of wordt afgekoppeld van
het bestaande rioolstelsel is oppervlakkige afvoer en infiltreren in de bodem uitgangspunt. Als infiltratie in de bodem niet mogelijk is, is
lozing op het oppervlaktewater via een bodempassage gewenst.

Wateraspecten plangebied

Waterhuishouding
Het plan loopt geen verhoogd risico op wateroverlast als gevolg van overstromingen. Het plan heeft geen schadelijke gevolgen voor de
waterkwaliteit en ecologie. In het verleden is er in of rondom het plangebied geen wateroverlast of grondwateroverlast geconstateerd. De
toename van het verharde oppervlak is minder dan 1500m2. Het plangebied bevindt zich niet binnen een beschermingszone of
herinrichtingszone langs een waterloop, primair watergebied, invloedszone zuiveringstechnisch werk of een retentiecompensatiegebied.

Voorkeursbeleid hemelwaterafvoer
In het plan wordt het afvalwater en het hemelwater behandeld via (de gekozen optie wordt hieronder bevestigd met ja):
een gemengd stelsel
een gescheiden stelsel: hemelwater wordt geinfiltreerd. ja



een gescheiden stelsel: hemelwater wordt afgevoerd naar oppervlaktewater.
hemelwater wordt afgevoerd naar een hemelwaterriool van een verbeterd gescheiden stelsel. ja

Aanleghoogte van de bebouwing
Voor de aanleghoogte van de gebouwen (onderkant vloer begane grond) wordt een ontwateringsdiepte geadviseerd van minimaal 80
centimeter ten opzichte van de gemiddelde hoogste grondwaterstand(GHG). Bij een afwijkende maatvoering is de kans op structurele
grondwateroverlast groot. Bij het bouwen zonder kruipruimte kan worden volstaan met een geringere ontwateringsdiepte. Kelders dienen
waterdicht te zijn. Om wateroverlast en schade in woningen en bedrijven te voorkomen wordt geadviseerd om een drempelhoogte van 30
centimeter boven het straatpeil te hanteren. Ook voor lager, beneden het maaiveld, gelegen ruimtes (kelders, parkeergarages) moet aandacht
worden besteed aan het voorkomen van wateroverlast.

In het plan wordt er naar gestreefd het voorkeursbeleid van het waterschap op te volgen.

Intrekgebied grondwaterwinning
Het plan ligt in een intrekgebied voor de winning van grondstof voor de drinkwaterbereiding. De provincie is bevoegd gezag voor de
bescherming van het winnen van grondstof voor de drinkwaterbereiding. Daarvoor kunnen eisen gesteld worden aan ontwikkelingen binnen
het intrekgebied.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Watertoetsproces

De initiatiefnemer heeft het waterschap Vechtstromen geinformeerd over het plan door gebruik te maken van de digitale watertoets. De
beantwoording van de vragen heeft er toe geleid dat de korte procedure van de watertoets is toegepast. De bestemming en de grootte van het
plan hebben een geringe invloed op de waterhuishouding.

De procedure in het kader van de watertoets is goed doorlopen. Het waterschap Vechtstromen geeft een positief wateradvies.

Algemene info:

In de procedurebepalingen van de Wro voor het bestemmingsplan is opgenomen dat de kennisgeving wordt toegezonden aan de instanties die
bij het overleg zijn betrokken. De terinzagelegging van het bestemmingsplan kunt u zenden aan kennisgevingwro@vechtstromen.nl. 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Verklaring
Dit document is een automatisch gegenereerd bestand op basis van de door u ingevulde gegevens. U bent akkoord gegaan met de door u
ingevulde gegevens en heeft verklaard dat alles naar waarheid is ingevuld.

Copyright Digitale Watertoets - http://www.dewatertoets.nl// Dit document is gegenereerd via de website http://www.dewatertoets.nl//. Het
document mag alleen worden gebruikt ten behoeve va het plan, dat in dit document is omschreven. De informatie in dit document is
houdbaar tot maximaal 1 jaar, gerekend vanaf de genoemde datum in dit document.

www.dewatertoets.nl
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SAMENVATTING 
Er zijn concrete plannen voor de bouw van acht woningen op een deel van een perceel aan de Grotestraat 
91 te Goor. Om de voorgenomen ontwikkeling mogelijk te maken worden garageboxen gesloopt en wordt 
een deel van een bestaand horecagebouw gesloopt. Als gevolg van deze voorgenomen activiteiten kan 
overtreding van de Wet natuurbescherming op voorhand niet uitgesloten worden. Daarom is Natuurbank 
Overijssel gevraagd om de wettelijke consequenties van de voorgenomen activiteiten in het kader van de 
Wet natuurbescherming in beeld te brengen. In voorliggend rapport worden de bevindingen van het 
uitgevoerde onderzoek gepresenteerd. Naast een beschrijving van het onderzoeksgebied, de 
onderzoeksopzet en de resultaten van het onderzoek, worden de wettelijke consequenties van de 
voorgenomen activiteiten weergegeven.   
 
Het plangebied is op 12 december 2021 onderzocht op de (potentiële) aanwezigheid van beschermde 
planten, dieren en beschermde nesten, holen, vaste rust- en voortplantingslocaties. Ook is onderzocht of de 
voorgenomen activiteiten een negatief effect hebben op beschermd (natuur)gebied, zoals Natura 2000 en 
het Natuurnetwerk Nederland.  
 
Wettelijke consequenties m.b.t. gebiedsbescherming:  
Het plangebied behoort niet tot het Natuurnetwerk Nederland of Natura 2000. Vanwege de ligging buiten 
het Natuurnetwerk Nederland, leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke consequenties, omdat 
de bescherming van het Natuurnetwerk Nederland geen externe werking kent in Overijssel. Gelet op de 
afstand tussen het plangebied en Natura 2000-gebied, is het niet aannemelijk dat uitvoering van de 
voorgenomen activiteiten zal leiden tot een negatief effect op instandhoudingsdoelen van Natura 2000-
gebied, maar om het effect van de emissie van stikstof in beeld te brengen, dient een stikstofberekening 
uitgevoerd te worden. Geadviseerd wordt een stikstofberekening uit te voeren m.b.v. het programma Aerius 
Calculator omdat de uitkomst van dat programma bruikbaar is in een juridische procedure.  
 
Wettelijke consequenties m.b.t. soortbescherming:  
De inrichting en het gevoerde beheer maken het plangebied niet tot een geschikte groeiplaats voor 
beschermde planten en tot een weinig geschikt leefgebied voor beschermde dieren. Vermoedelijk benutten 
sommige vogel-, amfibieën- en grondgebonden zoogdiersoorten het plangebied als foerageergebied, maar 
alleen enkele grondgebonden zoogdiersoorten bezetten er een vaste rust- en voortplantingsplaats. Er 
nestelen geen vogels in het plangebied en vleermuizen bezetten er geen vaste rust- of voortplantingsplaats. 
 
Als gevolg van de voorgenomen activiteiten wordt mogelijk een bosmuis en huisspitsmuis gedood en wordt 
de vaste rust- en voortplantingsplaats van deze soorten beschadigd en vernield. Voor deze soorten geldt een 
vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘doden’ en het ‘beschadigen/vernielen van de vaste rust- en 
voortplantingsplaats’ omdat de voorgenomen activiteiten uitgevoerd worden in het kader van een 
ruimtelijke ontwikkeling.  
 
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten, wordt de functie van het plangebied als 
foerageergebied voor de in het plangebied foeragerende beschermde dieren niet aangetast.  
 
Samenvattende conclusie  
Het plangebied behoort tot functioneel leefgebied van sommige beschermde diersoorten. Als gevolg van het 
verwijderen van de opgeslagen spullen, rommel en voertuigen en het uitvoeren van grondverzet, worden 
mogelijk beschermde dieren gedood en wordt mogelijk een vaste rust- en voortplantingsplaats van een 
beschermd grondgebonden zoogdier beschadigd en vernield. Voor deze soorten geldt een vrijstelling van de 
verbodsbepalingen. Het is niet aannemelijk dat uitvoering van de voorgenomen activiteiten een negatief 
effect hebben op Natura 2000-gebied, maar om zekerheid te verkrijgen dient een stikstofberekening 
uitgevoerd te worden.  
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HOOFDSTUK 1   INLEIDING  
Er zijn concrete plannen voor de bouw van acht woningen op een deel van een perceel aan de Grotestraat 
91 te Goor. Om de voorgenomen ontwikkeling mogelijk te maken worden garageboxen gesloopt en wordt 
een deel van een bestaand horecagebouw gesloopt. Als gevolg van deze voorgenomen activiteiten kan 
overtreding van de Wet natuurbescherming op voorhand niet uitgesloten worden. Daarom is Natuurbank 
Overijssel gevraagd om de wettelijke consequenties van de voorgenomen activiteiten in het kader van de 
Wet natuurbescherming in beeld te brengen. In voorliggend rapport worden de bevindingen van het 
uitgevoerde onderzoek gepresenteerd. Naast een beschrijving van het onderzoeksgebied, de 
onderzoeksopzet en de resultaten van het onderzoek, worden de wettelijke consequenties van de 
voorgenomen activiteiten weergegeven.   
 
Er is in het onderzoeksgebied gekeken naar de (potentiële) aanwezigheid van beschermde planten en dieren 
en beschermde nesten, holen, vaste rust- en voortplantingsplaatsen en andere beschermde functies. Ook is 
onderzocht of de voorgenomen activiteiten een negatief effect hebben op beschermd (natuur)gebied.  
 
Op basis van de onderzoeksresultaten worden de wettelijke consequenties bepaald van de voorgenomen 
activiteiten in het kader van de Wet natuurbescherming (soorten en Natura 2000-gebied) en de Actualisatie 
Omgevingsverordening Overijssel 2018/2019 (Natuurnetwerk Nederland). 
 
Doel van deze rapportage: 
De Quickscan natuurwaardenonderzoek is uitgevoerd als één van de verschillende (milieu)onderzoeken in het 
kader van besluitvorming binnen de Ruimtelijke Ordening (doorgaans het wijzigen van het bestemmingsplan) 
of het aanvragen van een Omgevingsvergunning. Het onderzoek is uitgevoerd om antwoord te kunnen geven 
op de vraag: is er sprake van een goede ruimtelijke ordening (is de voorgenomen activiteit uitvoerbaar?). Het 
is nadrukkelijk geen ecologisch werkprotocol dat opgesteld wordt om te voorkomen dat de Wet 
natuurbescherming overtreden wordt als gevolg van de voorgenomen activiteiten. De Wet 
natuurbescherming is tijdens de uitvoering van voorgenomen activiteiten altijd van toepassing en het is aan 
de uitvoerende partijen om de noodzakelijke zorgvuldigheid te betrachten tijdens de uitvoering.  
Om een goed ecologisch werkprotocol op te kunnen stellen is meer detailinformatie vereist, zoals de planning 
in uitvoering, in te zetten materieel en informatie over type bebouwing, bouwwijze, materiaalgebruik etc.  
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HOOFDSTUK 2   HET PLANGEBIED 
 

2.1 Situering  
Het plangebied is gesitueerd aan de Grotestraat 91 te Goor. Het ligt in het centrum van de woonkern Goor 
en wordt omgeven door stedelijk gebied. Op onderstaande afbeelding wordt de globale ligging van het 
plangebied weergegeven op een topografische kaart.  
 

 
Globale ligging van het plangebied. De ligging van het plangebied wordt met de rode marker aangeduid (bron: 
ruimtelijkeplannen.nl). 

 

2.2 Beschrijving van het plangebied  
Het plangebied bestaat uit bebouwing, verharding, halfverharding en verruigd grasland. In het plangebied 
staan een dubbele rij garageboxen en een deel van een horecagebouw. De garageboxen zijn gebouwd van 
betonelementen en zijn gedekt met golfplaten. Het deel van het horecagebouw dat gesloopt wordt heeft 
bakstenen buitengevels en een met bitumen dakleer gedekt zadeldak. Ten westen van de garageboxen ligt 
verharding, ten oosten van de garageboxen ligt halfverharding en verruigd grasland. Het plangebied grenst 
aan de noordzijde aan bebouwing en aan de overige zijden aan openbare ruimte (verhard). Op onderstaande 
afbeelding wordt de begrenzing van het plangebied weergegeven. Voor een verbeelding van het plangebied 
wordt verwezen naar de fotobijlage.  
 

 
Begrenzing van het plangebied; deze wordt met de gele lijn aangeduid (bron luchtfoto: ruimtelijkeplannen.nl). 
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HOOFDSTUK 3   VOORGENOMEN ACTIVITEITEN  
 

3.1 Algemeen  
Er zijn concrete plannen om acht woningen in het plangebied te bouwen. Om de bouw van de woningen 
mogelijk te maken, dient de aanwezige bebouwing gesloopt te worden en de erfverharding verwijderd te 
worden. Een deel van het plangebied zal ingericht worden als tuin. Op onderstaande afbeelding wordt een 
plattegrond van het wenselijke eindbeeld gegeven.  
 

 
Plattegrond van het wenselijke eindbeeld (bron: Ad Fontem). 

 
De volgende activiteiten worden getoetst op relevantie t.a.v. de Wet natuurbescherming: 

• Slopen bebouwing; 

• Bouwrijp maken bouwplaats; 

• Bouwen woningen; 

• Aanleggen verharding en tuinen; 
 
3.2 Mogelijk effect van de voorgenomen activiteiten op beschermde soorten en/of –gebieden 
De voorgenomen activiteiten hebben mogelijk een negatieve invloed op beschermde soorten en beschermd 
(natuur)gebied. We onderscheiden de volgende negatieve invloeden: 
 
Mogelijke tijdelijke invloeden: 

• Verstoren rust- en voortplantingsplaatsen als gevolg van geluid, stof en trillingen tijdens de 
werkzaamheden; 

 
Mogelijke permanente invloeden: 

• Mogelijk afname/verdwijnen van beschermde vaste rust- of voortplantingsplaatsen en/of jaar rond 
beschermde nesten; 

• Vernielen/verdwijnen van beschermde soorten; 

• Aantasting van de kwaliteit van het leefgebied van beschermde soorten; 
 

3.3 Vaststellen van de invloedsfeer 
Naast een tijdelijk effect in het onderzoeksgebied, kan het voorkomen dat een voorgenomen activiteit een 
negatief effect heeft op beschermde soorten of beschermd natuurgebied buiten het onderzoeksgebied. Dit 
noemen we de invloedsfeer. De omvang van de invloedsfeer wordt bepaald door de duur, aard en omvang 
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van de tijdelijke en/of permanente nieuwe situatie. Het effect van de voorgenomen activiteit op een 
beschermde soort verschilt per soort en/of soortgroep.  
 
In deze studie wordt alleen gekeken naar de uitvoering van de fysieke werkzaamheden, zoals sloop- en 
bouwwerkzaamheden.  
 
Beoordeling van de invloedsfeer van de voorgenomen activiteit: 
Om de effecten van een voorgenomen activiteiten goed in beeld te kunnen brengen, is het soms van belang 
ook buiten het plangebied te kijken. In voorliggend geval grenst het plangebied aan bebouwing en openbare 
ruimte die volledig verhard is. Er is geen aanleiding te veronderstellen dan beschermde soorten en/of -
waarden buiten het plangebied op een dusdanige wijze aangetast worden, dat dit leidt tot wettelijke 
consequenties 
 

3.4 Vaststellen van het onderzoeksgebied 
Vanwege de lokale invloedsfeer, wordt het onderzoeksgebied gelijk gesteld aan het plangebied.  
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HOOFDSTUK 4   GEBIEDSBESCHERMING  
 

4.1 Algemeen  
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het mogelijke effect van de voorgenomen activiteiten op Natura 2000-
gebied en het Natuurnetwerk Nederland. 
 

4.2 Natuurnetwerk Nederland  
Provincies zijn verantwoordelijk voor de veiligstelling en ontwikkeling van het Natuurnetwerk Nederland 
(verder NNN genoemd). De beoordeling of de voorgenomen activiteit past in het NNN, dient met name 
uitgevoerd te worden in de afweging van een ‘goede ruimtelijke ordening’ als onderdeel van de ruimtelijke 
onderbouwing. De aanwezigheid van beschermde planten en dieren is daarbij niet direct van belang.  
 
Vanwege het grote belang voor de biodiversiteit en de betekenis voor de kwaliteit van de leefomgeving en 
regionale economie geldt een beschermingsregime voor het gehele NNN. Voor het NNN geldt de verplichting 
tot instandhouding van de wezenlijke kenmerken en waarden van het gebied. In de verordening is het "nee, 
tenzij"-regime vast gelegd. Dit betekent dat (nieuwe) plannen, projecten of handelingen niet zijn toegestaan 
indien zij de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied significant aantasten. Er kan echter aanleiding 
zijn om toch ontwikkelingen toe te staan. De mogelijkheid om een uitzondering te maken op de algemene 
lijn van behoud en duurzame ontwikkeling van wezenlijke kenmerken en waarden, is aan strikte voorwaarden 
gebonden. Uiteraard geldt ook hier dat de generieke regeling van toepassing blijft (zoals de toepassing van 
de principes van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik, ontwikkelingsperspectieven en gebiedskenmerken) Het 
ruimtelijk beleid voor het NNN is gericht op ‘behoud, herstel en ontwikkeling van de wezenlijke kenmerken 
en waarden van het NNN’ waarbij tevens zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de andere belangen 
die in het gebied aanwezig zijn.  
 
De kernkwaliteiten binnen het NNN zijn natuurkwaliteit, landschappelijke kwaliteiten en beleving van rust. 
Voor grootschalige ontwikkelingen die niet passen binnen de doelstelling van het NNN is geen ruimte, tenzij 
er sprake is van een zwaarwegend maatschappelijk belang waar niet op een andere manier aan kan worden 
voldaan. Daarbij worden de zogenaamde NNN-spelregels gehanteerd: her-begrenzing van het NNN, saldering 
van negatieve effecten en toepassing van het compensatiebeginsel. Het ‘nee, tenzij’-principe en de overige 
spelregels hebben is opgenomen in de provinciale Omgevingsverordening van Overijssel. Er is door 
toepassing van de spelregels ruimte voor het aanpassen van de begrenzing als daarmee de doelen op een 
betere manier kunnen worden bereikt. 
 
Ligging t.o.v. het Natuurnetwerk Nederland  
Het plangebied ligt op minimaal 980 meter afstand van gronden die tot het Natuurnetwerk Nederland 
behoren. Op onderstaande afbeelding wordt de ligging van het Natuurnetwerk Nederland in de omgeving 
van het plangebied weergegeven. 
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Ligging van Natuurnetwerk Nederland in de omgeving van het plangebied. Gronden die tot het Natuurnetwerk Nederland 
behoren worden met de donkergroene kleur op de kaart aangeduid. De ligging van het plangebied wordt aangeduid door de 
rode marker (bron: ruimtelijkeplannen.nl). 

 
Effectbeoordeling 
De invloedsfeer van de voorgenomen activiteiten is lokaal. De voorgenomen activiteiten hebben geen 
negatief effect op de wezenlijke kenmerken en waarden van het Natuurnetwerk Nederland in de omgeving 
van het plangebied.  
 
Wettelijke consequenties 
Het plangebied ligt buiten het Natuurnetwerk Nederland. Omdat de bescherming van het Natuurnetwerk 
Nederland geen externe werking kent in Overijssel, leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke 
consequenties.  
 

4.3 Natura 2000 
De biodiversiteit (soortenrijkdom) in Europa gaat al jaren achteruit. Duurzame bescherming van flora en 
fauna is hard nodig. Planten en dieren trekken zich weinig aan van landsgrenzen en het is daarom belangrijk 
om natuurbescherming in Europees verband aan te pakken. Zo voorkomen we dat de natuur in Europa en in 
Nederland steeds eenvormiger wordt. Daartoe is in 1979 de Vogelrichtlijn opgesteld en in 1992 de 
Habitatrichtlijn. Deze richtlijnen hebben twee componenten: soortenbescherming en gebiedsbescherming. 
Alle EU-lidstaten wijzen beschermde gebieden aan voor specifieke (leefgebieden van) (vogel-)soorten. De 
onder beide richtlijnen aangewezen beschermde gebieden vormen het Natura 2000-netwerk. De 
Nederlandse bijdrage aan dit Europese netwerk van beschermde natuurgebieden bestaat uit ruim 160 
gebieden. 
 
Beschermingsregime 
De Wet natuurbescherming regelt in hoofdstuk 2 de bescherming van Natura 2000-gebieden. Dit zijn speciale 
beschermingszones op grond van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. De minister wijst deze 
gebieden aan. 
Voor de Natura 2000-gebieden stelt de minister instandhoudingsdoelstellingen op voor: 

• de leefgebieden van vogels;  

• de natuurlijke habitats of habitats van soorten (art. 2.1 Wet natuurbescherming);  
De provincies stellen voor de Natura 2000-gebieden een beheerplan op (art. 2.3 Wet natuurbescherming). In 
het beheerplan staan maatregelen die ervoor moeten zorgen dat de instandhoudingsdoelstellingen worden 
bereikt. 

980 meter afstand tussen 
plangebied en gronden die tot 
het Natuurnetwerk Nederland 
behoren. 
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Nederland past een vergunningenstelsel toe. Hierdoor is in ons land een zorgvuldige afweging gewaarborgd 
rond projecten die gevolgen kunnen hebben voor Natura 2000-gebieden. Vergunningen worden verleend 
door provincies of door de Minister van EZ. Natura 2000-gebieden mogen geen significante schade 
ondervinden. Dit houdt in dat bepaalde plannen en projecten, op zichzelf óf in combinatie met andere 
plannen en projecten, de natuurwaarden waarvoor de gebieden zijn aangewezen niet significant negatief 
mogen beïnvloeden. Elke ontwikkeling in of nabij een Natura 2000-gebied dient te worden onderworpen aan 
een ‘voortoets’. Uit de voortoets moet blijken of kan worden uitgesloten dat de gewenste 
werkzaamheden/ontwikkelingen een (significant) negatief effect hebben (op zichzelf of in combinatie met 
andere plannen of projecten). Voor alle Natura 2000-gebieden dient een beheerplan te zijn opgesteld waaruit 
duidelijk wordt welke activiteiten wel en niet zonder vergunning mogelijk zijn in en nabij die gebieden. 
 
Als gevolg van het opschorten van de PAS-systematiek, mogen plannen die leiden tot een verhoogde 
depositie van NOx/NH3 op Natura 2000-gebied, niet in uitvoering gebracht worden zonder Wet 
natuurbeschermingsvergunning. Per 1-1-2020 is de Spoedwet stikstof van kracht. Het doel van deze tijdelijke 
wet is om projecten op het gebied van woningbouw, infrastructuur en landbouw door te laten gaan. 
Projecten worden daartoe van 'dringend openbaar belang' verklaard.  
 
Ligging van het plangebied t.o.v. Natura-2000 
Het plangebied ligt op minimaal 6,2 kilometer afstand van Natura 2000-gebied. Het meest nabij gelegen 
Natura 2000-gebied is het Natura 2000-gebied Borkeld. Op onderstaande afbeelding wordt de ligging van 
Natura 2000-gebied in de omgeving van het plangebied weergegeven.  
 

  
Ligging van Natura 2000-gebied in de omgeving van het plangebied. De ligging van het plangebied wordt met de rode marker 
aangeduid. Gronden die tot Natura 2000 behoren worden met de okergele kleur aangeduid (bron: pdok.nl). 

 
Stikstofgevoelige habitattypen 
Niet alle habitattypen in Natura 2000-gebied zijn even gevoelig voor verzuring, als gevolg van 
stikstofdepositie, maar het Natura 2000-gebied Borkeld bestaat voor een aanzienlijk deel uit stikstofgevoelige 
habitattypen.  
 
Effectbeoordeling 
 
Beoordeling uitvoering fysieke activiteiten 
De uitvoering van fysieke activiteiten in een plangebied zou kunnen leiden tot een negatief effect op 
instandhoudingsdoelen van een Natura 2000-gebied in de omgeving van een plangebied. Als gevolg van 
sloop- en bouwwerkzaamheden kunnen negatieve effecten optreden, zoals een toename van geluid, 
trillingen, kunstlicht, visuele verstoring, areaalverlies en aantasten hydrologie. 
 

6,2 kilometer afstand tussen het 
plangebied en de gronden die tot 
Natura 2000 behoren 



11 

 

Gelet op de aard, omvang en duur van de voorgenomen activiteiten, de lokale invloedsfeer en de afstand 
tussen het plangebied en Natura 2000-gebied, wordt in voorliggend geval een negatief effect op 
instandhoudingsdoelen van Natura 2000-gebied uitgesloten.  
 
Beoordeling Stikstof  
Ten behoeve van de ontwikkeling, wordt materieel met een verbrandingsmotor ingezet en vindt er een 
tijdelijke toename plaats van verkeersbewegingen als gevolg van de afvoer van sloopmaterialen en de 
aanvoer van bouwmaterialen en vervoer van materieel en personeel. In de gebruiksfase neemt het aantal 
verkeersbewegingen van en naar het plangebied toe t.o.v. de huidige situatie. De nieuwe woningen krijgen 
geen aansluiting op het aardgasnet. Gelet op de aard en omvang van de voorgenomen activiteiten en de 
afstand tussen plangebied en het meest nabij gelegen Natura 2000-gebied met stikstofgevoelige 
habitattypen, is het niet aannemelijk dat voorgenomen activiteiten leiden tot een toename van 
stikstofdepositie in Natura 2000-gebied, maar alleen een stikstofberekening kan hierover duidelijkheid 
verschaffen.  
 
Wettelijke consequenties  
Op basis van het uitgevoerde onderzoek kunnen de wettelijke consequenties niet volledig vastgesteld 
worden. De uitkomst van de stikstofberekening bepaald of er wel of geen juridische consequenties 
verbonden zijn aan de uitvoering van voorgenomen activiteiten.  
 

4.4 Slotconclusie 
Het plangebied behoort niet tot het Natuurnetwerk Nederland of Natura 2000. Vanwege de ligging buiten 
het Natuurnetwerk Nederland, leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke consequenties, omdat 
de bescherming van het Natuurnetwerk Nederland geen externe werking kent in Overijssel. Gelet op de 
afstand tussen het plangebied en Natura 2000-gebied, is het niet aannemelijk dat uitvoering van de 
voorgenomen activiteiten zal leiden tot een negatief effect op instandhoudingsdoelen van Natura 2000-
gebied, maar om het effect van de emissie van stikstof in beeld te brengen, dient een stikstofberekening 
uitgevoerd te worden. Geadviseerd wordt een stikstofberekening uit te voeren m.b.v. het programma Aerius 
Calculator omdat de uitkomst van dat programma bruikbaar is in een juridische procedure.  
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HOOFDSTUK 5   SOORTENBESCHERMING 
 

5.1 Verwachting en bureauonderzoek 
Uit de bureaustudie (bronnenonderzoek) zijn geen veldbiologische gegevens naar voren gekomen die 
bruikbaar zijn voor deze studie.  
 
Het plangebied bestaat uit bebouwing, verharding, halfverharding en verruigd grasland. De inrichting en het 
gevoerde beheer maken het plangebied niet tot een geschikte groeiplaats voor beschermde planten, maar 
wel tot een potentieel geschikt functioneel leefgebied voor verschillende beschermde diersoorten. Gelet op 
de inrichting en het gevoerde beheer, behoort het plangebied mogelijk tot functioneel leefgebied van 
sommige algemene en weinig kritische diersoorten uit onderstaande soortgroepen:  

• vogels;  

• vleermuizen; 

• grondgebonden zoogdieren;  

• amfibieën; 
 
Overige soorten 
Het onderzoeksgebied is niet onderzocht op het voorkomen van beschermde faunasoorten als reptielen, 
libellen, vissen, dag- en nachtvlinders, bladmossen, sporenplanten, haften en kreeftachtigen omdat het 
onderzoeksgebied geen geschikte habitat vormt voor deze soorten of omdat het plangebied buiten het 
normale verspreidingsgebied van deze soortgroepen ligt. Het is niet aannemelijk dat soorten, of 
soortgroepen, die moeilijk nieuwe leefgebieden koloniseren, zich spontaan buiten het normale 
verspreidingsgebied vestigen. Dit geldt bijvoorbeeld voor sommige kleine grondgebonden zoogdieren, 
reptielen en voor planten.  
 

5.2 Methode 
In het kader van het natuurwaardenonderzoek is het plangebied op 12 januari 2021 tijdens de 
daglichtperiode (middag) bezocht. Het onderzoeksgebied is te voet onderzocht op de aanwezigheid en 
potentiële aanwezigheid van beschermde flora- en faunawaarden. Het gebied is visueel en auditief 
onderzocht. Tijdens het veldbezoek is gebruik gemaakt van een verrekijker (Swarovski 12x50), zaklamp en 
zijn de in dit rapport opgenomen afbeeldingen gemaakt.  
 
Bij het bepalen van de mogelijke aantasting van beschermde soorten is gebruik gemaakt van de volgende 
bronnen: 

• veldbezoek door ervaren ecoloog; 

• aanvullend bronnenonderzoek (o.a. internet); 
 
Specifieke relevante literatuurbronnen zijn o.a. 

• Atlas van de amfibieën en reptielen van Nederland; 

• Atlas van de zoogdieren van Nederland; 

• Nieuwe atlas van de Nederlandse flora;  

• NDFF Verspreidingsatlas; 
 
Het weer tijdens het veldbezoek  
Half bewolkt, droog (na een bui), temperatuur 4⁰C, wind 2-3 Bft. 
 
Vogels 
Het gebied is visueel en auditief onderzocht op het voorkomen van (broed)vogels. De onderzoeksperiode is 
matig geschikt voor onderzoek naar (broed)vogels. Sommige vogels vertonen in deze tijd van het jaar nog 
territorium-indicerend gedrag (zingen/balts), maar slechts enkele vogelsoorten kunnen een bezet nest 
hebben in deze tijd van het jaar (o.a. nijlgans, kerkuil, Turkse tortel). Zomergasten houden zich in deze tijd 
van het jaar nog op in de overwinteringsgebieden. Standvogels, zoals steenuil en huismus bevinden zich 
meestal nog wel in de directe omgeving van de nestplaats.   



13 

 

  
In het plangebied is gekeken naar vogels, oude nesten en sporen die op de aanwezigheid van nesten in het 
plangebied duiden, zoals prooiresten (roofvogels), schijtsporen, braakballen, ruiveren (roofvogels), 
eierdoppen en zichtbaar nestmateriaal. Op basis van een beoordeling van de landschappelijke kenmerken 
kan een goede inschatting gemaakt worden van de functie van het onderzoeksgebied voor vogels en of de 
uitgevoerde inventarisatie voldoet aan de gestelde eisen voor onderzoek naar vogels. 
 
Grondgebonden zoogdieren 
Het onderzoeksgebied is visueel onderzocht op het voorkomen van beschermde grondgebonden zoogdieren. 
De onderzoeksperiode is geschikt voor verspreidingsonderzoek, maar matig geschikt voor onderzoek naar 
voortplantingslocaties. Sommige grondgebonden diersoorten bezetten de voortplantingsplaats nog omdat 
ze nog zogende jongen hebben, maar de meeste grondgebonden zoogdieren hebben al zelfstandige jongen 
die de voortplantingsplaats verlaten hebben. Veel grondgebonden zoogdieren benutten de 
voortplantingsplaats als vaste rustplaats buiten de voortplantingsperiode. 
 
Er is in het onderzoeksgebied gezocht naar grondgebonden zoogdieren, verblijfplaatsen en sporen die op de 
aanwezigheid van grondgebonden zoogdieren in het onderzoeksgebied duiden zoals holen, nesten, graaf-, 
krab- en bijtsporen, haren, prooiresten, pootafdrukken en uitwerpselen. 
 
Vleermuizen 
De onderzoeksperiode is beperkt geschikt voor onderzoek naar verblijfplaatsen van vleermuizen omdat 
vleermuizen in deze tijd van het jaar de winterverblijfplaats bezetten. Sommige vleermuissoorten bezetten 
de winterverblijfplaats op enige afstand (>100km) van de zomerverblijfplaats. Sommige vleermuizen in 
winterrust zitten diep weggekropen in gebouwen of bomen, maar er zijn ook vleermuizen die open en bloot 
aan de binnenzijde van gebouwen hangen, zoals op tochtvrije zolders. 
 
Er is in het onderzoeksgebied gezocht naar vleermuizen en naar potentiële rust- verblijfplaatsen van 
vleermuizen. Het plangebied is bezocht op een moment op de dag dat vleermuizen niet foerageren en geen 
lijnvormige landschapselementen benutten als vliegroute. De mogelijke betekenis van het onderzoeksgebied 
als foerageergebied en vliegroute voor vleermuizen is bepaald op basis van een visuele beoordeling van de 
landschappelijke karakteristieken van het plangebied.   
 
Amfibieën 
De onderzoeksperiode is matig geschikt voor verspreidingsonderzoek naar amfibieën en ongeschikt voor 
onderzoek naar voortplantingswateren. Amfibieën bezetten de winterrustplaats in deze tijd van het jaar en 
zitten dan weggekropen in de sliblaag van open water of diep weggekropen in holen en gaten in de grond,  
of onder strooisel, bladeren, takken, rommel of opgeslagen goederen.  
  
Op basis van een beoordeling van landschappelijke kenmerken kan een goede inschatting gemaakt worden 
van de functie van het onderzoeksgebied voor amfibieën en of de uitgevoerde inventarisatie voldoet aan de 
gestelde eisen voor onderzoek naar deze soorten. Daarbij is tevens rekening gehouden met de ligging van 
het plangebied ten opzichte van het (normale) verspreidingsgebied van verschillende amfibieënsoorten. 

 
5.3 Resultaten  
In deze paragraaf worden de resultaten van het veldbezoek gepresenteerd. Alleen soorten die in het 
onderzoeksgebied vastgesteld zijn, zeer waarschijnlijk in het onderzoeksgebied voorkomen of soorten 
waarvan het onderzoeksgebied een (essentieel) onderdeel van het functionele leefgebied vormt, worden in 
deze paragraaf besproken.   
 
Vogels  
Het plangebied wordt als functioneel leefgebied voor vogels beschouwd. Vogels benutten het plangebied 
uitsluitend als foerageergebied, ze bezetten er geen nestplaats. De garageboxen zijn niet toegankelijk voor 
vogels en het gedeelte van het horecapand dat gesloopt wordt, is ook niet geschikt voor vogels om in of aan 
te nestelen. De gebouwen zijn gedekt met golfplaten zonder dakbeschot en bitumen dakleer. Ook ontbreken 
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opgaande beplanting en nestkasten. Het plangebied vormt foerageergebied van sommige algemene 
vogelsoorten zoals groenling, putter en merel.  
 
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten wordt geen vogel gedood en wordt geen vogelnest of 
nestplaats verstoord, beschadigd of vernield. Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten wordt de 
functie van het plangebied als foerageergebied voor vogels niet aangetast.  
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Geen;  
 
Grondgebonden zoogdieren 
Er zijn in het plangebied geen beschermde grondgebonden zoogdieren waargenomen en er zijn geen 
aanwijzingen gevonden dat grondgebonden zoogdieren een rust- en/of voortplantingsplaats bezetten in het 
plangebied, maar gelet op de inrichting en het gevoerde beheer, behoort het plangebied vermoedelijk tot 
functioneel leefgebied van verschillende beschermde grondgebonden zoogdiersoorten. Soorten als bosmuis, 
huisspitsmuis, egel en steenmarter benutten het plangebied vermoedelijk als foerageergebied en mogelijk 
bezetten soorten als huisspitsmuis en bosmuis er een vaste rust- en/of voortplantingsplaats. Deze soorten 
bezetten mogelijk een vaste rust- en voortplantingsplaats in holen en gaten in de grond en in opgeslagen 
goederen, rommel en voertuigen in de garageboxen. De garageboxen vormen geen potentiële vaste rust- of 
voortplantingsplaats voor de egel of steenmarter.  
 
