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1 Inleiding 

In opdracht van Janssen de Jong Projectontwikkeling is onderzoek gedaan naar de 
geluidsbelasting afkomstig van wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai op de toekomstige 
woningbouw aan het Domineeslaantje te Breukelen. 
 
Onderzocht is de geluidsbelasting afkomstig van het doorgaand spoor, evenals de Rijksweg A2, 
Amerlandseweg, Brugoprit en Merwedeweg. Van de overige gezoneerde wegen zijn geen 
verkeersgegevens beschikbaar. De geluidsbelastingen zijn berekend met standaard 
rekenmethode II van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 [2] met behulp van het programma 
Geomilieu v4.21. De berekende geluidsbelastingen zijn getoetst aan de Wet geluidhinder [1] en het 
gemeentelijke geluidsbeleid [3]. 
 
Bij het onderzoek is onder andere gebruik gemaakt van openbare gegevens uit de BAG inclusief 
hoogtedata, beschikbaar gesteld door ESRI in januari 2017, hoogteinformatie uit AHN3, informatie 
uit de geluidregisters van Rijkswaterstaat en ProRail en een ontwerp afkomstig van Mulleners + 
Mulleners Architecten. In het kader van cumulatie is daarnaast de webviewer voor Geoinformatie 
van de ODRU nageslagen ten behoeve van scheepvaartlawaai in het jaar 2030. 
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2 Situatie en uitgangspunten 

2.1 Situatie 

Het plan betreft de ontwikkeling van 27 nieuwbouwwoningen aan het Domineeslaantje te 
Breukelen. De ontwikkeling vindt plaats op een geluidsbelaste locatie. Omdat de nieuwe 
woonbestemming geluidsgevoelig is, is onderzoek naar de geluidsbelastingen noodzakelijk.  
 
De locatie is gelegen in de geluidszone van het doorgaand spoor langs station Breukelen, evenals 
de geluidszones van de Rijksweg A2, Amerlandseweg, Brugoprit, Merwedeweg, Stationsweg en 
Kanaaldijk Oost. Van de twee laatstgenoemde wegen zijn geen verkeersgegevens beschikbaar bij 
de gemeente Stichtse Vecht. Ook van de relevante omliggende 30 km/h wegen (met name het 
Domineeslaantje) zijn geen verkeersgegevens beschikbaar. Ontsluiting van het plan vindt plaats via 
het Domineeslaantje. Het Domineeslaantje ligt binnen de bebouwde kom van Breukelen, dus is er 
bij de beoordeling van de geluidsbelastingen uitgegaan van een binnenstedelijk gelegen plan. 
 
Het plan is opgenomen in figuur 1. 
 

 

figuur 1 Plan Domineeslaantje te Breukelen 
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2.2 Uitgangspunten 

Voor het onderzoek zijn onder andere verkeergegevens voor de lokale wegen aangeleverd door de 
Gemeente Stichtse Vecht, voor de Amerlandseweg (teljaar 2016), de Brugoprit (2014) en de 
Merwedeweg (2012). Deze zijn met een door de gemeente opgegeven groeipercentage van 1,5% 
per jaar verhoogd tot peiljaar 2027. Daarnaast zijn actuele gegevens uit de geluidregisters van 
Rijkswaterstaat (d.d. 19-01-2017) voor de Rijksweg A2 en ProRail (d.d. 13-06-2017) voor de 
spoorverbinding gebruikt. 
 
Voor de bebouwing van de omgeving is gebruik gemaakt van de BAG 3D d.d. januari 2017 die 
beschikbaar is gesteld door ESRI Nederland. De gebouwhoogtes en vlakken zijn vervolgens door 
ons gecontroleerd en waar nodig aangepast. Het omgevingsmodel is opgesteld met behulp van 
AHN3-data (Actueel Hoogtebestand Nederland), afkomstig van Publieke Dienstverlening Op Kaart. 
 
Het gehanteerde bouwplan is afkomstig van Mulleners + Mulleners Architecten d.d. 14 maart 2017. 
Op gevels waar geen sprake is van te openen delen (bijvoorbeeld ramen of deuren) is niet 
gerekend, dit betreffen dove gevels. 
 

2.3 Niet gezoneerde wegen 

In het gebied, direct om het plan liggen een aantal niet gezoneerde 30 km/u wegen. Voor deze 
wegen zijn geen verkeersgegevens beschikbaar bij de gemeente Stichtse Vecht of de 
Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU). De intensiteiten op deze wegen zijn dermate laag dat 
deze niet gevat kunnen worden in de beschikbare verkeersmodellen, ook zijn er geen tellingen 
verricht.  
 
De geluidsbelasting afkomstig van een dergelijke weg zal in deze situatie op de gevels ongeveer 
Lden = 48 dB na aftrek bedragen. Daarmee is de geluidsbelasting vanwege de omliggende 30 km/u 
wegen niet bepalend voor het omgevingslawaai. Een voorbeeldberekening is ter illustratie 
opgenomen in Bijlage C. 
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3 Wettelijk kader 

3.1 Wettelijk Wet geluidhinder, wegverkeer 

De regelgeving voor wegverkeerslawaai, met uitzondering de aanleg en wijziging van Rijkswegen, 
is vastgelegd in de Wet geluidhinder [1]. In artikel 74 van de Wgh is bepaald dat een weg een zone 
heeft die zich uitstrekt vanaf de as van de weg tot de volgende breedte aan weerszijden van de 
weg. In stedelijk gebied is de zonebreedte als volgt: 
 
a. in stedelijk gebied: 
1°. voor een weg, bestaande uit een of twee rijstroken of een of twee sporen: 200 meter; 
2°. voor een weg, bestaande uit drie of meer rijstroken of drie of meer sporen: 350 meter. 
 
b. in buitenstedelijk gebied: 
1°. voor een weg, bestaande uit een of twee rijstroken of een of twee sporen: 250 meter; 
2°. voor een weg, bestaande uit drie of vier rijstroken of drie of meer sporen: 400 meter; 
3°. voor een weg, bestaande uit vijf of meer rijstroken: 600 meter. 
 
Voor onderstaande wegen is een uitzondering gemaakt. Deze wegen hebben geen geluidzone. Het 
betreft dan een weg: 
 
a. die gelegen is binnen een als woonerf aangeduid gebied, of 
b. waarvoor een maximum snelheid van 30 km per uur geldt. 
 
Binnen de geluidszone dient de geluidsbelasting te worden getoetst aan de voorkeursgrenswaarde.  
 
De geluidsbelasting wordt uitgedrukt in Lden [dB]. Dit is een dosismaat voor het gewogen 
gemiddelde geluidsniveau per etmaal. De voorkeursgrenswaarde voor het wegverkeerslawaai 
bedraagt Lden = 48 dB. De maximale ontheffingswaarde voor buitenstedelijk gelegen woningen 
bedraagt Lden = 53 dB, voor binnenstedelijk gelegen woningen bedraagt deze Lden = 63 dB.  
 
Voor Rijkswegen geldt altijd het buitenstedelijke toetsingskader, onafhankelijk of de woning binnen- 
of buitenstedelijk gelegen is. 
 
Toetsing aan de voorkeursgrenswaarde vindt plaats per weg. Alvorens de berekende 
geluidsbelasting wordt getoetst aan de voorkeursgrenswaarde mag, conform artikel art. 110g 
Wgh [1], een correctie worden toegepast. De hoogte van deze aftrek is aangegeven in artikel 3.4 
van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 [2]. De aftrek is afhankelijk van de ter plaatse als 
representatief te beschouwen snelheid van de lichte motorvoertuigen.  
 
Voor rijsnelheden v ≥ 70 km/uur geldt een aftrek: 
� 4 dB voor situaties dat de geluidsbelasting zonder aftrek 110g Wgh 57 dB is. 
� 3 dB voor situaties dat de geluidsbelasting zonder aftrek 110g Wgh 56 dB is. 
� 2 dB voor andere waarden van de geluidsbelasting. 
 
Voor rijsnelheden v < 70 km/uur geldt een aftrek van 5 dB. 
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3.2 Wet geluidhinder, railverkeer 

De regelgeving voor railverkeerslawaai is vastgelegd in de Wet geluidhinder [1] en het Besluit 
geluidhinder. Voor spoorwegen die zijn aangegeven op de geluidplafondkaart, wordt in art. 1.4a 
Bgh de omvang van de geluidzone geregeld. De breedte van de zone is afhankelijk de hoogte van 
het geluidproductieplafond. Binnen de geluidszone dient de geluidsbelasting van nieuwe 
geluidsgevoelige bestemmingen te worden getoetst aan de voorkeursgrenswaarde. De breedte van 
de zone is afhankelijk van de hoogte van het geluidproductieplafond en bedraagt ter plaatse 600 m. 
 
De voorkeursgrenswaarde bedraagt voor woningen in nieuwe situaties Lden = 55 dB. Indien de 
grenswaarde wordt overschreden kan in veel gevallen door Burgemeester en Wethouders een 
hogere grenswaarde worden vastgesteld. Het verlenen van een hogere grenswaarde moet nader 
gemotiveerd worden. De ontheffingsgronden voor hogere grenswaarden zijn vastgesteld in het 
gemeentelijke geluidsbeleid. De maximale grenswaarde die wettelijk voor spoorweglawaai kan 
worden verleend bedraagt bij nieuwe woningen Lden = 68 dB.  
 

3.3 Gemeentelijk geluidsbeleid (Omgevingsdienst Reg io Utrecht) 

Artikel 1 begripsomschrijving 
 
Buitenruimte: de buitenruimte behorende bij een woning, zoals een tuin of een balkon. 
 
Geluidsgevoelige gebouwen: gebouwen waar mensen (min of meer) permanent in verblijven en 
waar op grond van de Wet geluidhinder en de aanverwante Besluiten bescherming van de 
bewoners/verblijvenden ten gevolge van geluid noodzakelijk is. Dit zijn bijvoorbeeld woningen, 
onderwijsgebouwen, ziekenhuizen en verpleeghuizen. 
 
Geluidsgevoelige terreinen: terreinen waar op grond van de Wet geluidhinder bescherming ten 
gevolge van geluid noodzakelijk is. Volgens de Wet geluidhinder zijn dit woonwagenstandplaatsen 
en terreinen die behoren bij andere gezondheidszorggebouwen dan algemene, categorale en 
academische ziekenhuizen, alsmede verpleeghuizen, voor zover deze bestemd zijn of worden 
gebruikt voor de in die gebouwen verleende zorg. 
 
Loggia: met een loggia wordt een balkon bedoeld dat in het gebouw is opgenomen. Het valt binnen 
het dakvlak en de gevel. 
 
Vervangende nieuwbouw: nieuwbouw van woningen en/of andere geluidsgevoelige bestemmingen 
op open plaatsen, die ontstaan zijn ten gevolge van recente sloop, waarbij het bebouwingsvolume 
en de situering in hoofdzaak onveranderd blijven (het aantal geluidgehinderden mag in principe niet 
toenemen). Hiervoor is de normstelling van bestaande situaties van toepassing. 
 
Ten hoogst toelaatbare waarde: maximale geluidsbelasting op een gevoelig object, waarbij geluid 
geen belemmering is voor een ruimtelijk plan 
 
Hogere waarde: Wanneer de geluidsbelasting hoger is dan de ten hoogst toelaatbare waarde en 
geluidsbeperkende maatregelen redelijkerwijs niet doelmatig of (niet voldoende) mogelijk zijn, dan 
kan een hogere waarde worden vastgesteld, ook wel ontheffing genoemd. Ontheffing is mogelijk tot 
de wettelijk vastgelegde maximaal toelaatbare waarde (uiterste hogere waarde). Deze waarden 
verschillen per geluidbron. 
 
Geluidsluwe zijde: Zijde van de woning waar de geluidsbelasting minder dan de ten hoogst 
toelaatbare waarden bedraagt: 48 dB voor wegverkeer, 55 dB voor spoorwegen, 50 dB(A) voor 
industrie; en waarbij rekening wordt gehouden met cumulatie; de geluidluwe zijde dient voor alle 
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geluidbronnen geluidsluw te zijn. Geluidsluwe buitenruimte: buitenruimte van de woning waar de 
geluidsbelasting (indien gelegen aan de bronzijde) niet meer dan 5 dB hoger zijn dan de ten 
hoogste toelaatbare waarde of de als geluidsluw aangemerkte gevel (indien de geluidsbelasting 
van deze hoger is dan de ten hoogste toelaatbare waarde). 
 
Geluidklassen: er worden drie geluidklassen in hogere waarden onderscheiden, te weten onrustig, 
zeer onrustig en lawaaiig. In de onderstaande tabel worden de geluidsniveaus weergegeven. 
 

geluidsklasse verkeers- lawaai [ dB ] spoorweg- lawaai [ dB ] industrie- lawaai [ dB(A) ] 

–1 onrustig 48-53 55-58 50-55 

–2 zeer onrustig 53-58 58-63 55-60 

–3 lawaaiig 58-63 63-68 >60 

 
Artikel 2 Aanvraag hogere waarde 
 
Wanneer een ruimtelijk plan tot gevolg heeft dat de ten hoogst toelaatbare waarde op een 
geluidgevoelig gebouw of geluidgevoelige terrein wordt overschreden, dient bij het college van 
Burgemeester en Wethouders een hogere waarde beschikking te worden aangevraagd. 
 
Op basis van jurisprudentie dient in het kader van een goede ruimtelijke ordening de 
aanvaardbaarheid van het akoestisch klimaat ook in de volgende situaties te worden onderbouwd: 
 
� 30 km/h-wegen en woonerven; 
� woonboten; 
� kinderdagverblijven; 
� gebouwen voor buitenschoolse opvang; 
� scheepvaartlawaai 
 
De aanvraag dient te voldoen aan en wordt beoordeeld op de voorwaarden die zijn vermeld in de 
Wet geluidhinder. 
 
De aanvraag wordt ook beoordeeld op de voorwaarden in artikel 4 
 
Artikel 3 Indieningsvereisten 
 
Een verzoek om verlening van hogere waarde bestaat uit: 
� verzochte hogere waarde(n); 
� reden voor het verzoek (inclusief motivatie waarom hogere waarde(n) noodzakelijk zijn en op 

welke wijze het voldoet aan het beleid hogere waarden); 
� het akoestisch onderzoek (inclusief onderzochte maatregelen); 
� verklaring dat maatregelen getroffen worden om aan het binnenniveau te kunnen voldoen; 
� een beschrijving, schetstekening en uitvoeringsplan van de geluidsafschermende voorzieningen 

tussen geluidsbron en geluidsgevoelige bestemming, indien deze voorziening noodzakelijk is 
om de in het verzoek aangevraagde waarden te kunnen waarborgen, inclusief financiële 
onderbouwing; 

� situatietekening van de onderzoekslocatie met inbegrip van de omgeving waarop alle 
geluidsbronnen zijn weergegeven met een wettelijk vastgestelde zone die de onderzoekslocatie 
overlappen. 

 
Artikel 4 Voorwaarden voor ontheffing hogere waarde n 
 
Een hogere waarde mag alleen worden verleend indien maatregelen om wel aan de ten hoogst 
toelaatbare waarde te voldoen onvoldoende doeltreffend zijn of overwegende bezwaren ontmoeten 
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van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard. 
Het wettelijk kader schrijft daarbij voor dat ten behoeve van het terugdringen van de 
geluidsbelasting achtereenvolgens de volgende soorten maatregelen dienen te worden bezien: 
� maatregelen aan de bron (geluidsreducerende wegdekverharding, verminderen verkeer, 

verlagen snelheid, maatregelen bij bedrijven); 
� maatregelen in het overdrachtsgebied tussen bron en ontvanger (geluidsafscherming, vergroten 

afstand tussen bron en ontvanger); 
� maatregelen bij de ontvanger (dove gevels/vliesgevels, gevelisolatie maatregelen) 
 
Bij het vaststellen van hogere waarden moet worden afgewogen of de eventuele cumulatie van 
geluid mogelijk leidt tot een onaanvaardbaar akoestisch klimaat. Het gaat hierbij zowel om bronnen 
van dezelfde soort (bijvoorbeeld verschillende wegen) als om bronnen van verschillende soorten 
(bijv. weg- en spoorweglawaai). Hierbij moet indien relevant ook rekening worden gehouden met 
vliegtuiglawaai. 
 
Een hogere waarden kan slechts worden verleend wanneer het geluidgevoelige object waarvoor de 
hogere waarde wordt aangevraagd: 
� een geluidluwe zijde heeft, waarbij 

� indien sprake is van meerdere soorten geluidsbronnen (weg, spoor en/of industrie), de 
geluidsbelasting voor elke bron onder de betreffende ten hoogst toelaatbare waarde ligt (op 
cumulatie van verschillende bronnen wordt hieronder apart ingegaan); 

� als op sterk geluidsbelaste locaties waarbij sprake is van een ‘lawaaiige’ geluidsbelasting 
(zie tabel bij begripsomschrijving) ten gevolge van meer dan één geluidsbron op meer dan 
een gevel de bovenstaande doelstelling moeilijk te realiseren is; de geluidsbelasting aan de 
geluidsluwe zijde ten minste 10 dB/dB(A) lager dan de geluidsbelasting van de hoogst 
geluidsbelaste zijde; de geluidsluwe zijde valt dan in de geluidsklasse ‘onrustig’ of lager (zie 
tabel bij begripsomschrijving); 

� in een geluidsluwe zijde ook kan worden voorzien door een bouwkundige maatregel zoals 
een loggia toe te passen. 

� een geluidluwe buitenruimte heeft, waarbij: 
� het geluidsniveau in deze buitenruimte van de woning (indien gelegen aan de bronzijde) niet 

meer dan 5 dB hoger mag zijn dan de ten hoogste toelaatbare waarde of de als geluidsluw 
aangemerkte gevel (indien de geluidsbelasting van deze hoger is dan de ten hoogste 
toelaatbare waarde). 

� ook bij andere geluidsgevoelige gebouwen naar een geluidsluwe buitenruimte wordt 
gestreefd, dit is echter geen eis. 