Door het verwijderen van rommel, voertuigen en opgeslagen spullen en het uitvoeren van grondverzet, 
wordt mogelijk een beschermd grondgebonden zoogdier gedood en wordt mogelijk een vaste rust- en/of 
voortplantingsplaats beschadigd en vernield. De functie van het plangebied als foerageergebied voor 
beschermde grondgebonden zoogdieren, wordt niet aangetast.  
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Verwijderen rommel, opgeslagen goederen en voertuigen; 
- Uitvoeren grondverzet; 

 
Vleermuizen 
 
Verblijfplaatsen  
Er zijn tijdens het veldbezoek geen vleermuizen waargenomen en er zijn geen aanwijzingen gevonden dat 
vleermuizen een rust- of voortplantingsplaats in het plangebied bezetten. De garageboxen zijn gebouwd van 
betonelementen en gedekt met golfplaten. De garageboxen beschikken niet over een luchtspouw en er zijn 
geen potentiële vaste rust- of voortplantingsplaatsen in of aan de garageboxen waargenomen, zoals een holle 
ruimte achter een windveer, loodslab, vensterluik, gevelbetimmering, zonnescherm of boeiboord. Het te 
slopen deel van het horecagebouw beschikt over gemetselde buitengevels met luchtspouw, maar er zijn geen 
potentiële invliegopeningen aangetroffen, zoals een open stootvoeg of ventilatieopening. Ook sluit de 
betimmering van de overstek nauw aan op de buitengevels, zodat ook daar geen kieren aanwezig zijn die 
vleermuizen de kans bieden een verblijfplaats te bezetten in de luchtspouw of het dakvlak. Ook aan het 
horecagebouw zijn geen potentiële verblijfplaatsen van vleermuizen waargenomen, zoals een holle ruimte 
achter een windveer, loodslab, vensterluik, gevelbetimmering, zonnescherm of boeiboord. 
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Detailopnames van de buitengevel van de garagebox (links) en het te slopen deel van het horecapand (rechts). De gebouwen 
worden niet als een potentiële verblijfplaats voor vleermuizen beschouwd. 

 
Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten wordt geen vleermuis verstoord of gedood en wordt geen 
vaste rust- of voortplantingsplaats verstoord, beschadigd of vernield,  
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Geen; 
 
Foerageergebied  
Het veldbezoek is uitgevoerd buiten de periode van de dag waarop vleermuizen foerageren, maar op basis 
van een beoordeling van de inrichting en het gevoerde beheer, wordt het plangebied als een ongeschikt 
foerageergebied voor vleermuizen beschouwd.  
 
Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten wordt het foerageergebied van vleermuizen niet aangetast.  
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Geen; 
 
Vliegroute 
Sommige vleermuissoorten benutten lijnvormige elementen ter geleiding tijdens het foerageren en om van 
verblijfplaats naar foerageergebied te vliegen (en van foerageergebied naar verblijfplaats). Lijnvormige 
elementen die benut worden als vliegroute kunnen bestaan uit houtopstanden en wateren, maar ook een rij 
gevels van woningen.  
 
Het plangebied vormt geen verbindende schakel in een lijnvormig landschapselement en maakt daarom geen 
onderdeel uit van een vliegroute van vleermuizen. Uitvoering van de voorgenomen activiteiten heeft geen 
negatief effect op vliegroutes van vleermuizen. 
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Geen;  
 
Amfibieën  
Er zijn tijdens het veldbezoek geen amfibieën waargenomen, maar gelet op de inrichting en het gevoerde 
beheer, wordt de buitenruimte van het plangebied als functioneel leefgebied voor sommige algemene en 
weinig kritische amfibieënsoorten beschouwd. Amfibieën als gewone pad en bruine kikker benutten de 
buitenruimte mogelijk als foerageergebied, maar ze bezetten er geen vaste rust- of voortplantingsplaats. 
Gelet op de inrichting, het gevoerde beheer en de geïsoleerde ligging in het centrum van een woonkern, is 
de betekenis van het plangebied als foerageergebied voor amfibieën beperkt.  
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Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten, wordt geen amfibie gedood en wordt geen vaste rust-
of voortplantingsplaats beschadigd of vernield. De functie van het plangebied als foerageergebied wordt niet 
aangetast door uitvoering van de voorgenomen activiteiten.  
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Geen; 

 
Overige soorten 
Er zijn geen andere beschermde soorten aangetroffen. Het gevoerde beheer en de inrichting maken het 
onderzoeksgebied tot een ongeschikt functioneel leefgebied voor deze soorten.  

 
 
5.4 Toetsingskader 
Sinds 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht. Het is verboden om alle soorten die beschermd 
zijn volgens de Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en het Verdrag van Bonn, evenals de in 
paragraaf 3.2 en 3.3 van de Wet natuurbescherming genoemde soorten te doden, evenals het beschadigen 
en vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen. Verder is het verboden om plantensoorten in hun 
natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te 
vernielen.  
 
Voor sommige in de Wet natuurbescherming genoemde soorten geldt een ontheffing voor het opzettelijk 
doden en vangen en het opzettelijk beschadigen of vernielen van de vaste rust- en voortplantingsplaats, als 
gevolg van werkzaamheden die uitgevoerd worden in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling. In 
voorliggend geval is de vrijstellingsregeling van de Provincie Overijssel van kracht1.  
 
Ook gelden er bepaalde vrijstellingen voor het verbod op doden mits er gewerkt wordt volgens een door de 
Minister goedgekeurde Gedragscode. Dit kan de Gedragscode Ruimtelijke Ontwikkeling en Inrichting zijn van 
Stadswerk (2016). 
 
Zorgplicht  
Artikel 1.11 van de Wet natuurbescherming voorziet in een algemene verplichting voor een ieder om 
voldoende zorg te dragen voor in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving.  
 
De zorgplicht is als een open norm geformuleerd in het eerste lid van artikel 1.11. In het tweede lid wordt de 
zorgplicht iets geconcretiseerd door te bepalen dat de zorgplicht in elk geval inhoudt dat een ieder die weet 
of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen kunnen worden 
veroorzaakt voor in het wild levende dieren en planten: 

1. dergelijke handelingen achterwege laat, dan wel, 
2. indien dat achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden gevergd, de noodzakelijke maatregelen 

treft om die gevolgen te voorkomen, of 
3. voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk beperkt of 

ongedaan maakt. 
 
Wettelijk kader 
Voorgenomen activiteit wordt gezien als ‘ruimtelijke ontwikkeling’. In afwijking van de verboden in artikel 
3.10, eerste lid, van de Wet natuurbescherming is het toegestaan om sommige soorten opzettelijk te doden 
en te vangen en de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van deze soorten opzettelijk te beschadigen 
of te vernielen wanneer er geen andere bevredigende oplossing bestaat. 
 
In het kader moet zorgplicht is de initiatiefnemer verplicht om schadelijke gevolgen voor in het wild levende 
dieren en planten zo veel mogelijk te voorkomen. Dit betreft maatwerk. Indien het mogelijk is om zinvolle 
concrete maatregelen m.b.t. de zorgplicht te benoemen, zijn deze opgenomen in dit rapport.  

 
1 Sinds 1-12-2019 is een aangepaste vrijstellingslijst van kracht.  
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5.5 Wettelijke consequenties van de beoogde ingreep 
 
Vogels  
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten wordt geen vogel gedood en wordt geen nest of 
nestplaats verstoord, beschadigd of vernield.  
Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen nader 
onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te 
worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.  
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen; 
 
Vleermuizen  
 

• Verblijfplaatsen  
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten wordt geen vleermuis verstoord of gedood en wordt 
geen vaste rust- of verblijfplaats beschadigd of vernield. 
Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen nader 
onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te 
worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.  
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen; 
 

• Essentieel foerageergebied  
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten wordt geen essentieel foerageergebied van vleermuizen 
aangetast. Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen 
nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd 
te worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.  
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen; 
 

• Vliegroute 
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten wordt geen essentiële vliegroute van vleermuizen 
aangetast. Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen 
nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd 
te worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.  
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen; 
 
Grondgebonden zoogdieren  
Mogelijk wordt een beschermd grondgebonden zoogdier gedood en wordt een vaste rust- of 
voortplantingsplaats beschadigd en vernield, als gevolg van uitvoering van de voorgenomen activiteiten. Voor 
de beschermde grondgebonden zoogdieren, die een vaste rust- en/of voortplantingsplaats in het plangebied 
bezetten, en die mogelijk gedood worden, geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘doden’ en het 
‘beschadigen/vernielen van vaste rust- en voortplantingsplaatsen’. 
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Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen nader 
onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te 
worden om te voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb. 
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen; 
 
Amfibieën  
Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten wordt geen beschermd amfibie gedood en wordt geen 
vaste rust- of voortplantingsplaats beschadigd of vernield.  
 
Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen nader 
onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te 
worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.  
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen;  
 
Overige soorten 
Het onderzoeksgebied behoort niet tot functioneel leefgebied van andere beschermde flora- of 
faunasoorten. Vanwege de lokale invloedsfeer heeft de voorgenomen activiteit geen negatief effect op 
andere beschermde soorten. Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing is niet noodzakelijk. 
 
In onderstaande tabel worden de wettelijke consequenties samengevat weergegeven.  
 

Soortgroep Functie  Beschermde 
soorten 
planlocatie 

Verbodsbepalingen  
(Wet natuurbescherming) 
 

Aandachtspunt 

Grondgebonden 
zoogdieren  

Foerageergebied Diverse soorten   Niet van toepassing; functie 
wordt niet aangetast 

Geen  

Grondgebonden 
zoogdieren  

Vaste rust en 
voortplantingsplaats  

Diverse soorten   Niet van toepassing; vrijstelling 
i.v.m. ruimtelijke ontwikkeling 

Geen  

Grondgebonden 
zoogdieren 

Doden van dieren  Diverse soorten Niet van toepassing; vrijstelling 
i.v.m. ruimtelijke ontwikkeling 

Geen 

Vogels  Foerageergebied Diverse soorten   Niet van toepassing; functie 
wordt niet aangetast 

Geen  

Vogels  Bezette nesten (niet 
jaarrond beschermd) 

Niet aanwezig   Niet van toepassing Geen  

Vogels  Jaarrond beschermde 
nest- en rustplaats  

Niet aanwezig   Niet van toepassing Geen  

Vogels Doden van dieren  Niet van 
toepassing 

Niet van toepassing Geen 

Vleermuizen   Rust- of 
voortplantingsplaats  

Niet aanwezig Niet van toepassing Geen 

Vleermuizen  Foerageergebied  Niet aanwezig   Niet van toepassing Geen  

Vleermuizen  Vliegroute Niet aanwezig   Niet van toepassing Geen  

Vleermuizen  Doden van dieren  Niet van 
toepassing 

Niet van toepassing Geen 

Amfibieën  Foerageergebied Diverse soorten   Niet van toepassing; functie 
wordt niet aangetast 

Geen 

Amfibieën  Vaste rustplaats  Niet aanwezig Niet van toepassing Geen 

Amfibieën  Voortplantingsplaats  Niet aanwezig   Niet van toepassing Geen  

Amfibieën  Doden van dieren  Niet van 
toepassing 

Niet van toepassing Geen 

Overige soorten 
 

Dieren en overige 
functies 

Niet aanwezig Niet van toepassing Geen 

Samenvatting van de wettelijke consequenties. 
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Soortgroep  Vaste rust- 

plaats  
Voortplan-
tingsplaats   

Vliegroute 
(vleermuizen)  

Essentieel   
foerageer-  
gebied   

Wettelijke  
consequenties  

Nader 
onderzoek 
vereist  

Ontheffing 
vereist 

Grondgebonden 
zoogdieren   

ja ja n.v.t.  nee  nee nee Nee, vrijstelling 

Vogels   nee nee n.v.t.  nee nee nee nee 

Vleermuizen    nee nee nee  nee  nee nee nee 

Amfibieën  nee nee n.v.t.  nee  nee nee nee 

Vereenvoudigde samenvatting van de wettelijke consequenties per diergroep.  

 

5.6  Historische gegevens en overige bronnen 
Er zijn geen historische gegevens van het plangebied bekend.  

 
5.7 Volledigheid van het onderzoek 
Het onderzoek is volledig uitgevoerd met geschikte weersomstandigheden.  

 
 

 
  



20 

 

HOOFDSTUK 6   CONCLUSIES  
De voorgenomen activiteiten worden gezien als ‘ruimtelijke ontwikkeling’. Voor een aantal algemeen 
voorkomende en talrijke faunasoorten geldt in Overijssel een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘doden’, 
en het opzettelijk ‘verstoren, beschadigen en vernielen van rust- en voortplantingsplaats’, als gevolg van 
werkzaamheden die in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd2. Voor beschermde 
soorten die niet op deze vrijstellingslijst staan, is een ontheffing vereist om ze te mogen verstoren of te doden 
en om opzettelijk de vaste rust- en voortplantingsplaats te mogen beschadigen en te vernielen. Afhankelijk 
van de status van de beschermde soorten, kan soms ook gewerkt worden conform een door de Minister 
goedgekeurde, en op de situatie toepasbare, gedragscode. In het kader van de zorgplicht moet rekening 
worden gehouden met alle in het plangebied aanwezige planten en dieren en moet er gekozen worden voor 
een werkmethode en/of planning in de tijd, waardoor planten en dieren zo min mogelijk schade ondervinden 
als gevolg van de voorgenomen activiteiten.  
 
Het plangebied behoort niet tot het Natuurnetwerk Nederland of Natura 2000. Vanwege de ligging buiten 
het Natuurnetwerk Nederland, leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke consequenties, omdat 
de bescherming van het Natuurnetwerk Nederland geen externe werking kent in Overijssel. Gelet op de 
afstand tussen het plangebied en Natura 2000-gebied, is het niet aannemelijk dat uitvoering van de 
voorgenomen activiteiten zal leiden tot een negatief effect op instandhoudingsdoelen van Natura 2000-
gebied, maar om het effect van de emissie van stikstof in beeld te brengen, dient een stikstofberekening 
uitgevoerd te worden. Geadviseerd wordt een stikstofberekening uit te voeren m.b.v. het programma Aerius 
Calculator omdat de uitkomst van dat programma bruikbaar is in een juridische procedure.  
 
De inrichting en het gevoerde beheer maken het plangebied niet tot een geschikte groeiplaats voor 
beschermde planten en tot een weinig geschikt leefgebied voor beschermde dieren. Vermoedelijk benutten 
sommige vogel-, amfibieën- en grondgebonden zoogdiersoorten het plangebied als foerageergebied, maar 
alleen enkele grondgebonden zoogdiersoorten bezetten er een vaste rust- en voortplantingsplaats. Er 
nestelen geen vogels in het plangebied en vleermuizen bezetten er geen vaste rust- of voortplantingsplaats. 
 
Als gevolg van de voorgenomen activiteiten wordt mogelijk een bosmuis en huisspitsmuis gedood en wordt 
de vaste rust- en voortplantingsplaats van deze soorten beschadigd en vernield. Voor deze soorten geldt een 
vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘doden’ en het ‘beschadigen/vernielen van vaste rust- en 
voortplantingsplaats’ omdat de voorgenomen activiteiten uitgevoerd worden in het kader van een 
ruimtelijke ontwikkeling.  
 
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten, wordt de functie van het plangebied als 
foerageergebied voor de in het plangebied foeragerende beschermde dieren niet aangetast.  
 
  

 
2 De lijst met soorten waarvoor een vrijstelling geldt in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling, is per 1-12-2019 aangepast. Egel en kleine 

marterachtigen vallen vanaf die datum niet meer onder de vrijstellingsregeling van de provincie Overijssel.  
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Bijlage 2 
Toelichting Wet Natuurbescherming  
 
Drie beschermingsregimes  
De Wet natuurbescherming kent een apart beschermingsregime voor soorten van de Vogelrichtlijn, een apart 
beschermingsregime voor soorten van de Habitatrichtlijn (het Verdrag van Bern en het Verdrag van Bonn) en 
een apart beschermingsregime voor andere soorten, die vanuit nationaal oogpunt beschermd worden. Elk 
van deze beschermingsregimes kent zijn eigen verbodsbepalingen en vereisten voor vrijstelling of ontheffing 
van de verboden. Alle vogels (ruim 700 soorten), zijn beschermd. Daarnaast worden ongeveer 230 overige 
Europese en nationale soorten beschermd. 
 
Om af te mogen wijken van de verbodsbepalingen via een ontheffing of vrijstelling moet aan drie criteria zijn 
voldaan: 
 

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

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

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

Als aan deze drie vereisten voldaan is, kan een ontheffing worden verleend. Voor een aantal handelingen zijn 
bovendien vrijstellingen mogelijk, bijvoorbeeld in de vorm van een provinciale verordening of een 
gedragscode. 
 
Soortenbescherming en het ‘nee, tenzij principe’ 
De verbodsbepalingen voor vogels en Habitatrichtlijnsoorten in de Wet natuurbescherming sluiten vrijwel 
één op één aan bij de bepalingen uit de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. De verbodsbepalingen zijn gericht 
op de bescherming van individuen van soorten. 
 
Ook voor de andere soorten, die niet op grond van de Vogel- of Habitatrichtlijn maar vanuit nationaal oogpunt 
beschermd worden, geldt dat de verbodsbepalingen zien op het individu, maar of ontheffing verleend kan 
worden, wordt afgewogen tegen het effect van de ingreep op het populatieniveau van de soort. 
 
Zorgplicht voor dieren en planten  
Of dier- en plantensoorten nu wettelijk beschermd zijn of niet, iedereen moet voldoende rekening houden 
met in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving. De wet erkent daarmee de intrinsieke 
waarde van in het wild levende soorten. De Memorie van Toelichting zegt het zo: “De zorgplicht houdt in dat 
eenieder voldoende zorg in acht moet nemen voor de in het wild levende dieren en planten, alsmede voor 
hun directe leefomgeving. Overtreding van de zorgplicht is niet strafbaar gesteld; de zorgplicht kan wel door 
toepassing van bestuursdwang worden gehandhaafd”. 
 
Vrijstelling regelgeving  
Onder de Wet natuurbescherming is niet altijd een ontheffing nodig bij handelingen met gevolgen voor 
beschermde plant- en diersoorten. In (veel) gevallen kunt u gebruik maken van een vrijstelling. Een vrijstelling 
is een uitzondering op een wettelijk verbod, die wordt vastgesteld voor een van te voren bepaalde categorie 
van gevallen. Er zijn verschillende vrijstellingen van de verboden voor beschermde soorten mogelijk. Een 
bekende en reeds in de praktijk toegepaste vorm van vrijstelling is die van de gedragscode. In de Wet 
natuurbescherming zijn voor beschermde soorten ook andere vormen van vrijstelling geïntroduceerd, zoals 
door middel van een Programmatische Aanpak of via een provinciale verordening. Overigens is ook een 
vrijstelling in de vorm van een ministeriële regeling mogelijk. 
 
Provinciale staten kunnen vrijstelling van de verbodsbepalingen verlenen. Dit moet worden geregeld in een 
provinciale verordening.  
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Gedragscodes die zijn opgesteld onder de Flora- en faunawet kunnen worden uitgebreid ten aanzien van 
soorten die op grond van de Wet natuurbescherming beschermd worden maar dat op grond van de Flora- en 
faunawet nog niet waren. Goedkeuring van een gedragscode op grond van de Flora- en faunawet blijft ook 
onder de Wet natuurbescherming geldig, voor de duur van de goedkeuring. Daarna dient de gedragscode 
voor goedkeuring getoetst te worden aan de Wet natuurbescherming. 
 
 
Welke soorten zijn beschermd? 
De Wet natuurbescherming kent drie categorieën beschermde soorten:  
 
1. Ten eerste worden alle van nature in Nederland in het wild levende vogels beschermd volgens het 
beschermingsregime van de Vogelrichtlijn.  
2. Ten tweede worden soorten beschermd op grond van de Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en het 
Verdrag van Bonn.  
3. Tenslotte is er een beschermingsregime voor ‘andere soorten’ waaronder soorten vallen die vanuit 
nationaal oogpunt bescherming behoeven.  
 

 
Verbodsbepalingen Wet natuurbescherming  
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Vrijgestelde soorten 
In afwijking van de verboden in artikel 3.10, eerste lid, van de Wet is het toegestaan de onderstaande soorten 
opzettelijk te doden, en te vangen en de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van deze soorten 
opzettelijk te beschadigen of te vernielen wanneer er geen andere bevredigende oplossing bestaat. De 
vrijstelling is van kracht wanneer de handeling verband houdt met de volgende activiteiten: 
 

- de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen het daarop volgende 
gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied; 

- het bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, 
waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van 
natuurbeheer. 

 

 

# 

# 

# 

# 
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Lijst met soorten waarvoor een vrijstelling van de verbodsbepalingen geldt als gevolg van handelingen die in het kader van 
een ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd. Op basis van door PS vastgestelde verordeningen d.d. 4 maart 2019. 

 
Deze soorten zijn per 1-12-2019 van de vrijstellingslijst gehaald.  

 
  

# 
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Bijlage 3. Fotobijlage 

 
Bijlage 4. Geraadpleegde bronnen: 
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Internet: 
 
https://www.verspreidingsatlas.nl 
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/ 
 
https://www.regelink.net/kenniscentrum/beschermde-soorten-wet-natuurbescherming/  
 
http://www.netwerkgroenebureaus.nl/werken-aan-kwaliteit/vleermuisprotocol (vleermuisprotocol)  
 
https://calculator.aerius.nl 
 
http://www.ruimtelijkeplannen.nl 
 
https://pdokviewer.pdok.nl/ 
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1 Inleiding 
 
Dit rapport beschrijft het verkennend en nader asbestbodemonderzoek, dat in opdracht van Ad 
Fontem op enkele terreindelen aan de Grotestraat 91+93 in Goor door Kruse Milieu BV is 
uitgevoerd.  
 
De aanleiding van dit onderzoek is de bestemmingsplanwijziging en de aanvraag van de 
omgevingsvergunning ten behoeve van de geplande nieuwbouw van 8 woningen. Hiervoor 
dient de milieukundige kwaliteit van de bodem bekend te zijn. 
 
Uit de resultaten van dit vooronderzoek is gebleken dat op de locatie één asbestverdachte 
druppelzone aanwezig is. Deze locatie is als verdachte deellocatie beschouwd. De bovengrond 
van het westelijke deel van de locatie is verdacht voor de aanwezigheid van asbest. De 
onderzoekslocatie is onverdacht voor chemische componenten. 
 
De onderzoeksopzet gaat uit van:  
- NEN 5740, "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend 
  bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond”,  
  NNI Delft, januari 2009 
- de aanvulling NEN 5740/A1, "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van 
  verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en 
  grond”, NNI Delft, februari 2016; 
- NEN 5740/A1, "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend  
  bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en 
  grond”, NNI Delft, februari 2016. 
 
De doelstelling van het onderzoek op een onverdachte locatie is aan te tonen dat op de locatie 
redelijkerwijs gesproken geen verontreinigende stoffen aanwezig zijn in de grond of het 
freatisch grondwater.  
 
De doelstelling van het onderzoek op de asbestverdachte (deel)locatie is vast te stellen of de 
vooronderstelde verontreinigingskernen ook daadwerkelijk op de vermoede plaats aanwezig 
zijn en in hoeverre de verontreinigde stoffen in de grond de normwaarden overschrijden. 
 
Het veldwerk is uitgevoerd in januari en februari 2021 conform BRL SIKB 2000 en de 
protocollen 2001, 2002 en 2018, waarvoor Kruse Milieu BV is gecertificeerd. Hierbij wordt 
verklaard dat Kruse Milieu BV financieel en juridisch onafhankelijk is van de opdrachtgever.  
 
In dit rapport worden de resultaten besproken van het veld- en het laboratoriumonderzoek. De 
gemeten gehalten in de grond worden vergeleken met de achtergrondwaarden (AW 2000) en 
de interventiewaarden om vast te stellen of er al dan niet verontreinigingen aanwezig zijn. De in 
het grondwater gemeten gehalten worden vergeleken met de streef- en interventiewaarden.  
 
Tevens worden de resultaten met betrekking tot asbest vergeleken met de wetgeving inzake 
asbest in bodem en puin, welke door de ministeries van SZW en I&M is vastgesteld. In het 
beleid is voor asbest een restconcentratienorm en een interventiewaarde opgenomen. 
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2 Locatiegegevens 

 
2.1 Beschrijving huidige situatie 

 
Algemeen 
De onderzoekslocatie is gelegen aan de Grotestraat 91+93, binnen de bebouwde kom van 
Goor. Het te onderzoeken deel van het terrein heeft de RD-coördinaten x = 236.948 en  
y = 472.264 en is kadastraal bekend als gemeente Goor, sectie C, nummers 6431 en 6667. De 
Grotestraat bevindt zich ten noorden en ten noordwesten van de onderzoekslocatie en de 
schoolstraat bevindt zich ten oosten. 
 
Bebouwing en verharding 
Op de onderzoekslocatie zijn momenteel een reeks aaneengesloten garageboxen aanwezig. 
De garageboxen zijn inpandig voorzien van tegels en een betonvloer. Het onbebouwde 
oostelijke deel van de onderzoekslocatie is verhard met gravel en het onbebouwde westelijke 
terreindeel is verhard met klinkers. 
 
Onderzoekslocatie 
In het kader van de bestemmingsplanwijziging en de aanvraag van de omgevingsvergunning 
ten behoeve van de geplande nieuwbouw van 8 woningen dient onderzoek te worden 
uitgevoerd naar de bodemkwaliteit. De onderzoekslocatie is deels bebouwd en verhard met 
klinkers, tegels en gravel. De onderzoekslocatie omvat circa 1430 m².  
 
In bijlage I is de regionale ligging van de locatie weergegeven en zijn de volgende boorplannen 
opgenomen: 
- Boorplan verkennend bodemonderzoek Van der Poel, juli 2001; 
- Boorplan asbestbodemonderzoek Search, september 2011; 
- Boorplan verkennend (asbest)bodemonderzoek Kruse Milieu BV, november 2020; 
- Boorplan nader bodemonderzoek Kruse Milieu BV, februari 2021.  
 
 

2.2 Vooronderzoek 
 
Het vroegere gebruik van het terrein is van belang, omdat bronnen van verontreiniging 
aanwezig geweest kunnen zijn. Er is navraag gedaan bij de opdrachtgever, de eigenaar, de 
initiatiefnemer en de gemeente Hof van Twente. De volgende informatie is verzameld: 
 
- De onderzoekslocatie heeft al jaren de huidige (centrum) bestemming. De garageboxen op 

het zuidoostelijke deel dateren van 1955, het noordelijke deel van 1960 en op het 
zuidwestelijke deel van 1993. De panden direct ten noorden van de huidige onderzoeks-
locatie dateert van 1920 (Cafe De Ster met huisnummer 91) en 1977 (huisnummer 93).  

- Voor zover bekend is er op de onderzoekslocatie nooit sprake geweest van opslag in tanks 
van chemicaliën of brandstoffen, zoals huisbrandolie of diesel. Op circa 10 meter ten noorden 
van de huidige onderzoekslocatie heeft een HBO-tank van 6000 liter gelegen (huisnummer 
91). Op circa 20 meter ten zuidwesten van de huidige onderzoekslocatie heeft aan de 
Spoorstraat 21 een ondergrondse olietank gelegen (bron: verkennend bodemonderzoek 
CBB, juli 1995). Er zijn geen verontreinigingen aangetoond. 

- Voor zover bekend is de onderzoekslocatie nooit gebruikt voor werkzaamheden of 
(bedrijfs)activiteiten, die verontreinigend kunnen zijn.  

- Voor zover bekend is het te onderzoeken terreindeel in het verleden niet opgehoogd en 
hebben er geen dempingen van lager gelegen delen of sloten plaatsgevonden. 

- Uit de asbestkansenkaart van gemeente Hof van Twente blijkt dat op het westelijke deel van 
de onderzoekslocatie er een gemiddelde kans is op de aanwezigheid van asbest in de 
bodem.  
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Op de daken van de garageboxen zijn asbesthoudende golfplaten aanwezig. De garage-
boxen aan de zuidzijde van de Grotestraat 91 wateren aan de achterzijde af, grotendeels op 
verhard terrein, voor een klein deel op onverhard terrein (circa 3.5 meter) en deels op de 
dakgoot van de andere garageboxen.  
De garageboxen ten zuiden van Grotestraat 93 wateren via een dakgoot aan de achterzijde 
af, het water stroomt aan de zuidzijde af op verhard terrein (parkeerterrein). Daar waar het 
hemelwater van de asbesthoudende daken afwatert op onverhard terrein is sprake van een 
druppelzone. Er is sprake van één asbestverdachte druppelzone (deellocatie A), deze is 
weergegeven op het boorplan (zie bijlage I).  
Verder bevindt zich voor zover bekend geen asbesthoudende beschoeiingen of sloopafval 
direct naast of op de onderzoekslocatie.  

- Er is eerder een bodemonderzoek uitgevoerd op de huidige onderzoekslocatie. Deze en de 
onderzoeken in de nabije omgeving worden hieronder nader toegelicht.  
 
CBB, verkennend bodemonderzoek Spoorstraat 21 te Goor, d.d. 18 juli 1995 met 
projectnummer 401472120 
Het bodemonderzoek is uitgevoerd op circa 20 meter ten zuidwesten van de huidige 
onderzoekslocatie ter voorbereiding op het verwijderen van de ondergrondse olietank ter 
plekke. Het boorplan is niet beschikbaar. 
Uit de resultaten bleek het volgende: 
In de grond zijn geen verhoogde gehalten aan minerale olie aangetroffen.  
In het grondwater zijn geen verhoogde gehalten aangetroffen. 
In de ondergrond zijn plaatselijk sintels en kooldeeltjes aangetroffen. 
 
Van der Poel, verkennend bodemonderzoek Grotestraat 97/99 te Goor, d.d. 18 juli 2001 met 
projectnummer 1.106.139 
De aanleiding van het onderzoek was de geplande nieuwbouw op de locatie. 
Uit de analyseresultaten bleek het volgende: 
In de bovengrond zijn licht verhoogde gehalten aan koper, kwik, lood, nikkel, zink en PAK 
aangetoond. 
In de ondergrond zijn geen verontreinigingen aangetoond. 
In het grondwater is een licht verhoogd gehalte aan zink aangetoond. 
 
Search Ingenieursbureau BV, asbestonderzoek in het kader van de saneringsregeling 
asbestwegen derde fase Grotestraat 91 in Goor, d.d. 14 september 2011 met projectnummer 
250128.0669 
De aanleiding van het asbestbodemonderzoek was de aanmelding van de locatie voor de 
Saneringsregeling Asbestwegen derde fase in verband met de puinverharding (gravel) voor 
de garageboxen.  
Het terrein is grotendeels verhard met gravel en puin. In de puinlagen zijn in 2 sleuven 
sporen asbest aangetroffen. De materiaalmonsters zijn verloren gegaan en er zijn 4 
inspectiegaten gegraven. In de later gegraven inspectiegaten is visueel en analytisch geen 
asbest aangetoond.  
Het aangetroffen asbest komt zeer plaatselijk voor en een overschrijding van de interventie-
waarden is niet te verwachten. 
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2.3 Bodemsamenstelling en geohydrologie 
 
Op basis van literatuurstudie is de onderstaande regionale geohydrologische situatie afgeleid: 
 
- Het maaiveld bevindt zich ongeveer 11 meter boven NAP. 
- Matig doorlatende slibhoudende fijne dekzanden van de Formatie van Twente vormen een 
  watervoerende laag. Zogenaamd fluvioperiglaciale afzettingen van de Formatie van Twente,  
  bestaande uit matig grof zand, grof grindhoudend zand, en leem- en veenlaagjes behoren ook 
  tot deze formatie. Het pakket dekzanden is 5 á 10 meter dik. 
- Het watervoerende pakket is onder te verdelen in een bovenste ‘grof’ en een onderste ‘fijn’.  
  Het bovenste deel van het pakket bestaat uit grove zanden van de formaties van Harderwijk  
  en Enschede. Het daaronder gelegen deel van het tweede watervoerende pakket bestaat uit  
  marine deel continentale (pilo-pleistocene) afzettingen van respectievelijk de Formatie van  
  Oosterhout en de Formaties van Scheemda, welke slibhoudend fijn tot matig fijn zand  
  bevatten. Op circa 17 meter diepte begint het slecht doorlatende tertiair. 
- De grondwaterspiegel bevindt zich ongeveer 1.5 meter onder het maaiveld en stroomt  
  vermoedelijk in noordwestelijke richting. 
- Op circa 700 meter stroomt ten zuiden van de onderzoekslocatie het Twentekanaal (Zutphen- 
  Enschede). Op circa 850 meter ten westen stroomt een aftakking van de Boven Regge.  
- Op circa 400 meter ten westen van de huidige onderzoekslocatie ligt het  
  grondwaterbeschermingsgebied Goor.  
- De invloed van de watergangen en het grondwaterbeschermingsgebied op de 

grondwaterstand en -richting is bij ons bureau onbekend. 
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3 Uitvoering bodemonderzoek 
 

3.1 Onderzoeksstrategie 
 
De onderzoeksopzet gaat uit van  
- NEN 5740, "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend 
  bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond” 
  NNI Delft, januari 2009; 
- de aanvulling NEN 5740/A1, "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van 
  verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en 
  grond”, NNI Delft, februari 2016; 
- NEN 5707+C2, “Bodem - Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem en  
  partijen grond”, NNI Delft, december 2017. 
 
De onderzoeksstrategie alsmede het boorplan zijn goedgekeurd door de gemeente Hof van 
Twente. 
 
Het oostelijke terreindeel is sinds 2011 niet gewijzigd en de resultaten van het asbestonderzoek 
geven een goed beeld van de bodemkwaliteit met betrekking tot asbest. Het asbestonderzoek 
op het oostelijke deel kan daarom achterwege blijven. 
  
In de normen NEN 5740 en NEN 5707 zijn voor onverdachte en verdachte locaties richtlijnen 
gegeven voor een systematisch veldonderzoek, de bemonsteringsstrategie en de uit te voeren 
analyses. De gekozen onderzoeksstrategie is voldoende intensief voor het verkrijgen van 
inzicht in de bodemkwaliteit ten behoeve van de omgevingsvergunning, bestemmingsplan-
wijziging of eigendomsoverdracht.  
 
Onderzoekslocatie  
De hypothese "onverdachte locatie" uit norm NEN 5740 (niet-lijnvormige locatie, ONV-NL) 
wordt voor de gehele onderzoekslocatie, en asbestverdacht uit norm NEN 5707 (verdacht, 
heterogeen verdeeld, VED-HE) wordt voor het westelijke deel van de onderzoekslocatie 
gebruikt. Beide strategieën worden gecombineerd. De boringen op het westelijke deel van de 
onderzoekslocatie tot 0.5 meter diepte worden vervangen door inspectiegaten. Tijdens het 
veldwerk zal visueel worden gelet op de aanwezigheid van asbestverdacht materiaal op en in 
de bodem. 
 
Deellocatie A - druppelzone 
De druppelzone wordt beschouwd als verdacht ten aanzien van de aanwezigheid van asbest. 
De hypothese “verdachte locatie" uit NEN 5707 wordt voor de druppelzone gebruikt. De 
onderzoeksstrategie is gebaseerd op de norm NEN 5707, paragraaf 6.4.5: verdachte locatie 
met diffuse bodembelasting, heterogeen verdeeld (VED-HE). Er worden 2 inspectiegaten in één 
druppelzone gegraven met een lengte en breedte van minimaal 0.3 x 0.3 meter. Het aantal 
gaten voldoet daarmee aan de strategie voor nader asbestonderzoek uit norm NEN 5707 
(bepalen gemiddelde gehalte per ruimtelijke eenheid). De resultaten worden derhalve getoetst 
aan de interventiewaarde. De toplaag van 0 tot 0.1 m-mv wordt bemonsterd en geanalyseerd. 
De gaten worden gecodeerd als A1 en A2.  
 
Bij percentages bodemvreemd materiaal van meer dan 50% is er geen sprake van bodem. 
Eventuele funderingslagen (asfalt- en puingranulaat) vallen buiten de scope van dit onderzoek. 
Het opgeboorde materiaal wordt wel beoordeeld op de aanwezigheid van asbestverdachte 
materialen. In geval er sprake is van meer dan 50% bodemvreemd materiaal/puin is norm NEN 
5897+C2 van toepassing, “Inspectie en monsterneming van asbest in bouw- en sloopafval en 
recyclinggranulaat” NNI Delft, december 2017. 
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Bij het verkennend bodemonderzoek worden de volgende uitgangspunten in acht genomen: 
- in door mensen bewoonde gebieden kunnen door jarenlang gebruik van de grond 
  verhoogde gehalten aan PAK en/of zware metalen voorkomen. Deze worden over het 
  algemeen aangeduid als lokale achtergrondwaarden. Deze gehalten zijn vaak gerelateerd 
  aan het voorkomen van puin- en/of kooldeeltjes in de bodem 
- in humeuze of veenhoudende bodems worden regelmatig verhoogde gehalten minerale 
  olie waargenomen. Deze gehalten worden veroorzaakt door humuszuren en overig 
  organisch materiaal, dat van nature aanwezig is en door een florisilbehandeling niet geheel 
  wordt verwijderd. Tijdens chemische analyses worden deze verbindingen gedetecteerd als de 

zware fractie van minerale olie (C27 tot C40). Bij veenbodems betreft het gehalten van 50 tot 
100 mg/kg droge stof; bij humeuze bodemlagen gaat het om bijdrages van 10 tot 50 mg/kg 
droge stof. Deze gehalten kunnen worden beschouwd als natuurlijke achtergrondwaarden 

- in het grondwater kunnen van nature verhoogde gehalten aan zware metalen en fenolen 
  voorkomen. Deze worden doorgaans aangeduid als natuurlijke achtergrondwaarden. Een 
  voorbeeld wordt gevormd door (sterk) verhoogde arseengehalten in gebieden, die zeer 
  ijzerrijk zijn. Door kwel kunnen bij hoge grondwaterstanden eveneens verhoogde gehalten 
  aan arseen in de grond ontstaan. Ook deze gehalten kunnen worden beschouwd als 
  natuurlijke achtergrondwaarden.  
 
 

3.2 Veldwerkzaamheden 
 
Bij de boringen en monsternemingen is gewerkt volgens de geldende NEN- en NPR-
voorschriften, alsmede conform BRL SIKB 2000 en de protocollen 2001, 2002 en 2018, 
waarvoor Kruse Milieu BV is gecertificeerd. 
  
Onderzoekslocatie  
Op een terreindeel met een oppervlakte van circa 1430 m² worden in totaal 8 boringen verricht, 
waarvan 6 tot 0.50 meter en 2 tot 2.0 meter diepte of tot de grondwaterspiegel. Er wordt 1 
boring overeenkomstig NEN 5766 afgewerkt met een peilbuis ten behoeve van het meten van 
het grondwaterpeil en het nemen van grondwatermonsters. 
 
Asbestverdachte (westelijke) deel van de onderzoekslocatie  
Het westelijke deel van de onderzoekslocatie heeft een oppervlakte van 626 m² en conform de 
norm NEN 54707 (strategie VED-HE) dienen er in totaal 6 inspectiegaten gegraven te worden. 
De boringen 6, 7 en 8 worden gecombineerd met een inspectiegat en er worden 3 extra 
inspectiegaten gegraven (gat 11, 12 en 13). De inspectiegaten worden verricht met een lengte 
en een breedte van minimaal 0.3 meter (er wordt doorgeboord tot op de ondergrond 
(ongeroerde bodem) met een maximum diepte van 2.0 meter minus maaiveld). De gaten 
worden handmatig met een schop gegraven.  
 
Deellocatie A - druppelzone 
In de druppelzone worden ten behoeve van het asbestonderzoek, 2 gaten verricht in de toplaag 
van de druppelzone, met een lengte en breedte van minimaal 0.3 meter. Het aantal 
inspectiegaten komt overeen met een nader asbestonderzoek. Het asbestgehalte wordt 
getoetst aan de interventiewaarde. De gaten worden handmatig met een schop gegraven en 
worden gecodeerd als A1 en A2.  
 
Van iedere monsterpunt wordt de samenstelling van de bodem beschreven volgens NEN 5104. 
Het opgeboorde materiaal wordt tevens beoordeeld door zintuiglijke waarneming op 
verontreinigingskenmerken zoals afwijkende geur en/of kleur. 
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3.3 Analyses 
 
De chemische analyses worden uitgevoerd door Eurofins Analytico BV te Barneveld, een door 
de Raad voor Accreditatie erkend laboratorium voor analyses conform de AS3000-protocollen. 
De asbestmonsters worden onderzocht door Eurofins Omegam in Amsterdam, een door de 
Raad voor Accreditatie erkend laboratorium voor vezelonderzoek. Voor het uitvoeren van deze 
analyses worden in een verkennend onderzoek van deze omvang 4 grond(meng)monsters 
samengesteld (waarvan 2 mengmonsters van de fijne fractie) en er wordt 1 grondwatermonster 
genomen.  
De samenstelling van de mengmonsters vindt plaats op basis van de zintuiglijke waarne-
mingen, de bodemopbouw en/of posities van de boringen. De samenstelling van de meng-
monsters staat vermeld in paragraaf 4.2 in tabel 3. 
 
De monsters worden volgens de voorschriften uit NEN 5740 en NEN 5707 onderzocht. In tabel 
1 is weergegeven welke chemische analyses worden uitgevoerd. 
 
Tabel 2: Analysepakket per monster. 

Monster Analysepakket Codering 
(meng)monster 

Onderzoekslocatie 

Bovengrond (1x) 
Ondergrond (1x) 

Zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb en 
Zn), minerale olie, PCB, PAK (10), organische stof, 
lutum en droge stof 

BG en OG  

Grondwater (1x) 

Zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb en 
Zn), minerale olie, vluchtige aromaten (BTEX), 
naftaleen, styreen en gechloreerde koolwaterstoffen 
(oplosmiddelen standaardpakket), zuurgraad (pH), 
elektrisch geleidingsvermogen (EC) en 
troebelheidsmeting 

PB 1 

Asbestverdachte (westelijke) deel van onderzoekslocatie 

Bovengrond (1x) Asbest en droge stof MM FF - 01  

Deellocatie A: Druppelzone 

Toplaag (1x) Asbest en droge stof  B - MM FF 

 
 
Algemene opmerkingen 
- Op de grondmengmonsters wordt standaard een florisilbehandeling uitgevoerd om verstoring 

van de analyse op minerale olie door natuurlijke humuszuren tegen te gaan. 
- De zuurgraad (pH), het elektrisch geleidingsvermogen (EC) en troebelheidsmeting, van het 

grondwater worden in het veld gemeten. Filtratie van het grondwater voor de metalenanalyse 
vindt eveneens in het veld plaats. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Kruse Milieu BV Project: 20072316 Pagina 8 van 21 

3.4 Toetsing chemische analyses 
 
De resultaten van de chemische analyses uit het bodemonderzoek worden beoordeeld aan de 
hand van de gecorrigeerde achtergrond-, streef- en interventiewaarden voor verontreinigingen 
in de bodem uit de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 en tabel 1 van bijlage B, Regeling 
bodemkwaliteit van het ministerie van I&M.  
 
De achtergrondwaarden voor grond zijn vastgelegd in de Regeling bodemkwaliteit (Staatsblad, 
22 november 2012). De interventiewaarden voor grond en grondwater zijn vastgelegd in de 
Circulaire bodemsanering. 
 
De toetsing aan de eisen in de Wet Bodembescherming en de Circulaire Bodemsanering is 
beoogd om te beoordelen of er sprake is van een ernstig gevaar voor de volksgezondheid en/of 
het milieu. Hierbij worden de volgende waarden onderscheiden: 
 
 
achtergrondwaarde (AW) voor grond: het niveau waarbij sprake is van een duurzame 
kwaliteit van de grond; bij overschrijding wordt gesproken van een lichte verontreiniging; 
 
streefwaarde (S) voor grondwater: het niveau waarbij sprake is van een duurzame kwaliteit 
van het grondwater; bij overschrijding wordt gesproken van een lichte verontreiniging; 
 
interventiewaarde bodem (I): het niveau waarbij de functionele eigenschappen van de bodem 
voor mens, plant of dier ernstig verminderd zijn of ernstig bedreigd worden; bij overschrijding 
wordt gesproken van een sterke verontreiniging. 
 
tussenwaarde (T): Gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- of streefwaarde en 
de interventiewaarde, dus (A+I)/2 (grond) of (S+I)/2 (grondwater). Wanneer bij een verkennend 
onderzoek een component met concentratie boven deze waarde wordt gevonden is in principe 
een nader onderzoek nodig. 
 
Bij de toetsing van de analyseresultaten aan de landelijke achtergrondwaarden en de 
interventiewaarden worden deze eerst omgerekend naar een gestandaardiseerde meetwaarde 
(GSSD). Bij de toetsing van de grondresultaten wordt daarbij gebruik gemaakt van de gemeten 
percentages lutum en organische stof in de grond(meng)monsters. 
 
De analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters zijn volgens BoToVa getoetst aan 
de achtergrond-, streef- en interventiewaarden. Het toetsingsresultaat is overeenkomstig 
BoToVa als volgt aangeduid: 
-  concentratie kleiner of gelijk aan AW of S; 
*  concentratie groter dan AW of S en kleiner of gelijk aan T; 
**  concentratie groter dan T en kleiner of gelijk aan I. 
***  concentratie groter dan I. 
 
Een locatie wordt als verontreinigd beschouwd als de GSSD groter is dan de achtergrond-
waarde of streefwaarde. Voor een aantal stoffen kan de rapportagegrens bepalend zijn voor de 
achtergrondwaarde of streefwaarde. De locatie wordt niet verontreinigd verklaard als geen van 
de onderzochte stoffen in de bodem aanwezig is met een concentratie hoger dan de 
achtergrondwaarde of streefwaarde. 
 
De resultaten van eventuele PFAS-analyses worden getoetst aan de achtergrondwaarden in de 
landbodem genoemd in het “Tijdelijk Handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende 
grond en baggerspecie” (geactualiseerde versie 2 juli 2020) van het Ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat, alsmede aan de sinds 15 januari 2020 door het RIVM afgeleide 
INEV’s (Indicatieve Niveaus voor Ernstige Verontreinigingen) voor de stoffen PFOS, PFOA en 
GenX in grond en grondwater. 
 



 

Kruse Milieu BV Project: 20072316 Pagina 9 van 21 

 
3.5 Toetsing asbestanalyses 

 
De resultaten van de asbestanalyses worden getoetst aan de wetgeving inzake asbest in 
bodem en puin welke door de ministeries van SZW en I&M is vastgesteld. In het beleid is voor 
asbest een restconcentratienorm en een interventiewaarde opgenomen.  
 
De restconcentratienorm beschrijft de concentratie asbest, waaronder hergebruik nog is 
toegestaan. De interventiewaarde beschrijft de concentratie asbest in bodem, waarboven in 
principe gesaneerd dient te worden. Voor asbest is de restconcentratienorm gelijk aan de 
interventiewaarde en deze waarde bedraagt 100 mg/kg gewogen asbest. De gewogen 
concentratie asbest is gelijk aan de concentratie serpentijnasbest, vermeerderd met 10 maal de 
concentratie amfiboolasbest.  
 
Voor puinverhardingen dient de asbestconcentratie te worden getoetst aan de normen uit het 
Besluit Asbestwegen Wet Milieugevaarlijke Stoffen (WMS). Hierin wordt tevens een 
restconcentratie van 100 mg/kg gewogen asbest genoemd. 
 
Bij een asbestgehalte groter dan de helft van de interventiewaarde is een nader onderzoek 
asbest verplicht. De hoogste bepaalde waarde binnen een (deel)locatie is hiervoor bepalend. 
 
Indien overschrijding van de restconcentratienorm plaatsvindt, dan dienen werkzaamheden met 
de betreffende bodem/puinverharding plaats te vinden onder asbestcondities. Bij 
asbestconcentraties lager dan de restconcentratienorm zijn geen aanvullende maatregelen 
noodzakelijk bij be- en verwerking van de grond of puinverharding. 
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4 Resultaten 
 

4.1 Algemeen 
 
In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de veldwerkzaamheden en de analyse-
resultaten. De uitgevoerde veldwerkzaamheden en waarnemingen, de samenstelling van de 
mengmonsters en de grondwatergegevens worden beschreven in paragraaf 4.2. De resultaten 
van de chemische analyses worden weergegeven in paragraaf 4.3 en in paragraaf 4.4 worden 
de resultaten besproken. De resultaten van de asbestanalyses zijn weergegeven in paragraaf 
4.5 en worden in paragraaf 4.6 besproken.  
 
 

4.2 Veldwerkzaamheden 
 
De veldwerkzaamheden zijn in november 2020 en februari 2021 uitgevoerd door de heren J. 
Hartman, R. Veltmaat en N. Pepping. De veldwerkers zijn conform BRL SIKB 2000 
gecertificeerd en erkend (certificaatnummer K44441/08).  
 
Onderzoekslocatie 
Er zijn op 27 november 2020 in totaal 6 inspectiegaten gegraven en 5 boringen verricht. Twee 
boringen zijn met behulp van een Edelmanboor en zuigerboor verdiept, waarvan één is 
afgewerkt met een peilbuis op 3.7 m-mv. Boring 6 is in verband met een geroerde bodemlaag 
tot 1.35 m-mv doorgezet tot 1.50 m-mv. Boring 8 is schuin onder de garagebox geboord, 
vanwege de betonvloer.  
 
Deellocatie A - Druppelzone 
Op 4 december 2020 zijn in totaal 2 inspectiegaten in de druppelzone van deellocatie A 
gegraven.  
 
Opgemerkt dient te worden dat het maaiveld, vanwege de aanwezigheid van klinkers, niet goed 
geïnspecteerd kon worden. Er is sprake van een indicatieve maaiveldinspectie. Eventuele 
kleine asbestverdachte fragmenten kunnen hierdoor niet zijn opgemerkt. De weersomstandig-
heden tijdens de inspectie waren goed (goed zicht, weinig neerslag). Door de veldwerkers zijn 
geen asbestverdachte materialen waargenomen op het maaiveld.  
 
De situering van de monsterpunten is weergegeven op de situatieschets van bijlage I.  
Tijdens de boorwerkzaamheden is de bodemopbouw beschreven en is de grond zintuiglijk 
beoordeeld op eventuele aanwezigheid van verontreinigingen. De boorbeschrijvingen zijn 
weergegeven in bijlage II.  
 
De bodemopbouw ter plaatse van de onderzoekslocatie is globaal zeer fijn tot matig fijn zand 
met plaatselijk van 1.55 - 1.8 m-mv een sterk kleiige veenlaag in de ondergrond. In de boven- 
en ondergrond zijn roest- en oerhoudende lagen aangetroffen. Er zijn bodemvreemde 
materialen waargenomen, deze zijn weergegeven in tabel 2. Door de veldwerkers zijn geen 
asbestverdachte materialen waargenomen in de bodem.  
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Tabel 2: Weergave bodemvreemde materialen. 

Boring Diepte (m-
mv) 

Waarneming 

Onderzoekslocatie 

1 0.05 - 0.35 Sporen baksteen 

2 0.3 - 0.6 Sporen baksteen 

3 0.1 - 0.2 Puinfundering (baksteen) 

5 0.1 - 0.22 Puinfundering 

6 0.2 - 0.75 
0.75 - 1.05 
1.05 - 1.35 

Sporen baksteen 
Zwak baksteenhoudend 
Zwak puinhoudend 

7 0.28 - 0.6 Sporen baksteen 

8 0.5 - 1.0 Sporen baksteen 

11 0.6 - 1.0 Sporen baksteen 

12 0.55 - 1.0 Sporen baksteen 

13 0.31 - 0.5 Sporen baksteen 

Deellocatie A: Asbestverdachte druppelzone 

A1 0.1 - 0.9 Sporen keramiek 

A2 0.1 - 0.9 Sporen puin 

 
 
Op basis van de zintuiglijke waarnemingen, bodemsamenstelling en/of geografische positie van 
de boringen zijn de mengmonsters samengesteld, zoals in tabel 3 staat omschreven. In 
verband met de aangetroffen bodemvreemde materialen is een extra mengmonster genomen 
van de bovengrond.  
 
Tabel 3: Samenstelling mengmonsters. 

 (Meng)monster Boringnummer Traject (diepte in m -
mv) 

Analyse 

Onderzoekslocatie 

BG I  
(sporen baksteen) 

1 
2 
6 
7 
8 

0.05 - 0.35 
0.3 - 0.6 

0.4 - 0.75 
0.28 - 0.6 
0.5 - 1.0 

Standaard pakket 

BG II 
(visueel schoon) 

3 
4 
5 

0.3 - 0.5 
0.15 - 0.5 
0.22 - 0.5 

Standaard pakket 

OG  1 
1 
1 
2 
2 

0.65 - 1.1 
1.1 - 1.6 
1.6 - 2.0 

1.1 - 1.55 
1.55 - 1.8 

Standaard pakket 
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Vervolg tabel 3: Samenstelling mengmonsters. 

 (Meng)monster Boringnummer Traject (diepte in m -
mv) 

Analyse 

Onderzoekslocatie 

MM FF - 01 6 
7 
11 
12 
13 

0.2 - 1.05 
0.28 - 0.6 
0.4 - 1.0 

0.55 - 1.0 
0.31 - 0.5 

Asbest 

Deellocatie A 

A - BG A1 en A2 0 - 0.1 Minerale olie 

 
 
Boring 1 is doorgezet tot circa 3.7 m-mv. Wanneer het grondwater werd bereikt, werd een 
zuigerboor gebruikt om een PVC-peilbuis te kunnen plaatsen. Een peilbuis bestaat uit een filter 
met een lengte van 1.0 meter, gekoppeld aan een blinde stijgbuis. Ter hoogte van het filter, met 
een diameter van 28 x 32 mm, is filtergrind in het boorgat gestort. Rondom het filter is een 
filterkous aangebracht. Er is bentoniet in het boorgat gestort om directe indringing van hemel-
water in het filter tegen te gaan. De rest van het boorgat is opgevuld met het oorspronkelijke 
bodemmateriaal. Vervolgens is de peilbuis doorgepompt.  
 
Op 4 december 2020 is de peilbuis bemonsterd. Het voorpompen en bemonsteren heeft 
conform NEN 5744 plaatsgevonden met een laag debiet (tussen 100 en 500 ml/min). Er is op 
toegezien dat de grondwaterstand tijdens het voorpompen niet meer dan 50 cm is gedaald en 
dat er is bemonsterd met hetzelfde (of lager) debiet als waarmee is voorgepompt. De grond-
watergegevens staan weergegeven in tabel 4. 
 
Tabel 4: Weergave gegevens grondwater. 

Peilbuis Filterstelling 
(m-mv) 

Grondwaterstand 
(m-mv) 

pH (-) EC 
(μS/cm) 

Troebelheid 
(NTU) 

Toestroming  

1 2.70 - 3.70 2.10 7.4 400 55 Goed 

 
 
De waarden voor de pH en de EC worden normaal geacht. In het grondwatermonster is een 
hogere troebelheid gemeten dan voor natuurlijke troebelheid verwacht wordt (≥10 NTU). De 
peilbuis heeft voldoende rusttijd gehad na plaatsing (minimaal een week). Ook is de peilbuis 
zorgvuldig en met een voldoende laag debiet afgepompt waardoor aangenomen wordt dat er 
geen sprake is geweest van een verstoord bodemevenwicht tijdens monster-neming, en dat de 
gemeten waarde voor troebelheid een natuurlijke oorzaak heeft (zwevende stoffen als lutum of 
silt in het grondwater). Zwevende delen kunnen leiden tot verhoogde meetwaarden in het 
grondwater als gevolg van matrixstoringen bij de analyse en ab- en adsorptie organische 
verbindingen en zware metalen aan deze zwevende delen. 
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4.3 Resultaten en toetsing van de chemische analyses 
 
In algemene zin dient opgemerkt te worden dat indien de analyses van de grondmonsters zijn 
uitgevoerd op mengmonsters, dit kan betekenen dat de gehaltes hoger kunnen zijn in de 
individuele monsters. 
 
De analyseresultaten en de toetsingstabellen zijn weergegeven in bijlage III. Bij de toetsing van 
de analyseresultaten aan de landelijke achtergrondwaarden en de interventiewaarden worden 
deze eerst omgerekend naar een gestandaardiseerde meetwaarde (GSSD). Bij de toetsing van 
de grondresultaten wordt daarbij gebruik gemaakt van de gemeten percentages lutum en 
organische stof in de grond(meng)monsters. De analyseresultaten van de grond- en 
grondwatermonsters zijn volgens BoToVa getoetst aan de achtergrond-, streef- en 
interventiewaarden.  
 
In de bovengrond (BG I en BG II) en in het grondwater (PB 1) zijn enkele van de onderzochte 
stoffen in licht verhoogde concentraties aangetoond. Deze zijn weergegeven in tabel 5. In de 
ondergrond (OG) zijn geen verhoogde gehalten gemeten.  
 
Tabel 5: Verhoogde concentraties (mg/kg droge stof of μg/l). 

Monster Component Gemeten 
concentratie 

GSSD Achtergrond-
waarde1 of 

Streefwaarde 

Interventie- 
waarde 

Onderzoekslocatie 

BG I Koper 
Kwik 
Lood 
Zink 

36 
0.33 
110 
75 

69.6 * 
0.4622 * 
167.3 * 
164.6 * 

40 
0.15 
50 

140 

190 
36 

530 
720 

BG II Koper 
Kwik 
Lood 

27 
0.45 
84 

51.92 * 
0.6282 * 

127 * 

40 
0.15 
50 

190 
36 

530 

Peilbuis 1 Barium 
Koper 
Molybdeen 
Nikkel 

51 
18 
7.4 
22 

51 * 
18 * 
7.4 * 
22 * 

50 
15 
5 
15 

625 
75 

300 
75 

1  AW2000 

 
In de vierde kolom van tabel 5 wordt het toetsingsresultaat overeenkomstig BoToVa als volgt 
aangeduid: 
-  concentratie kleiner of gelijk aan AW of S; 
*  concentratie groter dan AW of S en kleiner of gelijk aan T; 
**  concentratie groter dan T en kleiner of gelijk aan I; 
***  concentratie groter dan I. 
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4.4 Bespreking resultaten chemische analyses 
 
Zoals in de vorige paragraaf is weergegeven, zijn er enkele verontreinigingen aangetoond. In 
deze paragraaf worden mogelijke verklaringen gegeven voor de analyseresultaten. 
 
Bovengrond - BG I en BG II - Koper, kwik, lood en zink 
Zoals reeds beschreven in paragraaf 3.1, zijn verontreinigingen in de grond met metalen niet 
ongebruikelijk op locaties, waar al tientallen jaren sprake is geweest van bebouwing en 
bewoning. Oorzaak voor de (zeer) licht verhoogde gehalten wordt deels gezocht in de 
waargenomen bodemvreemde materialen in de bovengrond (sporen baksteen). Aangezien de 
tussenwaarden niet worden overschreden, wordt het uitvoeren van nader onderzoek niet 
noodzakelijk geacht. 
 
Grondwater - PB 1 - Barium, koper, molybdeen en nikkel 
De zeer licht verhoogde gehalten aan barium, koper, molybdeen en nikkel in het grondwater 
zijn waarschijnlijk te wijten aan plaatselijk natuurlijk verhoogde achtergrondwaarden. In de 
boven- en ondergrond zijn roest- en oerhoudende lagen waargenomen, wat duidt op de 
natuurlijke aanwezigheid van metalen in de bodem. Aangezien de tussenwaarden niet worden 
overschreden, wordt het uitvoeren van nader onderzoek niet noodzakelijk geacht. 
 
 

4.5 Resultaten van de asbestanalyses 
 
In bijlage IV zijn de analyserapporten van het asbestonderzoek opgenomen. In de meng-
monsters van de fijne fractie van MM FF - 01 en MM FF - A is asbest aangetoond. De gewogen 
asbestgehalten zijn in tabel 6 weergegeven.  
 
Tabel 6: Gewogen asbestconcentratie (mg/kg droge stof). 

Inspectiegat Component 
Gewogen  

asbestconcentratie 
Achtergrond- 

waarde 
Interventie- 

waarde 

MM FF - 01 Asbest 52 - 100 

MM FF - A Asbest 15 - 100 

 
 
In de derde kolom van tabel 6 wordt de volgende codering toegepast: 
n.a.  :  Geen asbest aangetoond. 
Normaal :  Het gehalte is lager dan de toetsingswaarde voor nader asbestonderzoek. 
Onderstreept :  Overschrijding van de toetsingswaarde voor nader asbestonderzoek. 
Vet  :  Overschrijding van de interventiewaarde. 
 
 

4.6 Bespreking resultaten asbestanalyses 
 
Zoals in paragraaf 4.5 is weergegeven, is in de mengmonsters van de fijne fractie MM FF - 01 
en MM FF - A asbest aangetoond.  
 
In het mengmonster van de fijne fractie MM FF - 01 is het asbestgehalte boven de 
toetsingswaarde voor nader asbestonderzoek. Het nader asbestonderzoek is in hoofdstuk 5 
beschreven. 
 
Het asbestgehalte in het mengmonster van de fijne fractie MM FF - A is ruim lager dan de 
interventiewaarde.  
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5 Nader asbestonderzoek 
 

5.1 Onderzoeksstrategie nader asbestonderzoek  
 
Het nader asbestonderzoek wordt uitgevoerd conform paragraaf 7.3 van de norm NEN 5707. 
De omvang van de asbestverontreiniging zal worden vastgesteld door middel van het graven 
van inspectiesleuven. Per Ruimtelijke Eenheid (RE) worden, met behulp van een kraan, 5 
inspectiesleuven gegraven. De sleuven hebben een lengte van minimaal 2.0 meter en een 
breedte van minimaal 0.3 meter. De sleuven worden gegraven tot de ongeroerde bodem. De 
opgraven grond wordt met behulp van een mechanische zeef gezeefd, waarna de grove fractie 
(>20 mm) visueel beoordeeld wordt op de aanwezigheid van asbestverdachte materialen. De 
sleuven worden nabij de 5 oorspronkelijke inspectiegaten gegraven en gecodeerd als sleuf S1 , 
S2, S3, S4 en S5.  
 
Vanwege de aanwezigheid van asbest is de graafmachine voorzien van een overdrukinstallatie 
en wordt een decontaminatie-unit (deco-unit) geplaatst. De opgegraven grond wordt gezeefd 
met behulp van een mechanische zeef en de grote fractie (>20mm) wordt visueel 
geïnspecteerd op de aanwezigheid van asbestverdachte materialen.  
 
 

5.2 Asbestanalyses  
 
De asbestanalyses worden verricht door Eurofins Omegam te Amsterdam, een door de Raad 
voor Accreditatie erkend laboratorium voor vezelonderzoek. Indien visueel asbestverdachte 
materialen worden waargenomen, wordt per inspectiesleuf een materiaal(verzamel)monster 
samengesteld. Per inspectiesleuf wordt het gewogen asbestgehalte bepaald.  
 
 

5.3 Veldwerkzaamheden 
 
De veldwerkzaamheden zijn op 3 februari 2021 uitgevoerd door de heren R. Veltmaat en  
N. Pepping. De veldwerkers zijn conform BRL SIKB 2000 gecertificeerd en erkend (certificaat-
nummer K44441/08). De veldwerkers zijn geassisteerd door de heer M. Klos.   
 
In totaal zijn er 6 inspectiesleuven gegraven met behulp van een kraan. Er is 1 extra sleuf 
gegraven voor meer inzicht in de asbestverontreiniging. Het opgraven materiaal is gezeefd over 
20 mm en visueel beoordeeld op de aanwezigheid van asbestverdachte materialen.  
 
Tijdens de boorwerkzaamheden is de bodemopbouw beschreven en is de grond zintuiglijk 
beoordeeld op eventuele aanwezigheid van verontreinigingen. De boorbeschrijvingen zijn 
weergegeven in bijlage II.  
 
Er zijn bodemvreemde materialen waargenomen, deze zijn weergegeven in tabel 7. In de 
sleuven S1, S4, S5 en S6 zijn visueel asbestverdachte materialen aangetroffen. Op het 
maaiveld en in de overige sleuven zijn visueel geen asbestverdachte materialen waargenomen.  
 
Tabel 7: Weergave bodemvreemde materialen. 

Sleuf Diepte (m-mv) Waarneming 

S1 0.5 - 1.0 
Zwak puinhoudend, sporen glas, zwak keramiekhoudend en 
matig asbesthoudend (asbestgolfplaat) 

S2 
0.5 - 1.2 
1.2 - 1.7 

Zwak puinhoudend, sporen slakken en sterk keramiekhoudend 
Sterk keramiekhoudend en matig puinhoudend (historisch) 

S4 0.2 - 1.0 
Zwak puinhoudend, sporen hout, sporen glas, sporen metaal en 
sterk asbesthoudend (asbestgolfplaat) 
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Vervolg tabel 7: Weergave bodemvreemde materialen. 

Sleuf Diepte (m-mv) Waarneming 

S5 0.3 - 0.9 
Sporen puin, sporen hout, sporen glas, sporen metaal en sporen 
asbest (vlakke plaat) 

S6 0 - 1.2 
Sporen puin, sporen glas, sporen metaal, sterk asbesthoudend 
(asbestgolfplaat en vlakke plaat) 

 
 
Op basis van de zintuiglijke waarnemingen, bodemsamenstelling en/of geografische positie van 
de boringen zijn de mengmonsters samengesteld, zoals in tabel 8 staat omschreven. 
  
Ter plekke van de sleuven S1, S4, S5 en S6 zijn in de bodem asbestverdachte materialen 
aangetroffen. Van de zintuiglijk schone ondergrond van S4 is een extra mengmonster van de 
fijne fractie genomen voor de vertikale afperking. Tevens zijn enkele materiaalverzamel-
monsters van de sleuven S1, S4, S5 en S6 geanalyseerd op asbest.  
 
Tabel 8: Geanalyseerde asbestmonsters. 

Monster Inspectiesleuf 
Traject 
(m-mv) 

Motivatie 

FF - S1 S1 0.5 - 1.0 
Bepaling asbestgehalte 

sleuf 1 

FF - S2 S2 0.5 - 1.2 
Bepaling asbestgehalte 

sleuf 2 

FF - S3 S3 0.4 - 0.9 
Bepaling asbestgehalte 

sleuf 3 

FF - S4 S4 0.2 - 1.0 
Bepaling asbestgehalte 

sleuf 4 

FF - S5 S5 0.3 - 0.9 
Bepaling asbestgehalte 

sleuf 5 

FF - S6 S6 0 - 1.2 
Bepaling asbestgehalte 

sleuf 6 

FF - S4 (OG) S4 (OG) 1.0 - 1.2 
Bepaling asbestgehalte 

sleuf 4 

MVM - S1 S1 0.5 - 1.0 
Bepaling asbestgehalte 

sleuf 1 

MVM - S4 S4 0.2 - 1.0 
Bepaling asbestgehalte 

sleuf 4 

MVM - S5 S5 0.3 - 0.9 
Bepaling asbestgehalte 

sleuf 5 

MVM - S6 S6 0 - 1.2 
Bepaling asbestgehalte 

sleuf 6 
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5.4 Resultaten van de asbestanalyses 
 
In bijlage IV is het analyserapport en de concentratieberekeningen van het asbestonderzoek 
opgenomen. In de materiaalverzamelmonsters MVM - S1, MVM - S4, MVM - S5 en MVM - S6 
is asbest aangetoond. In de mengmonsters van de fijne fractie van FF - S1, FF - S4 en FF - S6 
(OG) is geen asbest aangetoond. De gewogen asbestgehalten zijn in tabel 9 weergegeven.  
 
Tabel 9: Gewogen asbestconcentratie (mg/kg droge stof). 

Inspectiegat Component 
Gewogen  

asbestconcentratie 
Achtergrond- 

waarde 
Interventie- 

waarde 

S1 Asbest 42.2 - 100 

S2 Asbest 2.6 - 100 

S3 Asbest 4.8 - 100 

S4 Asbest 72.0 - 100 

S5 Asbest 2.3 - 100 

S6 Asbest 126.2 - 100 

 
 
In de derde kolom van tabel 9 wordt de volgende codering toegepast: 
n.a.  :  Geen asbest aangetoond. 
Normaal :  Het gehalte is lager dan de interventiewaarde    
Vet  :  Overschrijding van de interventiewaarde. 
 
 

5.5 Bespreking resultaten asbestanalyses 
 
Zoals in paragraaf 4.9 is weergegeven, zijn er in de sleuven S1, S2, S3, S4 en S5 asbest 
aangetoond. De gewogen asbestgehalten in de sleuven S1, S2, S3, S4 en S5 zijn lager dan de 
interventiewaarde. 
 
In sleuf S6 is het gewogen asbestgehalte boven de interventiewaarde. De visueel schone 
ondergrond (S4-OG) is niet asbesthoudend. De sterke asbestveronteiniging is in voldoende 
mate in kaart gebracht. De geschatte omvang is circa 100 m2 x gemiddeld 1.0 meter = 100 m3.  
 
De geschatte interventiewaardecontour is weergegeven op het boorplan in bijlage I. 
 
In het kader van de voorgenomen herontwikkeling van het terrein is sanering van de sterke 
asbestverontreiniging noodzakelijk. 
 
Er dient voorkomen te worden dat er vermenging ontstaat met de schone grond. De sterk 
verontreinigde grond mag niet worden verminderd of verplaatst zonder toestemming van het 
bevoegd gezag (provincie Overijssel). Voorafgaande aan de sanering dient een BUS-melding of 
saneringsplan opgesteld te worden en goedgekeurd te worden door het bevoegd gezag. Een 
sanering mag alleen door hiervoor erkende bedrijven worden uitgevoerd. 
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6 Samenvatting, conclusies en aanbevelingen 
 
Algemeen 
In opdracht van Ad Fontem is in een verkennend en nader asbestbodemonderzoek de bodem 
onderzocht enkele terreindelen a ter grootte van circa 1430 m² aan de Grotestraat 91+93 in 
Goor. De onderzoekslocatie is deels bebouwd met garageboxen en verhard met klinkers, tegels 
en gravel. De aanleiding van dit onderzoek is de bestemmingsplanwijziging en de aanvraag van 
de omgevingsvergunning ten behoeve van de geplande nieuwbouw van 8 woningen. 
 