� indien geen geluidsluwe buitenruimte mogelijk is, serres of afsluitbare balkons kunnen 
worden toegepast. 

� ten minste 30% van het vloeroppervlak van de gebruiksruimten, waaronder ten minste 1 
slaapkamer, gelegen is aan de geluidluwe zijde 
� voor zover relevant, geldt dat op eenzelfde wijze voor andere geluidsgevoelige bebouwing: 

in scholen het merendeel van de leslokalen aan de luwe zijde etc. 
� Deze eis geldt alleen indien het betreffende plan hierin reeds inzicht kan bieden 

� de gecumuleerde geluidsbelasting niet leidt tot een onaanvaardbare geluidsbelasting 
(overschrijding van de maximale hogere waarde). Om te bepalen of hiervan sprake is wordt de 
gecumuleerde waarde weer teruggerekend naar de bronsoort, conform hoofdstuk 2 van bijlage 
1 van het Reken- en meetvoorschrift 2006. Indien relevant moet er bij de cumulatie ook rekening 
worden gehouden met vliegtuiglawaai. 

� In geval van de hoogste of op-één-na-hoogste geluidsklasse (‘Lawaaiig’ of ‘Zeer Onrustig’ uit 
tabel 2 in hoofdstuk 3), de eerstelijns bebouwing ten opzichte van de bron zodanig wordt 
gesitueerd dat zij bijdraagt aan de afscherming van het erachter gelegen gebied. 
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� de afschermende werking voor de achterliggende bebouwing moet worden aangetoond. De 
geluidsbelasting in de 2e lijnsbebouwing ligt waar mogelijk onder de ten hoogst toelaatbare 
waarde. 

� deze eisen gelden ook voor andere geluidsgevoelige bestemmingen. 
� in geval van vervangende nieuwbouw van solitaire woningen of vervangende 

nieuwbouw/verbouw van bestaande eerstelijns bebouwing zijn er situaties denkbaar waar 
het afschermende effect gering is, maar gezien de bestaande situatie en 
stedenbouwkundige structuur het wenselijk is om de woningen toch dusdanig te situeren dat 
er sprake is van een hoge geluidsbelasting. In dergelijke gevallen kan afgeweken worden 
mits het om vervangende nieuwbouw gaat en het aantal woningen niet toeneemt. De 
geluidsbelasting van de woningen mag daarbij met maximaal 1,5 dB toenemen. 

 
Artikel 5 Uitzonderingen 
 
In geval van overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, 
landschappelijke of financiële aard, kan worden afgeweken van dit beleidskader. Dit is een 
afweging van het College van Burgemeester en Wethouders. 
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4 Berekeningen 

4.1 Bepalingsmethode 

De geluidsbelastingsberekeningen zijn, per weg uitgevoerd volgens standaard rekenmethode II van 
het Reken- en Meetvoorschrift Geluid 2012 [2]. Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van het 
programma Geomilieu v4.21. 
 
Bij de berekeningen voor wegverkeer is uitgegaan van gegevens inzake: 
� de verkeersintensiteiten, onderverdeeld naar lichte, middelzware en zware motorvoertuigen; 
� de treinintensiteiten, onderverdeeld naar treintype 
� de rijsnelheden en remsnelheden; 
� het type wegdek en bovenbouw; 
� de weg-/spoorhoogte en het weg-/spoorprofiel. 
 
Daarnaast is rekening gehouden met: 
� de afstand tussen de weg en de nieuw te bouwen woning; 
� de aanwezigheid van groenstroken in verband met bodemdemping; 
� reflecties afkomstig van tegenoverliggende bebouwing; 
� afscherming vanwege tussenliggende bebouwing, schermen of wallen. 
 
De geluidsbelastingen worden berekend op de op tekening aangeleverde verkaveling. Een 
grafische weergave van de rekenmodellen en de detailligging van de gebruikte waarneempunten is 
terug te vinden in figuur 2 t/m figuur 4, Bijlage A. 
 

4.2 Rekenresultaten 

Uit de berekeningen blijkt dat de geluidsbelasting van de Rijksweg A2 maximaal Lden = 53 dB na 
aftrek bedraagt. Deze waarde overschrijdt de voorkeursgrenswaarde voor wegverkeerslawaai met 
5 dB. De overige wegen veroorzaken geen overschrijding van de voorkeursgrenswaarde. De 
overschrijdingen vinden verspreid over alle gevels plaats, al zijn de west- en noordgevels het meest 
belast. De overschrijdingen vinden met name op de eerste en de tweede verdiepingen plaats. Voor 
iedere woning is er ten minste één gevel waar zowel de begane grond als de eerste verdieping 
geluidsluw is. 
 
De geluidsbelasting vanwege het doorgaand spoor bedraagt maximaal Lden = 56 dB, een 
overschrijding van 1 dB van de voorkeursgrenswaarde voor railverkeerslawaai. Deze overschrijding 
vindt slechts eenmaal plaats, op de tweede verdieping. Op deze gevels geldt eveneens een 
verhoogde geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeer over de A2.  
 
Een volledig overzicht van de berekende geluidsbelastingen is terug te vinden in Bijlage B. 
 

4.3 Cumulatie 

Waar sprake is van één of meerdere grenswaardeoverschrijdingen is inzicht gegeven in de 
gecumuleerde geluidsbelasting. Bij de cumulatie is rekening gehouden met de geluidsbelasting 
afkomstig van doorgaande scheepvaart over het Amsterdam-Rijnkanaal voor het jaar 2030. Deze 
geluidsbelastingen zijn afkomstig van de website van de Omgevingdienst Regio Utrecht. De 
geluidsbelastingen zijn uitgedrukt in Lden [dB]. Een relevante uitsnede van de contouren voor 
scheepvaartlawaai is opgenomen in figuur 6, Bijlage D. 
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Bij de cumulatie is als uitgangspunt genomen dat scheepvaartlawaai even hinderlijk wordt ervaren 
als wegverkeerslawaai (e.e.a. gebaseerd op de hinderscores van scheepvaartlawaai en 
wegverkeerslawaai exclusief aftrek in de Gezondheidseffectscreening-systematiek van GGD 
Nederland [4]). Voor cumulatie vindt daarom nog een optelling van 5 dB plaats op het 
scheepvaartlawaai, om zo de aftrek die bij wegverkeer ook niet wordt meegenomen te verrekenen. 
 
Dit alles leidt tot een cumulatieve geluidsbelasting van maximaal Lcum,(L*VL) = 61 dB (exclusief aftrek). 
Omgezet naar railverkeersequivalenten bedraagt de cumulatieve geluidsbelasting maximaal 
Lcum,(L*RL) = 66 dB.  
 
Het scheepvaartlawaai in de omgeving bevindt zich op de maatgevende locatie op hetzelfde niveau 
als dat van het wegverkeerslawaai afkomstig van de A2. Daarmee is er sprake van twee 
vergelijkbare geluidsbronnen in het gebied. Bij een deel van de woningen is het scheepvaartlawaai 
maatgevend ten opzichte van wegeverkeerslawaai afkomstig van de A2. 
 

4.4 Beoordeling en aanbevelingen 

Voor de wegen bedraagt de geluidsbelasting maximaal Lden = 53 dB na aftrek. Hierdoor wordt de 
maximaal onthefbare grenswaarde niet overschreden. De overschrijding van de 
voorkeursgrenswaarde bedraagt maximaal 5 dB, waardoor alle woningen rondom voorzien zijn van 
een geluidsluwe buitenruimte conform het geluidsbeleid van de gemeente Stichtse Vecht. Iedere 
woning heeft bovendien minimaal één gevel waar de geluidsbelasting op de begane grond en de 
eerste verdieping de voorkeursgrenswaarde niet overschrijdt. 
 
Cumulatie leidt tot een geluidsbelasting van maximaal Lcum,(L*VL) = 61 dB, hierbij is de aftrek conform 
artikel 110g van de Wet geluidhinder niet in rekening gebracht. Deze waarde overschrijdt de 
maximaal toelaatbare grenswaarde voor buitenstedelijk wegverkeer, maar blijft ruim binnen de 
maximaal toelaatbare grenswaarde voor spoorweglawaai. Vanwege cumulatie van 
scheepvaartlawaai is er nagenoeg overal sprake van een gecumuleerde geluidsbelasting die hoger 
is dan de benodigde hogere waarde (e.e.a. zonder aftrek).  
 
Er is vanwege de twee brontypen waarvoor een hogere waarde verleend moet worden sprake van 
een tweeledig toetsingskader. Het is aan de gemeente Stichtse Vecht om te beoordelen welke 
grenswaarde (weg of rail) gehanteerd moet worden. Vanwege het strenge buitenstedelijke 
toetsingskader en de kleine overschrijding op een zeer beperkt aantal posities adviseren wij om hier 
praktisch mee om te gaan. Dit kan door maatregelen te treffen in de geluidswering van de gevel, of 
geen verblijfsruimten toe te staan achter de betreffende geveldelen. 
 
Het spoor is reeds gedeeltelijk afgeschermd door geluidsschermen. Raildempers of andere 
bronmaatregelen zijn kostbare maatregelen die gezien de grote afstand tot het spoor over een 
grote lengte moeten worden toegepast. Dit is financieel onhaalbaar. Voor het wegverkeerslawaai 
over de A2 geldt vanwege de nog grotere afstand eveneens dat bron- en/of 
overdrachtsmaatregelen over zeer grote lengte moeten worden toegepast om een significant effect 
te hebben. In het algemeen geldt hierdoor dat voor zowel weg- als railverkeer bron- en 
overdrachtsmaatregelen niet doelmatig zijn. 
 
Bij de bouwvergunningsaanvraag dient een rapport ingediend worden met daarin berekeningen van 
de gevelwering conform het Bouwbesluit 2012 om zo het binnenniveau te garanderen. Deze 
verplichting is aanwezig omdat er hogere waarden verleend moeten worden. Gezien de samenloop 
van twee geluidsbronnen adviseren wij om de maatregelen te baseren op de gecumuleerde 
geluidsbelasting. In aanvulling hierop dient minimaal 30% van de verblijfsruimten, waaronder ten 
minste één slaapkamer, aan de geluidsluwe gevel gesitueerd te zijn. 
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5 Conclusies 

In opdracht van Janssen de Jong Projectontwikkeling B.V. is onderzoek gedaan naar de 
geluidsbelasting afkomstig van wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai op de toekomstige 
woningbouw aan het Domineeslaantje te Breukelen. 
 
Uit de berekeningen blijkt dat de geluidsbelasting vanwege de relevante wegen in de omgeving 
maximaal Lden = 53 dB na aftrek bedraagt. Vanwege het doorgaand spoor bedraagt de 
geluidsbelasting maximaal Lden = 56 dB. Vanwege de verschillende bronnen wordt de 
voorkeursgrenswaarde overschreden is en een hogere grenswaarde nodig. 
 
Bron- en overdrachtsmaatregelen zijn ondoelmatig, waardoor een verbeterde geluidswering van de 
gevel nodig is om te voldoen aan de wettelijke eisen aangaande het binnenniveau. Bovendien moet 
de woningplattegrond dusdanig ontworpen zijn dat minimaal 30% van de verblijfsruimten, inclusief 
minimaal één slaapkamer, aan de geluidsluwe gevel gelegen is. 
 
Voor de cumulatieve geluidsbelasting dient door de gemeente Stichtse Vecht een standpunt 
ingenomen te worden betreffende het te hanteren toetsingskader. Op basis hiervan voldoet de 
cumulatieve geluidsbelasting wel of niet aan het gemeentelijk geluidsbeleid. Op de overige punten 
wordt aan het beleid voldaan. 
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figuur 2 Rekenmodel wegverkeer 
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figuur 3 Rekenmodel railverkeer 
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figuur 4 Detail ligging waarneempunten 
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figuur 5 Ontwerptekening Mulleners + Mulleners architecten 
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Bijlage B  

 

 Rekenresultaten weg- en railverkeerslawaai  



 

22 M+P.JJP.17.02.2 

L den [dB], na 
aftrek, 

buitenstedelijk 

L den [dB], na 
aftrek, 

binnenstedelijk 

L den [dB], na 
aftrek, 

binnenstedelijk 

L den [dB], na 
aftrek, 

binnenstedelijk L den [dB]

L den [dB], vanuit 
contouren ODRU

Rijksweg A2 Amerlandseweg Brugoprit Merwedeweg rail Scheepvaart
01.1_A 1,50 52 44 42 - 53 53 59
01.1_B 4,50 53 45 42 - 55 53 60
01.2_A 1,50 48 40 - - 47 53 -
01.2_B 4,50 50 40 40 - 50 53 59
01.2_C 7,50 51 41 42 - 52 53 59
01.3_A 1,50 43 - - - 44 53 -
01.3_B 4,50 45 - - - 47 53 -
01.4_A 1,50 41 - - - 43 53 -
01.4_B 4,50 45 - - - 47 53 -
01.4_C 7,50 49 - - - 51 53 59
01.5_A 1,50 50 41 - - 52 53 59
01.5_B 4,50 52 42 - - 54 53 59
01.5_C 7,50 53 42 - - 55 53 60
01.6_A 1,50 52 44 42 - 53 53 59
01.6_B 4,50 53 45 42 - 55 53 60
01.6_C 7,50 53 45 42 - 56 53 61
02.1_A 1,50 48 - - - 48 51 -
02.1_B 4,50 50 - - - 51 51 57
02.2_A 1,50 43 - - - 45 51 -
02.2_B 4,50 46 - - - 47 51 -
02.2_C 7,50 48 - - - 50 51 -
02.3_A 1,50 - - - - 42 51 -
02.3_B 4,50 43 - - - 46 51 -
02.3_C 7,50 48 - - - 49 51 -
02.4_A 1,50 48 40 - - 50 51 -
02.4_B 4,50 50 40 - - 53 51 57
02.4_C 7,50 52 40 - - 54 51 58
03.1_A 1,50 42 - - - 44 49 -
03.1_B 4,50 46 - - - 48 49 -
03.2_A 1,50 42 - - - 44 49 -
03.2_B 4,50 45 - - - 47 49 -
03.3_A 1,50 - - - - 40 49 -
03.3_B 4,50 43 - - - 45 49 -
03.3_C 7,50 47 - - - 49 49 -
03.4_A 1,50 45 - - - 47 49 -
03.4_B 4,50 48 - - - 50 49 -
04.1_A 1,50 41 - - - 42 48 -
04.1_B 4,50 44 - - - 46 48 -
04.1_C 7,50 49 - - - 51 48 55
04.2_A 1,50 40 - - - 42 48 -
04.2_B 4,50 43 - - - 46 48 -
04.3_A 1,50 - - - - 40 48 -
04.3_B 4,50 41 - - - 44 48 -
04.3_C 7,50 47 - - - 49 48 -
04.4_A 1,50 44 - - - 48 48 -
04.4_B 4,50 48 - - - 50 48 -
04.4_C 7,50 50 - - - 53 48 56
05.1_A 1,50 42 - - - 43 49 -
05.1_B 4,50 45 - - - 46 49 -
05.2_A 1,50 42 - - - 43 49 -
05.2_B 4,50 45 - - - 46 49 -
05.2_C 7,50 48 - - - 49 49 -
05.3_A 1,50 41 - - - 42 49 -
05.3_B 4,50 45 - - - 46 49 -
05.3_C 7,50 47 - - - 48 49 -
05.4_A 1,50 42 - - - 43 49 -
05.4_B 4,50 46 - - - 47 49 -
05.4_C 7,50 48 - - - 50 49 -
06.1_A 1,50 44 - - - 46 50 -
06.1_B 4,50 47 - - - 49 50 -
06.2_A 1,50 44 - - - 44 50 -
06.2_B 4,50 46 - - - 46 50 -
06.2_C 7,50 49 - - - 50 50 56
06.3_A 1,50 40 - - - 43 50 -
06.3_B 4,50 44 - - - 46 50 -
06.4_A 1,50 44 - - - 45 50 -
06.4_B 4,50 46 - - - 48 50 -
06.4_C 7,50 50 - - - 52 50 57
07.1_A 1,50 47 - 41 - 50 51 -
07.1_B 4,50 49 40 42 - 52 51 57
07.2_A 1,50 44 - 41 - 46 51 -
07.2_B 4,50 47 - 41 - 49 51 -
07.2_C 7,50 49 - 42 - 51 51 57
07.3_A 1,50 40 - - - 42 51 -
07.3_B 4,50 43 - - - 46 51 -
07.4_A 1,50 45 - - - 46 51 -
07.4_B 4,50 49 - - - 49 51 57
07.4_C 7,50 51 41 - - 52 51 58

wnp
hoogte 

[m] L cum (L *VL)
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L den [dB], na 
aftrek, 

buitenstedelijk 

L den [dB], na 
aftrek, 

binnenstedelijk 

L den [dB], na 
aftrek, 

binnenstedelijk 

L den [dB], na 
aftrek, 

binnenstedelijk L den [dB]

L den [dB], vanuit 
contouren ODRU

Rijksweg A2 Amerlandseweg Brugoprit Merwedeweg rail Scheepvaart
08.1_A 1,50 45 - - - 45 50 -
08.1_B 4,50 48 - - - 49 50 -
08.1_C 7,50 49 - - - 51 50 56
08.2_A 1,50 45 - - - 45 50 -
08.2_B 4,50 48 - - - 48 50 -
08.2_C 7,50 50 - 40 - 51 50 57
08.3_A 1,50 41 - - - 41 50 -
08.3_B 4,50 44 - - - 45 50 -
08.3_C 7,50 48 - - - 49 50 -
08.4_A 1,50 43 - - - 45 50 -
08.4_B 4,50 46 - - - 48 50 -
09.1_A 1,50 43 - - - 43 48 -
09.1_B 4,50 46 - - - 47 48 -
09.1_C 7,50 50 - - - 51 48 56
09.2_A 1,50 44 - - - 45 48 -
09.2_B 4,50 47 - - - 47 48 -
09.2_C 7,50 50 - - - 50 48 56
09.3_A 1,50 40 - - - 41 48 -
09.3_B 4,50 43 - - - 45 48 -
09.3_C 7,50 48 - - - 49 48 -
09.4_A 1,50 40 - - - 42 48 -
09.4_B 4,50 44 - - - 46 48 -
10.1_A 1,50 41 - - - 43 47 -
10.1_B 4,50 44 - - - 47 47 -
10.1_C 7,50 50 - - - 52 47 55
10.2_A 1,50 40 - - - 43 47 -
10.2_B 4,50 44 - - - 47 47 -
10.3_A 1,50 43 - - - 44 47 -
10.3_B 4,50 47 - - - 48 47 -
10.3_C 7,50 48 - - - 49 47 -
10.4_A 1,50 41 - - - 45 47 -
11.1_A 1,50 42 - - - 46 47 -
11.1_B 4,50 46 - - - 49 47 -
11.1_C 7,50 50 - - - 52 47 55
11.2_A 1,50 41 - - - 43 47 -
11.2_A 1,50 40 - - - 42 47 -
11.2_B 4,50 46 - - - 47 47 -
11.2_B 4,50 44 - - - 46 47 -
11.2_C 7,50 48 - - - 49 47 -
11.4_A 1,50 44 - - - 47 47 -
11.4_B 4,50 48 - - - 51 47 -
11.4_C 7,50 51 - - - 53 47 56

wnp
hoogte 

[m] L cum (L *VL)