Uit de resultaten van dit vooronderzoek is gebleken dat op de locatie één asbestverdachte 
druppelzone aanwezig is. Deze locatie is als verdachte deellocatie beschouwd. De bovengrond 
van het westelijke deel van de locatie is verdacht voor de aanwezigheid van asbest. De 
onderzoekslocatie is onverdacht voor chemische componenten. 
 
 
Resultaten veldwerk 
In totaal zijn er 8 inspectiegaten en 6 sleuven gegraven en zijn er 5 boringen verricht. Eén 
boring is doorgezet tot 3.7 meter diepte, welke is afgewerkt tot peilbuis. Gebleken is dat de 
bodem globaal bestaat uit zeer fijn tot matig fijn zand met plaatselijk van 1.55 - 1.8 m-mv een 
sterk kleiige veenlaag in de ondergrond. In de boven- en ondergrond zijn roest- en oerhouden-
de lagen aangetroffen. Er zijn bodemvreemde materialen waargenomen (baksteen, puin en 
keramiek). Door de veldwerkers zijn in het nader asbestonderzoek asbestverdachte materialen 
waargenomen in de bodem van de sleuven S1, S4, S5 en S6. Het freatische grondwater is in 
peilbuis 1 aangetroffen op 2.10 meter min maaiveld. 
 
 
Resultaten chemische analyses 
Op basis van de resultaten van de chemische analyses kan het volgende worden 
geconcludeerd: 
Onderzoekslocatie 
- de bovengrond (BG I) is (zeer) licht verontreinigd koper, kwik, lood en zink; 
- de bovengrond (BG II) is (zeer) licht verontreinigd koper, kwik en lood; 
- de ondergrond (OG) is niet verontreinigd; 
- het grondwater (PB 1) is zeer licht verontreinigd met barium, koper, molybdeen en nikkel 
 
 
Resultaten asbestanalyses 
Op basis van de resultaten van de asbestanalyses kan het volgende worden geconcludeerd: 
Onderzoekslocatie 
- in het mengmonster van de fijne fractie MM FF - 01 is asbest aangetoond in een gehalte 

boven de toetsingswaarde voor nader asbestonderzoek. 
 
Deellocatie A: druppelzone 
- In het mengmonster van de fijne fractie MM FF - A is asbest aangetoond, maar is het gehalte 

lager dan de interventiewaarde.  
 
 
Resultaten nader asbestonderzoek 
- In sleuf S1 is asbest aangetoond in een gehalte lager dan de interventiewaarde; 
- In sleuf S2 is asbest aangetoond in een gehalte lager dan de interventiewaarde; 
- In sleuf S3 is asbest aangetoond in een gehalte lager dan de interventiewaarde; 
- In sleuf S4 is asbest aangetoond in een gehalte lager dan de interventiewaarde; 
- In sleuf S5 is asbest aangetoond in een gehalte lager dan de interventiewaarde; 
- In sleuf S6 is asbest aangetoond in een gehalte hoger dan de interventiewaarde. 
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Hypothese 
De hypothese “onverdachte locatie” voor chemische componenten dient te worden verworpen, 
aangezien er enkele overschrijdingen van de achtergrond- en streefwaarden zijn aangetoond. 
 
De hypothese “verdacht voor de aanwezigheid van asbest” ter plekke van het westelijke deel 
van de onderzoekslocatie kan worden aangenomen, aangezien de bodem asbesthoudend is.  
 
De hypothese “verdacht voor de aanwezigheid van asbest” ter plekke van de druppelzone kan 
worden aangenomen, aangezien de bodem ter plekke asbesthoudend is.  
 
 
Conclusies en aanbevelingen 
In de bovengrond (BG I en BG II) en in het grondwater zijn enkele lichte verontreinigingen 
aangetoond. Voor een beschrijving en mogelijke verklaringen wordt verwezen naar de 
paragrafen 4.3 en 4.4. In de ondergrond (OG) zijn geen verontreinigingen aangetoond. 
Aangezien de tussenwaarden niet worden overschreden, is er geen reden om een nader 
onderzoek uit te voeren. 
 
in het mengmonster van de fijne fractie MM FF - 01 is asbest aangetoond in een gehalte boven 
de toetsingswaarde voor nader asbestonderzoek.  
In het mengmonster van de fijne fractie MM FF - A is asbest aangetoond in een gehalte lager 
dan de interventiewaarde; er is geen saneringsnoodzaak. 
 
 
Nader asbestonderzoek 
In de sleuven S1, S2, S3, S4 en S5 is asbest aangetoond. De gewogen asbestgehalten zijn 
lager dan de interventiewaarde voor een nader asbestonderzoek; er is geen sanerings-
noodzaak.  
 
In sleuf S6 is het gewogen asbestgehalte boven de interventiewaarde. De visueel schone 
ondergrond (S4-OG) is niet asbesthoudend. De sterke asbestveronteiniging is in voldoende 
mate in kaart gebracht. De geschatte omvang is circa 100 m2 x gemiddeld 1.0 meter = 100 m3.  
 
In het kader van de voorgenomen herontwikkeling van het terrein is sanering van de sterke 
asbestverontreiniging noodzakelijk. 
 
Er dient voorkomen te worden dat er vermenging ontstaat met de schone grond. De sterk 
verontreinigde grond mag niet worden verminderd of verplaatst zonder toestemming van het 
bevoegd gezag (provincie Overijssel). Voorafgaande aan de sanering dient een BUS-melding of 
saneringsplan opgesteld te worden en goedgekeurd te worden door het bevoegd gezag. Een 
sanering mag alleen door hiervoor erkende bedrijven worden uitgevoerd. 
 
 
Slotconclusie 
Uit milieukundig oogpunt is er, na sanering van de sterkte asbestverontreiniging, geen bezwaar 
tegen de voorgenomen bestemmingsplanwijzing en de nieuwbouwplannen, aangezien de 
vastgestelde verontreinigingen geen risico's voor de volksgezondheid opleveren. De bodem 
wordt geschikt geacht voor het huidige en toekomstige gebruik (wonen met tuin). 
 
 
Standaard slotopmerkingen 
Het volgende dient opgemerkt te worden: gezien het verkennende karakter van dit onderzoek is 
het, ondanks de zorgvuldigheid waarmee het is uitgevoerd, altijd mogelijk dat eventueel lokaal 
voorkomende verontreinigingen niet zijn ontdekt. Hoewel voldaan wordt aan de geldende wet- 
en regelgeving, wordt tijdens een verkennend of nader bodemonderzoek een beperkt aantal 
boringen, inspectiegaten of inspectiesleuven verricht. 
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Vermeld dient tevens te worden dat op basis van voorliggend onderzoek geen conclusies  
kunnen worden getrokken omtrent de bodemkwaliteit van andere terreindelen of aangrenzende 
percelen. 
 
Tenslotte dient in acht genomen te worden dat elk bodemonderzoek een momentopname is. 
Eventuele toekomstige calamiteiten (bijvoorbeeld brand of morsing van bodemvreemde 
vloeistoffen), sloopwerkzaamheden of bouwrijp maken en aanvoer van grond van elders 
kunnen de bodemkwaliteit (sterk) beïnvloeden. 
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 Bijlage II 
 Boorstaten 



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Grot est raat  9 1 + 9 3  - Goor

projectcode 2 0 0 7 2 3 1 6

getekend conform NEN 5 1 0 4

1 tegel, m aaiveld

type peilbuis m et  1  f ilt er
datum 2 7 -1 1 -2 0 2 0

boorm eester J. Hart m an

0

50

100

150

200

250

300

350

0

-5-5

-35

zand, zeer fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, sporen 
baksteen

-35

-65

zand, zeer fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, geel, zwak 
zand

-65

-110

zand, m at ig grof, zwak silt ig, licht  
geel, rood, zwak oer

-110

-160

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
beige, geel, sporen roest

-160

-200

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
grijs, geel, sporen roest

-200

-370

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  grijs

1

2

3

4

5

1

270

370

2 gravel, m aaiveld

type inspect iegat
datum 2 7 -1 1 -2 0 2 0

boorm eester J. Hart m an

0

50

100

150

200

0
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-30

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
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-30

-60

zand, zeer fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker zwart , bruin, sporen 
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-60

-110
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grijs, bruin
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-200

zand, m at ig grof, zwak silt ig, licht  
grijs

1

2

3

4

5

6

3 gravel, m aaiveld

type inspect iegat
datum 2 7 -1 1 -2 0 2 0

boorm eester J. Hart m an

0

50

0

-10-10

-20

neut raal rood, bruin, puinfundering 
(baksteen)

-20

-30

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
geel, ophoogzand

-30

-50

zand, zeer fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin

1

2

4 tegel, m aaiveld

type grondboring
datum 2 7 -1 1 -2 0 2 0

boorm eester J. Hart m an

0

50

0

-4-4

-15

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
beige, ophoogzand

-15

-50

zand, zeer fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin

1

2

5 gravel, m aaiveld

type inspect iegat
datum 2 7 -1 1 -2 0 2 0

boorm eester J. Hart m an

0

50

0

-10-10

-22
25x30cm , puinfundering

-22

-50

zand, zeer fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin

1

6 klinker, m aaiveld

type inspect iegat
datum 2 7 -1 1 -2 0 2 0

boorm eester J. Hart m an

0

50

100

150

0

-6-6

-20

zand, m at ig grof, zwak silt ig, licht  
beige

-20

-40

30x30cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, licht  beige, sporen baksteen, 
ophoogzand geroerd

-40

-75

zand, zeer fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, beige, sporen 
baksteen, sporen zand

-75

-105

zand, zeer fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, beige, zwak 
baksteen, sporen zand

-105

-135

zand, zeer fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, beige, sporen zand, zwak puin, 
geroerd

-135

-150

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
beige, geel, sporen roest

1

2

3

4

5

7 klinker, m aaiveld

type inspect iegat
datum 2 7 -1 1 -2 0 2 0

boorm eester J. Hart m an

0

50

0

-6-6

-28

30x30cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, licht  beige

-28

-60

30x30cm , zand, zeer fijn, zwak silt ig, 
zwak hum eus, donker zwart , bruin, 
sporen baksteen, sporen oer

-60

-70

zand, zeer fijn, zwak silt ig, neut raal 
grijs, bruin, zwak teelaarde

1

2

8 klinker, m aaiveld

type inspect iegat
datum 2 7 -1 1 -2 0 2 0

boorm eester J. Hart m an

0

50

100

0

-8-8

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
beige, rood, sporen oer, ophoogzand

-50

-100

zand, zeer fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker zwart , bruin, sporen 
baksteen, sporen oer

Boring schuin onder garagebox

1

2



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Grot est raat  9 1 + 9 3  - Goor

projectcode 2 0 0 7 2 3 1 6

getekend conform NEN 5 1 0 4

1 1 klinker, m aaiveld

type inspect iegat
datum 2 7 -1 1 -2 0 2 0

boorm eester J. Hart m an

0

50

100

0

-6-6

-40

30x30cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, licht  beige

-40

-60

30x30cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, licht  bruin, beige, sporen 
teelaarde

-60

-100

zand, zeer fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker zwart , bruin, sporen 
baksteen, sporen oer

1 2 klinker, m aaiveld

type inspect iegat
datum 2 7 -1 1 -2 0 2 0

boorm eester J. Hart m an

0

50

100

0

-6-6

-55

30x30cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, licht  beige

-55

-100

zand, zeer fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker zwart , bruin, sporen 
baksteen, sporen oer

1 3 klinker, m aaiveld

type inspect iegat
datum 2 7 -1 1 -2 0 2 0

boorm eester J. Hart m an

0

50

0

-7-7

-31

30x30cm , zand, m at ig grof, zwak 
silt ig, licht  beige, ophoogzand

-31

-50

30x30cm , zand, zeer fijn, zwak silt ig, 
zwak hum eus, donker bruin, sporen 
baksteen, sporen wortels

A1 groenst rook, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 4 -1 2 -2 0 2 0

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

100

0

-10

37x35cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, m at ig hum eus, donker bruin, 
sterk wortels, schep, geen asbest  
geen gf

-10

-90

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, sterk wortels, 
sporen keram iek, edelm an

-90

-100

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
beige, grijs, edelm an

A2 groenst rook, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 4 -1 2 -2 0 2 0

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

100

0

-10

34x34cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, m at ig hum eus, donker bruin, 
sterk wortels, schep, geen asbest  
geen gf

-10

-90

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, sterk wortels, 
sporen puin, edelm an

-90

-100

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
beige, grijs, edelm an

S1 klinker, m aaiveld

type sleuf
datum 0 3 -0 2 -2 0 2 1

boorm eester Nick pepping

0

50

100

0

-4
klinker

-4

-50

150x33cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, licht  beige, sporen roest , 
graafm achine, geen asbest  geen gf 
ophoogzand sleuf 150cm  ivm  
kabels&leidingen

-50

-100

150x33cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, zwak grindig, m at ig hum eus, 
donker zwart , beige, zwak puin, 
sporen glas, zwak keram iek, m at ig 
asbest , graafm achine, asbest  
golfplaat  149gram  gf4%

-100

-120

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, donker 
grijs, zwart , edelm an, ongeroerd

FF1MVMS1

S2 klinker, m aaiveld

type sleuf
datum 0 3 -0 2 -2 0 2 1

boorm eester Nick pepping

0

50

100

150

200

0

-4
klinker

-4

-50

210x31cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, licht  beige, sporen roest , 
graafm achine, geen asbest  geen gf 
ophoogzand

-50

-120

210x31cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, zwak grindig, m at ig hum eus, 
donker zwart , zwak puin, sporen 
slakken, sterk keram iek, 
graafm achine, geen asbest  gf5%

-120

-170

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
grindig, m at ig hum eus, donker zwart , 
sterk keram iek, m at ig puin, edelm an, 
geen asbest  geen sleuf door water 
historisch puin

-170

-200

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, donker 
grijs, edelm an, ongeroerd

FFS2

S3 klinker, m aaiveld

type sleuf
datum 0 3 -0 2 -2 0 2 1

boorm eester Nick pepping

0

50

100

0

-4
klinker

-4

-40

200x35cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, licht  beige, graafm achine, 
geen asbest  geen gf ophoogzand

-40

-90

200x35cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, zwak grindig, m at ig hum eus, 
neut raal bruin, graafm achine, geen 
asbest  geen gf

-90

-110

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
beige, sporen roest , edelm an

FFS3



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Grot est raat  9 1 + 9 3  - Goor

projectcode 2 0 0 7 2 3 1 6

getekend conform NEN 5 1 0 4

S4 klinker, m aaiveld

type sleuf
datum 0 3 -0 2 -2 0 2 1

boorm eester Nick pepping

0

50

100

0

-7
klinker

-7

-20

210x30cm , zand, m at ig grof, zwak 
silt ig, licht  beige, graafm achine, 
geen asbest  geen gf ophoogzand

-20

-100

210x30cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, zwak grindig, m at ig hum eus, 
neut raal bruin, beige, zwak puin, 
sporen hout , sporen glas, sporen 
m etaal, sterk asbest , graafm achine, 
golfplaat  asbest  619gram , gf3%

-100

-120

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
beige, grijs, sporen roest , edelm an

FFS4MVMS4

FFOG

S5 klinker, m aaiveld

type sleuf
datum 0 3 -0 2 -2 0 2 1

boorm eester Nick pepping

0

50

100

0

-6
klinker

-6

-30

205x32cm , zand, m at ig grof, zwak 
silt ig, licht  beige, graafm achine, 
geen asbest  geen gf ophoogzand

-30

-90

205x32cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, zwak grindig, m at ig hum eus, 
neut raal bruin, sporen puin, sporen 
hout , sporen glas, sporen m etaal, 
sporen asbest , graafm achine, 
vlakkplaat  asbest  11gram , gf< 1%

-90

-110

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
beige, sporen roest , edelm an

FFS5MVMS5

S6 braak, m aaiveld

type sleuf
datum 0 3 -0 2 -2 0 2 1

boorm eester Nick pepping

0

50

100

0

-120

205x30cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, zwak grindig, m at ig hum eus, 
donker bruin, sporen puin, sporen 
glas, sporen m etaal, sterk asbest , 
graafm achine, golfplaat  asbest  
1856gram , vlakkeplaat  16gram  
gf< 1%

-120

-130

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
beige, sporen roest , edelm an

FFS6MVMS6



num m er

filtert raject

grondwaterstand

casing

filtergrind

bentoniet

PEILBUIS BORING

bodem laag

bodem laag

bodem m onster, geroerd

bodem m onster, ongeroerd

grondwaterstand t ijdens boren

links= cm -m aaiveld

rechts= cm + NAP

GRONDSOORTEN

GRIND, grindig (G,g)

ZAND, zandig (Z,z)

LEEM, silt ig (L,s)

KLEI, kleiig (K,k)

VEEN, hum eus (V,h)

slib

VERHARDINGEN

asfalt , beton, klinkers, tegels
stelconplaat , ondoordringbare laag

OVERIG

bodem vreem de bestandsdelen aanwezig

water

OLIE OP W ATER REACTIE

GEUR INTENISTEIT

Geen Zwak Mat ig Sterk Uiterst

Geen Zeer zwak Zwak Mat ig Sterk Zeer sterk

M ATE VAN BIJM ENGING

zwak - (0-5%)

m at ig - (5-15%)

sterk - (15-50%)

uiterst  - (> 50%)

GRADATIE ZAND

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

GRADATIE GRIND

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

BESCHRIJVING BODEM LAAG

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



 

 

 
 
 
 
 

Bijlage III 
Resultaten chemische analyses 



T.a.v. Jeroen Lammers
Huyerenseweg 33
7678 SC  GEESTEREN

Datum: 09-Dec-2020

Kruse Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 27-Nov-2020

Grotestraat 91+93 - Goor

20072316
2020192772/1Certificaatnummer/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).



Grotestraat 91+93 - Goor

1 2 3

Jan Hartman

1/2

20072316

Analysecertificaat

09-Dec-2020/07:06

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

01-Dec-2020

2020192772/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 09-Dec-2020

A,B,C

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 86.7% (m/m) 88.5 81.5Droge stof

S 2.6% (m/m) ds 2.8 1.9Organische stof

97% (m/m) ds 97 98Gloeirest

S 3.3% (m/m) ds 3.4 3.6Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 78mg/kg ds 62 35Barium (Ba)

S 0.30mg/kg ds 0.29 <0.20Cadmium (Cd)

S 3.1mg/kg ds <3.0 <3.0Kobalt (Co)

S 36mg/kg ds 27 6.5Koper (Cu)

S 0.33mg/kg ds 0.45 0.058Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S 5.6mg/kg ds 5.1 5.1Nikkel (Ni)

S 110mg/kg ds 84 <10Lood (Pb)

S 75mg/kg ds 58 <20Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0Minerale olie (C16-C21)

<11mg/kg ds <11 <11Minerale olie (C21-C30)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds <35 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 118

1

2

3

BG I

BG II

OG 11737132

11737131

11737130

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)



Grotestraat 91+93 - Goor

1 2 3

Jan Hartman

2/2

20072316

Analysecertificaat

09-Dec-2020/07:06

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

01-Dec-2020

2020192772/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 09-Dec-2020

A,B,C

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 180

S
1)1)1)

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

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Naftaleen

S 0.11mg/kg ds 0.11 <0.050Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Anthraceen

S 0.26mg/kg ds 0.24 <0.050Fluorantheen

S 0.12mg/kg ds 0.13 <0.050Benzo(a)anthraceen

S 0.15mg/kg ds 0.15 <0.050Chryseen

S 0.073mg/kg ds 0.090 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S 0.15mg/kg ds 0.15 <0.050Benzo(a)pyreen

S 0.12mg/kg ds 0.16 <0.050Benzo(ghi)peryleen

S 0.14mg/kg ds 0.14 <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
1)

1.2mg/kg ds 1.2 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

BG I

BG II

OG 11737132

11737131

11737130

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2020192772/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 11737130 BG I

10538452844  5  35 27-Nov-2020

20538452836  30  60 27-Nov-2020

70538452267  28  60 27-Nov-2020

60538452263  40  75 27-Nov-2020

80538452237  50  100 27-Nov-2020

 11737131 BG II

50538452280  22  50 27-Nov-2020

30538452265  30  50 27-Nov-2020

40538452254  15  50 27-Nov-2020

 11737132 OG

10538452847  65  110 27-Nov-2020

10538452841  110  160 27-Nov-2020

10538452840  160  200 27-Nov-2020

20538452275  110  155 27-Nov-2020

20538452273  155  180 27-Nov-2020

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), 
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Opmerking 1)

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

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020192772/1
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Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

pb 3010-2 en NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

pb 3010-3 en NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

pb 3010-4 en NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Metalen

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Minerale olie

pb 3010-7 en NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

pb 3010-8 en NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2020.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 
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20072316

Grotestraat 91+93 - Goor

27-11-2020

Jan Hartman

2020192772

01-12-2020

09-12-2020

Eenheid 1 GSSD Oordeel AW T I

2,6

3,3

Uitgevoerd

% (m/m) 86,7 86,7

% (m/m) ds 2,6 2,6

% (m/m) ds 97

% (m/m) ds 3,3 3,3

mg/kg ds 78 260 190 555 920

mg/kg ds 0,3 0,493 - 0,6 6,8 13

mg/kg ds 3,1 9,542 - 15 103 190

mg/kg ds 36 69,9 * 40 115 190

mg/kg ds 0,33 0,4622 * 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 95,8 190

mg/kg ds 5,6 14,74 - 35 67,5 100

mg/kg ds 110 167,3 * 50 290 530

mg/kg ds 75 164,6 * 140 430 720

mg/kg ds <3,0 8,077

mg/kg ds <5,0 13,46

mg/kg ds <5,0 13,46

mg/kg ds <11 29,62

mg/kg ds <5,0 13,46

mg/kg ds <6,0 16,15

mg/kg ds <35 94,23 - 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0026

mg/kg ds <0,0010 0,0026

mg/kg ds <0,0010 0,0026

mg/kg ds <0,0010 0,0026

mg/kg ds <0,0010 0,0026

mg/kg ds <0,0010 0,0026

mg/kg ds <0,0010 0,0026

mg/kg ds 0,0049 0,0188 - 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,11 0,11

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,26 0,26

mg/kg ds 0,12 0,12

mg/kg ds 0,15 0,15

mg/kg ds 0,073 0,073

mg/kg ds 0,15 0,15

mg/kg ds 0,12 0,12

mg/kg ds 0,14 0,14

mg/kg ds 1,2 1,193 - 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

1 11737130

Overschrijding Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

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

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD

AW

T

I

BG I

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Datum monstername

Monsternemer



20072316

Grotestraat 91+93 - Goor

27-11-2020

Jan Hartman

2020192772

01-12-2020

09-12-2020

Eenheid 2 GSSD Oordeel AW T I

2,8

3,4

Uitgevoerd

% (m/m) 88,5 88,5

% (m/m) ds 2,8 2,8

% (m/m) ds 97

% (m/m) ds 3,4 3,4

mg/kg ds 62 204,5 190 555 920

mg/kg ds 0,29 0,4717 - 0,6 6,8 13

mg/kg ds <3,0 6,402 - 15 103 190

mg/kg ds 27 51,92 * 40 115 190

mg/kg ds 0,45 0,6282 * 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 95,8 190

mg/kg ds 5,1 13,32 - 35 67,5 100

mg/kg ds 84 127 * 50 290 530

mg/kg ds 58 126,1 - 140 430 720

mg/kg ds <3,0 7,5

mg/kg ds <5,0 12,5

mg/kg ds <5,0 12,5

mg/kg ds <11 27,5

mg/kg ds <5,0 12,5

mg/kg ds <6,0 15

mg/kg ds <35 87,5 - 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0025

mg/kg ds <0,0010 0,0025

mg/kg ds <0,0010 0,0025

mg/kg ds <0,0010 0,0025

mg/kg ds <0,0010 0,0025

mg/kg ds <0,0010 0,0025

mg/kg ds <0,0010 0,0025

mg/kg ds 0,0049 0,0175 - 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,11 0,11

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,24 0,24

mg/kg ds 0,13 0,13

mg/kg ds 0,15 0,15

mg/kg ds 0,09 0,09

mg/kg ds 0,15 0,15

mg/kg ds 0,16 0,16

mg/kg ds 0,14 0,14

mg/kg ds 1,2 1,24 - 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

2 11737131

Overschrijding Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

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

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD

AW

T

I

BG II

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Datum monstername

Monsternemer



20072316

Grotestraat 91+93 - Goor

27-11-2020

Jan Hartman

2020192772

01-12-2020

09-12-2020

Eenheid 3 GSSD Oordeel AW T I

1,9

3,6

Uitgevoerd

% (m/m) 81,5 81,5

% (m/m) ds 1,9 1,9

% (m/m) ds 98

% (m/m) ds 3,6 3,6

mg/kg ds 35 113 190 555 920

mg/kg ds <0,20 0,2352 - 0,6 6,8 13

mg/kg ds <3,0 6,283 - 15 103 190

mg/kg ds 6,5 12,75 - 40 115 190

mg/kg ds 0,058 0,0812 - 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 95,8 190

mg/kg ds 5,1 13,13 - 35 67,5 100

mg/kg ds <10 10,7 - 50 290 530

mg/kg ds <20 30,72 - 140 430 720

mg/kg ds <3,0 10,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <11 38,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <6,0 21

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

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds 0,0049 0,0245 - 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 - 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

3 11737132

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

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

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD

AW

T

I

OG

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Datum monstername

Monsternemer



T.a.v. Jeroen Lammers
Huyerenseweg 33
7678 SC  GEESTEREN

Datum: 10-Dec-2020

Kruse Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 04-Dec-2020

Grotestraat 91+93 - Goor

20072316
2020196412/1Certificaatnummer/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).



Grotestraat 91+93 - Goor

1

Riemer Veltmaat

1/2

20072316

Analysecertificaat

10-Dec-2020/15:36

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

04-Dec-2020

2020196412/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 10-Dec-2020

A,B,C

Metalen

S 51µg/LBarium (Ba)

S <0.20µg/LCadmium (Cd)

S 6.2µg/LKobalt (Co)

S 18µg/LKoper (Cu)

S <0.050µg/LKwik (Hg)

S 7.4µg/LMolybdeen (Mo)

S 22µg/LNikkel (Ni)

S <2.0µg/LLood (Pb)

S 53µg/LZink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/LBenzeen

S <0.20µg/LTolueen

S <0.20µg/LEthylbenzeen

S <0.10µg/Lo-Xyleen

S <0.20µg/Lm,p-Xyleen

S
1)

0.21µg/LXylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/LBTEX (som)

S <0.020µg/LNaftaleen

S <0.20µg/LStyreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/LDichloormethaan

S <0.20µg/LTrichloormethaan

S <0.10µg/LTetrachloormethaan

S <0.20µg/LTrichlooretheen

S <0.10µg/LTetrachlooretheen

S <0.20µg/L1,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/Lcis 1,2-Dichlooretheen

1 Peilbuis 1 11748404

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Water (AS3000)



Grotestraat 91+93 - Goor

1

Riemer Veltmaat

2/2

20072316

Analysecertificaat

10-Dec-2020/15:36

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

04-Dec-2020

2020196412/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 10-Dec-2020

A,B,C

S <0.10µg/Ltrans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/LCKW (som)

S <0.20µg/LTribroommethaan

S <0.10µg/LVinylchloride

S <0.10µg/L1,1-Dichlooretheen

S
1)

0.14µg/L1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L1,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/LDichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<10µg/LMinerale olie (C10-C12)

<10µg/LMinerale olie (C12-C16)

<10µg/LMinerale olie (C16-C21)

<15µg/LMinerale olie (C21-C30)

<10µg/LMinerale olie (C30-C35)

<10µg/LMinerale olie (C35-C40)

S <50µg/LMinerale olie totaal (C10-C40)

1 Peilbuis 1 11748404

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
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Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Water (AS3000)

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2020196412/1
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Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 11748404 Peilbuis 1

10692047230  270  370 04-Dec-2020

10800958013  270  370 04-Dec-2020
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020196412/1
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Analyse Methode referentieTechniekMethode

Metalen

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Barium (Ba)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cadmium (Cd)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kobalt (Co)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Koper (Cu)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kwik (Hg)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Molybdeen (Mo)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Nikkel (Ni)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Lood (Pb)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

pb 3130-1HS-GC-MSW0254VOCl (11)

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Tribroommethaan (Bromoform)

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichlooretheen

pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichloorpropaan

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,2-Dichloorpropaan

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,3-Dichloorpropaan

pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS3000

Minerale olie

pb 3110-5GC-FIDW0215Minerale olie (C10-C40)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2020.
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20072316

Grotestraat 91+93 - Goor

04-12-2020

Riemer Veltmaat

2020196412

04-12-2020

10-12-2020

Eenheid 1 GSSD Oordeel S T I

µg/L 51 51 * 50 338 625

µg/L <0,20 0,14 - 0,4 3,2 6

µg/L 6,2 6,2 - 20 60 100

µg/L 18 18 * 15 45 75

µg/L <0,050 0,035 - 0,05 0,175 0,3

µg/L 7,4 7,4 * 5 153 300

µg/L 22 22 * 15 45 75

µg/L <2,0 1,4 - 15 45 75

µg/L 53 53 - 65 433 800

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 15,1 30

µg/L <0,20 0,14 - 7 504 1000

µg/L <0,20 0,14 - 4 77 150

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,21 0,21 - 0,2 35,1 70

µg/L <0,90

µg/L <0,020 0,014 - 0,01 35 70

µg/L <0,20 0,14 - 6 153 300

µg/L <0,20 0,14 - 0,01 500 1000

µg/L <0,20 0,14 - 6 203 400

µg/L <0,10 0,07 - 0,01 5 10

µg/L <0,20 0,14 - 24 262 500

µg/L <0,10 0,07 - 0,01 20 40

µg/L <0,20 0,14 - 7 454 900

µg/L <0,20 0,14 - 7 204 400

µg/L <0,10 0,07 - 0,01 150 300

µg/L <0,10 0,07 - 0,01 65 130

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,10 0,07

µg/L <1,6

µg/L <0,20 0,14 630

µg/L <0,10 0,07 - 0,01 2,5 5

µg/L <0,10 0,07 - 0,01 5 10

µg/L 0,14 0,14 - 0,01 10 20

µg/L <0,20 0,14

µg/L <0,20 0,14

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,42 0,42 - 0,8 40,4 80

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <15 10,5

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <50 35 - 50 325 600

µg/L 0,77 Geen oordeel mogelijk

Nr. Analytico-nr Monster

1 11748404

Overschrijding Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde

groter dan Streefwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Streefwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

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

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

T

I

*

**

***

GSSD

S

som 16 aromatische oplosmiddelen

Legenda

Peilbuis 1

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Extra parameters

1,2-Dichloorpropaan

1,3-Dichloorpropaan

Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

CKW (som)

Tribroommethaan

Vinylchloride

1,1-Dichlooretheen

1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

1,1-Dichloorpropaan

1,1-Dichloorethaan

1,2-Dichloorethaan

1,1,1-Trichloorethaan

1,1,2-Trichloorethaan

cis 1,2-Dichlooretheen

trans 1,2-Dichlooretheen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Dichloormethaan

Trichloormethaan

Tetrachloormethaan

Trichlooretheen

Tetrachlooretheen

o-Xyleen

m,p-Xyleen

Xylenen (som) factor 0,7

BTEX (som)

Naftaleen

Styreen

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Metalen

Barium (Ba)

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer

Projectnaam

Datum monstername

Monsternemer



 
 
 
 
 

Bijlage IV 
Asbestanalyses 



T.a.v. Jeroen Lammers
Huyerenseweg 33
7678 SC  GEESTEREN

Datum: 02-Dec-2020

NETHERLANDS

Kruse Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 27-Nov-2020

Grotestraat 91+93 - Goor

20072316
2020191327/1Certificaatnummer/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).



Grotestraat 91+93 - Goor

1

Jan Hartman

1/1

20072316

Analysecertificaat

02-Dec-2020/23:36

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

27-Nov-2020

2020191327/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 02-Dec-2020

A,B,C

Extern / Overig onderzoek
1)

87.3% (m/m)Droge stof (Extern)
2)

14.0kgIn behandeling genomen hoeveelheid
2)

1.3mgAsbest fractie 0,5-1mm
2)

2.9mgAsbest fractie 1-2mm
2)

12mgAsbest fractie 2-4mm
2)

53mgAsbest fractie 4-8mm
2)

560mgAsbest fractie 8-20mm
2)

0.0mgAsbest fractie >20mm
2)

630mgAsbest (som)
2)

52mg/kg dsAsbest in grond
2)

52mg/kg dsGemeten Asbestconcentratie
2)

52mg/kg dsGemeten concentratie Chrysotiel
2)

0.0mg/kg dsGemeten concentratie Amfibool
2)

52mg/kg dsTotaal asbest hechtgebonden
2)

0.0mg/kg dsTotaal asbest niet hechtgebonden

1 MM FF - 01 11732742

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

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 en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Asbestverdachte grond

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2020191327/1
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Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 11732742 MM FF - 01

FF-011641909MG  20  105 27-Nov-2020
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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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Opmerking 1)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Opmerking 2)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).
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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 2020191327/1
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.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Extern / Overig onderzoek

UitbestedingExternW0004Droge stof (uitbesteed)

NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Grond NEN5898 2016

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2020.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
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Monstercode : 6542185
Uw referentie : MM FF - 01
Opgegeven bemonsteringsdatum : 27/11/2020

Asbestonderzoek
Initialen analist : N.E.
Datum geanalyseerd : 02-12-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 13970 g
Droge massa aangeleverde monster : 12196 g
Percentage droogrest : 87,3 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 11414,0 95,4 19,3 0,17 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 68,1 0,6 15,4 22,61 2 2,4
1-2 mm 197,4 1,7 61,7 31,26 2 7,2
2-4 mm 72,4 0,6 72,4 100,00 12 97,1
4-8 mm 85,0 0,7 85,0 100,00 6 425,7
8-20 mm 123,2 1,0 123,2 100,00 2 4461,6
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 11960,1 100,0 377,0 24 4994,0

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 0,1 0,0 0,4 0,1 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,2 0,1 0,8 0,2 0,1 0,8 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 1,0 0,8 1,2 1,0 0,8 1,2 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 4,4 3,6 5,3 4,4 3,6 5,3 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 47 37 56 47 37 56 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 52 42 64 52 42 64 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Serpentijn
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 52 0,0 52
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 52 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: 52 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
+ : enkele losse vezels

Tabel 1 van 3

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

Projectcode : 1121424
Uw project omschrijving : 2020191327-20072316
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: GEVJ-FNGF-AQRU-SZAK Ref.: 1121424_certificaat_v1



Monstercode : 6542185
Uw referentie : MM FF - 01
Opgegeven bemonsteringsdatum : 27/11/2020

Asbestonderzoek - productidentificatie

zeeffractie
(mm)

materiaal gebondenheid asbestsoort percentage
(m/m %)

0.5-1 mm cement, golfplaat hecht chrysotiel 10-15
1-2 mm cement, golfplaat hecht chrysotiel 10-15
2-4 mm cement, golfplaat hecht chrysotiel 10-15
4-8 mm cement, golfplaat hecht chrysotiel 10-15
8-20 mm cement, golfplaat hecht chrysotiel 10-15

Tabel 2 van 3

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

Projectcode : 1121424
Uw project omschrijving : 2020191327-20072316
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: GEVJ-FNGF-AQRU-SZAK Ref.: 1121424_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Tabel 3 van 3

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

Projectcode : 1121424
Uw project omschrijving : 2020191327-20072316
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: GEVJ-FNGF-AQRU-SZAK Ref.: 1121424_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie uw monsterref. uw diepte uw barcode

6542185 MM FF - 01 FF-01 .2-1.05 1641909MG

Bijlage 1 van 2

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

Projectcode : 1121424
Uw project omschrijving : 2020191327-20072316
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: GEVJ-FNGF-AQRU-SZAK Ref.: 1121424_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Bijlage 2 van 2

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

Projectcode : 1121424
Uw project omschrijving : 2020191327-20072316
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: GEVJ-FNGF-AQRU-SZAK Ref.: 1121424_certificaat_v1



T.a.v. Jeroen Lammers
Huyerenseweg 33
7678 SC  GEESTEREN

Datum: 10-Dec-2020

Kruse Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 04-Dec-2020

Grotestraat 91+93 - Goor

20072316
2020196411/1Certificaatnummer/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).



Grotestraat 91+93 - Goor

1

Riemer Veltmaat

1/1

20072316

Analysecertificaat

10-Dec-2020/19:35

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

04-Dec-2020

2020196411/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 10-Dec-2020

A,B,C

Extern / Overig onderzoek
1)

93.6% (m/m)Droge stof (Extern)
2)

13.0kgIn behandeling genomen hoeveelheid
2)

2.8mgAsbest fractie 0,5-1mm
2)

1.4mgAsbest fractie 1-2mm
2)

11mgAsbest fractie 2-4mm
2)

41mgAsbest fractie 4-8mm
2)

120mgAsbest fractie 8-20mm
2)

0.0mgAsbest fractie >20mm
2)

180mgAsbest (som)
2)

15mg/kg dsAsbest in grond
2)

15mg/kg dsGemeten Asbestconcentratie
2)

15mg/kg dsGemeten concentratie Chrysotiel
2)

0.0mg/kg dsGemeten concentratie Amfibool
2)

15mg/kg dsTotaal asbest hechtgebonden
2)

0.0mg/kg dsTotaal asbest niet hechtgebonden

1 MM FF - A 11748403

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

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 en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Asbestverdachte grond

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2020196411/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 11748403 MM FF - A

MMFFA1641710MG  0  10 04-Dec-2020

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 2020196411/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Opmerking 2)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

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 2020196411/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Extern / Overig onderzoek

UitbestedingExternW0004Droge stof (uitbesteed)

NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Grond NEN5898 2016

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2020.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Monstercode : 6551719
Uw referentie : MM FF - A
Opgegeven bemonsteringsdatum : 04/12/2020

Asbestonderzoek
Initialen analist : M.A.
Datum geanalyseerd : 10-12-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 12990 g
Droge massa aangeleverde monster : 12159 g
Percentage droogrest : 93,6 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 11330,7 94,6 13,7 0,12 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 166,3 1,4 21,1 12,69 2 2,8
1-2 mm 249,7 2,1 93,5 37,44 2 4,2
2-4 mm 107,7 0,9 107,7 100,00 10 91,4
4-8 mm 60,5 0,5 60,5 100,00 11 329,8
8-20 mm 65,9 0,6 65,9 100,00 4 971,4
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 11980,8 100,0 362,4 29 1399,6

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 0,2 0,0 0,9 0,2 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,1 0,0 0,4 0,1 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 1,0 0,8 1,1 1,0 0,8 1,1 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 3,4 2,8 4,1 3,4 2,8 4,1 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 10 8,1 12 10 8,1 12 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 15 12 19 15 12 19 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Serpentijn
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 15 0,0 15
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 15 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: 15 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
+ : enkele losse vezels

Tabel 1 van 3

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

Projectcode : 1125215
Uw project omschrijving : 2020196411-20072316
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: JSUX-FRSG-LKOI-TMPN Ref.: 1125215_certificaat_v1



Monstercode : 6551719
Uw referentie : MM FF - A
Opgegeven bemonsteringsdatum : 04/12/2020

Asbestonderzoek - productidentificatie

zeeffractie
(mm)

materiaal gebondenheid asbestsoort percentage
(m/m %)

0.5-1 mm cement, vlakke plaat hecht chrysotiel 10-15
1-2 mm cement, vlakke plaat hecht chrysotiel 10-15
2-4 mm cement, vlakke plaat hecht chrysotiel 10-15
4-8 mm cement, vlakke plaat hecht chrysotiel 10-15
8-20 mm cement, vlakke plaat hecht chrysotiel 10-15

Tabel 2 van 3

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

Projectcode : 1125215
Uw project omschrijving : 2020196411-20072316
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: JSUX-FRSG-LKOI-TMPN Ref.: 1125215_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Tabel 3 van 3

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

Projectcode : 1125215
Uw project omschrijving : 2020196411-20072316
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: JSUX-FRSG-LKOI-TMPN Ref.: 1125215_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie uw monsterref. uw diepte uw barcode

6551719 MM FF - A MMFFA 0-.1 1641710MG

Bijlage 1 van 2

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

Projectcode : 1125215
Uw project omschrijving : 2020196411-20072316
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: JSUX-FRSG-LKOI-TMPN Ref.: 1125215_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Bijlage 2 van 2

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

Projectcode : 1125215
Uw project omschrijving : 2020196411-20072316
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: JSUX-FRSG-LKOI-TMPN Ref.: 1125215_certificaat_v1



T.a.v. Jeroen Lammers
Huyerenseweg 33
7678 SC  GEESTEREN

Datum: 15-Feb-2021

Kruse Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 03-Feb-2021

Grotestraat 91+93 - Goor

20072316
2021020583/1Certificaatnummer/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).



Grotestraat 91+93 - Goor

1 2 3 4 5

Riemer Veltmaat

1/3

20072316

Analysecertificaat

12-Feb-2021/21:33

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

08-Feb-2021

2021020583/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 12-Feb-2021

A,B,C

Extern / Overig onderzoek
1)1)1)1)1)

87.5% (m/m) 75.6 88.7 91.2 92.0Droge stof (Extern)
2)2)2)2)2)

14.0kg 14.2 14.0 14.0 13.8In behandeling genomen hoeveelheid
2)2)2)2)2)

0.0mg 0.8 0.0 0.0 0.0Asbest fractie 0,5-1mm
2)2)2)2)2)

0.0mg 1.7 0.0 0.1 1.0Asbest fractie 1-2mm
2)2)2)2)2)

0.0mg 1.2 0.0 0.7 0.0Asbest fractie 2-4mm
2)2)2)2)2)

0.0mg 25 0.0 31 15Asbest fractie 4-8mm
2)2)2)2)2)

0.0mg 0.0 59 0.0 0.0Asbest fractie 8-20mm
2)2)2)2)2)

0.0mg 0.0 0.0 0.0 0.0Asbest fractie >20mm
2)2)2)2)2)

<6.0mg 29 59 32 16Asbest (som)
2)2)2)2)2)

<0.5mg/kg ds 2.7 4.8 2.5 1.3Asbest in grond
2)2)2)2)2)

<0.5mg/kg ds 2.7 4.8 2.5 1.3Gemeten Asbestconcentratie
2)2)2)2)2)

<0.5mg/kg ds 2.7 4.8 2.5 1.3Gemeten concentratie Chrysotiel
2)2)2)2)2)

0.0mg/kg ds 0.0 0.0 0.0 0.0Gemeten concentratie Amfibool
2)2)2)2)2)

0.0mg/kg ds 2.7 4.8 2.5 1.3Totaal asbest hechtgebonden
2)2)2)2)2)

0.0mg/kg ds 0.0 0.0 0.0 0.0Totaal asbest niet hechtgebonden

1

2

3

4

5

FF - S1

FF - S2

FF - S3

FF - S4

FF - S5 11856362

11856361

11856360

11856359

11856358

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

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 en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Asbestverdachte grond

Asbestverdachte grond

Asbestverdachte grond

Asbestverdachte grond

Asbestverdachte grond



Grotestraat 91+93 - Goor

6 7 8 9 10

Riemer Veltmaat

2/3

20072316

Analysecertificaat

12-Feb-2021/21:33

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

08-Feb-2021

2021020583/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 12-Feb-2021

A,B,C

Extern / Overig onderzoek
1)1)1)1)1)

89.7% (m/m) 86.3 89.5 79.5 49.5Droge stof (Extern)
2)2)

14.1kg 14.1In behandeling genomen hoeveelheid
2)2)

0.0mg 0.0Asbest fractie 0,5-1mm
2)2)

0.0mg 0.0Asbest fractie 1-2mm
2)2)

0.0mg 0.0Asbest fractie 2-4mm
2)2)

0.0mg 0.0Asbest fractie 4-8mm
2)2)

0.0mg 0.0Asbest fractie 8-20mm
2)2)

0.0mg 0.0Asbest fractie >20mm
2)2)

<9.3mg <4.4Asbest (som)
2)2)

<0.8mg/kg ds <0.4Asbest in grond
2)2)

<0.8mg/kg ds <0.4Gemeten Asbestconcentratie
2)2)

<0.8mg/kg ds <0.4Gemeten concentratie Chrysotiel
2)2)

0.0mg/kg ds 0.0Gemeten concentratie Amfibool
2)2)

0.0mg/kg ds 0.0Totaal asbest hechtgebonden
2)2)

0.0mg/kg ds 0.0Totaal asbest niet hechtgebonden
2)2)2)

7 12 5Aantal stuks
2)2)2)

g 130.9 449.9 5.3Gewicht
2)2)2)

mg 0.0 0.0 0.0Amfibool
2)2)2)

mg 16000 56000 660Asbest (wit, chrysotiel)

6

7

8

9

10

FF - S6

FF - S4 (OG)

MVM - S1

MVM - S4

MVM - S5 11856367

11856366

11856365

11856364

11856363

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

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 en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Asbestverdachte grond

Asbestverdachte grond

Asbestverdachte grond

Asbestverdachte grond

Asbestverdachte grond



Grotestraat 91+93 - Goor

11

Riemer Veltmaat

3/3

20072316

Analysecertificaat

12-Feb-2021/21:33

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

08-Feb-2021

2021020583/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 12-Feb-2021

A,B,C

Extern / Overig onderzoek
1)

79.3% (m/m)Droge stof (Extern)
2)

30Aantal stuks
2)

1178.6gGewicht
2)

0.0mgAmfibool
2)

150000mgAsbest (wit, chrysotiel)

11 MVM - S6 11856368

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

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 en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Asbestverdachte grond

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2021020583/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 11856358 FF - S1

S11659848MG  50  100 03-Feb-2021

 11856359 FF - S2

S21641841MG  50  120 03-Feb-2021

 11856360 FF - S3

S31659844M  40  90 03-Feb-2021

 11856361 FF - S4

S41659845MG  20  100 03-Feb-2021

 11856362 FF - S5

S51659846MG  30  90 03-Feb-2021

 11856363 FF - S6

S61659849MG  0  120 03-Feb-2021

 11856364 FF - S4 (OG)

S41659847MG  100  120 03-Feb-2021

 11856365 MVM - S1

S1AM14202396  50  100 03-Feb-2021

 11856366 MVM - S4

S4AM14165192  20  100 03-Feb-2021

 11856367 MVM - S5

S5AM14202393  30  90 03-Feb-2021

 11856368 MVM - S6

S6AM14165209  0  120 03-Feb-2021

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2021020583/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Opmerking 2)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

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 2021020583/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Extern / Overig onderzoek

UitbestedingExternW0004Droge stof (uitbesteed)

NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Grond NEN5898 2016

NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Verz. NEN5898 2016

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2020.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Monstercode : 6622139
Uw referentie : FF - S1
Opgegeven bemonsteringsdatum : 03/02/2021

Asbestonderzoek
Initialen analist : K.A.
Datum geanalyseerd : 12-02-2021

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 14040 g
Droge massa aangeleverde monster : 12285 g
Percentage droogrest : 87,5 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 11360,8 93,8 13,3 0,12 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 83,6 0,7 15,2 18,18 0 0,0
1-2 mm 199,6 1,6 60,8 30,46 0 0,0
2-4 mm 113,6 0,9 113,6 100,00 0 0,0
4-8 mm 213,0 1,8 213,0 100,00 0 0,0
8-20 mm 139,4 1,2 139,4 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 12110,0 100,0 555,3 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1
1-2 mm 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,4
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,5 0,0 1,0 <0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,5 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 1 van 16

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

Projectcode : 1148366
Uw project omschrijving : 2021020583-20072316
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: ZYMW-YFNQ-BMRD-ARVS Ref.: 1148366_certificaat_v1



Monstercode : 6622140
Uw referentie : FF - S2
Opgegeven bemonsteringsdatum : 03/02/2021

Asbestonderzoek
Initialen analist : J.T.M.D.S
Datum geanalyseerd : 12-02-2021

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 14170 g
Droge massa aangeleverde monster : 10713 g
Percentage droogrest : 75,6 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 10018,0 95,3 13,4 0,13 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 55,6 0,5 11,8 21,22 1 1,3
1-2 mm 172,0 1,6 35,2 20,47 1 2,8
2-4 mm 76,2 0,7 76,2 100,00 1 9,5
4-8 mm 53,4 0,5 53,4 100,00 2 201,7
8-20 mm 75,4 0,7 75,4 100,00 0 0,0
>20 mm 57,8 0,6 57,8 100,00 0 0,0
Totaal 10508,4 100,0 323,2 5 215,3

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 0,1 0,0 0,4 0,1 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,2 0,0 0,9 0,2 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 2,4 1,9 2,9 2,4 1,9 2,9 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal 2,7 2,1 4,3 2,7 2,1 4,3 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Serpentijn
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 2,7 0,0 2,7
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 2,7 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: 2,7 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
+ : enkele losse vezels

Tabel 2 van 16

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

Projectcode : 1148366
Uw project omschrijving : 2021020583-20072316
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: ZYMW-YFNQ-BMRD-ARVS Ref.: 1148366_certificaat_v1



Monstercode : 6622140
Uw referentie : FF - S2
Opgegeven bemonsteringsdatum : 03/02/2021

Asbestonderzoek - productidentificatie

zeeffractie
(mm)

materiaal gebondenheid asbestsoort percentage
(m/m %)

0.5-1 mm cement, vlakke plaat hecht chrysotiel 10-15
1-2 mm cement, vlakke plaat hecht chrysotiel 10-15
2-4 mm cement, vlakke plaat hecht chrysotiel 10-15
4-8 mm cement, vlakke plaat hecht chrysotiel 10-15

Tabel 3 van 16

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

Projectcode : 1148366
Uw project omschrijving : 2021020583-20072316
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: ZYMW-YFNQ-BMRD-ARVS Ref.: 1148366_certificaat_v1



Monstercode : 6622141
Uw referentie : FF - S3
Opgegeven bemonsteringsdatum : 03/02/2021

Asbestonderzoek
Initialen analist : D.v.G.
Datum geanalyseerd : 12-02-2021

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 14010 g
Droge massa aangeleverde monster : 12427 g
Percentage droogrest : 88,7 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 12178,9 99,7 12,8 0,10 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 15,1 0,1 4,1 27,15 0 0,0
1-2 mm 10,6 0,1 2,9 27,36 0 0,0
2-4 mm 1,2 0,0 1,2 100,00 0 0,0
4-8 mm 4,6 0,0 4,6 100,00 0 0,0
8-20 mm 3,6 0,0 3,6 100,00 1 470,1
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 12214,0 100,0 29,2 1 470,1

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 4,8 3,8 5,8 4,8 3,8 5,8 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal 4,8 3,8 5,8 4,8 3,8 5,8 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Serpentijn
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 4,8 0,0 4,8
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 4,8 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: 4,8 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen
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A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1148366
Uw project omschrijving : 2021020583-20072316
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: ZYMW-YFNQ-BMRD-ARVS Ref.: 1148366_certificaat_v1



Monstercode : 6622141
Uw referentie : FF - S3
Opgegeven bemonsteringsdatum : 03/02/2021

Asbestonderzoek - productidentificatie

zeeffractie
(mm)

materiaal gebondenheid asbestsoort percentage
(m/m %)

8-20 mm cement, vlakke plaat hecht chrysotiel 10-15
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A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1148366
Uw project omschrijving : 2021020583-20072316
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: ZYMW-YFNQ-BMRD-ARVS Ref.: 1148366_certificaat_v1



Monstercode : 6622142
Uw referentie : FF - S4
Opgegeven bemonsteringsdatum : 03/02/2021

Asbestonderzoek
Initialen analist : D.v.G.
Datum geanalyseerd : 12-02-2021

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 14050 g
Droge massa aangeleverde monster : 12814 g
Percentage droogrest : 91,2 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 12383,2 98,2 19,3 0,16 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 42,8 0,3 12,2 28,50 0 0,0
1-2 mm 72,8 0,6 26,8 36,81 1 0,3
2-4 mm 35,2 0,3 35,2 100,00 3 5,5
4-8 mm 34,0 0,3 34,0 100,00 3 250,0
8-20 mm 35,8 0,3 35,8 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 12603,8 100,0 163,3 7 255,8

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 2,5 2,0 3,0 2,5 2,0 3,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal 2,5 2,0 3,1 2,5 2,0 3,1 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Serpentijn
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 2,5 0,0 2,5
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 2,5 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: 2,5 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen
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A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1148366
Uw project omschrijving : 2021020583-20072316
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: ZYMW-YFNQ-BMRD-ARVS Ref.: 1148366_certificaat_v1



Monstercode : 6622142
Uw referentie : FF - S4
Opgegeven bemonsteringsdatum : 03/02/2021

Asbestonderzoek - productidentificatie

zeeffractie
(mm)

materiaal gebondenheid asbestsoort percentage
(m/m %)

1-2 mm cement, vlakke plaat hecht chrysotiel 10-15
2-4 mm cement, vlakke plaat hecht chrysotiel 10-15
4-8 mm cement, vlakke plaat hecht chrysotiel 10-15
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A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1148366
Uw project omschrijving : 2021020583-20072316
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: ZYMW-YFNQ-BMRD-ARVS Ref.: 1148366_certificaat_v1



Monstercode : 6622143
Uw referentie : FF - S5
Opgegeven bemonsteringsdatum : 03/02/2021

Asbestonderzoek
Initialen analist : D.v.G.
Datum geanalyseerd : 10-02-2021

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 13850 g
Droge massa aangeleverde monster : 12742 g
Percentage droogrest : 92,0 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 12332,4 98,6 12,5 0,10 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 57,2 0,5 14,7 25,70 0 0,0
1-2 mm 77,2 0,6 24,8 32,12 1 2,6
2-4 mm 16,0 0,1 16,0 100,00 0 0,0
4-8 mm 14,4 0,1 14,4 100,00 1 117,4
8-20 mm 14,8 0,1 14,8 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 12512,0 100,0 97,2 2 120,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,1 0,0 0,4 0,1 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 1,2 0,9 1,4 1,2 0,9 1,4 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 1,3 1,0 1,8 1,3 1,0 1,8 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Serpentijn
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 1,3 0,0 1,3
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 1,3 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: 1,3 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen
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A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1148366
Uw project omschrijving : 2021020583-20072316
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: ZYMW-YFNQ-BMRD-ARVS Ref.: 1148366_certificaat_v1



Monstercode : 6622143
Uw referentie : FF - S5
Opgegeven bemonsteringsdatum : 03/02/2021

Asbestonderzoek - productidentificatie

zeeffractie
(mm)

materiaal gebondenheid asbestsoort percentage
(m/m %)

1-2 mm cement, vlakke plaat hecht chrysotiel 10-15
4-8 mm cement, vlakke plaat hecht chrysotiel 10-15
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A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1148366
Uw project omschrijving : 2021020583-20072316
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: ZYMW-YFNQ-BMRD-ARVS Ref.: 1148366_certificaat_v1



Monstercode : 6622144
Uw referentie : FF - S6
Opgegeven bemonsteringsdatum : 03/02/2021

Asbestonderzoek
Initialen analist : J.T.M.D.S
Datum geanalyseerd : 12-02-2021

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 14110 g
Droge massa aangeleverde monster : 12657 g
Percentage droogrest : 89,7 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 12283,7 98,5 13,4 0,11 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 45,4 0,4 6,0 13,22 0 0,0
1-2 mm 67,8 0,5 14,6 21,53 0 0,0
2-4 mm 26,2 0,2 26,2 100,00 0 0,0
4-8 mm 19,4 0,2 19,4 100,00 0 0,0
8-20 mm 22,2 0,2 22,2 100,00 0 0,0
>20 mm 3,6 0,0 3,6 100,00 0 0,0
Totaal 12468,3 100,0 105,4 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2
1-2 mm 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,8 0,0 1,5 <0,8 0,0 0,7 0,0 0,0 0,7

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,8 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen
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A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1148366
Uw project omschrijving : 2021020583-20072316
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: ZYMW-YFNQ-BMRD-ARVS Ref.: 1148366_certificaat_v1



Monstercode : 6622145
Uw referentie : FF - S4 (OG)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 03/02/2021

Asbestonderzoek
Initialen analist : D.v.G.
Datum geanalyseerd : 12-02-2021

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 14080 g
Droge massa aangeleverde monster : 12151 g
Percentage droogrest : 86,3 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 11814,4 99,1 12,8 0,11 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 40,2 0,3 11,3 28,11 0 0,0
1-2 mm 35,7 0,3 12,8 35,85 0 0,0
2-4 mm 14,6 0,1 14,6 100,00 0 0,0
4-8 mm 7,3 0,1 7,3 100,00 0 0,0
8-20 mm 5,8 0,0 5,8 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 11918,0 100,0 64,6 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1
1-2 mm 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,4 0,0 0,7 <0,4 0,0 0,4 0,0 0,0 0,4

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,4 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen
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A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1148366
Uw project omschrijving : 2021020583-20072316
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: ZYMW-YFNQ-BMRD-ARVS Ref.: 1148366_certificaat_v1



Monstercode : 6622146
Uw referentie : MVM - S1
Opgegeven bemonsteringsdatum : 03/02/2021

Asbest verzamelmonster
Initialen analist : K.V.
Datum geanalyseerd : 08-02-2021

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 146,3 g
Droge massa aangeleverde monster : 130,9 g
Percentage droogrest : 89,47 m/m %

type
onderzocht
materiaal

massa
onderzocht
materiaal

(gram)
gebonden-

heid

percentage
serpentijn

asbest
(m/m %)

percentage
amfibool
asbest

(m/m %)

aantal
geanalyseerde

deeltjes

serpentijn
massa
asbest
(mg)

amfibool
massa
asbest
(mg)

cement, golfplaat 130,9 hecht chrysotiel 10-15 7 16362,5 0,0
Totaal 130,9 7 16362,5 0,0

Ondergrens 13090 0
Bovengrens 19635 0

Aangetroffen type asbest : Serpentijn
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 16000 0,0 16000
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 16000 0,0

Totaal massa asbest: 16000 mg
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A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1148366
Uw project omschrijving : 2021020583-20072316
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: ZYMW-YFNQ-BMRD-ARVS Ref.: 1148366_certificaat_v1



Monstercode : 6622147
Uw referentie : MVM - S4
Opgegeven bemonsteringsdatum : 03/02/2021

Asbest verzamelmonster
Initialen analist : A.Z.
Datum geanalyseerd : 08-02-2021

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 566,0 g
Droge massa aangeleverde monster : 449,9 g
Percentage droogrest : 79,49 m/m %

type
onderzocht
materiaal

massa
onderzocht
materiaal

(gram)
gebonden-

heid

percentage
serpentijn

asbest
(m/m %)

percentage
amfibool
asbest

(m/m %)

aantal
geanalyseerde

deeltjes

serpentijn
massa
asbest
(mg)

amfibool
massa
asbest
(mg)

cement, golfplaat 449,9 hecht chrysotiel 10-15 12 56237,5 0,0
Totaal 449,9 12 56237,5 0,0

Ondergrens 44990 0
Bovengrens 67485 0

Aangetroffen type asbest : Serpentijn
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 56000 0,0 56000
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 56000 0,0

Totaal massa asbest: 56000 mg
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Projectcode : 1148366
Uw project omschrijving : 2021020583-20072316
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
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Monstercode : 6622148
Uw referentie : MVM - S5
Opgegeven bemonsteringsdatum : 03/02/2021

Asbest verzamelmonster
Initialen analist : K.V.
Datum geanalyseerd : 08-02-2021

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 10,7 g
Droge massa aangeleverde monster : 5,3 g
Percentage droogrest : 49,53 m/m %

type
onderzocht
materiaal

massa
onderzocht
materiaal

(gram)
gebonden-

heid

percentage
serpentijn

asbest
(m/m %)

percentage
amfibool
asbest

(m/m %)

aantal
geanalyseerde

deeltjes

serpentijn
massa
asbest
(mg)

amfibool
massa
asbest
(mg)

cement, vlakke
plaat 5,3 hecht chrysotiel 10-15 5 662,5 0,0

Totaal 5,3 5 662,5 0,0
Ondergrens 530 0
Bovengrens 795 0

Aangetroffen type asbest : Serpentijn
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 660 0,0 660
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 660 0,0

Totaal massa asbest: 660 mg
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Projectcode : 1148366
Uw project omschrijving : 2021020583-20072316
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: ZYMW-YFNQ-BMRD-ARVS Ref.: 1148366_certificaat_v1



Monstercode : 6622149
Uw referentie : MVM - S6
Opgegeven bemonsteringsdatum : 03/02/2021

Asbest verzamelmonster
Initialen analist : A.Z.
Datum geanalyseerd : 08-02-2021

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 1485,6 g
Droge massa aangeleverde monster : 1178,6 g
Percentage droogrest : 79,33 m/m %

type
onderzocht
materiaal

massa
onderzocht
materiaal

(gram)
gebonden-

heid

percentage
serpentijn

asbest
(m/m %)

percentage
amfibool
asbest

(m/m %)

aantal
geanalyseerde

deeltjes

serpentijn
massa
asbest
(mg)

amfibool
massa
asbest
(mg)

cement, golfplaat 1178,6 hecht chrysotiel 10-15 30 147325,0 0,0
Totaal 1178,6 30 147325,0 0,0

Ondergrens 117860 0
Bovengrens 176790 0

Aangetroffen type asbest : Serpentijn
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 150000 0,0 150000
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 150000 0,0

Totaal massa asbest: 150000 mg
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Projectcode : 1148366
Uw project omschrijving : 2021020583-20072316
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: ZYMW-YFNQ-BMRD-ARVS Ref.: 1148366_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.
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Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie uw monsterref. uw diepte uw barcode

6622139 FF - S1 S1 .5-1 1659848MG

6622140 FF - S2 S2 .5-1.2 1641841MG

6622141 FF - S3 S3 .4-.9 1659844MG

6622142 FF - S4 S4 .2-1 1659845MG

6622143 FF - S5 S5 .3-.9 1659846MG

6622144 FF - S6 S6 0-1.2 1659849MG

6622145 FF - S4 (OG) S4 1-1.2 1659847MG

6622146 MVM - S1 S1 .5-1 AM14202396

6622147 MVM - S4 S4 .2-1 AM14165192

6622148 MVM - S5 S5 .3-.9 AM14202393

6622149 MVM - S6 S6 0-1.2 AM14165209
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Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbest verzamelmonster :
Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Bijlage 2 van 2
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Berekening asbestgehalten

Algemene gegevens

naam project Grotestraat 91+93 - Goor

projectcode 20072316

opdrachtgever Ad Fontem

datum onderzoek 3 februari 2021

Gegevens onderzochte bodemlaag Gew. asbestgehalte

Gat l b d V s.m. d.s. gewicht deel insp. eff. type asbest gew. conc. deel insp. eff. conc.

nr. (m) (m) (m) (m3) (kg/m3) (%) (kg) (%) (%) asbest (mg) mg/kg ds (%) (%) mg/kg ds mg/kg ds

S1 1.50 0.33 0.50 0.25 1750 87.5% 379.0 4.0% 100% serp 16000 1055.45 96.0% 100% 0 42.2

1.50 0.33 0.50 0.25 1750 87.5% 379.0 4.0% 100% amf 0 0.00 96.0% 100% 0

Het hierboven berekende gewogen asbestgehalte overschrijdt de wettelijke norm niet

Gegevens onderzochte bodemlaag Gew. asbestgehalte

Gat l b d V s.m. d.s. gewicht deel insp. eff. type asbest gew. conc. deel insp. eff. conc.

nr. (m) (m) (m) (m3) (kg/m3) (%) (kg) (%) (%) asbest (mg) mg/kg ds (%) (%) mg/kg ds mg/kg ds

S2 2.10 0.31 0.70 0.46 1750 75.6% 602.9 5.0% 100% serp 0 0.00 95.0% 100% 2.7 2.6

2.10 0.31 0.70 0.46 1750 75.6% 602.9 5.0% 100% amf 0 0.00 95.0% 100% 0

Het hierboven berekende gewogen asbestgehalte overschrijdt de wettelijke norm niet

Gegevens onderzochte bodemlaag Gew. asbestgehalte

Gat l b d V s.m. d.s. gewicht deel insp. eff. type asbest gew. conc. deel insp. eff. conc.

nr. (m) (m) (m) (m3) (kg/m3) (%) (kg) (%) (%) asbest (mg) mg/kg ds (%) (%) mg/kg ds mg/kg ds

S4 2.10 0.30 0.80 0.50 1750 91.2% 804.4 3.0% 100% serp 56000 2320.62 97.0% 100% 2.5 72.0

2.10 0.30 0.80 0.50 1750 91.2% 804.4 3.0% 100% amf 0 0.00 97.0% 100% 0

Het hierboven berekende gewogen asbestgehalte overschrijdt de wettelijke norm niet

Gegevens onderzochte bodemlaag Gew. asbestgehalte

Gat l b d V s.m. d.s. gewicht deel insp. eff. type asbest gew. conc. deel insp. eff. conc.

nr. (m) (m) (m) (m3) (kg/m3) (%) (kg) (%) (%) asbest (mg) mg/kg ds (%) (%) mg/kg ds mg/kg ds

S5 2.05 0.32 0.60 0.39 1750 92.0% 633.7 1.0% 100% serp 660 104.15 99.0% 100% 1.3 2.3

2.05 0.32 0.60 0.39 1750 92.0% 633.7 1.0% 100% amf 0 0.00 99.0% 100% 0

Het hierboven berekende gewogen asbestgehalte overschrijdt de wettelijke norm niet

serp. = serpentijn-asbest (chrysotiel)

amf. = amfibool-asbest (amosiet en crocidoliet)

Fractie > 20mm Fractie < 20mm

Fractie > 20mm Fractie < 20mm

Fractie > 20mm Fractie < 20mm

Fractie > 20mm Fractie < 20mm



Berekening asbestgehalten

Algemene gegevens

naam project Grotestraat 91+93 - Goor

projectcode 20072316

opdrachtgever Ad Fontem

datum onderzoek 3 februari 2021

Gegevens onderzochte bodemlaag Gew. asbestgehalte

Gat l b d V s.m. d.s. gewicht deel insp. eff. type asbest gew. conc. deel insp. eff. conc.

nr. (m) (m) (m) (m3) (kg/m3) (%) (kg) (%) (%) asbest (mg) mg/kg ds (%) (%) mg/kg ds mg/kg ds

S6 2.05 0.30 1.20 0.74 1750 92.0% 1188.2 1.0% 100% serp 150000 12624.35 99.0% 100% 0 126.2

2.05 0.30 1.20 0.74 1750 92.0% 1188.2 1.0% 100% amf 0 0.00 99.0% 100% 0

Het hierboven berekende gewogen asbestgehalte overschrijdt de wettelijke norm

serp. = serpentijn-asbest (chrysotiel)

amf. = amfibool-asbest (amosiet en crocidoliet)

Fractie > 20mm Fractie < 20mm



 
 
 
 
 

Bijlage V 
 Verklaring van enkele gebruikte termen en afkortingen 
 



Termen 
De gehalten van de chemische componenten in de bodem en in het grondwater worden 
getoetst aan de zogenaamde achtergrond- of streef- en interventiewaarden uit de Circulaire 
Bodemsanering 2013. Deze waarden worden gecorrigeerd voor de gehalten lutum en 
organische stof (humus) voor de betreffende bodem. Deze gehalten worden in het 
laboratorium bepaald. 
 
Achtergrondwaarden: De gehalten zoals die op dit moment voorkomen in de bodem 

van natuur- en landbouwgronden waarvoor geldt dat er geen 
sprake is van belasting door lokale verontreinigingsbronnen. 

Streefwaarden:  Waarden, die het niveau aangeven, waarbij sprake is van een 
duurzame bodemkwaliteit. Gebruikt symbool: S. De streefwaarde 
wordt alleen voor grondwater gebruikt. 

Interventiewaarden:  Waarden, die aangeven wanneer de functionele eigenschappen 
van de bodem voor mens, dier en plant, ernstig zijn of dreigen te 
worden verminderd. Gebruikt symbool: I. 

Tussenwaarde:  Gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- of streefwaarde en 
de interventiewaarde, dus (A+I)/2 (grond) of (S+I)/2 (grondwater). 
Wanneer bij een verkennend onderzoek een component met 
concentratie boven deze waarde wordt gevonden is in principe 
een nader onderzoek nodig. Gebruikt symbool: T. 

 
Overige termen, die in dit rapport worden gebruikt, zijn als volgt te definiëren: 
Niet verontreinigd:  Gehalte van elke component overschrijdt de achtergrond- of 

streefwaarde niet. 
 
Zeer licht verontreinigd: Gehalte van een component ligt boven de achtergrond- of streef- 

waarde, maar overschrijdt het dubbele van de achtergrond- of  
streefwaarde niet. 

 
Licht verontreinigd:  Gehalte van een component is hoger dan het dubbele van de 

Achtergrond- of streefwaarde, maar overschrijdt de tussenwaarde niet. 
 
Matig verontreinigd: Gehalte van een component is hoger dan de tussenwaarde, maar 

overschrijdt de interventiewaarde niet. 
 
Sterk verontreinigd:  Gehalte van een component is hoger dan de interventiewaarde, 

maar overschrijdt het tienvoud van de interventiewaarde niet. 
 
Zeer sterk verontreinigd: Gehalte van een component is hoger dan het tienvoud van de 

interventiewaarde. 
 
NEN5740:   Nederlandse norm "Bodem. Onderzoeksstrategie bij verkennend 

bodemonderzoek." Een verkennend onderzoek heeft tot doel met 
relatief beperkt onderzoek vast te stellen of er sprake is van een 
bodemverontreiniging op de onderzoekslocatie. 

 
Verdachte locatie:  Locatie, waarvan op basis van vooronderzoek of historische 

informatie wordt verwacht dat er verontreiniging aanwezig is. 
 
Nulsituatie:  Huidige chemische kwaliteit van grond en grondwater ten aanzien van 

bodemverontreinigende stoffen. 
 
Nader onderzoek:  Bodemonderzoek, waarin de ernst en de omvang van een eerder 

aangetoonde verontreiniging wordt vastgesteld. 