* er is bij scheepvaartlawaai uitgegaan van eenzelfde hindercurve als wegverkeerslawaai. Dat wil zeggen dat er 5 dB is opgeteld bij de gepresenteerde waarde en vervolgens 
is meegecumuleerd.
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Bijlage C  

 

 Voorbeeldberekening 30 km/u weg  
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BEREKENING GELUIDSBELASTING WEGVERKEERSLAWAAI 
volgens Standaard-Rekenmethode I , wegverkeer RMG 2012

Situatie : JJP.17.02A
Wegverkeerslawaai : Voorbeeld 30 km/u weg
Etmaalintensiteit : 400 mvt/etm

D A N
uurpercentage periode [dag/avond/nacht] : 7,0 2,6 0,7 %

Waarneemhoogten : 2,0 m 5,0 m 8,0 m

verdeling uurintensiteit snelheid      
Verkeersintensiteiten : [%] [mvt/uur] [km/uur]

lichte motorvoertuigen : 94,0 26,3 30
middelzwaar vrachtverkeer : 5,7 1,6 30

zwaar vrachtverkeer : 0,3 0,1 30

lichte motorvoertuigen : 94,0 9,8 30
middelzwaar vrachtverkeer : 5,7 0,6 30

zwaar vrachtverkeer : 0,3 0,0 30

lichte motorvoertuigen : 96,0 2,7 30
middelzwaar vrachtverkeer : 3,8 0,1 30

zwaar vrachtverkeer : 0,2 0,0 30

Omgevingsvariabelen :
wegdektype : elementenverharding keperverband
Cwegdek lichte motorvoertuigen : 1,3 dB
Cwegdek middelzware en zware  motorvoertuigen : 2,4 dB
hoogte wegdek t.o.v. maaiveld : 0           m
horizontale afstand waarneempunt - weg : 8,0 m
geen kruispunt 0  
Etmaalintensiteit kruisende weg : 400 mvt
geen optrekcorrectie : 0 m
percentage zacht bodemgebied tussen waarneempunt - snijpunten 
begrenzingen aandachtsgebied met rijlijn : 0,0 %
afstand waarneempunt - tegenoverliggende bebouwing : 16 m
breedte aandachtsgebied : 64         m
breedte tegenoverliggende bebouwing : 100,0 m
hoogte tegenoverliggende bebouwing : 9,0 m

Berekening : h= 2,0 m h= 5,0 m h= 8,0 m
Geluidsemissie wegverkeer : 60,3 60,3 60,3 dB

Optrekcorrectie : 0,0 0,0 0,0 dB
Reflectie tegen tegenoverliggende bebouwing : -2,3 -2,3 -2,3 dB
Afstandsdemping : 9,1 9,6 10,3 dB
Bodemdemping : 0,0 0,0 0,0 dB
Luchtdemping : 0,1 0,1 0,1 dB
Meteo-correctie : 0,4 0,2 0,2 dB
Totale demping : 7,2 7,5 8,2 dB

Totale geluidsimmissie op waarneempunt L dag 53,1 52,8 52,1 dB(A)

Totale geluidsimmissie op waarneempunt L avond 48,8 48,5 47,8 dB(A)

Totale geluidsimmissie op waarneempunt L nacht 42,6 42,2 41,5 dB(A)
Resultaat :
Totale geluidsimmissie op waarneempunt L den (incl. artkel 3.5) : 53,1 52,7 52,0 dB
geluidsbelasting L den, na aftrek vgl. art. 3.4 RMG2012 : 48 48 47 dB
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Bijlage D  

 

 Contouren scheepvaartlawaai  
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figuur 6 Contouren scheepvaartlawaai 2030 afkomstig van ODRU 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 bestemmingsplan Hortense Kwartier

Bijlage 2  Verkennend bodemonderzoek
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Verkennend bodemonderzoek  
 
 

 
 

1607601A | Domineeslaantje 2-4 Breukelen 3 

SAMENVATTING1  

In de periode februari – maart 2016 is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd ter 
plaatse van de voormalige Vijverhofschool aan het Domineeslaantje 2-4 te Breukelen.  
Aanleiding tot het uitvoeren van het onderzoek is een voorgenomen onroerende zaak 
transactie (verkoop), alsmede de voorgenomen herinrichting van de locatie (aanvraag van 
een omgevingsvergunning). In tabel 1 zijn de uitvoering en de resultaten van het onderzoek 
schematisch weergegeven.  
 
Tabel 1  Onderzoeksopzet, resultaten voor- en bodemonderzoek 
  

Onderzoeksopzet  

Vooronderzoek uitgevoerd NEN 5725, standaard vooronderzoek 

Strategie bodemonderzoek NEN 5740, verdachte (deellocaties A, B, D en E) en onverdachte 
locatie (deellocatie C) 

  

Vooronderzoek  

Oppervlakte onderzoekslocatie Circa 8.910 m²  

Gebruik locatie Voormalige Vijverhofschool welke momenteel in gebruik is als 
atelierruimte, groenstroken, trottoir en parkeerplaatsen 

Bijzonderheden - 

  

Bodemonderzoek  

Bodemopbouw tot 3,0 m-mv Klei met een humeuze bovenlaag en zand 

Grondwaterstand Circa 1,6 m-mv 

Resultaten deellocatie A (voormalige ondergrondse tank) 

 Bijmengingen of bijzonderheden Sporen puin bij boring 105 

 bovengrond Geen verhoogde gehalten minerale olie 

 ondergrond Geen verhoogde gehalten minerale olie 

 grondwater Geen verhoogde gehalten 

Resultaten deellocatie B (gedempte sloot) 

 Bijmengingen of bijzonderheden Zwakke bijmengingen met puin- en/of kooldeeltjes bij de 
boringen 202 t/m 205 
Aanwezigheid van een zandlaag (niet gebiedseigen, mogelijke 
demping) 

 zandlaag (niet gebiedseigen) Geen verhoogde gehalten 

 grondwater Geen verhoogde gehalten 

Resultaten deellocatie C (overig onverdacht terrein) 

 Bijmengingen of bijzonderheden Zwakke bijmengingen met puin- en/of kooldeeltjes bij vrijwel alle 
boringen 
Matige bijmengingen met puin- en kooldeeltjes in de ondergrond 
bij boring 318 

 Bovengrond boring 309 Sterk verhoogde gehalten lood en zink 
Licht verhoogde gehalten cadmium, kobalt, koper, kwik en nikkel 

 Bovengrond overige boringen Licht verhoogde gehalten cadmium, kobalt, koper, kwik, nikkel, 
lood, zink, PCB en PAK 

 zintuiglijke verontreinigde ondergrond 
boring 318 

Matig verhoogd gehalte nikkel 
Licht verhoogde gehalten kobalt, koper, kwik, molybdeen, lood, 
zink en PAK 

 Ondergrond overige boringen Licht verhoogd gehalte kwik 

 grondwater Zie deellocaties A, B en E 

                                           
1  Voor een juiste interpretatie van de uitvoering en resultaten van het onderzoek dient de gehele rapportage 

te worden gelezen 
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Resultaten deellocatie D (voormalige boomgaard) 

 Bijmengingen of bijzonderheden Zwakke bijmengingen met puin- en/of kooldeeltjes bij alle 
boringen 

 bovengrond Licht verhoogde gehalten hexachloorbenzeen, DDD en DDE 

 ondergrond Niet onderzocht 

 grondwater Niet onderzocht 

Resultaten deellocatie E (voormalige spuiterij, hout- en metaalbewerking en verfopslag) 

 Bijmengingen of bijzonderheden Zwakke bijmengingen met puin- en/of kooldeeltjes bij vrijwel alle 
boringen 

 bovengrond Licht verhoogde gehalten koper, kwik, nikkel, lood, zink, PCB en 
PAK 

 ondergrond Geen verhoogde gehalten 

 grondwater Licht verhoogd gehalte barium 

  

 
Eindconclusie 
Op basis van bovenstaande wordt het volgende geconcludeerd: 

- Deellocatie A: Voormalige ondergrondse tank  de hypothese 'verdachte locatie' houdt 
geen stand. Geen van de onderzochte parameters is aangetoond in een gehalte boven 
de streef-/achtergrondwaarde; 

- Deellocatie B: Gedempte sloot  de hypothese 'verdachte locatie' houdt geen stand. 
In de aangetroffen gebiedsvreemde zandlaag en het grondwater is geen van de 
onderzochte parameters aangetoond in een gehalte boven de streef-
/achtergrondwaarde. Op basis van de resultaten van de overige deellocaties is het 
echter wel aannemelijk dat de hier aanwezige (gebiedseigen) kleiige bodemlaag met 
bijmengingen aan puin- en kooldeeltjes wel licht verhoogde gehalten aan diverse 
parameters bevat; 

- Deellocatie C: Overige onverdacht terrein  de hypothese 'onverdachte locatie' houdt 
geen stand. In de vaste bodem zijn diverse parameters aangetoond in gehalten boven 
de achtergrondwaarden. Plaatselijk (boringen 309 en 318) worden matig tot sterk 
verhoogde gehalten nikkel, lood en/of zink aangetoond in de vaste bodem; 

- Deellocatie D: Voormalige boomgaard  de hypothese 'verdachte locatie' houdt stand. 
Diverse aan de boomgaard te relateren onderzochte parameters zijn aangetoond in 
een gehalte boven de achtergrondwaarde; 

- Deellocatie E: Voormalige spuiterij, hout- en metaalbewerking en verfopslag  de 
hypothese 'verdachte locatie' houdt stand. Diverse onderzochte parameters zijn 
aangetoond in een gehalte boven de streef-/achtergrondwaarde. Vermoedelijk zijn de 
aangetoonde licht verhoogde gehalten echter te wijten aan de algemene kwaliteit van 
de bovengrond ter plaatse en niet aan de voormalige aanwezigheid van de spuiterij, 
hout- en metaalbewerking en verfopslag. 

 
In hoeverre de vastgestelde bodemkwaliteit een belemmering vormt voor de voorgenomen 
verkoop is afhankelijk van hetgeen tussen de betrokken partijen wordt overeengekomen.  
In hoeverre de vastgestelde bodemkwaliteit een belemmering vormt voor de voorgenomen 
herontwikkeling is onder andere afhankelijk van de uitkomsten van het nog uit te voeren 
nader bodemonderzoek en het voorgenomen toekomstig gebruik van de locatie. 
 
Aanbevelingen 
Op basis van de Wet bodembescherming is een nader onderzoek naar de aard, mate, omvang 
en oorzaak van de aangetoonde matig tot sterk verhoogde gehalten nikkel, lood en/of zink in 
de vaste bodem bij de boringen 309 en 318 noodzakelijk. Door de gemeente Stichtse Vecht 
is echter aangegeven dat dit in deze fase van het verkoopproces nog niet wenselijk is. 
 
Bij afvoer van grond of verhardingsmaterialen van de locatie kan een aanvullend onderzoek 
verlangd worden.  
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1 INLEIDING 

In opdracht van de Omgevingsdienst regio Utrecht, namens de gemeente Stichtse Vecht, is 
door PJ Milieu BV in de periode februari – maart 2016 een verkennend bodemonderzoek 
uitgevoerd ter plaatse van de voormalige Vijverhofschool aan het Domineeslaantje 2-4 te 
Breukelen.  
 
Aanleiding 
Aanleiding tot het uitvoeren van het onderzoek is een voorgenomen onroerende zaak 
transactie (verkoop), alsmede de voorgenomen herinrichting van de locatie (aanvraag van 
een omgevingsvergunning).  
 
Doelstelling 
Het doel van het verkennend bodemonderzoek is het vaststellen van de actuele 
bodemkwaliteit. Een nadere uitwerking van de doelstelling is omschreven in paragraaf 2.3. 
 
Normering en verantwoording  
Voor een adequate invulling van veld- en laboratoriumonderzoek is locatiespecifieke 
informatie verzameld. De te hanteren werkwijze voor uitvoering van dit historisch onderzoek 
is gebaseerd op de NEN 57252. Het aansluitend uitgevoerde verkennend bodemonderzoek is 
gebaseerd op de NEN 57403. 
 
Indeling rapport 
In de rapportage worden de wijze van uitvoering en de resultaten van het onderzoek 
besproken. Op de volgende pagina’s geven wij de resultaten van het vooronderzoek en het 
veld- en laboratoriumonderzoek weer. Het rapport sluit af met conclusies en aanbevelingen. 
 
Dit onderzoek is uitgevoerd met de grootst mogelijke nauwkeurigheid en conform de daarvoor 
opgestelde normen en richtlijnen. Desondanks dient opgemerkt te worden dat een 
bodemonderzoek slechts bestaat uit een steekproef, waarbij een relatief gering aantal 
boringen en analyses uitgevoerd worden. Het kan niet geheel uitgesloten worden dat op de 
locatie een verontreiniging aanwezig is, die bij dit onderzoek niet aangetroffen is. 
 
Tenslotte wordt opgemerkt dat PJ Milieu BV geen financieel of zakelijk belang heeft bij de 
kwaliteit van de onderzochte locatie. 
 

                                           
2  NEN 5725, Bodem. Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek,  

Delft 2009 
3  NEN 5740, Bodem. Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek, Delft 2009 



Verkennend bodemonderzoek  
 
 

 
 

1607601A | Domineeslaantje 2-4 Breukelen 6 

2 VOORONDERZOEK 

2.1 Werkwijze 

Het vooronderzoek heeft betrekking op de onderzoekslocatie en de omgeving. De volgende 
bronnen zijn geraadpleegd:  

 het Kadaster; 
 de opdrachtgever; 
 het Bodemloket en andere websites; 
 de Grondwaterkaart van Nederland en/of het DINOloket. 

Voorafgaand aan de uitvoering van het bodemonderzoek zijn de onderzoekslocatie en de 
omgeving geïnspecteerd. 
 
Onder bijlage 6 zijn opgenomen: 

 een kadastrale kaart; 
 het topografisch overzicht; 
 een situatietekening. 

 
In paragraaf 2.2 wordt het één en ander beknopt verwoord en geïnterpreteerd weergegeven. 
Daarnaast wordt relevante aanvullende informatie verstrekt.  
 

2.2 Resultaten vooronderzoek 

2.2.1 Onderzoekslocatie 

Topografische en algemene gegevens 
Enkele (topografische) gegevens van de onderzoekslocatie zijn weergegeven in tabel 2.  
 
Tabel 2   Topografische en algemene gegevens locatie  
  

Algemeen  

Adres onderzoekslocatie Domineeslaantje 2-4 Breukelen 

Gemeente Stichtse Vecht 

Kadastrale aanduiding Gemeente Breukelen-Nijenrode, sectie B, perceel 3716, 4683 ged., 4764, 
4765, 4857, 4858 ged. en 4919 ged.  

Artikel 55 Ten aanzien van het perceel 4683 is een aantekening in het kader van het 
artikel 55 Wet bodembescherming opgenomen. Dit houdt in dat bij het 
Kadaster bodeminformatie geregistreerd is. Deze aantekening heeft geen 
betrekking op het deel van het perceel welke tot de onderzoekslocatie 
behoort maar heeft betrekking op een aan de Wilhelminastraat 39 
aanwezige verontreiniging met gechloreerde koolwaterstoffen welke zich 
heeft verspreid tot op een gering deel van het perceel 4683.  

Oppervlakte onderzoekslocatie Circa 8.910 m² 

X-coördinaat 128.323 

Y-coördinaat 464.867 

  

 
Huidig gebruik 
Op Domineeslaantje 2-4 is een voormalig schoolgebouw gesitueerd. Het pand wordt nu 
verhuurd als atelierruimte voor onder andere kunstenaars. Het schoolgebouw is voorzien van 
een binnentuin welke deels verhard is met tegels. 
Buiten het pand is de onderzoekslocatie in gebruik als (voormalig) schoolplein, groenstroken, 
trottoir en parkeerplaatsen. De locatie is uitpandig ten dele verhard met tegels en klinkers. 
Tijdens de visuele inspectie van de locatie zijn geen bodembedreigende activiteiten 
aangetroffen. In bijlage 6 is een situatietekening opgenomen. 
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Historisch gebruik  
De gegevens omtrent de historie van de locatie zijn verstrekt door de opdrachtgever. Uit de 
verstrekte gegevens blijkt het volgende: 

- Het schoolgebouw is gebouwd in 1966 en in de jaren 1967, 1974 en 1996 uitgebreid; 
- Aan de oostzijde van het pand is een voormalige ondergrondse tank voor de opslag 

van huisbrandolie (9.500 liter) aanwezig. De tank is op 21 november 1992 inwendig 
gereinigd en afgevuld met zand. In de vaste bodem rondom de tank is zintuiglijk geen 
bodemverontreiniging waargenomen; 

- Aan de voorzijde van het schoolgebouw heeft in het verleden van oost naar west een 
sloot gelegen. Deze sloot is in het verleden gedempt. Het is niet bekend wat de 
kwaliteit en samenstelling van het dempingsmateriaal is geweest; 

- Aan de oostzijde van de onderzoekslocatie (gedeelte van het perceel 4857) is in het 
verleden een boomgaard aanwezig geweest. In de periode dat de boomgaard in 
gebruik is geweest, was het gebruik van organochlorbestrijdingsmiddelen (o.a. DDD, 
DDE en DDT) nog toegestaan; 

- In een deel van het deel van de school dat in 1974 is aangebouwd (westzijde pand) 
waren ruimtes aanwezig welke in gebruik waren als spuiterij, hout- en 
metaalbewerking en verfopslag. 

 
Van de locatie zijn enkele bodemonderzoeksrapporten bekend. In tabel 3 zijn gegevens uit 
deze rapporten beknopt weergegeven.  
 
Tabel 3  Voorgaande bodemonderzoeken 
  

Type onderzoek Beperkt verkennend bodemonderzoek 

Onderzoeksbureau Kosterman Milieu-techniek 

Datum rapport April 1996 

Kenmerk rapport vk250496 

Aanleiding Aanvraag bouwvergunning 

Resultaten bovengrond Licht verhoogde gehalte lood 

Resultaten ondergrond Analytisch niet onderzocht 

Resultaten grondwater Niet onderzocht 

Conclusies De locatie is van multifunctionele kwaliteit 

Aanbevelingen - 

  

Type onderzoek Verkennend bodemonderzoek 

Onderzoeksbureau Milieutechniek Zonneveld en Verhoef BV 

Datum rapport April 1995 

Kenmerk rapport BO5062 

Aanleiding Mogelijke herontwikkeling met woningbouw 

Resultaten bovengrond Licht verhoogde gehalten koper, kwik, lood, nikkel, zink en PAK. Opgemerkt 
wordt dat het gehalte PAK destijds matig verhoogd was. 

Resultaten ondergrond Licht verhoogd gehalte nikkel 

Resultaten grondwater Licht verhoogde gehalten chroom, lood, tolueen, ethylbenzeen, xylenen, 
naftaleen en een verhoogde fenolindex 

Conclusies Geen belemmering voor de bouw van de woningen 

Aanbevelingen - 

  

 
Toekomstig gebruik 
Men is voornemens de onderzoekslocatie te verkopen en vervolgens te herontwikkelen. Wat 
de invulling van de herontwikkeling is, is nog niet bekend.  
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Asbest 
Tijdens de visuele inspectie van Domineeslaantje 2-4 is expliciet gelet op het voorkomen van 
asbestverdachte materialen op het maaiveld. Deze zijn niet aangetroffen.  
Er zijn verder geen aanwijzingen (bijvoorbeeld puinverhardingen of informatie uit het 
bouwarchief) verkregen voor de aanwezigheid van asbest in de bodem van de locatie. 
 

2.2.2 Omgeving 

Definiëring omgeving 
De omgeving wordt gedefinieerd als de onderzoekslocatie en een ‘strook grond’ hieromheen 
tot een afstand van maximaal 25 meter.  
 
Gebruik 
De onderzoekslocatie is gelegen in een omgeving welke te karakteriseren is als een 
woongebied. Voor zover bekend blijft dit gebruik ongewijzigd. Ten westen van de 
onderzoekslocatie is het Amsterdam Rijnkanaal gelegen. Ten zuiden van de onderzoekslocatie 
ligt eveneens een watergang (Kerkvaart). 
 
Bodeminformatie 
Van de direct aangrenzende percelen zijn geen relevante gegevens bekend met betrekking 
tot (voormalige) bodembedreigende activiteiten. Ook zijn van deze percelen geen gegevens 
bekend van uitgevoerde bodemonderzoeken. 
 
Van het verder gelegen perceel Wilhelminastraat 39a is wel veel bodeminformatie bekend. 
Deze locatie was in het verleden in gebruik als o.a. gereedschapswerktuigenfabriek, 
(huishoudelijke) metaalwarenfabriek, metaalgieterij, houtmeubelfabriek, smederij, kettingen 
en verenfabriek, kolenoverslagbedrijf en brandstoffengroothandel. Door deze activiteiten zijn 
op de locatie bodemverontreinigingen ontstaan, welke middels diverse bodemonderzoeken in 
beeld zijn gebracht. Ook is in 2015 een evaluatie van een sanering opgesteld voor deze locatie. 
De bodemonderzoeken en overige bodemrapporten zijn niet voorhanden bij PJ Milieu BV en 
niet ingezien.  
Wel blijkt uit enkele beschikbare gegevens dat o.a. een verontreiniging met gechloreerde 
koolwaterstoffen in het grondwater aanwezig is welke zich verspreid heeft in de richting van 
onderhavige onderzoekslocatie. De verontreiniging heeft zich echter niet verspreid tot op 
onderhavige onderzoekslocatie maar eindigt ter hoogte van de kruising Domineeslaantje / 
Wilhelminastraat. 
  
Bodemopbouw en geohydrologie 
Ten behoeve van de bodemopbouw en geohydrologische situatie wordt o.a. gebruik gemaakt 
van de volgende bronnen: informatie van de provincie over de ligging van 
grondwaterbeschermingsgebieden, DINOloket en Grondwaterkaart van Nederland (kaartblad 
31 oost, GWK 21).  
Regionaal is de bodemopbouw tot circa 10 m-mv heterogeen, globaal is de opbouw een 
deklaag van klei en veen met zandpakketten. De regionale grondwaterstroming is oostelijk 
gericht (kwel vanuit Amsterdam-Rijnkanaal). De onderzoekslocatie bevindt zich niet in een 
grondwaterbeschermingsgebied. 
 
Achtergrondgehalten 
De gemeente Stichtse Vecht beschikt over een bodemkwaliteitskaart. De locatie is gelegen 
binnen zone Wonen.  

 
  



Verkennend bodemonderzoek  
 
 

 
 

1607601A | Domineeslaantje 2-4 Breukelen 9 

2.3 Hypothese en onderzoeksopzet 

Op basis van de resultaten van het vooronderzoek wordt verwacht dat op een deel van de 
locatie sprake zal zijn van aanwezigheid van bodemverontreiniging (verdachte locaties). Het 
verkennend bodemonderzoek wordt uitgevoerd conform de NEN 5740.  
 
Op basis van de op dit moment bekende gegevens wordt ten behoeve van het onderzoek de 
volgende deellocaties onderscheiden: 
 
Tabel 4  Te onderscheiden deellocaties 

DL Omschrijving V/O Verwachte stoffen Oppervlakte / 
inhoud 

     

A Voormalige ondergrondse brandstoftank V minerale olie en/of vluchtige 
aromaten in grond en/of 
grondwater 

9.500 liter 

B Gedempte sloot V NEN-parameters voor grond 
en grondwater 

750 m2 

C overige onverdacht terrein O - 7.125 m2 

D Voormalige boomgaard V Organochloorbestrijdings-
middelen (OCB) 

825 m2 

E Voormalige spuiterij, hout- en 
metaalbewerking en verfopslag 

V NEN-parameters voor grond 
en grondwater 

210 m2 

     
DL = deellocatie 
V/O = verdachte of onverdachte locatie ten aanzien van bodemverontreiniging 
 
Het algemene doel van verkennend bodemonderzoek is: het vaststellen van de actuele 
bodemkwaliteit. Formeel (volgens de NEN 5740) is de doelstelling in deze situatie als volgt:  

- Deellocatie A: vaststellen of de aanwezigheid van een ondergrondse opslagtank heeft 
geleid tot gehalten aan verontreinigende stoffen in de grond en het freatische 
grondwater boven respectievelijk de achtergrondwaarde en de streefwaarde; 

- Deellocatie B en E: het vaststellen of de vooronderstelde verontreinigingskernen ook 
daadwerkelijk op de vermoede plaatsen aanwezig zijn en in hoeverre de 
verontreinigende stoffen in de grond en het freatisch grondwater respectievelijk de 
achtergrondwaarde en de streefwaarde overschrijden; 

- Deellocatie D: het bepalen van de aard van een heterogeen verdeelde verontreinigende 
stof op schaal van monsterneming. Tevens wordt vastgesteld of de concentraties van 
de vermoede verontreinigende stof in de grond en het freatische grondwater boven 
respectievelijk de achtergrondwaarde en de streefwaarde wordt aangetroffen; 

- Deellocatie C: het aantonen dat op de onderzoekslocatie redelijkerwijs gesproken geen 
verontreinigende stoffen aanwezig zijn in de grond of het freatisch grondwater in 
gehalten boven respectievelijk de achtergrondwaarde en de streefwaarde. 

In de onderstaande tabellen zijn de gehanteerde onderzoeksstrategie (NEN-5740) en het 
daarop gebaseerde veld- en laboratoriumwerkzaamheden per deellocatie schematisch 
weergegeven.  
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Tabel 5  Onderzoeksstrategie en veld- en laboratoriumonderzoek deellocatie A 
A - Voormalige ondergrondse brandstoftank 
Onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie met één of meer ondergrondse opslagtanks (VEP-OO) 

Veldonderzoek 
Aantal boringen en peilbuizen 

 Laboratoriumonderzoek 
Aantal (meng)monsters 

Boring tot èn boring tot waarvan Grond Grondwater 

1,0 m 0,5 m – o.z. 
tank 

peilbuis Bovengrond Ondergrond  

      

2 3 1 2 2 1 

   Minerale olie en 
organische stof 

Minerale olie en 
organische stof 

Standaardpakket 
grondwater 

      

 
Tabel 6  Onderzoeksstrategie en veld- en laboratoriumonderzoek deellocatie B 
B - Gedempte sloot 
Onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie met een plaatselijke bodembelasting met een duidelijke 
verontreinigingskern (VEP) 

Veldonderzoek 
Aantal boringen en peilbuizen 

 Laboratoriumonderzoek 
Aantal (meng)monsters 

Boring tot èn boring tot waarvan Grond 

 

Grondwater 

0,5 m grondwater peilbuis  

     

- 5 1 1 1* 

   Standaardpakket grond Standaardpakket grondwater 

     
*: indien zintuiglijk geen verontreiniging wordt aangetroffen zal de peilbuis worden geplaatst ter hoogte van de 
kruising Domineeslaantje / Wilhelminastraat in verband met de nabij aanwezige grondwaterverontreiniging met 
gechloreerde koolwaterstoffen 
 
Tabel 7  Onderzoeksstrategie en veld- en laboratoriumonderzoek deellocatie C  
C - overige onverdacht terrein 
Onderzoeksstrategie voor een onverdachte niet-lijnvormige locatie (ONV-NL) 

Veldonderzoek 
Aantal boringen en peilbuizen 

 Laboratoriumonderzoek 
Aantal (meng)monsters 

Boring tot èn boring tot waarvan Grond Grondwater 

0,5 m grondwater peilbuis Bovengrond Ondergrond  

      

13 6 -*  3 2 -* 

   Standaardpakket 
grond 

Standaardpakket 
grond 

 

      
*: grondwateronderzoek wordt gecombineerd met de verdachte deellocaties 
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Tabel 8  Onderzoeksstrategie en veld- en laboratoriumonderzoek deellocatie D 
D - Voormalige boomgaard 
Onderzoeksstrategie voor een verdachte niet-lijnvormige locatie, diffuse bodembelasting, heterogeen verdeelde 
verontreiniging op schaal van monsterneming (VED-HE-NL) 

Veldonderzoek 
Aantal boringen en peilbuizen 

 Laboratoriumonderzoek 
Aantal (meng)monsters 

Boring tot èn boring tot èn boring met Grond Grondwater 

0,5 m grondwater peilbuis Bovengrond Ondergrond  

      

7 - - 3 - - 

   Organochloor-
bestrijdings-

middelen (OCB)  

  

      

 
Tabel 9  Onderzoeksstrategie en veld- en laboratoriumonderzoek deellocatie E 
E – voormalige spuiterij, hout- en metaalbewerking en verfopslag 
Onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie met een plaatselijke bodembelasting met een duidelijke 
verontreinigingskern (VEP) 

Veldonderzoek 
Aantal boringen en peilbuizen 

 Laboratoriumonderzoek 
Aantal (meng)monsters 

Boring tot èn boring tot waarvan Grond Grondwater 

0,5 m grondwater peilbuis Bovengrond Ondergrond  

      

- 4 1 1 1 1 

   Standaardpakket 
grond 

Standaardpakket 
grond 

Standaardpakket 
grondwater 

      

 
Inpandig worden, op verzoek van de opdrachtgever, geen boringen verricht. Aanvullend 
onderzoek naar asbest in de bodem wordt, op basis van de resultaten van het vooronderzoek, 
op voorhand niet noodzakelijk geacht. De locatie is ten aanzien van asbest als onverdacht te 
beschouwen. 
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3 VELDONDERZOEK 

3.1 Uitvoering 

Het veldonderzoek is uitgevoerd door gecertificeerde personen van PJ Milieu BV (bijlage 1, 
verklaring onafhankelijkheid uitvoering veldwerk) conform de Beoordelingsrichtlijn voor het 
SIKB-procescertificaat voor veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek (BRL SIKB 2000) 
en de protocollen 20014 en 20025. 
 
Op 18 februari 2016 is het veldwerk uitgevoerd als omschreven in paragraaf 2.3. De verrichte 
boringen en de geplaatste peilbuis zijn als volgt gecodeerd: 

- Deellocatie A: nrs. 101 t/m 105; 
- Deellocatie B: nrs. 201 t/m 205; 
- Deellocatie C: nrs. 301 t/m 319; 
- Deellocatie D: nrs. 401 t/m 407; 
- Deellocatie E: nrs. 501 t/m 504.  

Het grondwater is bemonsterd op 25 februari 2016. Gelijktijdig zijn de stand, de zuurgraad 
(pH), het geleidingsvermogen (ec) en de troebelheid van het grondwater bepaald.  
De situering van de boorpunten is aangegeven op de tekening (bijlage 6). Een uitgebreide 
omschrijving van de onderzoeksmethodiek is opgenomen in bijlage 4. 
 

3.2 Resultaten 

In bijlage 1 is van elke boring een boorprofiel opgenomen. De globale bodemopbouw van de 
locatie is in tabel 10 omschreven. 
 
Tabel 10  Globale bodemopbouw onderzoekslocatie 

Traject (m-mv) Lithologische beschrijving 

  

0,0 – 0,7 Klei, zwak zandig, zwak humeus 

0,7 – 1,5 Klei, zwak zandig 

1,5 – 3,0 Zand, zeer fijn tot matig fijn, zwak tot sterk siltig, plaatselijk een klei- of veenlaagje 

  
m-mv = meter minus maaiveld 
 
Zintuiglijke waarnemingen vaste bodem 
Bij de uitvoering van het veldwerk zijn bij diverse boringen bijmengingen aangetroffen. De 
aangetroffen bijmengingen zijn weergegeven in tabel 11 en in de boorstaten in bijlage 1.  
 
  

                                           
4  Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en 

waterpassen 
5  Het nemen van grondwatermonsters 
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Tabel 11  Aangetroffen bijmengingen en bijzonderheden 

Boring Traject (m-mv) Bijmengingen en bijzonderheden 

   

105 0,15 – 0,5 Sporen puin 

202 0,0 – 0,5 Zwak puinhoudend, sporen kolen 

203 0,1 – 0,5 Zwak puinhoudend, sporen kolen 

204 0,0 – 0,8 Zwak puinhoudend 

205 0,0 – 0,5 Zwak puinhoudend 

 0,5 – 1,1 Sporen puin 

 1,1 Gestuit op een handmatig ondoordringbare laag 

301 0,05 – 0,55 Zwak puinhoudend, zwak koolhoudend 

302 0,05 – 0,5 Sporen puin, sporen kolen 

303 0,2 – 0,55 Sporen puin, sporen kolen 

304 0,05 – 0,5 Zwak puinhoudend, sporen kolen 

305 0,0 – 0,5 Zwak puinhoudend, sporen kolen 

306 0,15 – 1,1 Sporen puin, sporen kolen 

307 0,05 – 0,55 Sporen aardewerk, sporen schelpen, zwak roesthoudend 

308 0,05 – 0,5 Sporen puin 

309 0,0 – 0,3 Zwak puinhoudend, zwak koolhoudend, sporen aardewerk 

310 0,0 – 0,55 Sporen puin, sporen kolen 

311 0,0 – 0,5 Zwak puinhoudend, sporen kolen 

312 0,0 – 0,5 Sporen puin 

313 0,3 – 0,5 Sporen baksteen 

315 0,0 – 0,5 Sporen puin 

316 0,0 – 0,5 Zwak puinhoudend, sporen kolen 

318 0,55 – 0,65 Matig puinhoudend, matig koolhoudend 

401 0,0 – 0,2 Sporen puin 

402 0,0 – 0,5 Sporen puin, sporen kolen 

403 0,0 – 0,3 Sporen puin, sporen kolen 

 0,3 – 0,5 Zwak puinhoudend 

404 0,0 – 0,3 Sporen puin, sporen kolen 

 0,3 – 0,5 Zwak puinhoudend 

405 0,0 – 0,4 Sporen puin, sporen kolen 

 0,4 – 0,5 Sporen puin 

406 0,0 – 0,2 Zwak puinhoudend, sporen kolen 

 0,2 Gestuit op een handmatig ondoordringbare laag 

407 0,0 – 0,4 Sporen puin, sporen kolen 

 0,4 – 0,5 Sporen puin 

501 0,2 – 0,5 Sporen puin, sporen kolen 

 0,5 – 0,7 Sporen puin, zwak koolhoudend 

502 0,0 – 0,3 Sporen puin 

 0,3 – 0,55 Sporen puin, sporen kolen 

 0,55 – 1,1 Sporen puin 

503 0,0 – 0,5 Sporen kolen 

   
m-mv = meter minus maaiveld 
 
Gezien de de mate van bijmengingen aan puin wordt niet verwacht dat de bodem ter plaatse 
asbest bevat in een gehalte boven de interventiewaarde van 100 mg/kg d.s. Op het maaiveld 
en in het omhoog gebrachte materiaal zijn ook geen asbestverdachte materialen aangetroffen.  
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Grondwaterstand, zuurgraad, geleidingsvermogen en troebelheid 
In tabel 12 zijn de resultaten van de veldmetingen aan het grondwater schematisch 
weergegeven.  
 