Afkortingen 
 
AMvB     Algemene Maatregel van Bestuur 
BG     Bovengrond 
BOOT     Besluit Opslaan in Ondergrondse Tanks 
BSB     Stichting Bodemsanering Bedrijfsterreinen 
BSB     Bouwstoffenbesluit 
BTEX     Benzeen, Tolueen, Ethylbenzeen, Xylenen 
BTEXN    Afkorting voor vluchtige aromaten (BTEX) en Naftaleen 
BZV     Biologisch zuurstofverbruik 
CZV     Chemisch zuurstofverbruik 
EC     Elektrisch geleidingsvermogen 
EOCl     Extraheerbare organochloorverbindingen 
EOX     Extraheerbare organohalogeenverbindingen 
GHG     Gemiddeld hoogste grondwaterstand 
GLG     Gemiddeld laagste grondwaterstand 
GWS     Actuele grondwaterstand 
HBO     Huisbrandolie 
HCB     Hexachloorbenzeen 
HCH     Hexachloorhexaan  
ILT    Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ministerie van I en W  Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
MM FF    Mengmonster fijne fractie 
MVR     Ministeriële Vrijstellingsregeling 
NEN     Nederlandse norm 
NNI     Nederlands Normalisatie Instituut 
NPR     Nederlandse praktijkrichtlijn 
NVN     Nederlandse voornorm 
OCB's     Chloorpesticiden 
OG     Ondergrond 
OW-test    Olie/water-test 
PAK's     Polycyclische aromatische koolwaterstoffen 
PCB's     Polychloorbifenylen  
PFAS    poly- en perfluor alkyl stoffen 
pH     Zuurgraad 
SUBAT    Stichting Uitvoering Bodemsanering Amovering Tankstations 
VC     Vinylchloride 
VNG     Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
VROM    Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 
VOCl     Vluchtige organochloorverbindingen, zoals per en tri  
WBB     Wet Bodembescherming 
As     Arseen 
Ba     Barium 
Cd     Cadmium 
Cr     Chroom 
Co     Kobalt 
Cu     Koper 
Fe     IJzer 
Hg     Kwik 
Mn     Mangaan 
Mo     Molybdeen 
Na     Natrium 
Ni     Nikkel 
Pb    Lood 
St     Tin 
Zn     Zink 
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1. Inleiding en voornemen 

Voorliggende rapportage is opgesteld ten behoeve van de AERIUS berekening voor de ontwikkeling aan 

de Grotestraat 91 in Goor, waarvoor een bestemmingsplan is ontwikkeld. Initiatiefnemer is voornemens 

om de locatie te herontwikkelen ten behoeve van woningbouw. In de huidige situatie is op deze locatie 

een reeks vervallen garageboxen gevestigd, welke gesloopt gaan worden. Daarnaast wordt een deel 

van het horecapand aan de Grotestraat 91 gesloopt, zodat er ruimte ontstaat voor het realiseren van 

parkeerplaatsen. Vervolgens is initiatiefnemer voornemens om op de locatie van de garageboxen 8 

woningen te realiseren, aaneengesloten in blokken van 4. 

 

Het pangebied is gelegen aan de Grotestraat/Schoolstraat in het centrum van de kern Goor, kadastraal 

bekend als gemeente Goor, sectie C, perceelnummers 6430, 6431 en 667. In figuur 1.1 is de ligging 

van het plangebied weergegeven. De locatie is globaal omlijnd. In figuur 1.2 is de begrenzing van het 

plangebied weergegeven (rood omkaderd). In figuur 1.3 is een impressie gegeven van de toekomstige 

situatie. 

 

Figuur 1.1: ligging plangebied (bron: PDOK Viewer). 

 
Figuur 1.2: begrenzing van het plangebied (bron: PDOK Viewer).  
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Figuur 1.3: impressie toekomstige situatie (bron: Ton Kuipers Architectuur). 

 

Als gevolg van de voorgenomen ontwikkeling wordt stikstof uitgestoten, zoals bij de verbranding van 

fossiele brandstof, welke kan neerslaan in kwetsbare natuur. Initiatiefnemer heeft Ad Fontem gevraagd 

om de effecten van deze emissie op kwetsbare Natuur 2000 gebied te onderzoeken. In dit kader is een 

AERIUS berekening uitgevoerd. 
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2. Programma Aanpak Stikstof en de AERIUS berekening 

2.1 Programma Aanpak Stikstof (PAS) 

Volgens de Wet natuurbescherming is een vergunning nodig voor activiteiten die kunnen leiden tot 

schade aan Natura 2000-gebieden, bijvoorbeeld als gevolg van stikstofdepositie (uitstoot en neerslag 

van stikstof). Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. In Natura 2000–

gebieden worden bepaalde diersoorten en hun natuurlijke leefomgeving beschermd om de biodiversiteit 

te behouden. 

 

Te veel stikstof is slecht voor planten die leven op voedselarme grond. Als deze planten verdwijnen, 

kan dat ook slecht zijn voor dieren die in dat gebied leven. Daarnaast leidt stikstof tot verzuring van de 

bodem. In sommige delen van de Natura 2000-gebieden is de hoeveelheid stikstof te hoog.  

 

De overheid wil de hoeveelheid stikstof in de natuur (stikstofdepositie) terugdringen. Daarvoor 

introduceerde zij in 2015 het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Dit programma was ook gericht op het 

versterken van de natuur en het maakte tegelijkertijd economische ontwikkeling mogelijk. Op 29 mei 

2019 heeft het hoogste bestuursorgaan van ons land, de Raad van State, de vergunningen op basis 

van het PAS ongeldig verklaard omdat dit in strijd is met de Europese natuurwetgeving. De overheid 

werkt nu aan een nieuwe aanpak stikstof. De depositie van stikstof vindt plaats in de vorm van NOx 

(stikstofoxide) en NH3 (ammoniak). De depositie van NOx vindt onder meer plaats bij de verbranding 

van fossiele brandstoffen. De depositie van NH3 is voor het overgrote deel afkomstig van de landbouw. 

  

Om voor afzonderlijke projecten aan te tonen wat het effect is op Natura 2000-gebieden is het   

rekeninstrument AERIUS in het leven geroepen. Het rekeninstrument is na de uitspraak van de Raad   

van State op 16 september 2019 geactualiseerd in de AERIUS Calculator 2019. Deze is op 14 januari 

2020 vervolgens door het RIVM geactualiseerd in de AERIUS Calculator 2019A. Op 15 oktober 2020 

heeft de jaarlijkse actualisatie plaatsgevonden. De AERIUS 2020 vervangt de Calculator 2019A. 

 

2.2 Besluit stikstofdepositie 

De Eerste Kamer heeft op 9 maart 2021 het Wetsvoorstel Stikstofreductie en Natuurverbetering 

aangenomen. In de wet is een belangrijk onderdeel voor de bouwsector opgenomen, namelijk een 

partiële vrijstelling van de natuurvergunningsplicht voor de bouwsector.  

 

De vrijstelling geldt alleen voor de ‘bouw-, sloop- of aanlegfase, de Natura 2000-vergunningplicht blijft 

gelden voor activiteiten met mogelijk significante gevolgen die tijdens de ‘gebruiksfase’ worden verricht 

(bron: Wetsvoorstel Stikstofreductie en Natuurverbetering een feit, 10 maart 2021). Deze vrijstelling 

maakt de vergunningverlening voor de aanleg/bouw van onder andere woningen en utiliteitsbouw, dan 

ook makkelijker.  

 

Het streven is dat de wet op 1 juli 2021 in werking treedt. Voor voorliggend plan zou dat betekenen dat 

de gehele aanlegfase en bouw van de nieuwe woningen achterwege gelaten kan worden. Echter, totdat 

de wet in werking treed zal er nog getoetst blijven worden aan de huidige wetgeving. Dit houdt in dat 

er nog steeds AERIUS-berekening uitgevoerd moeten worden voor zowel de bouw- als de gebruiksfase. 

Voor voorliggende ontwikkeling is derhalve een AERIUS berekening uitgevoerd voor zowel de aanleg als 

gebruiksfase. 

 

2.3 AERIUS Calculator 2020 

Het rekeninstrument AERIUS Calculator 2020 berekent de stikstofdepositie als gevolg van projecten en 

plannen op Natura 2000-gebieden. Met het rekeninstrument kan de uitstoot van stikstof en de neerslag 

daarvan op Natura 2000-gebieden worden berekend. De uitkomst van de berekening geeft inzicht in de 

uitvoerbaarheid van het plan voor wat betreft stikstof. 

 

 



 
 
 

- 4 - 
 

3. Toetsing ontwikkeling Grotestraat 91 Goor 

3.1  Ligging plangebied t.o.v. Natura 2000-gebied 

 

Het plangebied ligt in het centrum van de kern Goor en ligt niet binnen een Natura 2000-gebied. Het 

dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied (Borkeld) ligt op een afstand van circa 6,2 km ten noordwesten 

van het plangebied. Ander Natura 2000-gebieden, zoals Sallandse Heuvelrug en Weidense Veld, liggen 

op minimaal 14 km afstand ten noordwesten van het plangebied. In figuur 3.1 is de ligging van het 

dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied (Borkeld) ten opzichte van het plangebied (rode ster) 

weergegeven. 

 

Figuur 3.1: Planlocatie in relatie tot Natura 2000-gebied (bron: AERIUS Calculator). 

 

3.2 Methode 

3.2.1 Referentiesituatie 

De stikstofemissie die gepaard gaat met de voorgenomen ontwikkeling moet bezien worden in  

relatie tot de referentiesituatie. Ingevolge de vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrecht- 

spraak van de Raad van State geldt als referentiesituatie bij de vaststelling van een nieuw   

bestemmingsplan ter vervanging van het vigerende bestemmingsplan: de huidige – legale – feitelijke  

situatie ten tijde van de vaststelling van het nieuwe plan. In onderhavige situatie is uitgegaan dat er  

geen depositie plaatsvindt in de huidige feitelijke legale situatie (worst-case). 

 

3.2.2 Beoogde situatie 

Om de emissie/depositie van NOx , als gevolg van de beoogde situatie te berekenen wordt een  

onderscheid gemaakt in de aanleg- en gebruiksfase.  

  

Aanlegfase  

Betreft de daadwerkelijke bouw van een voorliggend project zoals bouwrijp maken van het plangebied, 

aanleg van kabels etc.. Tijdens de aanlegfase kan er op twee mogelijke manieren stikstof vrijkomen: 

1. Werkvoertuigen op de bouwlocatie:  
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a. betreft het werkmateriaal dat wordt ingezet voor het (deels) slopen van de huidige 

bebouwing en bouwrijp maken van het plangebied (voorbereidingsfase); 

b. bouw van de woningen (realisatiefase); 

c. de realisatie van landschapsmaatregelen en de afwerking van het plangebied 

(afrondingsfase). 

2. Voor wat betreft het stationair van de mobiele werkvoertuigen en vrachtvoertuigen in de 

aanlegfase wordt er een afzonderlijke bron in deze berekening opgenomen, die aangeeft wat de 

stikstofuitstoot is als gevolg van het stationair draaien. 

 

3. Verkeersbewegingen naar de bouwlocatie: dit betreft de verkeersbewegingen van- en naar de 

bouwlocatie. De calculator berekent de depositiebijdrage van het wegverkeer met een 

implementatie uit de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 tot een afstand van 5 kilometer 

van de weg. Bij voorliggende ontwikkeling ligt het meest nabijgelegen Natura 2000-gebied op 

circa 6,2 km afstand van het plangebied. Verkeersbewegingen van en naar het plangebied 

moeten hoeven daarom in principe niet te worden meegenomen. Echter, gelet op de uitspraak 

van de Raad van State van 20 januari 2021 inzake de A15 (ECLI:NL:RVS:2021:105) dienen 

emissies vanwege wegverkeer niet meer na 5 kilometer te worden afgekapt. Er dient derhalve 

een berekening gemaakt te worden waarin het verkeer en bijbehorende emissies op een andere 

wijze is gemodelleerd (lijnbron). Hierdoor zijn de verkeersbewegingen tijdens de aanlegfase toch 

opgenomen in de AERUS berekening. 

 

Een algemeen criterium voor verkeer van en naar inrichtingen is dat de gevolgen niet meer aan   

de inrichting worden toegerekend wanneer het verkeer is opgenomen in het heersende   

verkeersbeeld. Volgens de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is dit het geval op   

het moment dat het aan- en afvoerende verkeer zich door zijn snelheid en rij- en stopgedrag niet   

meer onderscheidt van het overige verkeer dat zich op de betrokken weg bevindt. De berekening   

heeft dienovereenkomstig plaatsgevonden. 

De planlocatie ligt aan de Grotestraat. Hier geldt een maximumsnelheidsregime van 30 km/u. 

Voor deze ontwikkeling kan gesteld worden dat het verkeer in het heersende verkeersbeeld 

opgaat, wanneer het verkeer de Kerkstraat heeft bereikt. 

 

Gebruiksfase: 

Betreft het daadwerkelijke gebruik van de voorgenomen ontwikkeling. In dit geval de bewoning van de 

woningen. Ook voor de gebruiksfase kan er op twee mogelijke manieren stikstof vrijkomen: 

1. Bewoning van de woningen: in het voorliggende geval is er sprake van woningen die gasloos 

gebouwd worden. Daarmee zal geen sprake zijn van uitstoot van NOx, omdat er geen emissie 

plaatsvindt als gevolg van het verwarmen, het koken en/of verwarmen van tapwater in de 

woningen.  

2. Verkeersbewegingen gebruiksfase: betreft de verkeersbewegingen die de voorgenomen 

ontwikkeling te weeg brengt tijdens de gebruiksfase. Zoals hiervoor reeds beschreven ligt de 

planlocatie op circa 6,2 km afstand van een Natura 2000-gebied. Ondanks hierdoor de 

verkeersbewegingen tijdens de gebruiksfase niet hoeven meegenomen te worden, worden de 

verkeersbewegingen in de gebruiksfase vanwege de uitspraak van de Raad van State van 20 

januari 2021 volledigheidshalve wel meegenomen.   
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3.3 Uitgangspunten 

3.3.1 Referentiesituatie 

In onderhavige situatie is uitgegaan dat er geen depositie plaatsvindt in de huidig feitelijk legale 

situatie (worst-case). 

 

3.3.2 Aanlegfase (bouwfase) 

Voor de berekening van de stikstofdepositie is gebruikt gemaakt van kengetallen op basis van   

ervaringen bij vergelijkbare bouwprojecten elders in het land. In deze gegevens is uitgegaan van het   

brandstofverbruik per type werkvoertuig. Het (te verwachten) aantal draaiuren is berekend op basis 

van het aantal dagen dat een werkvoertuig gemiddeld op de bouwplaats staat. Daarbij wordt er   

vanuit gegaan dat een werkvoertuig gemiddeld 6 uur per dag gebruikt wordt. Door middel van deze   

uitgangspunten is een defensieve inschatting gemaakt van het te verwachten gebruik. In praktijk zal   

het verbruik en daarbij behorende stikstofdepositie, naar verwachting dan ook lager uitvallen. 

 

Voorbereidingsfase (slopen van de huidige bebouwing) 

De woningen zullen worden gerealiseerd aan de Grotestraat 91 in Goor. Als gevolg van de 

voorgenomen ontwikkeling zal de huidige bebouwing deels gesloopt worden. De sloop heeft 

voornamelijk betrekking op de achterzijde van de huidige bebouwing, namelijk op de reeks vervallen 

garageboxen. Verwacht wordt dat de volgende mobiele werktuigen worden gebruikt tijdens de sloop 

van de garageboxen: 

 

Werkvoertuig Vermogen Draaiuren Belasting 

Emissie-
factor 
NOx 

(g/kWh) 

Emissie NOx 

(kg/j) 

Graafmachine (bouwjaar vanaf 
2014) 

200 kWh 60 69% 0,8 6,62 

Wiellader/Laadschop 
(bouwjaar vanaf 2014)  

200 kWh 60 55% 0,9 5,94 

Inzet overige werktuigen 
(trilstamper, trilplaat)  
(bouwjaar vanaf 2019) 

10 kWh 30 40% 
 

0,0 <1,0 

Laden en Lossen  100 kWh 60 75% 1,0 4,50 

 

Toelichting: 

Uitgegaan wordt dat de sloopwerkzaamheden maximaal twee weken in beslag zullen nemen. Geacht 

wordt dat er een grote graafmachine wordt ingezet om de bebouwing te slopen. Uitgaande dat er 

gemiddeld 6 uur gewerkt wordt op een werkdag en uitgaande dat de graafmachine dan volledig wordt 

ingezet, komt dit neer op een inzet van 60 draaiuren met de graafmachine. Het puin/afval zal worden 

weggevoerd met een grote wiellader/laadschop, waarvoor voorzichtigheidshalve tevens uitgegaan 

wordt van 60 draaiuren.  

 

Het puin/afval wordt met een wiellader/laadschop geladen in vrachtwagens en vervolgens afgevoerd 

naar een dumplocatie. Het is op voorhand niet bekend hoelang het duurt om een vrachtwagen te laden 

met puin/afval. Uitgegaan wordt dat het laden van puin/afval in een vrachtwagen net zo lang duurt als 

het laden van puin/afval in een wiellader/laadschop. Dit komt neer op een inzet van wederom 60 

draaiuren. Een vrachtwagen met een gemiddelde inhoud van 20 m³ kan binnen 10 minuten geladen 

worden. Dit komt neer op een inzet van 10 vrachtwagens (berekening: 60 draaiuren x 10 minuten / 60 

minuten). Voor wat betreft het laden en lossen is uitgegaan van een lastfactor van 75%, van het 

motorvermogen tijdens het laden van een container, conform het rekenvoorbeeld opgenomen in bijlage 

1. 

 

Tot slot is rekening gehouden met de inzet van enkele overige werktuigen (o.a. een trilstamper) voor 

het aanstampen van grond. Hiervoor zijn 30 draaiuren gerekend. 
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Voorbereidingsfase (bouwrijp maken van het plangebied) 

Nadat de bestaande bebouwing, voor zover bedoeld, gesloopt is, dienen de gronden bouwrijp te worden 

gemaakt om de woningen te kunnen bouwen. Verwacht wordt dat de volgende mobiele werktuigen 

worden gebruikt tijdens het bouwrijp maken van het plangebied: 

 

Werkvoertuig Vermogen Draaiuren Belasting 

Emissie-

factor 
NOx 

(g/kWh) 

Emissie NOx 

(kg/j) 

Graafmachine (bouwjaar vanaf 
2014) 

200 kWh 17 69% 0,8 <1,0 

Wiellader/Laadschop 
(bouwjaar vanaf 2014)  

200 kWh 17 55% 0,9 <1,0 

Inzet overige werktuigen 
(trilstamper, trilplaat)  
(bouwjaar vanaf 2019) 

10 kWh 30 40% 
 

0,0 <1,0 

Laden en Lossen  100 kWh 57 25% 1,0 <1,0 

 

Toelichting: 

Een grote graafmachine wordt o.a. ingezet voor het afgraven van een cunet en sleuf voor riolering en 

bedradingen. Het plangebied heeft een oppervlakte van circa 1.600 m². Echter bedraagt de 

gezamenlijke oppervlakte van de woningen circa 520 m². Volgens de bouwtekening wordt er in totaal 

0,9 meter diep afgegraven (voor fundering en sleuf voor riolering en bedradingen). Uitgaande dat er 

0,9 meter wordt afgegraven, komt dit neer op 468 m³ grond (berekening: 520 m² x 0,9 meter). 

 

Een kraanbak heeft een minimale inhoud van 0,7 m³. Dit zorgt voor afgerond 669 scheppen 

(berekening: 468 m³ / 0,7 m³). Een graafbeweging duurt gemiddeld 1,5 minuut. Dit komt neer op 

afgerond 17 uur (berekening: 669 scheppen x 1,5 minuut / 60 minuten). Het zand wordt afgevoerd 

door middel van een wiellader/laadschop. Voorzichtigheidshalve wordt hier hetzelfde aantal uren voor 

gerekend. 

 

Het zand wordt met een wiellader/laadschop geladen in een vrachtwagen. De inhoud van een 

vrachtwagen bedraagt gemiddeld 25 m³. Uitgaande van 468 m³ zand, komt dit neer op afgerond 19 

vrachtwagens (berekening: 468 m³ / 25 m³). Het laden van grond duurt gemiddeld 3 uur. Dit komt 

neer op 57 uur (19 vrachtwagens x 3 uur). In praktijk kan dit lager uitvallen, aangezien wellicht niet 

overal 0,9 meter diep zal worden afgegraven. Voor het laden en lossen is uitgegaan van een lasfactor 

van 25% van het motorvermogen tijdens het laden van grond, conform het rekenvoorbeeld opgenomen 

in bijlage 1. 

 

Tot slot is rekening gehouden met de inzet van enkele overige werktuigen (o.a. een trilstamper) voor 

het aanstampen van grond. Hiervoor zijn wederom 30 draaiuren gerekend. 

 

Realisatiefase (bouw van de woningen) 

Voor de bouw van de woningen worden de volgende uitgangspunten, welke gebaseerd zijn op 

vergelijkbare (woningbouw)projecten, gehanteerd:  

 

Werkvoertuig Vermogen Draaiuren Belasting 
Emissie-

factor NOx 
(g/kWh) 

Emissie NOx 

(kg/j) 

Betonpomp(bouwjaar vanaf 
2014)  

200 kWh 10 69% 1,0 1,38 

Graafmachine (bouwjaar 
vanaf 2015) 

100 kWh 36 69%  0,8 1,99 

Verreiker (bouwjaar vanaf 
2015) 

100 kWh 36 84% 0,9 2,72 
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Mobiele Hijskraan 
(bouwjaar vanaf 2014) 

210 kWh 60 61% 1,0 6,92 

Hoogwerker (bouwjaar 
vanaf 2015) 

60 kWh 60 55% 0,9 1,78 

Inzet overige werktuigen 
(trilstamper, trilplaat) 
(bouwjaar vanaf 2019) 

10 kWh 36 40% 0,0 <1,0 

Laden en Lossen 100 kWh 45 75% 1,0 3,38 

 

Toelichting 

Voor het storten van de fundering wordt gebruik gemaakt van een betonpomp. Gezien de maximale 

aanvoercapaciteit van beton en de loscapaciteit van beton en de loscapaciteit van de pompmixer is 

uitgegaan van maximaal 72 m³ beton per uur. Er wordt een gat afgegraven van 468 m³, waarvan 

volgens de bouwtekening 364 m³ wordt volgestort met beton (berekening: 520 m² x 0,7 m diep). Gelet 

op het feit dat er maximaal 72 m³ beton per uur kan worden gestort, duurt het afgerond 5 uur om het 

beton te storten voor de fundering (berekening: 364 m³ / 72 m³). Omdat het beton ook dient te 

worden verwerkt (o.a. door middel van een trilnaald), wordt voorzichtigheidshalve van het dubbele 

aantal draaiuren uitgegaan, te weten: maximaal 10 uur voor het storten en verwerken van de 

fundering.  

 

Tijdens de realisatiefase is rekening gehouden met de inzet voor een graafmachine en verreiker voor  

diverse werkzaamheden zoals storten puinverharding, kleinere graafwerkzaamheden, tillen en  

verplaatsen bouwmateriaal. Volledigheidshalve is gerekend met een inzet van 3 uur per werkvoertuig  

voor de tussenwoningen en 6 uur per werkvoertuig voor de hoekwoningen. (in totaal 36 draaiuren).  

 

Voor de bouw van de woningen wordt een mobiele hijskraan gebruikt. Deze wordt o.a.  

ingezet voor het plaatsen van de spantconstructie en dak- en wandconstructie. Voorzichtigheidshalve is 

uitgegaan dat de hijskraan voor 10 uur per hoekwoning en 5 uur per tussenwoning wordt ingezet. Dit 

komt neer op 60 draaiuren (berekening: 10 uur x 4 hoekwoningen + 5 uur x 4 tussenwoningen). Voor 

de montage wordt gebruik gemaakt van een hoogwerker. Hiervoor is voorzichtigheidshalve tevens 

uitgegaan van hetzelfde aantal draaiuren. Voor de inzet van overige werktuigen, voornamelijk ten 

behoeve van montage, is uitgegaan van 3 draaiuren per tussenwoning en 6 draaiuren per hoekwoning 

(in totaal 36 draaiuren).  

 

Tot slot worden bouwmaterialen gelost op de bouwplaats. Uitgaande dat een vrachtwagen een 

gemiddelde inhoud heeft van 25 m³ en dat er 364 m³ beton wordt gestort, zijn er afgerond 15 

vrachtwagens nodig voor het brengen van beton (berekening: 364 m³ / 25 m³). Voorts is per 

tussenwoning rekening gehouden met 10 vrachtwagens voor het brengen van bouwmaterieel en per 

hoekwoning met 20 vrachtwagens. Dit komt neer op een inzet van 120 vrachtwagens ten behoeve van 

het aanleveren van bouwmaterieel. In totaal is rekening gehouden met de inzet van 135 vrachtwagens 

gedurende de realisatiefase voor het brengen van bouwmaterieel en beton.  

Het lossen van bouwmaterieel duurt gemiddeld 20 minuten per vrachtwagen. Dit komt neer op 45 

draaiuren (berekening: 135 vrachtwagens x 20 minuten / 60 minuten). Voor wat betreft het laden en 

lossen is uitgegaan van een lastfactor van 75% tijdens het lossen van bouwmaterieel , conform het 

rekenvoorbeeld opgenomen in bijlage 1. 
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Afrondingsfase (afwerking van het plangebied) 

Voor het afwerken van het plangebied wordt verwacht dat hiervoor de volgende werkvoertuigen worden 

ingezet: 

 

Werkvoertuig Vermogen Draaiuren Belasting 

Emissie-
factor 
NOx 

(g/kWh) 

Emissie 
NOx 

(kg/j) 

Graaflaadcombinatie 
(bouwjaar vanaf 2015) 

70 kW 22 55% 0,9 <1,0 

Mini-graafmachine 
(bouwjaar vanaf 2015) 

60 kWh 30 69% 0,8 <1,0 

Inzet overige werktuigen 
(trilstamper, trilplaat) 
(bouwjaar vanaf 2019) 

10 kWh 30 40% 0,0 <1,0 

Laden en lossen (grond) 100 kWh 36 25% 1,0 <1,0 

Laden en lossen 
(bestrating en beplanting)  

100 kWh 6 75% 1,0 <1,0 

 

Toelichting 

De afrondingfase bestaat voornamelijk uit de aanleg van bestrating, parkeerplaatsen en het aanleggen 

van groen. Het te verharden terrein bedraagt ongeveer 1.000 m². Voor de verharding wordt een 

graaflaadcombinatie ingezet. Door de graaflaadcombinatie wordt het terrein zowel afgegraven als 

opgevuld met vulzand. Uitgegaan wordt dat er 0,3 meter moet worden afgegraven. Dit komt neer op 

300 m³ grond (berekening: 1.000 m² x 0,3 meter). Aangezien een kraanbak een minimale inhoud 

heeft van 0,7 m³, zorgt dit voor afgerond 429 scheppen. (Berekening: 300 m³ / 0,7). Een 

graafbeweging duurt gemiddeld 1,5 minuut. Er is afgerond 11 uur nodig. (Berekening: 429 scheppen x 

1,5 minuut / 60 minuten). Omdat er ook wordt geladen, wordt voorzichtigheidshalve gerekend van een 

dubbele inzet van het aantal uren, te weten in totaal 22 uur voor het graven en laden. 

 

Het vulzand zal aangetrild worden met een trilplaat. Voor de afrondingsfase worden mogelijk ook 

andere werktuigen ingezet. Rekening is gehouden met de inzet van 30 draaiuren voor overige 

werktuigen ten behoeve van de afrondingsfase. Voor het planten van eventuele bomen en ander groen 

is rekening gehouden met de inzet van een mini graafmachine. Ook voor de inzet van de mini 

graafmachine is uitgegaan van een inzet van 30 draaiuren. 

 

Het afgegraven zand wordt door middel van vrachtwagens weggevoerd. De gemiddelde inhoud van een 

vrachtwagen bedraagt 25 m³. Uitgaande van 300 m³ grond, komt dit neer op 12 vrachtwagens. Het 

duurt gemiddeld 3 uur om een vrachtwagen te laden met grond. Dit komt neer op 36 draaiuren 

(berekening: 12 vrachtwagens x 3 uur). Voor wat betreft het laden en lossen is rekening gehouden met 

een lastfactor van 25% van het motorvermogen tijdens het laden van grond, conform het 

rekenvoorbeeld opgenomen in bijlage 1. 

 

Tot slot moet de bestrating worden gelost. Op een pallet kunnen 8 m² klinkers. Om alle klinkers te 

vervoeren zijn afgrond 125 pallets nodig (berekening: 1.000 m² / 8 m²). Op een vrachtwagen passen 

circa 35 pallets. Dit betekent dat er afgerond 4 vrachtwagenladingen nodig zijn (berekening: 125 / 35). 

Een vrachtwagen met bestrating kan binnen één uur worden gelost. Dit komt neer op maximaal 4 uur. 

Voor het lossen van beplating etc. staat 30 minuten. Voor beplating gaan we volledigheidshalve uit van 

hetzelfde aantal vrachtwagenladingen. Dit komt neer op 2 uur. In totaal is uitgegaan van 6 draaiuren 

voor lossen van beplanting en bestrating. Daarbij is uitgegaan van een lastfactor van 75% van het 

motorvermogen tijdens het lossen, conform het rekenvoorbeeld opgenomen in bijlage 1. 
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Stationair draaien mobiele werkvoertuigen en laden & lossen (stilstaande voertuigen)  

De volgende werkvoertuigen worden ingezet tijdens de gehele aanlegfase. Hier is berekent wat de 

emissie is als gevolg van stationair draaien. De berekening als gevolg van stationair draaien is als 

volgt:  

 

De draaiuren tijdens de aanleg zijn allereerst als basis gebruikt. Hiervan mag worden uitgegaan dat 

gedurende de bouwtijd, de werkvoertuigen 30% stationair draaien.1 Bijvoorbeeld voor een 

graafmachine die voor 60 uur wordt ingezet, betekent het dat de graafmachine 18 draaiuren stationair 

draait (30% van 60 draaiuren). De emissiefactor tijdens het stationair draaien (per liter cilinderinhoud 

(gram/liter/uur) bedraagt 10.2 Dit is vervolgens vermenigvuldigd met de cilinderinhoud. De 

cilinderinhoud is berekent door het vermogen van het werkvoertuig (kWh) te delen door 20 liter. Voor 

een graafmachine met een vermogen van 200 kWh is de cilinderinhoud bijvoorbeeld: 200 kWh / 20: 10 

liter. 

Stationair draaien mobiele werkvoertuigen  

In de aanlegfase zijn de volgende mobiele werktuigen ingezet: 

Werkvoertuig Vermogen Draaiuren 
belast 

Draaiuren 
onbelast 
(30%) 

Emissie-
factor 

Cilinder-
inhoud 
(liter) 

Emissie 
NOx 
(kg/j) 

Graafmachine  200 60 18 10 10 1,8 

Wiellader/ 
Laadschop 

200 60 18 10 10 1,8 

Graafmachine 200 17 5,1 10 10 0,51 

Wiellader/ 
Laadschop 

200 17 5,1 10 10 0,51 

Betonpomp 200 10 3 10 10 0,30 

Graafmachine 100 36 10,8 10 5 0,54 

Verreiker 100 36 10,8 10 5 0,54 

Mobiele hijskraan 210 60 18 10 10,5 1,89 

Hoogwerker 60 60 18 10 3 0,54 

Graaflaad-
combinatie 

70 22 6,6 10 3,5 0,23 

Mini-
graafmachine 

60 30 9 10 3 0,27 

Totaal       8,93 

 

  

 
1 Bron: Instructiegegevens invoer AERIUS 2020. 
2 Bron: TNO getallen voor AERIUS 2020 mobiele werkvoertuigen; dit geldt voor 

werkvoertuigen vanaf bouwjaar 2014. 
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Stationair draaien laden en lossen (vrachtvoertuigen) 

In de aanlegfase zijn de volgende vrachtvoertuigen ingezet: 

Activiteit Vermogen Draaiuren 
belast 

Draaiuren 
onbelast 
(30%) 

Emissie-
factor 

Cilinder-
inhoud 
(liter) 

Emissie 
NOx 
(kg/j) 

Laden grond 
onbelast 
(sloopfase) 

100 60 18 3,4 5 0,30 

Laden grond 
(bouwrijp 
maken) 

100 57 17,1 3,4 5 0,29 

Lossen 
bouwmaterieel 
+ beton 

100 45 13,5 9,26 5 0,63 

Laden grond 
onbelast 
(afrondings-
fase) 

100 36 10,8 3,4 5 0,18 

Lossen 
bestrating en 
beplanting 
(afrondings-
fase) 

100 6 1,8 9,26 5 0,08 

Totaal      1,48 

 

Verkeersbewegingen naar en van plangebied 

Er wordt uitgegaan van de volgende verkeersbewegingen naar en van de bouwlocatie gedurende de  

bouw: 

 

Toelichting 

Voor de verkeersbewegingen naar en van het plangebied is een onderscheid gemaakt tussen 

lichtverkeer en middel- en zwaar verkeer. 

 

Licht verkeer (verkeersgeneratie vaklieden)  

Uitgegaan wordt dat de totale duur van de aanlegfase ongeveer een half jaar (120 werkdagen) duurt. 

Gedurende deze 120 werkdagen arriveren maximaal 10 voertuigen (auto’s en busjes) op de bouwplaats 

per dag. Dit leidt tot een verkeersgeneratie van 20 verkeersbewegingen per dag en 2.400 

verkeersbewegingen in totaal (berekening: 20 * 120 werkdagen). Uitgaande van een half jaar zijn dat 

400 verkeersbewegingen per maand (berekening: 2.400 verkeersbewegingen / 6 maanden). 

 

Middelzwaar en zwaar vrachtverkeer (o.a. aanleveren bouwmateriaal) 

In de voorbereidingsfase is rekening gehouden met afgerond 29 vrachtwagens (sloopfase en 

bouwrijpfase), dit komt neer op 58 verkeersbewegingen. In de realisatiefase is rekening gehouden met 

135 vrachtwagens, dit komt neer op 270 verkeersbewegingen. In de afrondingsfase is rekening 

gehouden met 8 vrachtwagens en 16 verkeersbewegingen. Dit komt neer op in totaal 344 

verkeersbewegingen tijdens de aanlegfase.  

 

Ook moeten de werkvoertuigen naar de bouwlocatie worden gebracht. Het betreft o.a. een 

graafmachine (2x), wiellader, mini-graafmachine, betonpomp, graaflaadcombinatie, verreiker, 

hoogwerker en een mobiele hijskraan. Het gaat om 9 voertuigen. Uitgegaan wordt dat de 

Verkeersbewegingen 
Type 

verkeer 

Totaal verkeers-

bewegingen 

Verkeers-
bewegingen 
(per maand) 

Emissie  

NOx (kg/j) 

Personen auto’s 
(personeel busjes) 

Licht  
2.400 400 <1,0 

Middelzwaar verkeer  
Middelzwaar  

 
36 6 <1,0 

Vrachtverkeer Zwaar verkeer 326 36 <1,0 
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werkvoertuigen eenmalig naar de bouwlocatie worden gebracht/gereden. Dit komt neer op in totaal 18 

verkeersbewegingen. 

 

Dit komt in totaal neer op 362 verkeersbewegingen vrachtverkeer tijdens de bouw. 

Voorzichtigheidshalve gaan we uit dat 90% van de verkeersbewegingen zwaar vrachtverkeer betreft. 

Dit zijn afgerond 326 verkeersbewegingen (berekening: 0,90 x 362). De overige 10% is middelzwaar 

vrachtverkeer. Dit betreft afgerond 36 verkeersbewegingen (berekening: 0,10 x 362).  

 

Uitgaande van het aantal verkeersbewegingen per maand zijn dat afgerond 54 verkeersbewegingen per 

maand zwaar vrachtverkeer (berekening: 326 verkeersbewegingen / 6 maanden doorlooptijd) en 6 

verkeersbeweging per maand middelzwaar vrachtverkeer (berekening: 36 verkeersbewegingen / 6 

maanden doorlooptijd). 