Tabel 12  Veldmetingen grondwater 

Peilbuis Datum 
monstername 

Grondwaterstand  
(m-mv) 

Zuurgraad  
(-) 

Geleidbaarheid 
(µS/cm) 

Troebelheid 
(NTU) 

      

104 25 februari 2016 1,73 7,86 361 13,5 

203 25 februari 2016 1,60 6,92 716 5,04 

501 25 februari 2016 1,55 7,01 903 32,2 

      

 
De in tabel 12 genoemde waarden aan zuurgraad en geleidbaarheid kunnen als normaal 
beschouwd worden. De troebelheid bij de peilbuizen 104 en 501 is hoger dan 10 NTU. Ondanks 
goed voorpompen en een laag afpompdebiet is geen helder watermonster verkregen. Dit kan 
van invloed zijn op het analyseresultaat. 
 
Zintuiglijke waarnemingen grondwater 
In tabel 13 zijn de zintuiglijke waarnemingen bij de watermonstername schematisch 
weergegeven. 
 
Tabel 13  Zintuiglijke waarnemingen grondwater 

Peilbuis Drijf-/zaklagen Goed-/slechtlopend Belucht 

    

104 Nee  Goedlopend  Nee  

203 Nee  Goedlopend  Nee  

501 Nee  Goedlopend  Nee  
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4 LABORATORIUMONDERZOEK  

4.1 Uitvoering 

De verzamelde monsters zijn ter analyse aangeboden aan het RvA-geaccrediteerde 
laboratorium Eurofins Analytico Milieu B.V. te Barneveld.  
 
De resultaten van het veldonderzoek geven geen aanleiding meerdere (meng)monsters te 
onderzoeken of andere analyses uit te voeren dan conform de gehanteerde strategie (zie 
paragraaf 2.3). De analyseresultaten geven wel aanleiding extra monsters te onderzoeken. 
 
In tabel 14 zijn de monsteromschrijvingen en de stoffen waarop de betreffende monsters zijn 
onderzocht, schematisch weergegeven.  
 
Tabel 14  Monsteromschrijvingen en geanalyseerde parameters 

DL Monstercode Boringen Traject (m-mv)* Geanalyseerde parameters 

     

 Grond    

A 101-1 101 0,05 – 0,4 Minerale olie en organische stof 

A 102-1 102 0,05 – 0,2 Minerale olie en organische stof 

A 104-1 104 1,5 – 2,0 Minerale olie en organische stof 

A MM-101 103, 104, 105 2,5 – 3,0 Minerale olie en organische stof 

B MM-201 201 en 202 0,05 – 1,5 Standaardpakket bodem6, lutum en organische stof 

C 318-2 318 0,55 – 0,65 Standaardpakket bodem, lutum en organische stof 

C MM-301 301 en 309 0,0 – 0,55 Standaardpakket bodem, lutum en organische stof 

C MM-302 302, 303, 304, 305, 
306, 310, 311 en 316  

0,0 – 0,55 Standaardpakket bodem, lutum en organische stof 

C MM-303 307, 308, 312, 313 
en 315 

0,0 – 0,55 Standaardpakket bodem, lutum en organische stof 

C MM-304 303, 310, 314 en 316 0,5 – 1,5 Standaardpakket bodem, lutum en organische stof 

C 301-1 301 0,05 – 0,55 Zware metalen, lutum en organische stof 

C 309-1 309 0,0 – 0,3 Zware metalen, lutum en organische stof 

C 318-3 318 0,65 – 1,05 Nikkel, lutum en organische stof 

D MM-401 401 en 402 0,0 – 0,3 Organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB), lutum en 
organische stof 

D MM-402 403, 404 en 407  0,0 – 0,3 OCB, lutum en organische stof 

D MM-403 405 en 406 0,0 – 0,3 OCB, lutum en organische stof 

E MM-501 501 t/m 503 0,0 – 0,55 Standaardpakket bodem, lutum en organische stof 

E MM-502 502 t/m 504 1,0 – 1,5 Standaardpakket bodem, lutum en organische stof 

     

 Grondwater    

A 104-1-1 104 2,0 – 3,0 Standaardpakket grondwater7 

B 203-1-1 203 2,0 – 3,0 Standaardpakket grondwater 

E 501-1-1 501 1,9 – 2,9 Standaardpakket grondwater 

     
DL = deellocatie    
MM = mengmonster 
* = het betreft de minimale en maximale monsternamediepte. Op het analysecertificaat is het 

monsternametraject per boring weergegeven 

                                           
6  Droge stof, metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, molybdeen, nikkel, lood en zink), minerale olie 

(GC), PAK (10) en PCB (7) 
7  Metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, molybdeen, nikkel, lood en zink), aromaten (BTEXN), 

styreen, VOCL (11), vinylchloride, 1,1 dichlooretheen, chloorpropanen (3), bromoform en minerale olie (GC) 
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4.2 Analyseresultaten 

De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 2.  
De analyseresultaten zijn getoetst met behulp van BoToVa aan de achtergrond-/streef8- en 
interventiewaarden. Verdere informatie over het toetsingskader is opgenomen in bijlage 5.  
Het resultaat van de toetsing is in bijlage 3 numeriek weergegeven. In onderstaande tabellen 
is het resultaat van de toetsing verwoord9 opgenomen voor respectievelijk de grond en het 
grondwater. 
 
  

                                           
8  Het betreffen de door de gemeente vastgestelde locatiespecifieke achtergrondwaarden (zie 

bodemkwaliteitskaart) en/of de landelijk vastgestelde generieke waarden (AW2000) 
9   

• niet verhoogd: het gehalte overschrijft de achtergrond-/streefwaarde niet; er is in principe sprake van 
een ‘schoon’ monster (NB: ook de als licht verhoogd gerapporteerde ‘parameters * factor 0,7’ kunnen 
als ‘niet verhoogd’ worden beschouwd, indien alle individuele parameters de detectiegrens AS3000 niet 
overschrijden) 

• licht verhoogd: het gehalte overschrijdt de achtergrond-/streefwaarde, maar de tussenwaarde (het 
gemiddelde van de achtergrond-/streef- en interventiewaarde) wordt niet overschreden. De 
verontreiniging is naar verwachting dermate gering dat veelal geen nadere actie (onderzoek of sanering) 
noodzakelijk is 

• matig verhoogd: het gehalte overschrijdt de tussenwaarde. Nader onderzoek zal worden aanbevolen 
om te bepalen of er inderdaad sprake is van relevante bodemverontreiniging sterk verhoogd: het 
gehalte overschrijdt de interventiewaarde. Nader onderzoek naar de aard, mate, omvang en oorzaken 
van de verontreiniging is in de meeste gevallen noodzakelijk 

• sterk verhoogd: het gehalte overschrijdt de interventiewaarde. Nader onderzoek naar de aard, mate, 
omvang en oorzaken van de verontreiniging is in de meeste gevallen noodzakelijk 
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Tabel 15  Monsteromschrijving grond(meng)monsters en resultaat toetsing 

DL Monstercode Boringen Grondsoort* Bijmengingen** Resultaat toetsing*** 

      

A 101-1 101 Zand  - - 

A 102-1 102 Zand  - - 

A 104-1 104 Zand  - - 

A MM-101 103, 104, 105 Zand  - - 

B MM-201 201 en 202 Zand  - - 

C 318-2 318 Zand  Puin en kool Matig: nikkel (27) 
Licht: kobalt (13), koper (31), kwik 
(0,18), molybdeen (1,8), lood (55), 
zink (77) en PAK (8,0)   

C MM-301 301 en 309 Klei  Puin en kool Sterk: koper (450) en lood (450) 
Matig: zink (430) 
Licht: cadmium (0,96), kobalt (9,8), 
kwik (0,65), nikkel (23) en PAK (8,7) 

C MM-302 302, 303, 304, 
305, 306, 310, 
311 en 316  

Klei  Puin en kool Licht: cadmium (0,56), koper (40), 
kwik (0,49), nikkel (27), lood (200), 
zink (220), PCB (0,0080) en PAK 
(1,9) 

C MM-303 307, 308, 312, 
313 en 315 

Klei  Puin  Licht: cadmium (0,57), koper (37), 
kwik (0,41), nikkel (25), lood (200), 
zink (210) en PAK (3,8) 

C MM-304 303, 310, 314 
en 316 

Klei  - Licht: kwik (0,55) 

C 301-1 301 Klei Puin en kool Licht: kobalt (8,7), koper (35), kwik 
(0,44), lood (180) en zink (150) 

C 309-1 309 Klei Puin en kool Sterk: lood (830) en zink (620) 
Licht: cadmium (1,4), kobalt (7,7), 
koper (79), kwik (0,80) en nikkel (27) 

C 318-3 318 Klei - - 

D MM-401 401 en 402 Klei Puin en kool Licht: DDD (0,011) en DDE (0,076) 

D MM-402 403, 404 en 
407  

Klei Puin en kool Licht: hexachloorbenzeen (0,013) 

D MM-403 405 en 406 Klei Puin en kool - 

E MM-501 501 t/m 503 Klei Puin en kool Licht: koper (30), kwik (0,27), nikkel 
(28), lood (140), zink (170), PCB 
(0,0090) en PAK (2,7) 

E MM-502 502 t/m 504 Klei - - 

      
DL = deellocatie 
MM = mengmonster 
* = indeling in hoofdnamen: zand, grond (humeus zand), klei, leem of veen 
** = voor de mate en voor meer details wordt verwezen naar de boorprofielen in bijlage 2 
*** = mate van verhoging (licht, matig of sterk). Tussen haakjes het gemeten gehalte in mg/kg d.s. 
- = geen bijmengingen of geen verhoogde gehalten boven de achtergrondwaarden 
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Tabel 16  Monsteromschrijving grondwater en resultaat toetsing 

DL Monstercode Peilbuis Resultaat toetsing* 

    

A 104-1-1 104 - 

B 203-1-1 203 - 

E 501-1-1 501 Licht: barium (57) 

    
DL = deellocatie 
* = mate van verhoging (licht, matig of sterk). Tussen haakjes het gemeten gehalten in µg/l 
- = geen verhoogde gehalten boven de streefwaarden 
 
Zoals eerder aangegeven is de troebelheid van het grondwater formeel te hoog. Deze heeft 
de resultaten van het bodemonderzoek echter niet negatief beïnvloed. In het grondwater zijn 
namelijk geen sterk verhoogde gehalten aangetoond. 
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5 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

5.1 Conclusies 

Op basis van de resultaten van het uitgevoerde vooronderzoek is geconcludeerd dat de 
onderzoekslocatie verdacht en onverdacht is ten aanzien van bodemverontreiniging. De opzet 
van het bodemonderzoek is gebaseerd op de NEN 5740. 
 
Op basis van het uitgevoerde onderzoek wordt het volgende geconcludeerd: 

- Deellocatie A: Voormalige ondergrondse tank  de hypothese 'verdachte locatie' houdt 
geen stand. Geen van de onderzochte parameters is aangetoond in een gehalte boven 
de streef-/achtergrondwaarde; 

- Deellocatie B: Gedempte sloot  de hypothese 'verdachte locatie' houdt geen stand. 
In de aangetroffen gebiedsvreemde zandlaag en het grondwater is geen van de 
onderzochte parameters aangetoond in een gehalte boven de streef-
/achtergrondwaarde. Op basis van de resultaten van de overige deellocaties is het 
echter wel aannemelijk dat de hier aanwezige (gebiedseigen) kleiige bodemlaag met 
bijmengingen aan puin- en kooldeeltjes wel licht verhoogde gehalten aan diverse 
parameters bevat; 

- Deellocatie C: Overige onverdacht terrein  de hypothese 'onverdachte locatie' houdt 
geen stand. In de vaste bodem zijn diverse parameters aangetoond in gehalten boven 
de achtergrondwaarden. Plaatselijk (boringen 309 en 318) worden matig tot sterk 
verhoogde gehalten nikkel, lood en/of zink aangetoond in de vaste bodem; 

- Deellocatie D: Voormalige boomgaard  de hypothese 'verdachte locatie' houdt stand. 
Diverse aan de boomgaard te relateren onderzochte parameters zijn aangetoond in 
een gehalte boven de achtergrondwaarde; 

- Deellocatie E: Voormalige spuiterij, hout- en metaalbewerking en verfopslag  de 
hypothese 'verdachte locatie' houdt stand. Diverse onderzochte parameters zijn 
aangetoond in een gehalte boven de streef-/achtergrondwaarde. Vermoedelijk zijn de 
aangetoonde licht verhoogde gehalten echter te wijten aan de algemene kwaliteit van 
de bovengrond ter plaatse en niet aan de voormalige aanwezigheid van de spuiterij, 
hout- en metaalbewerking en verfopslag. 

 
In hoeverre de vastgestelde bodemkwaliteit een belemmering vormt voor de voorgenomen 
verkoop is afhankelijk van hetgeen tussen de betrokken partijen wordt overeengekomen.  
In hoeverre de vastgestelde bodemkwaliteit een belemmering vormt voor de voorgenomen 
herontwikkeling is onder andere afhankelijk van de uitkomsten van het nog uit te voeren 
nader bodemonderzoek en het voorgenomen toekomstig gebruik van de locatie. 
 

5.2 Aanbevelingen 

Op basis van de Wet bodembescherming is een nader onderzoek naar de aard, mate, omvang 
en oorzaak van de aangetoonde matig tot sterk verhoogde gehalten nikkel, lood en/of zink in 
de vaste bodem bij de boringen 309 en 318 noodzakelijk. Door de gemeente Stichtse Vecht 
is echter aangegeven dat dit in deze fase van het verkoopproces nog niet wenselijk is. 
 
Het onderzoek is onder Kwalibo (een onderdeel van het Besluit bodemkwaliteit) uitgevoerd. 
Het betreft echter geen partijkeuring. Bij afvoer van grond of verhardingsmaterialen van de 
locatie kan er sprake zijn van verwerkingskosten. Door derden kan, ongeacht de resultaten 
van dit bodemonderzoek, een keuring van de af te voeren partij verlangd worden.   
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Verklaring onafhankelijkheid uitvoering veldwerk 



Projectcode: 1607601A
Locatie: Domineeslaantje 2-4 Breukelen
Boormeester: Renze Brink
Schaal: 1: 20
Getekend volgens NEN 5104

Boring: 101
Datum: 18-02-2016
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Boring: 104
Datum: 18-02-2016
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Projectcode: 1607601A
Locatie: Domineeslaantje 2-4 Breukelen
Boormeester: Renze Brink
Schaal: 1: 20
Getekend volgens NEN 5104

Boring: 105
Datum: 18-02-2016
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Projectcode: 1607601A
Locatie: Domineeslaantje 2-4 Breukelen
Boormeester: Renze Brink
Schaal: 1: 20
Getekend volgens NEN 5104

Boring: 201
Datum: 18-02-2016
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Locatie: Domineeslaantje 2-4 Breukelen
Boormeester: Renze Brink
Schaal: 1: 20
Getekend volgens NEN 5104

Boring: 203
Datum: 18-02-2016
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Schaal: 1: 20
Getekend volgens NEN 5104

Boring: 301
Datum: 18-02-2016
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tegel0

Edelmanboor5

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

bruingrijs, Edelmanboor
20

Klei, zwak zandig, zwak humeus, 

sporen kolen, sporen puin, donkerbruin, 

Edelmanboor

55

Klei, matig zandig, lichtbruin, 

Edelmanboor

100

Klei, sterk zandig, lichtbruin, 

Edelmanboor

150

Boring: 304
Datum: 18-02-2016

0

50

1

groenstrook0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 

humeus, donkerbruin, Edelmanboor

5

Klei, zwak zandig, zwak humeus, 

sporen kolen, zwak puinhoudend, 

donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 305
Datum: 18-02-2016

0

50

1

braak0

Klei, matig zandig, zwak humeus, zwak 

puinhoudend, sporen kolen, 

donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 306
Datum: 18-02-2016

0

50

100

150

1

2

3

4

braak0

Zand, matig grof, zwak siltig, 

lichtbruin, Edelmanboor

15

Klei, zwak zandig, zwak humeus, 

sporen puin, sporen kolen, donkerbruin, 

Edelmanboor

110

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

lichtbruin, Edelmanboor

150



Projectcode: 1607601A
Locatie: Domineeslaantje 2-4 Breukelen
Boormeester: Renze Brink
Schaal: 1: 20
Getekend volgens NEN 5104

Boring: 307
Datum: 18-02-2016

0

50

1

tegel0

Edelmanboor5

Klei, zwak zandig, sporen aardewerk, 

sporen schelpen, zwak roesthoudend, 

bruingrijs, Edelmanboor

55

Boring: 308
Datum: 18-02-2016

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 

humeus, matig wortelhoudend, 

donkerbruin, Edelmanboor

5

Klei, zwak zandig, sporen puin, 

bruingrijs, Edelmanboor

50

Boring: 309
Datum: 18-02-2016

0

50

1

2

gras0

Klei, matig zandig, zwak humeus, zwak 

puinhoudend, zwak koolhoudend, 

sporen aardewerk, zwak 

wortelhoudend, donkerbruin, 

Edelmanboor

30

Klei, zwak zandig, bruin, Edelmanboor

50

Boring: 310
Datum: 18-02-2016

0

50

100

150

1

2

3

gras0

Klei, matig zandig, zwak humeus, 

sporen kolen, sporen puin, donkerbruin, 

Edelmanboor

55

Klei, sterk zandig, lichtbruin, 

Edelmanboor

150

Boring: 311
Datum: 18-02-2016

0

50

1

gras0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, zwak 

puinhoudend, sporen kolen, 

Edelmanboor

50

Boring: 312
Datum: 18-02-2016

0

50

1

groenstrook0

Klei, matig zandig, zwak humeus, 

sporen puin, donkerbruin, Edelmanboor

50



Projectcode: 1607601A
Locatie: Domineeslaantje 2-4 Breukelen
Boormeester: Renze Brink
Schaal: 1: 20
Getekend volgens NEN 5104

Boring: 313
Datum: 18-02-2016

0

50

1

2

tegel0

Edelmanboor5

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

bruinbeige, Edelmanboor

30

Klei, zwak siltig, zwak humeus, sporen 

baksteen, donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 314
Datum: 18-02-2016

0

50

100

150

1

2

3

tegel0

Edelmanboor5

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

bruinbeige, Edelmanboor

10

Klei, zwak siltig, lichtgrijs, 

Edelmanboor

150

Boring: 315
Datum: 18-02-2016

0

50

1

gras0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, 

sporen puin, donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 316
Datum: 18-02-2016

0

50

100

150

1

2

3

gras0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, zwak 

puinhoudend, sporen kolen, 

donkerbruin, Edelmanboor

50

Klei, zwak zandig, lichtbruin, 

Edelmanboor

145

Zand, zeer fijn, kleiïg, grijsbruin, 

Edelmanboor

150



Projectcode: 1607601A
Locatie: Domineeslaantje 2-4 Breukelen
Boormeester: Renze Brink
Schaal: 1: 20
Getekend volgens NEN 5104

Boring: 317
Datum: 18-02-2016

0

50

1

klinker0

Edelmanboor
10

Zand, matig grof, zwak siltig, 

lichtbruin, Edelmanboor

60

Boring: 318
Datum: 18-02-2016

0

50

100

150

1

2

3

4

5

groenstrook0

Zand, matig grof, zwak siltig, lichtgrijs, 

Edelmanboor

55

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 

puinhoudend, matig koolhoudend, 

zwart, Edelmanboor

65

Klei, zwak zandig, bruin, Edelmanboor

105

Klei, sterk zandig, lichtbruin, 

Edelmanboor

130

Zand, zeer fijn, kleiïg, grijs, 

Edelmanboor

150

Boring: 319
Datum: 18-02-2016

0

50

1

groenstrook0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, donkerbruin, Edelmanboor

50



Projectcode: 1607601A
Locatie: Domineeslaantje 2-4 Breukelen
Boormeester: Renze Brink
Schaal: 1: 20
Getekend volgens NEN 5104

Boring: 401
Datum: 18-02-2016

0

50

1

gras0

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 

sporen puin, donkerbruin, Edelmanboor

20

Klei, zwak zandig, bruin, Edelmanboor

50

Boring: 402
Datum: 18-02-2016

0

50

1

gras0

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 

sporen kolen, sporen puin, donkerbruin, 

Edelmanboor

50

Boring: 403
Datum: 18-02-2016

0

50

1

gras0

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 

sporen puin, sporen kolen, donkerbruin, 

Edelmanboor

30

Klei, zwak zandig, zwak puinhoudend, 

bruin, Edelmanboor

50

Boring: 404
Datum: 18-02-2016

0

50

1

gras0

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 

sporen puin, sporen kolen, donkerbruin, 

Edelmanboor

30

Klei, zwak zandig, zwak puinhoudend, 

bruin, Edelmanboor

50

Boring: 405
Datum: 18-02-2016

0

50

1

gras0

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 

sporen kolen, sporen puin, donkerbruin, 

Edelmanboor

40

Klei, zwak zandig, sporen puin, bruin, 

Edelmanboor50

Boring: 406
Datum: 18-02-2016

0

1

gras0

Klei, sterk zandig, zwak humeus, zwak 

puinhoudend, sporen kolen, 

donkerbruin, Edelmanboor, gestuit

20

Boring: 407
Datum: 18-02-2016

0

50

1

gras0

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 

sporen kolen, sporen puin, donkerbruin, 

Edelmanboor

40

Klei, zwak zandig, sporen puin, bruin, 

Edelmanboor50



Projectcode: 1607601A
Locatie: Domineeslaantje 2-4 Breukelen
Boormeester: Renze Brink
Schaal: 1: 20
Getekend volgens NEN 5104

Boring: 501
Datum: 18-02-2016

0

50

100

150

200

250

1

2

3

4

5

6

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 

humeus, donkerbruin, Edelmanboor

20

Klei, zwak zandig, zwak humeus, 

sporen puin, sporen kolen, donkerbruin, 

Edelmanboor

50

Klei, matig zandig, sporen puin, zwak 

koolhoudend, bruin, Edelmanboor

70

Klei, matig zandig, bruin, Edelmanboor

130

Zand, zeer fijn, kleiïg, lichtbruin, 

Edelmanboor

160

Zand, matig fijn, matig siltig, laagjes 

veen, bruin, Edelmanboor

190

Zand, zeer fijn, matig siltig, lichtgrijs, 

Edelmanboor

230

Veen, mineraalarm, laagjes zand, 

donkergrijs, Edelmanboor

245

Zand, matig fijn, matig siltig, grijs, 

Edelmanboor

290

Boring: 502
Datum: 18-02-2016

0

50

100

150

1

2

3

4

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, sporen puin, donkerbruin, 

Edelmanboor

30

Klei, zwak zandig, zwak humeus, 

sporen puin, sporen kolen, donkerbruin, 

Edelmanboor

55

Klei, zwak zandig, sporen puin, bruin, 

Edelmanboor

110

Klei, matig zandig, licht grijsbruin, 

Edelmanboor

150



Projectcode: 1607601A
Locatie: Domineeslaantje 2-4 Breukelen
Boormeester: Renze Brink
Schaal: 1: 20
Getekend volgens NEN 5104

Boring: 503
Datum: 18-02-2016

0

50

100

150

1

2

3

groenstrook0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, 

sporen kolen, donkerbruin, Edelmanboor

50

Klei, zwak zandig, bruin, Edelmanboor

100

Klei, matig zandig, lichtbruin, 

Edelmanboor

150

Boring: 504
Datum: 18-02-2016

0

50

100

150

1

2

3

4

tegel0

Edelmanboor5

Zand, matig grof, zwak siltig, 

lichtbruin, Edelmanboor
15

Klei, zwak zandig, grijsbruin, 

Edelmanboor

90

Klei, matig zandig, lichtbruin, 

Edelmanboor

150



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

zand afdichting

bentoniet/mikoliet/klei afdichting

grind afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand



 

VERKLARING ONAFHANKELIJKHEID UITVOERING VELDWERK 

 
 
 
Projectcode: 1607601A 
Locatie: Domineeslaantje 2-4 Breukelen 
Projectleider: Erik van Vulpen 
 

 
 
BRL SIKB:  1000 Monsterneming voor partijkeuringen 
  2000 Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek 
  2100 Mechanisch boren 
  6000 Milieukundige begeleiding van (water)bodemsaneringen en nazorg 
 

 
 
Protocollen:  1001 Monsterneming voor partijkeuringen grond en baggerspecie 
  1002 Monsterneming voor partijkeuringen niet-vormgegeven bouwstoffen 
  2001 Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van 

boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen 
  2002 Het nemen van grondwatermonsters 
  2003 Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek 
  2018 Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem 
  2101 Mechanisch boren 
  6001 Milieukundige begeleiding landbodemsanering met conventionele 

methoden 
  6002 Milieukundige begeleiding van landbodemsanering met in-situ 

methoden 
 

 
 

Ik verklaar dat het veldwerk onafhankelijk van de opdrachtgever is uitgevoerd conform de eisen 
 van de BRL SIKB 2000 en de daarbij behorende protocollen. 

 
Naam: Handtekening: 
  
D.H. van Vulpen 
 
 

 
 
 

  
R. van den Brink 
 
 

 
 
 

  
R. Rigter 
 
 

 
 
 

  
 
 
 

 
 

 
 



Bijlage | 2 
Analysecertificaten 



T.a.v. Erik van Vulpen
Nijverheidsstraat 21
3861 RJ  NIJKERK

Datum: 24-Feb-2016

PJ Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 19-Feb-2016

Domineeslaantje 2-4 Breukelen

1607601A
2016019696/1Certificaatnummer/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 44-46

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 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Domineeslaantje 2-4 Breukelen

1 2 3 4

1/1

1607601A

Analysecertificaat

24-Feb-2016/07:27

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

19-Feb-2016

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2016019696/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 84.1% (m/m) 88.4 79.8 78.7Droge stof

S
1)1)1)1)

1.8% (m/m) ds <0.7 <0.7 0.8Organische stof

Q 97.8% (m/m) ds 99.2 99.7 98.8Gloeirest

Minerale olie

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

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

<5.0mg/kg ds 5.1 <5.0 <5.0Minerale olie (C16-C21)

<11mg/kg ds 15 <11 <11Minerale olie (C21-C30)

<5.0mg/kg ds 5.4 <5.0 <5.0Minerale olie (C30-C35)

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

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

1

2

3

4

101-1

102-1

104-1

MM-101 8911550

8911549

8911548

8911547

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

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 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

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

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 3000 erkende verrichting

18-Feb-2016

18-Feb-2016

18-Feb-2016

18-Feb-2016

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2016019696/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

101-1 8911547 101  5  40 05327991771

102-1 8911548 102  5  20 05327991701

104-1 8911549 104  150  200 05327991481

MM-101 8911550 103  250  300 05327991653

 8911550 104  250  300 05327991503

 8911550 105  250  300 05327991513

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

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 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2016019696/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m  (SIKB 3010 pb 3).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

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 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2016019696/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeirest)

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

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

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juli 2011.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

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 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A



T.a.v. Erik van Vulpen
Nijverheidsstraat 21
3861 RJ  NIJKERK

Datum: 26-Feb-2016

PJ Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 19-Feb-2016

Domineeslaantje 2-4 Breukelen

1607601A
2016019767/1Certificaatnummer/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 44-46

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 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Domineeslaantje 2-4 Breukelen

1

1/2

1607601A

Analysecertificaat

26-Feb-2016/08:58

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

19-Feb-2016

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2016019767/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 90.1% (m/m)Droge stof

S 0.9% (m/m) dsOrganische stof

Q 98.8% (m/m) dsGloeirest

S 4.0% (m/m) dsKorrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 22mg/kg dsBarium (Ba)

S <0.20mg/kg dsCadmium (Cd)

S <3.0mg/kg dsKobalt (Co)

S 6.3mg/kg dsKoper (Cu)

S <0.050mg/kg dsKwik (Hg)

S <1.5mg/kg dsMolybdeen (Mo)

S 7.8mg/kg dsNikkel (Ni)

S 20mg/kg dsLood (Pb)

S 34mg/kg dsZink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg dsMinerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg dsMinerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg dsMinerale olie (C16-C21)

<11mg/kg dsMinerale olie (C21-C30)

<5.0mg/kg dsMinerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg dsMinerale olie (C35-C40)

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

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg dsPCB 28

S <0.0010mg/kg dsPCB 52

S <0.0010mg/kg dsPCB 101

S <0.0010mg/kg dsPCB 118

1 MM-201 8911627

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

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 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

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

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 3000 erkende verrichting

18-Feb-2016

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting



Domineeslaantje 2-4 Breukelen

1

2/2

1607601A

Analysecertificaat

26-Feb-2016/08:58

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

19-Feb-2016

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2016019767/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg dsPCB 138

S <0.0010mg/kg dsPCB 153

S <0.0010mg/kg dsPCB 180

S
1)

0.0049mg/kg dsPCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg dsNaftaleen

S 0.12mg/kg dsFenanthreen

S <0.050mg/kg dsAnthraceen

S 0.24mg/kg dsFluorantheen

S 0.14mg/kg dsBenzo(a)anthraceen

S 0.16mg/kg dsChryseen

S 0.072mg/kg dsBenzo(k)fluorantheen

S 0.11mg/kg dsBenzo(a)pyreen

S 0.099mg/kg dsBenzo(ghi)peryleen

S 0.12mg/kg dsIndeno(123-cd)pyreen

S 1.1mg/kg dsPAK VROM (10) (factor 0,7)

1 MM-201 8911627

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

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 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

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

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 3000 erkende verrichting

18-Feb-2016

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2016019767/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

MM-201 8911627 201  5  50 05327990971

 8911627 201  50  90 05327991002

 8911627 202  50  100 05327990922

 8911627 201  100  150 05327990993

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

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 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2016019767/1
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Opmerking 1)

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

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

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 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2016019767/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeirest)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Lutum (fractie < 2 µm)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juli 2011.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

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

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 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A



T.a.v. Erik van Vulpen
Nijverheidsstraat 21
3861 RJ  NIJKERK

Datum: 27-Feb-2016

PJ Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 19-Feb-2016

Domineeslaantje 2-4 Breukelen

1607601A
2016019768/1Certificaatnummer/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 44-46

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 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Domineeslaantje 2-4 Breukelen
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1/2

1607601A

Analysecertificaat

27-Feb-2016/09:01

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

19-Feb-2016

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2016019768/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 85.1% (m/m) 78.3 80.7 80.0 79.7Droge stof

S 6.0% (m/m) ds 5.7 2.4 3.7 1.8Organische stof

Q 93.7% (m/m) ds 93.5 96.4 95.4 97.2Gloeirest

S 3.8% (m/m) ds 12.1 15.9 12.9 14.7Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 100mg/kg ds 190 150 140 87Barium (Ba)

S 0.25mg/kg ds 0.96 0.56 0.57 <0.20Cadmium (Cd)

S 13mg/kg ds 9.8 8.0 9.2 9.3Kobalt (Co)

S 31mg/kg ds 450 40 37 12Koper (Cu)

S
1)

0.18mg/kg ds 0.65 0.49 0.41 0.55Kwik (Hg)

S 1.8mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S 27mg/kg ds 23 27 25 24Nikkel (Ni)

S 55mg/kg ds 450 200 200 25Lood (Pb)

S 77mg/kg ds 430 220 210 49Zink (Zn)

Minerale olie

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

9.5mg/kg ds 5.6 <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

19mg/kg ds 13 5.4 6.0 <5.0Minerale olie (C16-C21)

32mg/kg ds 32 20 25 <11Minerale olie (C21-C30)

11mg/kg ds 19 12 12 <5.0Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds 6.3 <6.0 <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S 76mg/kg ds 79 42 48 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

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

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

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

1

2

3

4

5

318-2

MM-301

MM-302

MM-303

MM-304 8911632

8911631

8911630

8911629

8911628

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

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 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

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

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 3000 erkende verrichting

18-Feb-2016

18-Feb-2016

18-Feb-2016

18-Feb-2016

18-Feb-2016

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting



Domineeslaantje 2-4 Breukelen

1 2 3 4 5

2/2

1607601A

Analysecertificaat

27-Feb-2016/09:01

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

19-Feb-2016

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2016019768/1Certificaatnummer/Versie

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

S <0.0010mg/kg ds 0.0020 0.0019 0.0012 <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds 0.0023 0.0018 0.0011 <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds 0.0015 0.0015 0.0011 <0.0010PCB 180

S
2)2)

0.0049mg/kg ds 0.0086 0.0080 0.0062 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S 0.14mg/kg ds 0.093 <0.050 <0.050 <0.050Naftaleen

S 1.1mg/kg ds 1.2 0.16 0.44 <0.050Fenanthreen

S 0.26mg/kg ds 0.45 0.077 0.14 <0.050Anthraceen

S 1.8mg/kg ds 2.1 0.41 0.90 <0.050Fluorantheen

S 1.0mg/kg ds 1.1 0.23 0.47 <0.050Benzo(a)anthraceen

S 1.2mg/kg ds 1.1 0.26 0.50 <0.050Chryseen

S 0.45mg/kg ds 0.48 0.13 0.23 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S 0.80mg/kg ds 0.88 0.23 0.43 <0.050Benzo(a)pyreen

S 0.57mg/kg ds 0.63 0.18 0.30 <0.050Benzo(ghi)peryleen

S 0.63mg/kg ds 0.71 0.18 0.34 <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
2)

8.0mg/kg ds 8.7 1.9 3.8 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

5

318-2

MM-301

MM-302

MM-303

MM-304 8911632

8911631

8911630

8911629

8911628

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

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 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

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

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 3000 erkende verrichting

18-Feb-2016

18-Feb-2016

18-Feb-2016

18-Feb-2016

18-Feb-2016

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2016019768/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

318-2 8911628 318  55  65 05327990932

MM-301 8911629 301  5  55 05327991321

 8911629 309  0  30 05327991891

MM-302 8911630 302  5  50 05327991281

 8911630 304  5  50 05327991271

 8911630 305  0  50 05327991921

 8911630 310  0  50 05327991871

 8911630 311  0  50 05327991591

 8911630 316  0  50 05328024941

 8911630 303  20  55 05327991292

 8911630 306  15  50 05327991562

MM-303 8911631 307  10  55 05327991601

 8911631 308  5  50 05327991571

 8911631 312  0  50 05327991761

 8911631 315  0  50 05328024921

 8911631 313  30  50 05327991682

MM-304 8911632 310  55  100 05327991542

 8911632 314  50  100 05327991742

 8911632 316  50  100 05328024912

 8911632 303  55  100 05327991303

 8911632 310  100  150 05327991883

 8911632 314  100  150 05327991753

 8911632 316  100  150 05328024933

 8911632 303  100  150 05327991314

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

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 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2016019768/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Indicatieve waarde(n) vanwege matrixstoring.