 

3.3.3 Gebruiksfase  

Verwarmen woningen 

De nieuwe woningen worden gasloos gebouwd. Dus er is geen sprake van stikstofdepositie in de 

gebruiksfase. 

 

Verkeergeneratie 

Dit betreft de verkeersgeneratie die de beoogde ontwikkeling te weeg brengt. Als uitgangspunt zijn de 

kengetallen van CROW, het nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare 

ruimte, aangehouden. Het plangebied wordt aangemerkt als matig stedelijk (1000-1500 adressen per 

km²) en is gelegen in het gebiedstype centrum.3 

 

De gemiddelde verkeersgeneratie van een tussen/hoekwoning bedraagt gemiddeld 6,8 

verkeersbewegingen per dag.4 Uitgaande van 8 woningen bedraagt de totale verkeersgeneratie 

afgerond 54 verkeersbewegingen per dag.  

 

Hiermee gaat een stikstofuitstoot van 4,68 kg NOx/jaar gepaard. 

  

 
3 CBS Statline, kerncijfers wijken en buurten 2019 
4 Bron: CROW Publicatie 381, kencijfers parkeren en verkeersgeneratie. Koop, huis, tussen/hoek, matig stedelijk, 
centrum. 
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3.4 Uitkomsten AERIUS Calculator 2020 

3.4.1 Rekenresultaten 

De berekeningen zijn uitgevoerd met het programma AERIUS Calculator 2020. Voor de beoogde 

situatie is gerekend voor het rekenjaar 2021. De bijdrage aan de stikstofdepositie in de omliggende 

Natura 2000-gebieden is in alle gevallen berekend voor een vergunning Wet natuurbescherming. Als 

bijlagen bij deze rapportage behoren AERIUS projectbestanden met rekenresultaten (bronnen, 

rekenpunten en resultaten) van de aanleg- en gebruiksfase. 

 

Aanlegfase 

De totale NOx-emissie als gevolg van de realisatie van de voorgenomen ontwikkeling door de inzet van 

werkvoertuigen en bouwverkeer naar en van het plangebied bedraagt in totaal 51,92 kg/j. Er zijn geen 

rekenresultaten hoger dan 0,00 mol/ha/j. De totale stikstofemissie op Natura 2000-gebieden, als 

gevolg van de aanlegfase van de voorgenomen ontwikkeling, is volgens de AERIUS Calculator 2020 

nergens hoger dan de grenswaarde van 0,00 mol/ha/jaar.  

 

Gebruiksfase 

De totale emissie NOx als gevolg van bewoning van de nieuwe woning bedraagt 4,68 kg per jaar. Er 

zijn geen rekenresultaten hoger dan 0,00 mol/ha/j. De totale stikstofemissie (NOx) op Natura 2000- 

gebieden, als gevolg van de gebruiksfase van de voorgenomen activiteit, is volgens de AERIUS 

Calculator 2020 nergens hoger dan de grenswaarde van 0,00 mol/ha/jaar. 

 

3.4.2 Conclusie 

Als gevolg van de voorgenomen ontwikkeling aan de Grotestraat 91 in Goor komt er NOx vrij. Door 

uitvoering van de AERIUS berekening is aangetoond dat dit niet leidt tot een meetbare depositie van 

NOx in Natura 2000-gebied ‘Borkeld’ dat gevoelig is voor stikstof. In zowel de aanleg- als gebruiksfase 

ligt de emissie niet hoger dan 0,00 mol/ha/j. Als gevolg van de berekende emissie, tijdens de aanleg- 

en gebruiksfase, vindt er dan ook géén meetbare verhoging van de depositie NOx plaats in Natura 

2000-gebieden als gevolg van de bouw en gebruik van de beoogde ontwikkeling. De ontwikkeling leidt 

niet tot een verslechtering van de milieukwaliteit van Natura 2000- gebieden. Er hoeft geen nader 

onderzoek uitgevoerd te worden.  

 

De AERIUS Calculator 2020 biedt voldoende inzicht in het effect van de voorgenomen activiteit op 

Natura 2000-gebieden voor het aspect stikstof. De uitkomsten van de berekeningen met de AERIUS 

Calculator zijn geldig en toepasbaar voor ruimtelijke plannen. 

 

De Wet natuurbescherming vormt voor het aspect stikstof geen belemmering voor uitvoering van de 

voorgenomen ontwikkeling. 
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Bijlagen 
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AERIUS analyse bestanden 
 

Als bijlagen bij deze rapportage behoren de AERIUS analysebestanden opgenomen in pdf-bestanden 

met de volgende kenmerken:  

- Aanlegfase Grotestraat 91 Goor 

- Gebruiksfase Grotestraat 91 Goor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

RNrLakwoD8ES (14 april 2021)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Ad Fontem Ruimtelijk Advies Stationsstraat 37, 7622 LW Borne

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Grotestraat 91 Goor RNrLakwoD8ES

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

14 april 2021, 11:41 2021 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 51,92 kg/j

NH3 < 1 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting Aanlegfase

RNrLakwoD8ES (14 april 2021)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Voorbereidingsfase (slopen van de huidige
bebouwing)
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

< 1 kg/j 17,06 kg/j

Voorbereidingsfase (bouwrijp maken van het
plangebied)
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

< 1 kg/j 1,71 kg/j

Realisatiefase (bouw van de woningen)
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

< 1 kg/j 18,16 kg/j

Afrondingsfase (afwerking plangebied)
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

< 1 kg/j 3,11 kg/j

Stationair draaien
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 10,41 kg/j

Bron 6
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 1,47 kg/j

RNrLakwoD8ES (14 april 2021)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Emissie
(per bron)

Situatie 1

Naam Voorbereidingsfase (slopen
van de huidige bebouwing)

Locatie (X,Y) 236950, 472239
NOx 17,06 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Uitstoot
hoogte (m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Graafmachine
(bouwjaar vanaf
2014)

4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

6,62 kg/j
< 1 kg/j

AFW Wiellader/laadscho
p (bouwjaar vanaf
2014)

4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

5,94 kg/j
< 1 kg/j

AFW Inzet overige
werktuigen
(trilstamper,
trilplaat) (bouwjaar
vanaf 2019)

4,0 4,0 0,0 NH3 < 1 kg/j

AFW Laden en lossen 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

4,50 kg/j
< 1 kg/j

RNrLakwoD8ES (14 april 2021)Resultaten Situatie 1
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Naam Voorbereidingsfase (bouwrijp
maken van het plangebied)

Locatie (X,Y) 236950, 472239
NOx 1,71 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Uitstoot
hoogte (m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Graafmachine
(bouwjaar vanaf
2014)

4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

AFW Wiellader/laadscho
p (bouwjaar vanaf
2014)

4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

AFW Inzet overige
werktuigen
(trilstamper,
trilplaat) (bouwjaar
vanaf 2019)

4,0 4,0 0,0 NH3 < 1 kg/j

AFW Laden en lossen 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RNrLakwoD8ES (14 april 2021)Resultaten Situatie 1
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Naam Realisatiefase (bouw van de
woningen)

Locatie (X,Y) 236949, 472239
NOx 18,16 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Uitstoot
hoogte (m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Betonpomp
(bouwjaar vanaf
2014)

4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

1,38 kg/j
< 1 kg/j

AFW Graafmachine
(bouwjaar vanaf
2015)

4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

1,99 kg/j
< 1 kg/j

AFW Verreiker (bouwjaar
vanaf 2015)

4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

2,72 kg/j
< 1 kg/j

AFW Mobiele hijskraan
(bouwjaar vanaf
2014)

4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

6,92 kg/j
< 1 kg/j

AFW Hoogwerker
(bouwjaar vanaf
2015)

4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

1,78 kg/j
< 1 kg/j

AFW Inzet overige
werktuigen
(trilstamper,
trilplaat) (bouwjaar
vanaf 2019)

4,0 4,0 0,0 NH3 < 1 kg/j

AFW Laden en lossen 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

3,38 kg/j
< 1 kg/j

RNrLakwoD8ES (14 april 2021)Resultaten Situatie 1
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Naam Afrondingsfase (afwerking
plangebied)

Locatie (X,Y) 236950, 472239
NOx 3,11 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Uitstoot
hoogte (m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Graaflaadcombinati
e (bouwjaar vanaf
2015)

4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

AFW Mini-graafmachine
(bouwjaar vanaf
2015)

4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

AFW Inzet overige
werktuigen
(trilstamper,
trilplaat) (bouwjaar
vanaf 2019)

4,0 4,0 0,0 NH3 < 1 kg/j

AFW Laden en lossen
(grond)

4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

AFW Laden en lossen
(bestrating en
beplanting)

4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RNrLakwoD8ES (14 april 2021)Resultaten Situatie 1
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Naam Stationair draaien
Locatie (X,Y) 236949, 472239
NOx 10,41 kg/j

Voertuig Omschrijving Uitstoot
hoogte (m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Stationair draaien
mobiele
werkvoertuigen

4,0 4,0 0,0 NOx 8,93 kg/j

AFW Stationair draaien
laden en lossen
(vrachtvoertuigen)

4,0 4,0 0,0 NOx 1,48 kg/j

Naam Bron 6
Locatie (X,Y) 236862, 472308
NOx 1,47 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 400,0 / maand NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

6,0 / maand NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 36,0 / maand NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RNrLakwoD8ES (14 april 2021)Resultaten Situatie 1
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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_20210209_2f032ce1a2

Database versie 2020_20210209_2f032ce1a2

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020

RNrLakwoD8ES (14 april 2021)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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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

RkpmJkXexhf4 (14 april 2021)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Ad Fontem Ruimtelijk Advies Stationsstraat 37, 7622 LW Borne

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Grotestraat 91 Goor RkpmJkXexhf4

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

14 april 2021, 11:55 2021 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 4,68 kg/j

NH3 < 1 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting Gebruiksfase

RkpmJkXexhf4 (14 april 2021)Resultaten Situatie 1
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Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Bron 1
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 4,68 kg/j

RkpmJkXexhf4 (14 april 2021)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Emissie
(per bron)

Situatie 1

Naam Bron 1
Locatie (X,Y) 236970, 472264
NOx 4,68 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 54,0 / etmaal NOx
NH3

4,68 kg/j
< 1 kg/j

RkpmJkXexhf4 (14 april 2021)Resultaten Situatie 1
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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_20210209_2f032ce1a2

Database versie 2020_20210209_2f032ce1a2

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020
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Samenvatting 

In opdracht van Ad Fontem ruimtelijk advies heeft RAAP in maart en april 2021 een archeologisch 

vooronderzoek in de vorm van een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek (verkennend 

booronderzoek) uitgevoerd voor het plangebied Grotestraat 91 te Goor (gemeente Hof van Twente). De 

opdrachtgever is voornemens om garageboxen te slopen ten behoeve van woningbouw.  

Het onderzoek vond plaats in het kader van een omgevingsvergunning. Het uitgangspunt voor dit 

onderzoek wordt gevormd door het wettelijk en beleidsmatig kader voor de ruimtelijke ordening en 

monumentenzorg. De gemeente is de bevoegde overheid die een besluit zal nemen over hoe om te 

gaan met de eventueel aanwezige archeologische waarden.  

Op basis van het bureauonderzoek kunnen in het plangebied archeologische resten worden verwacht 

met een datering vanaf het laat-paleolithicum tot en met de nieuwe tijd, met name voor vindplaatsen uit 

de late middeleeuwen en nieuwe tijd, gezien de ligging direct achter lintbebouwing tussen de twee 

historische kernen van Goor.  

De bodemopbouw bestaat uit bestrating/puinverharding met daaronder een vlijlaag of rommelig pakket 

tot circa 50 cm –mv; daaronder ligt een matig humeus (bouwland)dek op beekafzettingen (circa 90 cm 

–mv) op dekzand. In het humeuze dek zijn archeologische indicatoren aangetroffen, waaronder twee 

stuks kogelpot uit de late middeleeuwen. Mogelijk is in de zuidwesthoek op circa 90 cm –mv asbest 

aangetroffen. Op basis van het booronderzoek zijn in het plangebied geen aanwijzingen voor 

omvangrijke, diepe bodemverstoringen waargenomen. Gezien de ligging direct achter historische 

bebouwing, is er een reële kans op de aanwezigheid van archeologische waarden.  

Om de gespecificeerde verwachting te toetsen, wordt vervolgonderzoek geadviseerd in de vorm van 

een proefsleuvenonderzoek (met eventuele doorstart naar opgraving). Voor de uitvoering van een 

proefsleuvenonderzoek dient een Programma van Eisen (PvE) ter beoordeling aan het bevoegd gezag 

te worden voorgelegd. Dit advies geldt voor het gehele plangebied.  

N.B.: bij een eventueel vervolgonderzoek dient rekening te worden gehouden met de kans op het 

aantreffen van asbest, zoals aangegeven door Stevelink (2021) en rond boring 2 van onderhavig 

onderzoek. 

Dit rapport geeft (selectie)adviezen. Het is aan de bevoegde overheid, de gemeente Hof van Twente, 

deze al dan niet over te nemen in de vorm van een (selectie)besluit.  

  



Plangebied Grotestraat 91 te Goor, gemeente Hof van Twente; archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek 

en inventariserend veldonderzoek (verkennend booronderzoek)  

 

 

 

RAAP-rapport 5095 / versie 09-04-2021   [4] 

 

Inhoud 

Samenvatting ...................................................................................................................................... 3 

Inhoud................................................................................................................................................. 4 

1 Inleiding ........................................................................................................................................... 5 

1.1 Kader .................................................................................................................................................. 5 

1.2 Administratieve gegevens ..................................................................................................................... 7 

1.3 Doel- en vraagstelling .......................................................................................................................... 7 

2 Bureauonderzoek ............................................................................................................................. 9 

2.1 Methode .............................................................................................................................................. 9 

2.2 Aardkundige situatie ............................................................................................................................ 9 

2.3 Archeologische gegevens ................................................................................................................... 14 

2.4 Historische situatie ............................................................................................................................ 19 

2.5 Huidige situatie .................................................................................................................................. 22 

2.6 Toekomstige situatie .......................................................................................................................... 23 

2.7 Gespecificeerde archeologische verwachting ...................................................................................... 24 

3 Veldonderzoek ............................................................................................................................... 27 

3.1 Methode ............................................................................................................................................ 27 

3.2 Resultaten ......................................................................................................................................... 28 

3.3 Archeologische relevantie .................................................................................................................. 30 

4 Conclusies en advies ...................................................................................................................... 31 

4.1 Conclusie .......................................................................................................................................... 31 

4.2 Advies ............................................................................................................................................... 31 

4.3 Tot slot .............................................................................................................................................. 31 

Literatuur .......................................................................................................................................... 32 

Overzicht van figuren, tabellen en bijlagen ......................................................................................... 33 

 



Plangebied Grotestraat 91 te Goor, gemeente Hof van Twente; archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek 

en inventariserend veldonderzoek (verkennend booronderzoek)  

 

 

 

RAAP-rapport 5095 / versie 09-04-2021   [5] 

 

1 Inleiding 

1.1 Kader 

Aanleiding 

In opdracht van Ad Fontem ruimtelijk advies heeft RAAP in maart en april 2021 een archeologisch 

vooronderzoek in de vorm van een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek (verkennend 

booronderzoek) uitgevoerd voor het plangebied Grotestraat 91 te Goor in de gemeente Hof van Twente 

(figuur 1). De opdrachtgever is voornemens om garageboxen te slopen ten behoeve van woningbouw. 

Het onderzoek vond plaats in het kader van een omgevingsvergunning. 

Juridisch en beleidskader 

Het uitgangspunt voor dit onderzoek wordt gevormd door het wettelijk en beleidsmatig kader voor de 

ruimtelijke ordening en monumentenzorg. De gemeente is de bevoegde overheid die een besluit zal 

nemen over hoe om te gaan met de eventueel aanwezige archeologische waarden.  

Op de archeologische beleidskaart van de gemeente Hof van Twente ligt de noordelijke helft van het 

plangebied binnen een archeologisch monument van archeologische waarde (AMK-terrein, nr. 13972). 

De zuidelijke helft valt in een zone met middelhoge archeologische verwachting. Het beleid voor het 

archeologisch monument schrijft voor dat er bij bodemingrepen groter dan 50 m2 en dieper dan 

40 cm -mv archeologisch onderzoek dient te worden uitgevoerd. De zuidelijke helft van het plangebied 

valt volgens de gemeentelijke beleidsadvieskaart in een zone met een middelhoge verwachting met een 

vrijstellingsgrens tot 500 m2 en 40 cm –mv. Volgens het bestemmingsplan Goor1 is voor het gehele 

plangebied archeologisch onderzoek verplicht bij bodemingrepen groter dan 50 m 2 en >40 cm –mv.  

De omvang van de bodemingrepen bedraagt minimaal 570 m2 en de diepte van de ingrepen bedraagt 

naar verwachting 80 cm –mv. De ingrepen zijn daarmee groter dan de vrijstellingsgrens. Een 

archeologische onderbouwing met betrekking tot de eventuele aanwezigheid van archeologische 

waarden is daarom verplicht conform het vigerend beleid.  

Kwaliteitsborging 

De werkzaamheden zijn uitgevoerd onder certificaat BRL4000, conform artikel 5.4 van de Erfgoedwet. 

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de normen van de archeologische beroepsgroep. De 

Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA, versie 4.1), beheerd door de Stichting Infrastructuur 

Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB; www.sikb.nl), is door de minister aangewezen als norm.  

RAAP is gecertificeerd voor de protocollen 4001 Programma van Eisen, 4002 Bureauonderzoek, 4003 

Inventariserend veldonderzoek (landbodems), onderdelen proefsleuven en overig, alsmede 4004 

Opgraven (landbodems). 

Zie bijlage 1 voor de dateringen van de in dit rapport genoemde archeologische perioden. 

                                                           

1 NL.IMRO.1735.GOOR-VS10; vastgesteld op 30 oktober 2018.  
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Figuur 1. Aanduiding plangebied (bij de rode pijl). Inzet: ligging in Nederland (ster).  
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1.2 Administratieve gegevens 

Type onderzoek Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek 

(verkennend booronderzoek) 

Opdrachtgever Ad Fontem ruimtelijk advies 

Bevoegde overheid Gemeente Hof van Twente 

Plaats Goor 

Gemeente Hof van Twente 

Provincie Overijssel 

Centrumcoördinaten (X/Y) 236.950 / 472.235 

Toponiem Grotestraat 91-93 

Kadastrale gegevens Gem. Goor, sectie C, perceelnrs. 6667 en 6431 

Oppervlakte plangebied 1.440 m² 

Afbakening onderzoeksgebied Tijdens onderhavig onderzoek is het plangebied inclusief een 

zone van 500 m rondom het plangebied onderzocht. 

Onderzoeksperiode Maart 2021 

Uitvoerder RAAP Oost 

Projectleider E.M. Witmer, MA 

Projectmedewerkers N.v.t.  

RAAP-projectcode HTGG 

ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer 4992771100 

Beheer en plaats documentatie RAAP regio Oost te Zutphen en op termijn het provinciaal 

Depot, ARCHIS en E-Depot. 

Tabel 1. Administratieve gegevens. 

1.3 Doel- en vraagstelling 

De doelstelling van het archeologisch vooronderzoek is het vaststellen van de archeologische waarde 

van het terrein, dan wel de archeologische vindplaats. Daartoe wordt informatie verzameld  over 

bekende en verwachte archeologische resten teneinde een gespecificeerde archeologische 

verwachting op te stellen. Hiertoe is een aantal onderzoeksvragen geformuleerd die in de lopende tekst 

zullen worden beantwoord:  

 Hoe ziet de geo(morfo)logische en/of bodemkundige opbouw van het plangebied eruit? 

 Welke gegevens met betrekking tot archeologische complexen in en rond het plangebied zijn 

reeds bekend?  

 Wat was het historisch landgebruik van het plangebied en wat is het landgebruik nu en wat is 

de invloed daarvan op de (verwachte) archeologie en (bodem)gaafheid?  

 Wat is de gespecificeerde verwachting ten aanzien van nog onbekende archeologische 

waarden in het gebied? En wat zijn hiervan de prospectiekenmerken? 

 Komt de geo(morfo)logische en/of bodemkundige opbouw in het plangebied overeen met 

hetgeen op basis van het bureauonderzoek verwacht werd? 
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 Dient op basis van de resultaten van het veldonderzoek de gespecificeerde archeologische 

verwachting te worden bijgesteld? 

 Waar en op welke diepte bevinden zich de archeologisch interessante lagen?  

 Is de bodemopbouw in het plangebied zodanig (intact) dat archeologisch vervolgonderzoek 

zinvol is?  

 Zijn er aanwijzingen voor (grotere) archeologische nederzettingen? 

 Kan het archeologisch relevante niveau gewaardeerd worden? Zo ja, wat is de waardering en 

zo nee, welke informatie is nodig om tot een waardering te komen? 

Algemeen 

 Wat is de invloed van de toekomstige inrichting op eventuele archeologische resten? 

 Op welke wijze kan bij de planvorming met archeologische resten worden omgegaan?  

 Met de inzet van welke zoekmethoden kunnen de verwachte archeologische resten 

systematisch opgespoord worden (zoeksleuven, booronderzoek, veldkartering, geofysisch 

etc.)? 
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2 Bureauonderzoek 

2.1 Methode 

Het bureauonderzoek dient ervoor om – op basis van verschillende bronnen – inzicht te krijgen in de 

genese van het landschap, de bodemopbouw en de sporen die het menselijk gebruik in de loop van de 

tijd heeft achtergelaten. Met behulp van deze gegevens wordt een gespecificeerde archeologische 

verwachting opgesteld.  

Naast de conform de KNA verplichte bronnen is door de gebiedsexperts van RAAP een beredeneerde 

keuze gemaakt uit betrouwbare bronnen die voor de archeologische verwachting relevante informatie 

bevatten (zie bijlage 2 voor de motivering). Daarvoor is gebruik gemaakt van de landelijk en voor RAAP 

digitaal beschikbare archieven. Voor de beschrijving van de historische situatie is gebruik gema akt van 

hiervoor relevante informatiedragers. Voor de actuele metadata van de verzamelde gegevens 

(gemeente, plaats, etc.) wordt verwezen naar het van toepassing zijnde data-archief. 

2.2 Aardkundige situatie  

Gedurende de voorlaatste ijstijd (Saalien, circa 370.000-130.000 BP) raakte het grondgebied van de 

huidige gemeente Hof van Twente bedekt onder een dik pakket landijs. Met de uitbreiding van het 

landijs werden oudere afzettingen opgestuwd tot stuwwallen, zoals de Markelose Berg en de 

Herikerberg westelijk van Goor. Goor daarentegen bevindt zich juist in een laagte. Het keileem dat 

onder het schuivende landijs ontstond, is in de lager gelegen terreindelen op een geringe diepte 

beneden het maaiveld aanwezig en kan derhalve ook in Goor worden verwacht. Keileem is slecht 

ondoorlatend, waardoor bovenliggend (grond)water vastgehouden wordt.  

Aan het begin van de warmere periode die op de voorlaatste ijstijd volgde (Eemien, circa 130.000-

115.000 BP), ontstonden smeltwaterstromen waarbij sediment werd getransporteerd naar lager gelegen 

delen van het landschap. Later groeide daar veen onder natte omstandigheden. In de laatste ijstijd 

(Weichselien, circa 115.000-11.700 BP) bereikte het landijs Nederland niet. Wel was de ondergrond 

wel permanent bevroren, waardoor sneeuwsmeltwater en regenwater enkel oppervlakkig kon 

afstromen. Daardoor ontstond gedurende het Midden-Weichselien een stelsel van beken en riviertjes, 

waarin fluvioperiglaciale afzettingen werden afgezet, bestaande uit fijn tot grof zand, grind en 

leemlagen en met veenbandjes. Onder deze koude omstandigheden was er nauwelijks vegetatie, 

waardoor de wind het blootliggende zand kon verstuiven. Zo werd, over de fluvioperiglaciale 

smeltwaterafzettingen, een dikke deken van dekzand afgezet. Ter plaatse van het plangebied is een 

gordeldekzandrug gekarteerd die langs oudere hoogtes is gevormd (Koomen & Maas, 2004).  

In het Holoceen (vanaf circa 11.700 jaar BP – heden) steeg de gemiddelde temperatuur, ontdooide de 

permafrost en stegen de zee- en grondwaterspiegel. Vanwege de keileem in de ondergrond en de 

dekzandruggen in de omgeving, konden regen- en (sneeuw)smeltwater niet goed in de ondergrond 

wegzakken. Zodoende groeit er sinds het begin van het Holoceen veen in het dal van de Regge. Het 

veen breidde zich vanuit depressies naar omliggende gebieden uit. Met het graven en rechttrekken van 

onder andere de Regge, verbeterde de afwatering van het gebied. 
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In het plangebied wordt op basis van de gemeentelijke archeolandschappelijke eenhedenkaart 

(Boshoven e.a., 2009) geen plaggendek verwacht. Het noordelijk deel beslaat een gordeldekzandrug; 

de zuidelijke helft ligt ter plaatse van een dekzandvlakte. Op basis van boringen van het DINO-loket 

wordt tot circa 80 cm –mv dekzand verwacht (fijn zand), met daaronder grovere fluvioperiglaciale 

afzettingen. In een DINO-boring (B34B1170) 135 m zuidwestelijk van onderhavig plangebied is op 250 

cm –mv keileem aangetroffen. In een DINO-boring (B34B1031) circa 90 m –mv is binnen 4 m –mv geen 

keileem aanwezig; wel werd er op 190 cm –mv een dunne veenlaag waargenomen in de 

fluvioperiglaciale afzettingen, waarmee deze vermoedelijk zal dateren uit het Weichselien . 

Tijdens het milieukundig bodemonderzoek (Stevelink, 2021) is binnen onderhavig het plangebied 

plaatselijk ook een veenlaag aangetroffen op de overgang van matig fijn (dekzand) naar matig grof 

zand (vermoedelijk fluvioperiglaciale afzettingen).  

 

Geologische situatie (Weerts e.a., 

2006) 

Formatie van Boxtel met een dek van het Laagpakket van Wierden; 

fluvioperiglaciale afzettingen (leem en zand) met een zanddek (code Bx6) 

Geomorfologische situatie 

(Koomen & Maas, 2004) 

Niet gekarteerd i.v.m. bebouwing. Op basis van de gemeentelijke 

archeolandschappelijke eenhedenkaart (Boshoven e.a, 2009) ligt het 

plangebied op de rand van een gordeldekzandrug; met zuidoostelijk ervan 

een dekzandvlakte. Oostelijk van het plangebied zijn de 

gordeldekzandruggen afgedekt met een plaggendek; in het plangebied is 

geen plaggendek op de kaart weergegeven.  

Ouderdom geomorfologische 

structuur 

Beekdalbodem: vroeg-/midden-pleistoceen; dekzand: laat-pleistoceen 

Bodemkundige situatie Niet gekarteerd i.v.m. bebouwing. In de nabije omgeving: code pZg23; 

code zEZ23, code bEZ23.  

DINO-loket Boring B34B1031: 0-80 cm –mv: fijn zand; 80-170 cm –mv: matig grof 

zand met daarin op 190-195 cm –mv een veenlaag 

Boring B34B1170: keileem op 250-265 cm –mv.  

Bodemonderzoek (Stevelink, 2021) Boring 1 (boorbeschrijving in cm –mv):  

0-35: donkerbruin, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus zand met baksteen  

35-65: donkerbruin, idem dito, geen baksteen, geel gevlekt  

65-110: lichtgeel, matig grof, zwak siltig zand met ijzervlekken 

110-160: lichtbeige / geel, matig grof, zwak siltig zand met sporen roest  

160-200: lichtgrijs / geel, matig fijn, zwak siltig zand met sporen roest  

>200: lichtgrijs, matig fijn, zwak siltig zand.  

Verwachte diepteligging van 

archeologisch relevante lagen 

Direct onder de bouwvoor. Vermoedelijk is de noordelijke helft van het 

plangebied enkele decimeters opgehoogd (o.b.v. AHN3: 50 cm 

hoogteverschil tussen noordelijke en zuidelijke deel van plangebied).  

Tabel 2. Overzicht van geologische, geomorfologische en bodemkundige kenmerken van het plangebied en de 

directe omgeving.  
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Figuur 2. Het plangebied (blauw kader) geprojecteerd op de gemeentelijke archeolandschappelijke kaart 

(Boshoven e.a., 2009). Geelbruin = gordeldekzandrug; bruine arcering: plaggendek; groen = beekdal; geel = 

dekzandvlakte. De grijze lijnen markeren eerder archeologisch onderzoek; de rode lijn markeert het AMK -terrein 

van de historische kern van Goor en de paarse stip duidt een middeleeuwse vindplaats aan.  
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Figuur 3. Het plangebied geprojecteerd op de Bodemkaart van Nederland met overlay van de reliëfkaart van het 

AHN3 (www.pdok.nl en AHN3).  
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Figuur 4. Het plangebied geprojecteerd op het Actueel Hoogtebestand van Nederland (AHN3). De hoger gelegen 

delen betreffen de twee historische kernen van Goor.  
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2.3 Archeologische gegevens 

Gemeentelijk archeologiebeleid 

Bestemmingsplan Goor  

NL.IMRO.1735.GOOR-VS10 

Dubbelbestemming ‘waarde-archeologie’: archeologisch onderzoek is 

verplicht bij bodemingrepen >50 m2 en >40 cm –mv. 

Gemeentelijke archeologische 

waardenkaart 

Noordelijke helft: archeologisch monument van waarde (AMK-terrein nr 

13972) 

Zuidelijke helft: middelhoge archeologische verwachting 

Gemeentelijke archeologische 

beleidskaart 

Noordelijke helft: AMK-terrein van waarde (13972): streven naar behoud in 

situ. Bij ingrepen >50 m2 en >40 cm –mv is archeologisch onderzoek 

noodzakelijk. 

Zuidelijke helft: middelhoge verwachting: onderzoek verplicht bij ingrepen 

>5.000 m2 en >40 cm.  

Tabel 3. Overzicht van het geldende archeologiebeleid en achterliggende verwachtingskaart.  
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Figuur 5. Het plangebied (rode kader in het midden) geprojecteerd op de gemeentelijke archeologische 

beleidsadvieskaart. Geel = archeologisch monument:  terrein van waarde (AMK-nr. 13972). Rode cirkels met 

schuine arcering: hoge archeologische verwachting in zone om historisch element. Oranje = middelhoge 

archeologische verwachting; lichtgeel = lage verwachting (Boshoven e.a., 2009).  
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Bekende archeologische gegevens 

Monument Ligging Complex Datering Materiaal Diepte Waarde 

13972 Noordelijke 

helft 

plangebied 

Stadskern 

Goor  

Stadsrecht

en in 1263 

Sporen van 

bewoning 

Vanaf 

maaiveld 

Archeologische 

waarde  

 

Zaakid. Ligging t.o.v. 

plangebied 

Complex Datering Materiaal Diepte Verzamelwijze 

3097362100 435 m W Kerk LME Fundering Onbekend Literaire bron 

2476854100 390 m W Bewoning 

(onbepaald) 

LME B Aardewerk  Vanaf 60 à 

120 cm -mv 

Boring 

2418185100 435 m W Grafveld, 

inhumaties 

LME-NT L Steengoed, 

aardewerk, 

graven 

V.a. 60 cm -

mv 

Sonderingsputten 

en boringen 

3088517100 385 m N Poort.(neder-

zetting; stad)  

LME B – 

NT-V 

Muur, 

keramiek 

2,5 m –mv Opgraving 

2239386100 410 m N Kampement Bronstijd – 

LME 

Hutteleem, 

aardewerk 

Vanaf ca. 

1,75 m –mv 

Boring 

2220399100 445 m NNO Nederzetting 

(stad) 

LME B – 

NT M 

Steengoed, 

waterput, 

oven, 

muren 

50-170 cm –

mv 

Proefsleuven 

2767158100 460 NNO Onbepaald LME B Baksteen Onbekend Vondstmelding.  

Tabel 4. Overzicht van de bekende archeologische monumenten en archeologische vondstlocaties in en rond het 

plangebied. LME B = late middeleeuwen B; NT staat voor Nieuwe Tijd (V = Vroeg; M = Midden; L = Laat).  

Wanneer de vindplaatsen en hun landschappelijke inbedding bekeken worden in vergelijking met de 

situering van het plangebied, dan blijkt dat alle vondstmeldingen binnen het onderzoeksgebied 

afkomstig zijn uit de twee historische kernen van Goor (zie §2.4). In de wijdere omgeving zijn 

vondstmeldingen gedaan op zowel de gordeldekzandruggen (vergelijkbaar met onderhavig plangebied) 

als in de beekdalen (doorgaans lagere verwachting). 
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Eerder in de omgeving uitgevoerd onderzoek volgens ARCHIS3 

Zaakid en ligging  

t.o.v. plangebied 

Resultaat en advies 

2205868100 

110 m ZO 

Bureau en booronderzoek (Sophie, 2008). (Middel)hoge verwachting voor resten vanaf laat-

paleolithicum; veldonderzoek: grotendeels verstoord. Hoge zwarte enkeerdgrond op veldpodzol.  

2151621100 

215 m W 

Bureau- en booronderzoek (Vissinga, 2007). Verwachting: late middeleeuwen – nieuwe tijd. 

Verstoring tot 145-175 cm –mv. Daaronder is veen aangetroffen (restant Regge) met daaronder 

C-horizont (plaatselijk grof rivierzand). Advies: geen vervolg.  

2476854100 

2480660100 

390 m W 

Verkennend booronderzoek (Van der Klooster, 2015). Bovenste 60 cm verstoord, daaronder (tot 

120 cm) ophogingspakket uit nieuwe tijd, daaronder ophogingslagen uit 13 e eeuw en later. In 

noordelijke deel is al eerder een grafveld aangetroffen. Advies: proefsleuf.  

2334763100 

3991846100 

280 m W 

Bureauonderzoek (Ten Broeke, 2012 en 2016)  Hoge verwachting steentijd; middelmatig voor 

protohistorie, hoog voor middeleeuwen en later. Advies: proefsleuven.  

3088517100 

380 m N 

Rapport niet in Archis. Waarschijnlijk poortfundering op 2,5 m diepte; gebouw is van voor 1560.  

2239386100 

400 m NNW 

Bureau- en booronderzoek (Dresscher & Bongers, 2009). In zuidoostelijke deel redelijk intacte 

bodem; scherf aardewerk en twee fragmenten hutteleem. Advies: ingrepen in ZO -hoek >1,3 m –

mv begeleiden; geen vervolg voor rest van het terrein.  

2452991100 

4909098100 

480 m NNW 

Rapportages niet beschikbaar in Archis of DANS Easy. Eerste bevindingen begeleiding: Delen 

van het plangebied zijn verstoord. Vooral in het oosten zijn veel (paal)kuilen aanwezig en een 

inhumatie.  

2103272100 

430 m NNO 

Boringen en geofysisch onderzoek (Diepeveen-Jansen & Schrijvers, 2006). Vermoedelijk zijn 

onder de huidige bebouwing/bestrating restanten van laatmiddeleeuwse bebouwing aanwezig, 

waaronder een poortwang. Advies: begeleiding en proefsleuf.  

2767158100 

2220399100 

450 m NNO 

Proefsleuven (Van Benthem, 2008). Resten uit de 14e en 17e eeuw gevonden, o.a. gebouw uit 

1325-1400. Geen resten van de Steenpoort gevonden. Bekend is dat vanaf 1280 de laagtes 

rond het Schild worden opgevuld met aarde die vrijkomt bij het graven van een g racht; zoals 

bevestigd werd door 13e-eeuws vondstmateriaal.  