Opmerking 2)

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

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL
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Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2016019768/1
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Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeirest)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Lutum (fractie < 2 µm)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

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

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

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

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

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juli 2011.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.:  8911628  
Certificate no.: 2016019768
Sample description.:       318-2
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.:  8911629  
Certificate no.: 2016019768
Sample description.:       MM-301
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.:  8911630  
Certificate no.: 2016019768
Sample description.:       MM-302
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 8911631
Certificate no.: 2016019768
Sample description.: MM-303
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T.a.v. Erik van Vulpen
Nijverheidsstraat 21
3861 RJ  NIJKERK

Datum: 08-Mar-2016

PJ Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 02-Mar-2016

Domineeslaantje 2-4 Breukelen

1607601A
2016025180/1Certificaatnummer/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 44-46

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 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Domineeslaantje 2-4 Breukelen

1 2 3

1/1

1607601A

Analysecertificaat

08-Mar-2016/11:41

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,C

02-Mar-2016

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2016025180/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 79.2% (m/m) 74.8 77.4Droge stof

S 4.5% (m/m) ds 7.9 3.1Organische stof

Q 94.7% (m/m) ds 91.4 96.0Gloeirest

S 11.4% (m/m) ds 9.1 14.2Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 96mg/kg ds 240Barium (Ba)

S 0.41mg/kg ds 1.4Cadmium (Cd)

S 8.7mg/kg ds 7.7Kobalt (Co)

S 35mg/kg ds 79Koper (Cu)

S 0.44mg/kg ds 0.80Kwik (Hg)

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

S 19mg/kg ds 27 20Nikkel (Ni)

S 180mg/kg ds 830Lood (Pb)

S 150mg/kg ds 620Zink (Zn)

1

2

3

301-1

309-1

318-3 8928553

8928552

8928551

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

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 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

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

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 3000 erkende verrichting

18-Feb-2016

18-Feb-2016

18-Feb-2016

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting JK



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2016025180/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

301-1 8928551 301  5  55 05327991321

309-1 8928552 309  0  30 05327991891

318-3 8928553 318  65  105 05327990913

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

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 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2016025180/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeirest)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Lutum (fractie < 2 µm)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juli 2011.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

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 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A



T.a.v. Erik van Vulpen
Nijverheidsstraat 21
3861 RJ  NIJKERK

Datum: 26-Feb-2016

PJ Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 19-Feb-2016

Domineeslaantje 2-4 Breukelen

1607601A
2016019769/1Certificaatnummer/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 44-46

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 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Domineeslaantje 2-4 Breukelen

1 2 3

1/2

1607601A

Analysecertificaat

26-Feb-2016/08:58

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

19-Feb-2016

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2016019769/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 77.2% (m/m) 72.9 77.5Droge stof

S 5.5% (m/m) ds 8.1 8.1Organische stof

Q 93.2% (m/m) ds 91.0 91.3Gloeirest

S 18.5% (m/m) ds 13.7 8.9Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010alfa-HCH

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010beta-HCH

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010gamma-HCH

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010delta-HCH

S 0.0015mg/kg ds 0.013 0.0012Hexachloorbenzeen

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010Heptachloor

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010Heptachloorepoxide(cis- of A)

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010Heptachloorepoxide(trans- of B)

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010Hexachloorbutadieen

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010Aldrin

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010Dieldrin

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010Endrin

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010Isodrin

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010Telodrin

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010alfa-Endosulfan

Q <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010beta-Endosulfan

S <0.0020mg/kg ds <0.0020 <0.0020Endosulfansulfaat

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010alfa-Chloordaan

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010gamma-Chloordaan

S 0.0041mg/kg ds 0.0045 0.0042o,p'-DDT

S 0.028mg/kg ds 0.039 0.040p,p'-DDT

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010o,p'-DDE

S 0.075mg/kg ds 0.075 0.057p,p'-DDE

1

2

3

MM-401

MM-402

MM-403 8911635

8911634

8911633

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

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 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

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

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 3000 erkende verrichting

18-Feb-2016

18-Feb-2016

18-Feb-2016

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting



Domineeslaantje 2-4 Breukelen

1 2 3

2/2

1607601A

Analysecertificaat

26-Feb-2016/08:58

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

19-Feb-2016

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2016019769/1Certificaatnummer/Versie

S 0.0016mg/kg ds 0.0015 0.0016o,p'-DDD

S 0.0096mg/kg ds 0.012 0.013p,p'-DDD

S
1)1)1)

0.0021mg/kg ds 0.0021 0.0021HCH (som) (factor 0,7)

S
1)1)1)

0.0021mg/kg ds 0.0021 0.0021Drins (som) (factor 0,7)

S
1)1)1)

0.0014mg/kg ds 0.0014 0.0014Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)

S 0.011mg/kg ds 0.013 0.015DDD (som) (factor 0,7)

S 0.076mg/kg ds 0.075 0.058DDE (som) (factor 0,7)

S 0.033mg/kg ds 0.043 0.044DDT (som) (factor 0,7)

S 0.12mg/kg ds 0.13 0.12DDX (som) (factor 0,7)

S
1)1)1)

0.0014mg/kg ds 0.0014 0.0014Chloordaan (som) (factor 0,7)

S 0.13mg/kg ds 0.15 0.13OCB (som) LB (factor 0,7)

S 0.13mg/kg ds 0.14 0.13OCB (som) WB (factor 0,7)

1

2

3

MM-401

MM-402

MM-403 8911635

8911634

8911633

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

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 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

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

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 3000 erkende verrichting

18-Feb-2016

18-Feb-2016

18-Feb-2016

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2016019769/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

MM-401 8911633 401  0  20 05328025021

 8911633 402  0  30 05328024971

MM-402 8911634 403  0  30 05328024901

 8911634 404  0  30 05328024841

 8911634 407  0  30 05328024981

MM-403 8911635 405  0  30 05328025031

 8911635 406  0  20 05328024851

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

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 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2016019769/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

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

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

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 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2016019769/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeirest)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Lutum (fractie < 2 µm)

Cf. pb 3020-1/2/3GC-MSW0262OCB (25)

Cf. pb 3020-1/2/3GC-MSW0262OCB som AP04/AS3X

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

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juli 2011.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

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 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A



T.a.v. Erik van Vulpen
Nijverheidsstraat 21
3861 RJ  NIJKERK

Datum: 26-Feb-2016

PJ Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 19-Feb-2016

Domineeslaantje 2-4 Breukelen

1607601A
2016019770/1Certificaatnummer/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 44-46

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 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Domineeslaantje 2-4 Breukelen

1 2

1/2

1607601A

Analysecertificaat

26-Feb-2016/13:01

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

19-Feb-2016

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2016019770/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 81.0% (m/m) 76.5Droge stof

S 3.9% (m/m) ds 2.5Organische stof

Q 95.1% (m/m) ds 96.7Gloeirest

S 13.3% (m/m) ds 11.3Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 110mg/kg ds 63Barium (Ba)

S 0.36mg/kg ds <0.20Cadmium (Cd)

S 8.6mg/kg ds 7.4Kobalt (Co)

S 30mg/kg ds 9.3Koper (Cu)

S 0.27mg/kg ds <0.050Kwik (Hg)

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

S 28mg/kg ds 19Nikkel (Ni)

S 140mg/kg ds 12Lood (Pb)

S 170mg/kg ds 34Zink (Zn)

Minerale olie

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

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

5.1mg/kg ds <5.0Minerale olie (C16-C21)

13mg/kg ds <11Minerale olie (C21-C30)

8.8mg/kg ds <5.0Minerale olie (C30-C35)

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

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

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 118

1

2

MM-501

MM-502 8911637

8911636

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

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 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

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

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 3000 erkende verrichting

18-Feb-2016

18-Feb-2016

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting



Domineeslaantje 2-4 Breukelen

1 2

2/2

1607601A

Analysecertificaat

26-Feb-2016/13:01

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

19-Feb-2016

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2016019770/1Certificaatnummer/Versie

S 0.0023mg/kg ds <0.0010PCB 138

S 0.0024mg/kg ds <0.0010PCB 153

S 0.0015mg/kg ds <0.0010PCB 180

S
1)

0.0090mg/kg ds 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050Naftaleen

S 0.39mg/kg ds <0.050Fenanthreen

S 0.078mg/kg ds <0.050Anthraceen

S 0.65mg/kg ds <0.050Fluorantheen

S 0.29mg/kg ds <0.050Benzo(a)anthraceen

S 0.37mg/kg ds <0.050Chryseen

S 0.16mg/kg ds <0.050Benzo(k)fluorantheen

S 0.27mg/kg ds <0.050Benzo(a)pyreen

S 0.22mg/kg ds <0.050Benzo(ghi)peryleen

S 0.22mg/kg ds <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
1)

2.7mg/kg ds 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

MM-501

MM-502 8911637

8911636

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

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 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

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

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 3000 erkende verrichting

18-Feb-2016

18-Feb-2016

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2016019770/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

MM-501 8911636 503  0  50 05327991241

 8911636 501  20  50 05327991792

 8911636 502  30  55 05327991902

MM-502 8911637 503  100  150 05327991253

 8911637 502  110  150 05327991264

 8911637 504  100  150 05327991194

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

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 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2016019770/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

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

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

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 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2016019770/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeirest)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Lutum (fractie < 2 µm)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juli 2011.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

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 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A



T.a.v. Erik van Vulpen
Nijverheidsstraat 21
3861 RJ  NIJKERK

Datum: 01-Mar-2016

PJ Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 25-Feb-2016

Domineeslaantje 2-4 Breukelen

1607601A
2016022872/1Certificaatnummer/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 44-46

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 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Domineeslaantje 2-4 Breukelen

1 2 3

1/2

1607601A

Analysecertificaat

01-Mar-2016/10:37

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

25-Feb-2016

Monstermatrix Water; Water (AS3000)

2016022872/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S <20µg/L 44 57Barium (Ba)

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Cadmium (Cd)

S <2.0µg/L <2.0 <2.0Kobalt (Co)

S 2.5µg/L <2.0 <2.0Koper (Cu)

S <0.050µg/L <0.050 <0.050Kwik (Hg)

S <2.0µg/L <2.0 <2.0Molybdeen (Mo)

S <3.0µg/L <3.0 <3.0Nikkel (Ni)

S <2.0µg/L <2.0 <2.0Lood (Pb)

S <10µg/L <10 <10Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Benzeen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Tolueen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Ethylbenzeen

S <0.10µg/L <0.10 <0.10o-Xyleen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20m,p-Xyleen

S
1)1)1)

0.21µg/L 0.21 0.21Xylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/L <0.90 <0.90BTEX (som)

S <0.020µg/L <0.020 <0.020Naftaleen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Dichloormethaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Trichloormethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.10Tetrachloormethaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Trichlooretheen

S <0.10µg/L <0.10 <0.10Tetrachlooretheen

S <0.20µg/L <0.20 <0.201,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.201,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.101,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.101,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.10cis 1,2-Dichlooretheen
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Analyse Eenheid

A,B,C

25-Feb-2016

Monstermatrix Water; Water (AS3000)

2016022872/1Certificaatnummer/Versie

S <0.10µg/L <0.10 <0.10trans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/L <1.6 <1.6CKW (som)

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Tribroommethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.10Vinylchloride

S <0.10µg/L <0.10 <0.101,1-Dichlooretheen

S
1)1)1)

0.14µg/L 0.14 0.141,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L <0.20 <0.201,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.201,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.201,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/L 0.42 0.42Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<10µg/L <10 <10Minerale olie (C10-C12)

<10µg/L <10 <10Minerale olie (C12-C16)

<10µg/L <10 <10Minerale olie (C16-C21)

<15µg/L <15 <15Minerale olie (C21-C30)

<10µg/L <10 <10Minerale olie (C30-C35)

<10µg/L <10 <10Minerale olie (C35-C40)

S <50µg/L <50 <50Minerale olie totaal (C10-C40)
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Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

104-1-1 8920659 104  200  300 06916143851

 8920659 104  200  300 08004422092

 8920659 0691614385

203-1-1 8920660 203  200  300 08004422871

 8920660 203  200  300 06916143572

 8920660 0691614357

501-1-1 8920661 501  190  290 06916143871

 8920661 501  190  290 08004422582

 8920661 0691614387
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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 2016022872/1
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.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

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

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

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cobalt (Co)

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

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

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

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

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

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

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

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

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

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

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

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

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

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

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

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

Cf. pb 3130-2 en gw. NEN EN ISO 15680HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS300

Cf. pb 3110-5LVI-GC-FIDW0215Minerale Olie (GC) (C10 - C40)

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

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juli 2011.
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Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2016019696 
Uw projectnummer 1607601A 
Uw projectnaam Domineeslaantje 2-4 Breukelen 
Datum monstername 18-02-2016 
  

Parameter Eenheid 101-1 GSSD   +/-   RG   AW   T   I  
  

Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  84,1        
Organische stof % (m/m) ds  1,8  1,8       
Gloeirest % (m/m) ds  97,8        
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  <3,0        
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  <5,0        
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  <5,0        
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  <11        
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  <5,0        
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  <6,0        
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  <35  122,5  - 35,0   190,0   2600,0   5000,0  
  
 
Legenda 
  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 25,0 % van droge stof en organische stof: 1,8 % van droge stof. 
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  

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

  



Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2016019696 
Uw projectnummer 1607601A 
Uw projectnaam Domineeslaantje 2-4 Breukelen 
Datum monstername 18-02-2016 
  

Parameter Eenheid 102-1 GSSD   +/-   RG   AW   T   I  
  

Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  88,4        
Organische stof % (m/m) ds  <0,7  0,49       
Gloeirest % (m/m) ds  99,2        
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  <3,0        
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  <5,0        
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  5,1        
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  15        
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  5,4        
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  <6,0        
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  <35  122,5  - 35,0   190,0   2600,0   5000,0  
  
 
Legenda 
  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 25,0 % van droge stof en organische stof: 0,7 % van droge stof. 
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  

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

  



Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2016019696 
Uw projectnummer 1607601A 
Uw projectnaam Domineeslaantje 2-4 Breukelen 
Datum monstername 18-02-2016 
  

Parameter Eenheid 104-1 GSSD   +/-   RG   AW   T   I  
  

Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  79,8        
Organische stof % (m/m) ds  <0,7  0,49       
Gloeirest % (m/m) ds  99,7        
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  <3,0        
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  <5,0        
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  <5,0        
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  <11        
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  <5,0        
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  <6,0        
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  <35  122,5  - 35,0   190,0   2600,0   5000,0  
  
 
Legenda 
  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 25,0 % van droge stof en organische stof: 0,7 % van droge stof. 
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  

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

  



Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2016019696 
Uw projectnummer 1607601A 
Uw projectnaam Domineeslaantje 2-4 Breukelen 
Datum monstername 18-02-2016 
  

Parameter Eenheid MM-101 GSSD   +/-   RG   AW   T   I  
  

Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  78,7        
Organische stof % (m/m) ds  0,8  0,8       
Gloeirest % (m/m) ds  98,8        
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  <3,0        
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  <5,0        
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  <5,0        
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  <11        
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  <5,0        
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  <6,0        
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  <35  122,5  - 35,0   190,0   2600,0   5000,0  
  
 
Legenda 
  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 25,0 % van droge stof en organische stof: 0,8 % van droge stof. 
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  

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

 



Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2016019767 
Uw projectnummer 1607601A 
Uw projectnaam Domineeslaantje 2-4 Breukelen 
Datum monstername 18-02-2016 
  

Parameter Eenheid MM-201 GSSD   +/-   RG   AW   T   I  
  

Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  90,1        
Organische stof % (m/m) ds  0,9  0,9       
Gloeirest % (m/m) ds  98,8        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  4,0  4,0       
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  22  68,2   20,0   190,0   555,0   920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  <0,20  0,2338  - 0,2   0,6   6,8   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  <3,0  6,058  - 3,0   15,0   103,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  6,3  12,19  - 5,0   40,0   115,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  <0,050  0,0487  - 0,05   0,15   18,1   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  - 1,5   1,5   95,8   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  7,8  19,5  - 4,0   35,0   67,5   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  20  30,36  - 10,0   50,0   290,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  34  73,23  - 20,0   140,0   430,0   720,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  <3,0        
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  <5,0        
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  <5,0        
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  <11        
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  <5,0        
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  <6,0        
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  <35  122,5  - 35,0   190,0   2600,0   5000,0  
  

Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 101 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 118 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 138 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 153 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 180 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0049  0,0245  - 0,007   0,02   0,51   1,0  
  

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fenanthreen mg/kg ds  0,12  0,12       
Anthraceen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fluorantheen mg/kg ds  0,24  0,24       
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,14  0,14       
Chryseen mg/kg ds  0,16  0,16       
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,072  0,072       
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,11  0,11       
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  0,099  0,099       
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds  0,12  0,12       
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds  1,1  1,131  - 0,35   1,5   20,8   40,0  
  
 
Legenda 
  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 4,0 % van droge stof en organische stof: 0,9 % van droge stof. 
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  

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

 



Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2016019768 
Uw projectnummer 1607601A 
Uw projectnaam Domineeslaantje 2-4 Breukelen 
Datum monstername 18-02-2016 
  

Parameter Eenheid 318-2 GSSD   +/-   RG   AW   T   I  
  

Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  85,1        
Organische stof % (m/m) ds  6,0  6,0       
Gloeirest % (m/m) ds  93,7        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  3,8  3,8       
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  100  316,3   20,0   190,0   555,0   920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  0,25  0,3551  - 0,2   0,6   6,8   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  13  38,19  + 3,0   15,0   103,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  31  53,45  + 5,0   40,0   115,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  0,18  0,2436  + 0,05   0,15   18,1   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  1,8  1,8  + 1,5   1,5   95,8   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  27  68,48  ++ 4,0   35,0   67,5   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  55  78,18  + 10,0   50,0   290,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  77  153,1  + 20,0   140,0   430,0   720,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  <3,0        
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  9,5        
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  19        
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  32        
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  11        
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  <6,0        
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  76  126,7  - 35,0   190,0   2600,0   5000,0  
Chromatogram olie (GC)   Zie bijl,        
  

Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010  0,0011       
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010  0,0011       
PCB 101 mg/kg ds  <0,0010  0,0011       
PCB 118 mg/kg ds  <0,0010  0,0011       
PCB 138 mg/kg ds  <0,0010  0,0011       
PCB 153 mg/kg ds  <0,0010  0,0011       
PCB 180 mg/kg ds  <0,0010  0,0011       
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0049  0,0081  - 0,007   0,02   0,51   1,0  
  

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen mg/kg ds  0,14  0,14       
Fenanthreen mg/kg ds  1,1  1,1       
Anthraceen mg/kg ds  0,26  0,26       
Fluorantheen mg/kg ds  1,8  1,8       
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  1,0  1,0       
Chryseen mg/kg ds  1,2  1,2       
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,45  0,45       
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,80  0,8       
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  0,57  0,57       
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds  0,63  0,63       
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds  8,0  7,95  + 0,35   1,5   20,8   40,0  
  
 
Legenda 
  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 3,8 % van droge stof en organische stof: 6,0 % van droge stof. 
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  