2102787100 

2106837100 

410 m NO  

Rapport niet beschikbaar.  

Tabel 5. Overzicht van eerder archeologisch onderzoek in en rond het plangebied.  

Bekende archeologische gegevens uit andere bronnen 

Op 22 maart 2021 is een verzoek gedaan aan de Stichting Historisch Goor aanvullende gegevens. 

Hierop is tot op heden nog geen reactie ontvangen.  



Plangebied Grotestraat 91 te Goor, gemeente Hof van Twente; archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek 

en inventariserend veldonderzoek (verkennend booronderzoek)  

 

 

 

RAAP-rapport 5095 / versie 09-04-2021   [18] 

 

 

Figuur 6. Overzicht van archeologische monumenten (vijfcijfe rige nummers), locaties van eerder archeologisch 

onderzoek (zwarte nummers) en vondstmeldingen (rode nummers) .  

 



Plangebied Grotestraat 91 te Goor, gemeente Hof van Twente; archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek 

en inventariserend veldonderzoek (verkennend booronderzoek)  

 

 

 

RAAP-rapport 5095 / versie 09-04-2021   [19] 

 

2.4 Historische situatie 

Op basis van historische kaarten kan inzicht worden verkregen in het historisch gebruik van een gebied 

van na de late middeleeuwen tot begin 20e eeuw. In die periode was men veel meer dan nu gebonden 

aan de (on)mogelijkheden die het natuurlijke landschap bood voor bewoning en andere vormen van 

landgebruik. Het historisch gebruik zegt daarmee iets over de archeologische potentie van het gebied. 

Daarnaast kan het informatie leveren over eventuele bodemverstoringen die in het verleden hebben 

plaatsgevonden. 

De huidige Grotestraat (waaraan ook onderhavig plangebied gelegen is) vormde in het verleden een 

belangrijke verbindingsweg tussen Deventer en het oosten. Goor ligt bij de locatie waar de rivier de 

Regge kon worden overgestoken. Circa 350 m noordelijk van onderhavig plangebied ontstond op een 

rivierduin een versterkte, historische kern met onder andere het kasteel van de graven van Goor, het 

latere bisschoppelijke kasteel, het raadhuis, een burchtkapel en een gasthuis; de laatsten zijn in 1647 

afgebrand tijdens een grote stadsbrand. In de 13e eeuw vestigden de bisschoppen van Utrecht zich op 

deze locatie om hun gezag in deze omgeving verder uit te breiden. Ook was hier de hof te Goor, van 

waaruit goederenbezit met horigen werd gecontroleerd. Deze locatie werd ‘Nova Civitas’ (“de nieuwe 

stad”) genoemd (Koeman & Visser, 1994). 

Een tweede stadskern werd circa 150 m westelijk van onderhavig plangebied ontwikkeld, tussen twee 

armen van de Regge (rond de kerk op de kaart van Jacob van Deventer). Deze nederzetting werd de 

‘Olde Stat’ (“oude stad”) genoemd en kreeg in 1263 stadsrechten. Hier waren voornamelijk 

handwerkslieden en kleine boeren gevestigd (Koeman & Visser, 1994; Rutte & Vannieuwenhuyze, 

2018). De blauwgroene kleur rond de historische stad op de zestiende-eeuwse kaart van Jacob van 

Deventer duidt erop dat Goor te midden van een moerassig gebied is  ontstaan. 

De twee stadsdelen waren met elkaar verbonden door de in de late middeleeuwen aangelegde Bandijk 

(de huidige Grotestraat) met lintbebouwing. Onderhavig plangebied ligt zuidelijk van de splitsing van 

deze weg en een historische weg naar Delden. Ook de voorloper van de huidige Spoorstraat en een 

zijstraat ervan (zuidelijk van het plangebied) zijn al op de kaart van Jacob van Deventer weergegeven.  

De Hottingerkaart uit 1773-1813 (Versfelt, 2001) geeft een vergelijkbaar beeld met de kaart van Jacob 

van Deventer, evenals de kadastrale minuutplannen uit 1811-1832 (HisGIS Overijssel). Het plangebied 

zal achter (zuidelijk van) het bebouwde deel hebben gelegen. Begin 19e eeuw was de oostelijke helft 

van het plangebied bouwland in het bezit van tapper Chris tiaan Sanders. De westelijke helft van het 

plangebied beslaat een perceel van ‘vrederegter’ Johan Bernard Auffmorth en betrof een erf.  

Topografische kaarten uit de 20e eeuw tonen weinig bijzonderheden. Tussen 1916-1933 heeft er een 

gebouwtje (schuur?) in het midden van het plangebied gestaan. Het pand aan Grotestraat 91 dateert uit 

1920; de garageboxen in onderhavig plangebied uit 1960. 

Op een luchtfoto van 29 november 19442 (niet afgebeeld) zijn geen bijzonderheden in het plangebied te 

zien. Enkele maanden later, terwijl delen van Zuid-Nederland al werden bevrijd, werd Goor op 24 maart 

1945 getroffen door een bombardement door de Amerikaanse luchtmacht. De Duitse doelen konden 

niet worden bereikt. Goor had een strategische ligging en er lagen (munitie)voor raden van de Duitsers 

                                                           

2 Flight 025, Run 25, Photo 3034; d.d. 29-11-1944); https://library.wur.nl/WebQuery/geoportal/raf.  
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opgeslagen, dus werd besloten om Goor te bombarderen. Er vielen in totaal 80 doden. Twee weken 

later werd Goor bevrijd. 

In het plangebied zijn geen Rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten of overige bouwhistorische 

waarden aanwezig.  

 

Figuur 7. Plattegrond van Goor uit 1545, door Jacob van Deventer. Het plangebied ligt grofweg binnen de blauwe 

markering. 
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Figuur 8. Topografische kaarten van Goor uit de 19e en 20e eeuw (fig. a en b: schaal 1:10.000; fig. c-f: schaal 

1:4.000, Topotijdreis.nl).  
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Figuur 9. Café De Ster (Grotestraat 91) tijdens de bevrijding.3  

2.5 Huidige situatie 

Aan de hand van actuele gegevens van recente luchtfoto’s, Google Street View en navraag bij de 

opdrachtgever zijn de onderstaande zaken over de huidige situatie te melden.  

Huidig grondgebruik Gras, opslag (garageboxen/schuren) 

Hoogteligging maaiveld Circa 11,7 m +NAP 

Grondwatertrap of -stand Niet gekarteerd i.v.m. bebouwing.  

Milieutechnische condities In de noordwesthoek van het plangebied is een zone met 

asbestverontreiniging aanwezig (Stevelink, 2021).  

Aanwezige constructies 

(funderingen, kelders e.d.) 

In het midden van het plangebied zijn garageboxen aanwezig met een vloer 

van stoeptegels. Vermoedelijk ligt daaronder een vlijlaag en zijn de boxen 

ondiep gefundeerd.  

Locatie en diepte van 

kabels/leidingen 

Alle kabels en leidingen op basis van de KLIC bevinden zich buiten 

onderhavig plangebied. De locatie van de stroomvoorzieningen voor de 

garageboxen is binnen onderhavig onderzoek niet bepaald.  

Tabel 6. Overzicht van de huidige situatie van het plangebied.  

                                                           

3 Bron: https://www.zilvermedia.nl/herdenking-bombardement-goor-verplaatst-naar-8-april/.  
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2.6 Toekomstige situatie 

Uit navraag bij de opdrachtgever is het volgende gebleken over de toekomstige situatie:  

Aard Woningbouw (8 stuks).  

Omvang en diepte Het plangebied beslaat in totaal circa 1.440 m 2. Bebouwd oppervlak: 

circa 570 m2; onder het te bebouwen gedeelte is een ontgraving 

gepland tot circa 100 cm –mv (vaste grond).  

Invloed op maaiveld en grondwater Onbekend 

Toekomstig gebruik Bewoning 

Toekomstige gebruiker Particulier 

Tabel 7. De toekomstige situatie. 

 

Figuur 10. Inrichtingsplan (bewerking van figuur opdrachtgever).  
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Figuur 11. Dwarsdoorsnede van de geplande woningen.  

2.7 Gespecificeerde archeologische verwachting 

Op basis van de tijdens het bureauonderzoek verzamelde gegevens is een gespecificeerde 

archeologische verwachting opgesteld. Deze geeft inzicht in de aard en de ouderdom (inclusief omvang 

en uiterlijke kenmerken), (diepte)ligging, en gaafheid van eventueel aanwezige archeologische resten. 

Aard en ouderdom 

Het verspreidingspatroon van archeologische vindplaatsen is voor een groot deel gerelateerd aan de 

fysieke eisen die de mens stelde aan de leef- en woonomgeving. Het meest markant zijn de verschillen 

tussen jager-verzamelaars enerzijds en landbouwers anderzijds. 

Jager-verzamelaars 

In de steentijd (paleolithicum t/m neolithicum) leefden de mensen voornamelijk van de jacht, visvangst 

en het verzamelen van eetbare planten en vruchten. Deze zogenaamde jager -verzamelaars trokken 

door het landschap en verbleven alleen tijdelijk op een plek. Uit een ruimtelijke analyse blijkt dat hun 

kampementen in vrijwel alle gevallen waren gesitueerd op de overgang van nat naar droog. Nabij 

dergelijke gradiëntzones waren namelijk de meeste voedselbronnen voorhanden en was (drink)water 

bereikbaar. 

In het plangebied komen gradiëntsituaties voor. Zodoende worden vindplaatsen van jager-verzamelaars 

verwacht. Het betreft resten van tijdelijke jachtkampementen uit de periode vanaf het laat-paleolithicum 

tot en met het neolithicum. Deze vindplaatsen kenmerken zich door een (oppervlakkige) concentratie 

van vuurstenen werktuigen en afval.  

Landbouwers 

Met de introductie van de landbouw (vanaf het neolithicum) werd de mate waarin gronden geschikt 

waren om te beakkeren een steeds belangrijker factor in de locatiekeuze van de mensen. De eerste 

akkergronden werden aangelegd op de van nature vruchtbaarste gronden. Bovendien moesten de 

gronden goed ontwaterd zijn. 

De noordelijke helft van het plangebied kenmerkt zich door een ligging op een gordeldekzandrug . 

Hierdoor worden archeologische resten vanaf de tijd van de eerste landbouwers (late prehistorie; 
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neolithicum) verwacht. Op basis van het historisch kaartmateriaal blijkt dat het plangebied sinds de late 

middeleeuwen deel uitmaakt van de historische stad Goor. Zodoende worden in het plangebied 

archeologische resten van vindplaatsen verwacht uit de periode vanaf het neolithicum tot en met de 

nieuwe tijd; met name vanaf de late middeleeuwen. 

Dergelijke vindplaatsen zijn over het algemeen 500-2000 m2 in omvang en kenmerken zich door een 

spreiding van vondstmateriaal en/of de aanwezigheid van een archeologische laag . 

(Diepte)ligging  

In het plangebied liggen dekzanden uit het laat-pleistoceen naar verwachting direct onder een dun 

ophogingspakket (met bestrating). Aangezien een jong afdekkend pakket ontbreekt, kunnen 

archeologische resten vanaf het laat-paleolithicum direct aan het maaiveld aanwezig zijn. 

Fysieke kwaliteit 

Aangezien in het plangebied afdekkende pakketten ontbreken, is mogelijk sprake van een matige 

conservering van de archeologische resten. 

Uit het bureauonderzoek is gebleken dat het plangebied is ontgonnen voor de landbouw en bewoning. 

Regelmatige landbouwkundige werkzaamheden resulteren meestal in een bouwvoor met een 

gemiddelde dikte van 30 tot 40 cm. Eventuele archeologische resten zullen tot die diepte verstoord zijn. 

Met name grondsporen kunnen onder de bouwvoor nog bewaard zijn gebleven. Vanwege de ligging in 

een historisch deel van Goor, zullen resten uit de steentijd mogelijk verstoord zijn door latere 

activiteiten. 

Overzicht 

De archeologische verwachting en de verschillende deelaspecten daarvan, zoals hiervoor beschreven, 

zijn samengevat in tabel 8. Daarnaast zijn de prospectiekenmerken met betrekking tot de verwachte 

archeologische resten in figuur 12 schematisch verbeeld. 

Archeologische 

periode 

Complextype Omvang Kenmerken Diepte-

ligging 

Gaafheid 

Laat-paleolithicum 

– neolithicum 

Tijdelijk 

jachtkampement 

Enkele 

tientallen 

tot 

honderden 

vierkante 

meters 

(Dunne) spreiding 

van bewerkt 

vuursteen en afval 

(houtskool,  

Direct 

onder 

bouwvoor 

Matig  

Neolithicum – 

nieuwe tijd 

Erf, tuin Circa 500-

2000 m2 

Bijgebouwen, erf 

(bijv. (afval)kuilen, 

water-/beerputten, 

etc. 

Direct 

onder 

bouwvoor 

Matig tot hoog  

Tabel 8. Samenvatting van de gespecificeerde archeologische verwachting voor het plangebied. 
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Figuur 12. Diagram voor archeologische vondst- en spoorcomplexen. Rode kader: aanduiding van de situatie in het 

plangebied.  
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3 Veldonderzoek 

3.1 Methode 

Het inventariserend veldonderzoek (IVO) bestond uit een verkennend booronderzoek. De gevolgde 

onderzoeksmethode voor het veldwerk is bepaald op basis van de resultaten van onderhavig 

bureauonderzoek. Het veldonderzoek is uitgevoerd op 23 maart 2021. 

Het verkennend veldonderzoek had tot doel het verkrijgen van inzicht in de bodemgesteldheid, de mate 

van bodemverstoring en de diepteligging van het verwachte archeologische niveau in het plangebied. 

Daarmee wordt de gespecificeerde archeologische verwachting getoetst en waar nodig aangepast en 

kunnen uitspraken worden gedaan over de gaafheid van archeologisch relevante niveaus. N.B.: een 

booronderzoek binnen historische stedelijke context is in beperkte mate geschikt om 

bodemverstoringen vast te stellen. 

Daartoe zijn zes boringen zo optimaal mogelijk verspreid geplaatst ( figuur 15), waarvan één boring is 

gestuit. 

Er is geboord tot maximaal 210 cm -mv met een Edelmanboor (7 cm) en een gutsboor (3 cm). De 

boringen zijn tijdens het veldwerk lithologisch conform NEN 5104 (Nederlands Normalisatie -instituut, 

1989) digitaal beschreven in het boorbeschrijvingssysteem van RAAP (Deborah3 zie bijlage 3) en met 

behulp van GPS ingemeten. Van alle boringen is de hoogte bepaald met behulp van het AHN. 

Hoewel het onderzoek een verkennend onderzoek betreft, is het opgeboorde materiaal in het veld door 

middel van verbrokkeling en versnijding gecontroleerd op de aanwezigheid van archeologische 

indicatoren (zoals houtskool, vuursteen, aardewerk, metaal, bot, verbrande leem en fosfaatvlekken).  

 

Figuur 13. Foto’s van het plangebied ten tijde van het veldonderzoek.  
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3.2 Resultaten 

3.2.1 Veldwaarnemingen 

De westzijde van het plangebied is bestraat (klinkers); aan de oostzijde ligt een puinlaag (gravel) met 

gras aan het maaiveld. Er konden geen archeologische waarnemingen aan het maaiveld worden 

gedaan. 

3.2.2 Geologie en bodem 

Onder de klinkers, stoeptegels of puinverharding bevindt zich een vlijlaag (30-50 cm dik; boring 2, 3 en 

5) dan wel een bruingrijs, geel gevlekt pakket (boring 1 en 4).  Daaronder, tot een diepte van 90 à 140 

cm –mv, is bruingrijs tot donkergrijs, matig humeus, zeer fijn tot matig fijn zand aanwezig. In boring 1 

en 4 zijn in deze laag wat gele vlekjes waargenomen. In alle boringen zijn in dit pakket enkele 

archeologische indicatoren aangetroffen. Of dit een oud ophogingspakket of een oude bouwvoor (c.q. 

plaggendek) betreft, is niet duidelijk. 

Vanaf 90 à 105 cm –mv (10,86 – 10,63 m NAP) kleurt het zand licht(bruin)grijs met enkele humuslagen; 

duidend op natte omstandigheden. Dit gelaagde geheel is circa 10-30 cm dik. Waarschijnlijk lag het 

plangebied in het verleden binnen het bereik van de Regge. De C-horizont bestaat uit licht(geel)grijs 

zwak tot sterk siltig, zeer fijn tot matig fijn zand dat als dekzand wordt geïnterpreteerd.  

In boring 2 zijn op 90-100 cm –mv twee stuks asbest aangetroffen. In deze boring is derhalve een 

(sub)recente verstoring tot circa 115 cm –mv aanwezig. De gelaagde beekafzettingen zijn in deze 

boring op 150 cm –mv (10,04 m NAP) waargenomen. In deze boring werd tussen 170-185 cm –mv 

zwak zandig veen aangetroffen. 

Boring 4 wijkt af van de overige boringen: hier werd al op 65 cm –mv (11,09 m NAP) geel zand met 

bruingrijze vlekken aangetroffen en de natuurlijke ondergrond (C-horizont) vanaf 100 cm –mv (10,74 m 

NAP). 

3.2.3 Archeologische indicatoren 

Er is een aantal archeologische indicatoren aangetroffen. Deze zijn samengevat in tabel 9. Vanwege 

asbestverdenking zijn twee stuks asbest of bot die in boring 2 zijn aangetroffen (90 -100 cm –mv) niet 

verzameld. Van de overige indicatoren zijn enkel de fragmenten kogelpot en stukken ijzer verzameld. 

De overige indicatoren waren dusdanig gefragmenteerd dat deze in het veld zijn gedeterm ineerd en 

niet zijn verzameld. 
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Boring Diepte  Indicator Context  

1 0-70 cm –mv 

(11,76-11,06 m NAP) 

Kleine fragmenten bouwpuin, sintel en een 

scherfje dunwandig glas 

Bouwvoor / opgebracht 

70-90 cm –mv 

(11,06-10,86 m NAP) 

Vier fragmenten van ijzer (langwerpig; 1,5 cm 

breed, zeer dun; 4-5 stuks verzameld)  

Voormalige maaiveld / 

oude bouwvoor/ophoging 

2 

 

50-90 cm –mv  

(11,04-10,65 m NAP) 

Fragmentje bouwpuin, vermoedelijk 

fosfaatvlek en een sintel in de top 

Oude maaiveld voor 

ophoging 

90-100 cm –mv 

(10,64-10,54 m NAP) 

Waarschijnlijk asbest4 (twee stuks)  Basis oude 

bouwvoor/ophoging 

120-130 cm –mv 

(10,34-10,24 m NAP) 

Fragmentje van een pijpensteeltje; spikkels 

houtskool  

Basis oude 

bouwvoor/ophoging 

140-150 cm –mv 

(10,14-10,04 m NAP) 

Spikkel houtskool  Top beekafzettingen  

3 50-55 cm –mv 

(11,11-11,06 m NAP) 

Spikkel bouwpuin Oude maaiveld/bouwvoor 

(onder recente ophoging) 

55-90 cm –mv 

11,06-10,71 m NAP 

Spikkels houtskool  Oude bouwvoor/ophoging 

85-95 cm –mv 

(10,75-10.65 m NAP) 

Aardewerk (kogelpot, 2 verschillende potten) Overgang 

bouwvoor/ophoging naar 

beekafzettingen 

4 4-65 cm –mv 

(11,7-11,09 m NAP) 

Enkele spikkel houtskool Oude bouwvoor/ophoging 

5 30-40 cm –mv 

(11,38-11,28 m NAP) 

Spikkel houtskool en spikkel puin Oude bouwvoor/ophoging 

40-90 cm –mv 

(11,28-10,78 m NAP) 

Spikkel houtskool, spikkel puin en fragmentje 

dun geelgroen glas 

Oude bouwvoor/ophoging 

90-105 cm –mv 

(10,78-10,63 

Spikkel houtskool en kleine puinspikkels  Basis oude 

bouwvoor/ophoging   

Tabel 9. Overzicht van de aangetroffen archeologische indicatoren. 

 

Figuur 14. Aangetroffen archeologische indicatoren uit boring 1 en 3.  

                                                           

4 Medewerkers van Ortageo herkenden de vondsten niet als asbest, maar konden dit niet met zekerheid stellen. Vanwege de 
verdenking op asbest is het materiaal niet verzameld.  
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3.3 Archeologische relevantie 

In het plangebied is een matig humeus dek (vermoedelijk oude bouwvoor dan wel ophogingspakket) op 

natuurlijke beekafzettingen aanwezig met daaronder de C-horizont. Aangezien de bodemopbouw in het 

plangebied redelijk intact is, er een aantal archeologische indicatoren is aangetroffen en gezien de 

ligging direct achter historische bebouwing, is er een reële kans dat er zich archeologische resten in 

het plangebied bevinden.  

 

Figuur 15. Locatie van de uitgevoerde boringen en de ligging van kabels en leidingen.  
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4 Conclusies en advies 

4.1 Conclusie 

Op grond van de onderzoeksresultaten en onder verwijzing naar de doelstellingen, kunnen de volgende 

uitspraken worden gedaan: 

Voor het plangebied geldt een hoge archeologische verwachting, met name voor resten uit de late 

middeleeuwen en nieuwe tijd. De bodemopbouw bestaat uit bestrating/puinverharding met daaronder 

een vlijlaag of rommelig pakket tot circa 50 cm –mv; daaronder ligt een matig humeus (bouwland)dek 

op beekafzettingen (circa 90 cm –mv) op dekzand. In het humeuze dek zijn archeologische indicatoren 

aangetroffen, waaronder twee stuks kogelpot uit de late middeleeuwen. Op basis van het 

booronderzoek zijn in het plangebied geen aanwijzingen voor omvangrijke, diepe bodemverstoringen 

waargenomen. Gezien de ligging direct achter historische bebouwing, is er een reële kans op de 

aanwezigheid van archeologische waarden. 

4.2 Advies 

Op basis van de resultaten van het onderzoek blijkt dat in het plangebied (mogelijk) archeologische 

resten bedreigd worden door de voorgenomen bodemingrepen. Indien planaanpassing niet mogelijk is, 

wordt aanbevolen in het kader van de bestaande planvorming de onderstaande vervolgstap uit het 

proces van de Archeologische Monumentenzorg (AMZ) te nemen.  

Om de gespecificeerde verwachting te toetsen wordt vervolgonderzoek geadviseerd in de vorm van een 

karterende fase van een inventariserend veldonderzoek. Gezien de prospectiekenmerken is een 

onderzoek met behulp van proefsleuven (met eventuele doorstart naar opgraving)  de geëigende 

methode voor vervolgonderzoek (zie ook https://pom.cultureelerfgoed.nl). Voor de uitvoering van een 

proefsleuvenonderzoek dient een Programma van Eisen (PvE) ter beoordeling aan het bevoegd gezag 

te worden voorgelegd. Dit advies geldt voor het gehele plangebied.  

N.B.: bij een eventueel vervolgonderzoek dient rekening te worden gehouden met de kans op het 

aantreffen van asbest, zoals aangegeven door Stevelink (2021) en rond boring 2 van onderhavig 

onderzoek. 

4.3 Tot slot 

Dit rapport geeft (selectie)adviezen. Het is aan de bevoegde overheid , de gemeente Hof van Twente, 

deze al dan niet over te nemen in de vorm van een (selectie)besluit.  
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Bijlage 1. Tijdschaal 

 

Archeologische perioden
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to
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e

Tijdperk Datering

tabel1_standaard_Archeologisch_RAAP_2014

Paleolithicum
(Oude Steentijd)
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(Midden Steentijd)

Neolithicum
(Nieuwe Steentijd)

Middeleeuwen
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Midden
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Laat B
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A

B

C

C: Karolingische tijd

B: Merovingische tijd

A: Volksverhuizingstijd

D: Ottoonse tijd

- 1850

- 1945
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- 70 na Chr.
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- 250
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- 1100
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-4900/5300

-6450

-8640
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-12.500
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Midden

Jong A

Jong B

Oud

Laat
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Bijlage 2. Motivatie geraadpleegde bronnen 

LS03 en LS04, motivatie voor de keuze van de geraadpleegde bronnen (+ indien van toepassing) 
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Bodemkaart van NL  X         

Geologische kaart van NL    X       

Geomorfologische kaart van NL    X       

Gedetailleerde bodemkaarten  X         

DINO    X       

Gegevens milieukundig bodemonderzoek    X       

Actueel Hoogtebestand Nederland  X         

Lucht- en satellietfoto’s  X         

Topografische kaart van Nederland  X         

Oud(st)e kadasterkaarten  X         
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Bijlage 3. Boorbeschrijvingen 

 



Boorbeschrijvingen verkennend booronderzoek Grotestraat 91 te Goor (gemeente Hof van Twente)

bron: Htgg.geojson - 09-04-2021 12:53:46

38

Boring: HTGG_1
Kop algemeen: Projectcode: HTGG, Boornummer: 1, Beschrijver(s): EW, Datum: 23-03-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 140
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 236938, Y-coördinaat in meters: 472246, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte
maaiveld in meters: 11.76, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Overijssel, Gemeente: Hof van Twente, Opdrachtgever: Ad Fontem ruimtelijk advies, Uitvoerder: RAAP Oost

0 / 11.76
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 70, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Bijmengsel humus: matig humeus, Mediaanklasse: zeer fijn
Archeologie: Puin onbepaald: enkel fragment, Indicatoren overig 1: glas-enkel fragment
Laag opmerking: Opmerking: Geel gevlekt; zeer fijn/matig fijn; dun glas, sintel
70 / 11.06
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 70, Ondergrens laag in cm: 90, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: Edelman-7 cm,
Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Bijmengsel humus: matig humeus, Mediaanklasse: zeer fijn
Archeologie: Archeologie vrijveld: METAAL
Laag opmerking: Opmerking: minder vlekkerig, veel stukken ijzer
90 / 10.86
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 90, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 105, Boortype en diameter: Edelman-7 cm,
Kleur: licht-geel-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Mediaanklasse: zeer fijn, Consistentie: compact
Laag opmerking: Opmerking: Lichtgeel en bruingrijs gelaagd
105 / 10.71
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 105, Ondergrens laag in cm: 125, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: sterk siltig, Mediaanklasse: zeer fijn, Consistentie: compact
Bodem: Ijzer/mangaan: veel Fe-vlekken
125 / 10.51
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 125, Ondergrens laag in cm: 140, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: sterk siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Consistentie: compact
Bodem: Ijzer/mangaan: veel Fe-vlekken
Einde boring 140 / 10.36



Boorbeschrijvingen verkennend booronderzoek Grotestraat 91 te Goor (gemeente Hof van Twente)

bron: Htgg.geojson - 09-04-2021 12:53:46

39

Boring: HTGG_2
Kop algemeen: Projectcode: HTGG, Boornummer: 2, Beschrijver(s): EW, Datum: 23-03-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 210
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 236939, Y-coördinaat in meters: 472224, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte
maaiveld in meters: 11.54, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Overijssel, Gemeente: Hof van Twente, Opdrachtgever: Ad Fontem ruimtelijk advies, Uitvoerder: RAAP Oost

0 / 11.54
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 8, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: onbekend
Lithologie: Grondsoort: niet benoemd, Bijmengsel: niet benoemd
Laag opmerking: Opmerking: Klinker
8 / 11.46
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 8, Ondergrens laag in cm: 50, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: geel
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn
Laag opmerking: Opmerking: Vlijlaag
50 / 11.04
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 50, Ondergrens laag in cm: 90, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Bijmengsel humus: matig humeus, Mediaanklasse: zeer fijn
Bodem: Oxidatie-reductie: volledig gereduceerd
Archeologie: Puin onbepaald: enkel fragment, Fosfaat: lichte zweem
Laag opmerking: Opmerking: sintel bovenin
90 / 10.64
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 90, Ondergrens laag in cm: 115, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: sterk siltig, Bijmengsel humus: matig humeus, Mediaanklasse: matig fijn
115 / 10.39
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 115, Ondergrens laag in cm: 140, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Boortype en diameter: Edelman-7
cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: sterk siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Mediaanklasse: matig fijn
Archeologie: Houtskool: fragmenten
Laag opmerking: Opmerking: Pijpensteeltje, bovenin donkergrijs gevlekt
140 / 10.14
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 140, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 150, Boortype en diameter: Edelman-7
cm, Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Bijmengsel grind: zwak grindig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Mediaanklasse: matig fijn
Archeologie: Houtskool: enkel fragment
Laag opmerking: Opmerking: Lichtgrijs gevlekt; niet verstoord
150 / 10.04
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 150, Ondergrens laag in cm: 170, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Sublagen1: humuslagen-enkele-dik
170 / 9.84
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 170, Ondergrens laag in cm: 185, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: Edelman-7 cm,
Kleur: donker-bruin
Lithologie: Grondsoort: veen, Bijmengsel: zwak zandig, Veensoort: veen (niet gedifferentieerd)
185 / 9.69
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 185, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 210, Boortype en diameter: Edelman-7 cm,
Kleur: licht-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 210 / 9.44
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Boring: HTGG_3
Kop algemeen: Projectcode: HTGG, Boornummer: 3, Beschrijver(s): EW, Datum: 23-03-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 160
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 236946, Y-coördinaat in meters: 472234, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte
maaiveld in meters: 11.61, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Overijssel, Gemeente: Hof van Twente, Opdrachtgever: Ad Fontem ruimtelijk advies, Uitvoerder: RAAP Oost

0 / 11.61
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 8, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: onbekend
Lithologie: Grondsoort: niet benoemd, Bijmengsel: niet benoemd
Laag opmerking: Opmerking: klinker
8 / 11.53
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 8, Ondergrens laag in cm: 50, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: Edelman-7 cm,
Kleur: geel
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn
Laag opmerking: Opmerking: vlijlaag
50 / 11.11
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 50, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 55, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Bijmengsel humus: matig humeus, Mediaanklasse: zeer fijn
Bodem: Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken, Oxidatie-reductie: volledig gereduceerd
Archeologie: Puin onbepaald: enkel fragment
55 / 11.06
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 55, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 90, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm),
Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
Archeologie: Houtskool: fragmenten
Laag opmerking: Opmerking: plaggendek?
90 / 10.71
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 90, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-7
cm, Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Mediaanklasse: matig fijn, Sublagen1: humuslagen-enkele-dik
Bodem: Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
Archeologie: Aardewerk: fragmenten
Laag opmerking: Opmerking: Lichtgrijs gevlekt, kogelpot in top
120 / 10.41
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 120, Ondergrens laag in cm: 140, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-geel-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
140 / 10.21
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 140, Ondergrens laag in cm: 160, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
Laag opmerking: Opmerking: zeer fijn/matig fijn
Einde boring 160 / 10.01
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Boring: HTGG_4
Kop algemeen: Projectcode: HTGG, Boornummer: 4, Beschrijver(s): EW, Datum: 23-03-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 200
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 236960, Y-coördinaat in meters: 472248, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte
maaiveld in meters: 11.74, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Overijssel, Gemeente: Hof van Twente, Opdrachtgever: Ad Fontem ruimtelijk advies, Uitvoerder: RAAP Oost

0 / 11.74
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 4, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: onbekend
Lithologie: Grondsoort: niet benoemd, Bijmengsel: niet benoemd
Laag opmerking: Opmerking: Stoeptegel
4 / 11.70
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 4, Ondergrens laag in cm: 65, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: Edelman-7 cm,
Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Mediaanklasse: zeer fijn
Bodem: Brokken en vlekken: zandbrokken
Archeologie: Houtskool: enkel fragment
Laag opmerking: Opmerking: Gele vlekjes, onderin grote zandbrokken
65 / 11.09
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 65, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 100, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm),
Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: geel
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Mediaanklasse: zeer fijn
Laag opmerking: Opmerking: Bruingrijs gevlekt
100 / 10.74
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 100, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 120, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-geel-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Mediaanklasse: zeer fijn
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Ijzer/mangaan: veel Fe-vlekken
Laag opmerking: Opmerking: Zeer fijn/matig fijn; verstoord/opgehoogd?
120 / 10.54
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 120, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 160, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: sterk siltig, Mediaanklasse: zeer fijn
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
160 / 10.14
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 160, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 200, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: licht-geel-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
Einde boring 200 / 9.74
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Boring: HTGG_5
Kop algemeen: Projectcode: HTGG, Boornummer: 5, Beschrijver(s): EW, Datum: 23-03-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 150
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 236960, Y-coördinaat in meters: 472232, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte
maaiveld in meters: 11.68, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Overijssel, Gemeente: Hof van Twente, Opdrachtgever: Ad Fontem ruimtelijk advies, Uitvoerder: RAAP Oost

0 / 11.68
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 4, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: onbekend
Lithologie: Grondsoort: niet benoemd, Bijmengsel: niet benoemd
Laag opmerking: Opmerking: stoeptegel
4 / 11.64
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 4, Ondergrens laag in cm: 30, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: Edelman-7 cm,
Kleur: licht-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
Laag opmerking: Opmerking: vlijlaag
30 / 11.38
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 30, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 40, Boortype en diameter: Edelman-7 cm,
Kleur: donker-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Bijmengsel humus: matig humeus, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: Bodemkundige interpretatie: bouwvoor
Archeologie: Houtskool: enkel fragment, Puin onbepaald: enkel fragment
Laag opmerking: Opmerking: zeer fijn/matig fijn zand
40 / 11.28
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 40, Ondergrens laag in cm: 90, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Boortype en diameter: Edelman-7 cm,
Kleur: donker-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Bijmengsel humus: matig humeus, Mediaanklasse: matig fijn
Archeologie: Houtskool: enkel fragment, Puin onbepaald: enkel fragment, Indicatoren overig 1: glas-enkel fragment
Laag opmerking: Opmerking: Dun gelig glas
90 / 10.78
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 90, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 105, Boortype en diameter: Edelman-7
cm, Kleur: donker-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: sterk siltig, Bijmengsel humus: matig humeus, Mediaanklasse: zeer fijn
Archeologie: Houtskool: enkel fragment, Puin onbepaald: enkel fragment
Laag opmerking: Opmerking: Lichtgrijs en bruingrijs gevlekt, zeer fijn/matig fijn zand, kleine puinfragmentjes
105 / 10.63
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 105, Ondergrens laag in cm: 115, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-geel-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Sublagen1: humuslagen-enkele-dun
Laag opmerking: Opmerking: zeer fijn/matig fijn zand
115 / 10.53
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 115, Ondergrens laag in cm: 125, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Mediaanklasse: matig grof
Laag opmerking: Opmerking: matig fijn/matig grof; fluviatiel
125 / 10.43
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 125, Ondergrens laag in cm: 150, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: sterk siltig, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 150 / 10.18

Boring: HTGG_6
Kop algemeen: Projectcode: HTGG, Boornummer: 6, Beschrijver(s): EW, Datum: 23-03-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 30
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 236964, Y-coördinaat in meters: 472256, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte
maaiveld in meters: 11.99, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Overijssel, Gemeente: Hof van Twente, Opdrachtgever: Ad Fontem ruimtelijk advies, Uitvoerder: RAAP Oost

0 / 11.99
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 30, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: rood-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Bijmengsel humus: matig humeus, Mediaanklasse: matig fijn
Archeologie: Puin onbepaald: ondoordringbaar
Laag opmerking: Opmerking: Grind-/gravelpad, stuit
Einde boring 30 / 11.69
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