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

  



Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2016019768 
Uw projectnummer 1607601A 
Uw projectnaam Domineeslaantje 2-4 Breukelen 
Datum monstername 18-02-2016 
  

Parameter Eenheid MM-301 GSSD   +/-   RG   AW   T   I  
  

Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  78,3        
Organische stof % (m/m) ds  5,7  5,7       
Gloeirest % (m/m) ds  93,5        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  12,1  12,1       
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  190  325,4   20,0   190,0   555,0   920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  0,96  1,247  + 0,2   0,6   6,8   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  9,8  16,37  + 3,0   15,0   103,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  450  630,8  +++ 5,0   40,0   115,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  0,65  0,7826  + 0,05   0,15   18,1   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  - 1,5   1,5   95,8   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  23  36,43  + 4,0   35,0   67,5   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  450  564,2  +++ 10,0   50,0   290,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  430  634,7  ++ 20,0   140,0   430,0   720,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  <3,0        
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  5,6        
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  13        
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  32        
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  19        
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  6,3        
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  79  138,6  - 35,0   190,0   2600,0   5000,0  
Chromatogram olie (GC)   Zie bijl,        
  

Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010  0,0012       
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010  0,0012       
PCB 101 mg/kg ds  <0,0010  0,0012       
PCB 118 mg/kg ds  <0,0010  0,0012       
PCB 138 mg/kg ds  0,0020  0,0035       
PCB 153 mg/kg ds  0,0023  0,004       
PCB 180 mg/kg ds  0,0015  0,0026       
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0086  0,015  - 0,007   0,02   0,51   1,0  
  

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen mg/kg ds  0,093  0,093       
Fenanthreen mg/kg ds  1,2  1,2       
Anthraceen mg/kg ds  0,45  0,45       
Fluorantheen mg/kg ds  2,1  2,1       
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  1,1  1,1       
Chryseen mg/kg ds  1,1  1,1       
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,48  0,48       
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,88  0,88       
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  0,63  0,63       
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds  0,71  0,71       
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds  8,7  8,743  + 0,35   1,5   20,8   40,0  
  
 
Legenda 
  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 12,1 % van droge stof en organische stof: 5,7 % van droge stof. 
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  

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

  



Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2016019768 
Uw projectnummer 1607601A 
Uw projectnaam Domineeslaantje 2-4 Breukelen 
Datum monstername 18-02-2016 
  

Parameter Eenheid MM-302 GSSD   +/-   RG   AW   T   I  
  

Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  80,7        
Organische stof % (m/m) ds  2,4  2,4       
Gloeirest % (m/m) ds  96,4        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  15,9  15,9       
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  150  212,3   20,0   190,0   555,0   920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  0,56  0,7826  + 0,2   0,6   6,8   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  8,0  11,16  - 3,0   15,0   103,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  40  55,43  + 5,0   40,0   115,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  0,49  0,5733  + 0,05   0,15   18,1   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  - 1,5   1,5   95,8   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  27  36,49  + 4,0   35,0   67,5   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  200  248,9  + 10,0   50,0   290,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  220  304,0  + 20,0   140,0   430,0   720,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  <3,0        
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  <5,0        
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  5,4        
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  20        
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  12        
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  <6,0        
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  42  175,0  - 35,0   190,0   2600,0   5000,0  
Chromatogram olie (GC)   Zie bijl,        
  

Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010  0,0029       
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010  0,0029       
PCB 101 mg/kg ds  <0,0010  0,0029       
PCB 118 mg/kg ds  <0,0010  0,0029       
PCB 138 mg/kg ds  0,0019  0,0079       
PCB 153 mg/kg ds  0,0018  0,0075       
PCB 180 mg/kg ds  0,0015  0,0062       
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0080  0,0333  + 0,007   0,02   0,51   1,0  
  

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fenanthreen mg/kg ds  0,16  0,16       
Anthraceen mg/kg ds  0,077  0,077       
Fluorantheen mg/kg ds  0,41  0,41       
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,23  0,23       
Chryseen mg/kg ds  0,26  0,26       
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,13  0,13       
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,23  0,23       
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  0,18  0,18       
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds  0,18  0,18       
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds  1,9  1,892  + 0,35   1,5   20,8   40,0  
  
 
Legenda 
  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 15,9 % van droge stof en organische stof: 2,4 % van droge stof. 
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  

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

  



Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2016019768 
Uw projectnummer 1607601A 
Uw projectnaam Domineeslaantje 2-4 Breukelen 
Datum monstername 18-02-2016 
  

Parameter Eenheid MM-303 GSSD   +/-   RG   AW   T   I  
  

Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  80,0        
Organische stof % (m/m) ds  3,7  3,7       
Gloeirest % (m/m) ds  95,4        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  12,9  12,9       
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  140  229,6   20,0   190,0   555,0   920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  0,57  0,7878  + 0,2   0,6   6,8   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  9,2  14,75  - 3,0   15,0   103,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  37  53,37  + 5,0   40,0   115,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  0,41  0,495  + 0,05   0,15   18,1   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  - 1,5   1,5   95,8   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  25  38,21  + 4,0   35,0   67,5   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  200  255,3  + 10,0   50,0   290,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  210  311,9  + 20,0   140,0   430,0   720,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  <3,0        
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  <5,0        
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  6,0        
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  25        
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  12        
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  <6,0        
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  48  129,7  - 35,0   190,0   2600,0   5000,0  
Chromatogram olie (GC)   Zie bijl,        
  

Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010  0,0018       
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010  0,0018       
PCB 101 mg/kg ds  <0,0010  0,0018       
PCB 118 mg/kg ds  <0,0010  0,0018       
PCB 138 mg/kg ds  0,0012  0,0032       
PCB 153 mg/kg ds  0,0011  0,0029       
PCB 180 mg/kg ds  0,0011  0,0029       
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0062  0,0167  - 0,007   0,02   0,51   1,0  
  

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fenanthreen mg/kg ds  0,44  0,44       
Anthraceen mg/kg ds  0,14  0,14       
Fluorantheen mg/kg ds  0,90  0,9       
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,47  0,47       
Chryseen mg/kg ds  0,50  0,5       
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,23  0,23       
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,43  0,43       
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  0,30  0,3       
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds  0,34  0,34       
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds  3,8  3,785  + 0,35   1,5   20,8   40,0  
  
 
Legenda 
  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 12,9 % van droge stof en organische stof: 3,7 % van droge stof. 
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  

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

  



Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2016019768 
Uw projectnummer 1607601A 
Uw projectnaam Domineeslaantje 2-4 Breukelen 
Datum monstername 18-02-2016 
  

Parameter Eenheid MM-304 GSSD   +/-   RG   AW   T   I  
  

Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  79,7        
Organische stof % (m/m) ds  1,8  1,8       
Gloeirest % (m/m) ds  97,2        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  14,7  14,7       
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  87  130,3   20,0   190,0   555,0   920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  <0,20  0,2017  - 0,2   0,6   6,8   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  9,3  13,69  - 3,0   15,0   103,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  12  17,27  - 5,0   40,0   115,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  0,55  0,6555  + 0,05   0,15   18,1   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  - 1,5   1,5   95,8   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  24  34,01  - 4,0   35,0   67,5   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  25  31,86  - 10,0   50,0   290,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  49  70,65  - 20,0   140,0   430,0   720,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  <3,0        
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  <5,0        
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  <5,0        
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  <11        
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  <5,0        
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  <6,0        
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  <35  122,5  - 35,0   190,0   2600,0   5000,0  
           
  

Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 101 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 118 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 138 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 153 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB 180 mg/kg ds  <0,0010  0,0035       
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0049  0,0245  - 0,007   0,02   0,51   1,0  
  

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fenanthreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Anthraceen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fluorantheen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Chryseen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds  0,35  0,35  - 0,35   1,5   20,8   40,0  
  
 
Legenda 
  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 14,7 % van droge stof en organische stof: 1,8 % van droge stof. 
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  

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

 



Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2016025180 
Uw projectnummer 1607601A 
Uw projectnaam Domineeslaantje 2-4 Breukelen 
Datum monstername 18-02-2016 
  

Parameter Eenheid 301-1 GSSD   +/-   RG   AW   T   I  
  

Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  79,2        
Organische stof % (m/m) ds  4,5  4,5       
Gloeirest % (m/m) ds  94,7        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  11,4  11,4       
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  96  171,0   20,0   190,0   555,0   920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  0,41  0,5604  - 0,2   0,6   6,8   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  8,7  15,08  + 3,0   15,0   103,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  35  51,34  + 5,0   40,0   115,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  0,44  0,5393  + 0,05   0,15   18,1   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  - 1,5   1,5   95,8   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  19  31,07  - 4,0   35,0   67,5   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  180  232,2  + 10,0   50,0   290,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  150  230,9  + 20,0   140,0   430,0   720,0  
  
 
Legenda 
  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 11,4 % van droge stof en organische stof: 4,5 % van droge stof. 
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  

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

  



Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2016025180 
Uw projectnummer 1607601A 
Uw projectnaam Domineeslaantje 2-4 Breukelen 
Datum monstername 18-02-2016 
  

Parameter Eenheid 309-1 GSSD   +/-   RG   AW   T   I  
  

Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  74,8        
Organische stof % (m/m) ds  7,9  7,9       
Gloeirest % (m/m) ds  91,4        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  9,1  9,1       
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  240  492,7   20,0   190,0   555,0   920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  1,4  1,746  + 0,2   0,6   6,8   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  7,7  15,24  + 3,0   15,0   103,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  79  112,9  + 5,0   40,0   115,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  0,80  0,9887  + 0,05   0,15   18,1   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  - 1,5   1,5   95,8   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  27  49,48  + 4,0   35,0   67,5   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  830  1053,0  +++ 10,0   50,0   290,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  620  973,6  +++ 20,0   140,0   430,0   720,0  
  
 
Legenda 
  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 9,1 % van droge stof en organische stof: 7,9 % van droge stof. 
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  

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

  



Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2016025180 
Uw projectnummer 1607601A 
Uw projectnaam Domineeslaantje 2-4 Breukelen 
Datum monstername 18-02-2016 
  

Parameter Eenheid 318-3 GSSD   +/-   RG   AW   T   I  
  

Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  77,4        
Organische stof % (m/m) ds  3,1  3,1       
Gloeirest % (m/m) ds  96,0        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  14,2  14,2       
  

Metalen 
           
           
           
           
           
           
Nikkel (Ni) mg/kg ds  20  28,93  - 4,0   35,0   67,5   100,0  
           
           
  
 
Legenda 
  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 14,2 % van droge stof en organische stof: 3,1 % van droge stof. 
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  

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

 



Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2016019769 
Uw projectnummer 1607601A 
Uw projectnaam Domineeslaantje 2-4 Breukelen 
Datum monstername 18-02-2016 
  

Parameter Eenheid MM-401 GSSD   +/-   RG   AW   T   I  
  

Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  77,2        
Organische stof % (m/m) ds  5,5  5,5       
Gloeirest % (m/m) ds  93,2        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  18,5  18,5       
  

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB 
alfa-HCH mg/kg ds  <0,0010  0,0012  - 0,001   0,001   8,5   17,0  
beta-HCH mg/kg ds  <0,0010  0,0012  - 0,001   0,002   0,801   1,6  
gamma-HCH mg/kg ds  <0,0010  0,0012  - 0,001   0,003   0,602   1,2  
delta-HCH mg/kg ds  <0,0010  0,0012       
Hexachloorbenzeen mg/kg ds  0,0015  0,0027  - 0,003   0,0085   1,0   2,0  
Heptachloor mg/kg ds  <0,0010  0,0012  - 0,001   0,0007   2,0   4,0  
Heptachloorepoxide(cis- of A) mg/kg ds  <0,0010  0,0012       
Heptachloorepoxide(trans- of B) mg/kg ds  <0,0010  0,0012       
Hexachloorbutadieen mg/kg ds  <0,0010  0,0012  - 0,001   0,003    
Aldrin mg/kg ds  <0,0010  0,0012   0,001     0,32  
Dieldrin mg/kg ds  <0,0010  0,0012       
Endrin mg/kg ds  <0,0010  0,0012       
Isodrin mg/kg ds  <0,0010  0,0012       
Telodrin mg/kg ds  <0,0010  0,0012       
alfa-Endosulfan mg/kg ds  <0,0010  0,0012  - 0,001   0,0009   2,0   4,0  
beta-Endosulfan mg/kg ds  <0,0010  0,0007       
Endosulfansulfaat mg/kg ds  <0,0020  0,0025       
alfa-Chloordaan mg/kg ds  <0,0010  0,0012       
gamma-Chloordaan mg/kg ds  <0,0010  0,0012       
o,p'-DDT mg/kg ds  0,0041  0,0074       
p,p'-DDT mg/kg ds  0,028  0,0509       
o,p'-DDE mg/kg ds  <0,0010  0,0012       
p,p'-DDE mg/kg ds  0,075  0,1364       
o,p'-DDD mg/kg ds  0,0016  0,0029       
p,p'-DDD mg/kg ds  0,0096  0,0174       
HCH (som) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0021        
Drins (som) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0021  0,0038  - 0,003   0,015   2,01   4,0  
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0014  0,0025  - 0,002   0,002   2,0   4,0  
DDD (som) (factor 0,7) mg/kg ds  0,011  0,0203  + 0,002   0,02   17,0   34,0  
DDE (som) (factor 0,7) mg/kg ds  0,076  0,1376  + 0,002   0,1   1,2   2,3  
DDT (som) (factor 0,7) mg/kg ds  0,033  0,0583  - 0,006   0,2   0,95   1,7  
DDX (som) (factor 0,7) mg/kg ds  0,12        
Chloordaan (som) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0014  0,0025  - 0,002   0,002   2,0   4,0  
OCB (som) LB (factor 0,7) mg/kg ds  0,13  0,2369  - 0,0056   0,4    
OCB (som) WB (factor 0,7) mg/kg ds  0,13        
  
 
Legenda 
  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 18,5 % van droge stof en organische stof: 5,5 % van droge stof. 
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  

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

  



Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2016019769 
Uw projectnummer 1607601A 
Uw projectnaam Domineeslaantje 2-4 Breukelen 
Datum monstername 18-02-2016 
  

Parameter Eenheid MM-402 GSSD   +/-   RG   AW   T   I  
  

Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  72,9        
Organische stof % (m/m) ds  8,1  8,1       
Gloeirest % (m/m) ds  91,0        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  13,7  13,7       
  

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB 
alfa-HCH mg/kg ds  <0,0010  0,0008  - 0,001   0,001   8,5   17,0  
beta-HCH mg/kg ds  <0,0010  0,0008  - 0,001   0,002   0,801   1,6  
gamma-HCH mg/kg ds  <0,0010  0,0008  - 0,001   0,003   0,602   1,2  
delta-HCH mg/kg ds  <0,0010  0,0008       
Hexachloorbenzeen mg/kg ds  0,013  0,016  + 0,003   0,0085   1,0   2,0  
Heptachloor mg/kg ds  <0,0010  0,0008  - 0,001   0,0007   2,0   4,0  
Heptachloorepoxide(cis- of A) mg/kg ds  <0,0010  0,0008       
Heptachloorepoxide(trans- of B) mg/kg ds  <0,0010  0,0008       
Hexachloorbutadieen mg/kg ds  <0,0010  0,0008  - 0,001   0,003    
Aldrin mg/kg ds  <0,0010  0,0008   0,001     0,32  
Dieldrin mg/kg ds  <0,0010  0,0008       
Endrin mg/kg ds  <0,0010  0,0008       
Isodrin mg/kg ds  <0,0010  0,0008       
Telodrin mg/kg ds  <0,0010  0,0008       
alfa-Endosulfan mg/kg ds  <0,0010  0,0008  - 0,001   0,0009   2,0   4,0  
beta-Endosulfan mg/kg ds  <0,0010  0,0007       
Endosulfansulfaat mg/kg ds  <0,0020  0,0017       
alfa-Chloordaan mg/kg ds  <0,0010  0,0008       
gamma-Chloordaan mg/kg ds  <0,0010  0,0008       
o,p'-DDT mg/kg ds  0,0045  0,0055       
p,p'-DDT mg/kg ds  0,039  0,0481       
o,p'-DDE mg/kg ds  <0,0010  0,0008       
p,p'-DDE mg/kg ds  0,075  0,0925       
o,p'-DDD mg/kg ds  0,0015  0,0018       
p,p'-DDD mg/kg ds  0,012  0,0148       
HCH (som) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0021        
Drins (som) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0021  0,0025  - 0,003   0,015   2,01   4,0  
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0014  0,0017  - 0,002   0,002   2,0   4,0  
DDD (som) (factor 0,7) mg/kg ds  0,013  0,0166  - 0,002   0,02   17,0   34,0  
DDE (som) (factor 0,7) mg/kg ds  0,075  0,0934  - 0,002   0,1   1,2   2,3  
DDT (som) (factor 0,7) mg/kg ds  0,043  0,0537  - 0,006   0,2   0,95   1,7  
DDX (som) (factor 0,7) mg/kg ds  0,13        
Chloordaan (som) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0014  0,0017  - 0,002   0,002   2,0   4,0  
OCB (som) LB (factor 0,7) mg/kg ds  0,15  0,192  - 0,0056   0,4    
OCB (som) WB (factor 0,7) mg/kg ds  0,14        
  
 
Legenda 
  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 13,7 % van droge stof en organische stof: 8,1 % van droge stof. 
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  

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

  



Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2016019769 
Uw projectnummer 1607601A 
Uw projectnaam Domineeslaantje 2-4 Breukelen 
Datum monstername 18-02-2016 
  

Parameter Eenheid MM-403 GSSD   +/-   RG   AW   T   I  
  

Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  77,5        
Organische stof % (m/m) ds  8,1  8,1       
Gloeirest % (m/m) ds  91,3        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  8,9  8,9       
  

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB 
alfa-HCH mg/kg ds  <0,0010  0,0008  - 0,001   0,001   8,5   17,0  
beta-HCH mg/kg ds  <0,0010  0,0008  - 0,001   0,002   0,801   1,6  
gamma-HCH mg/kg ds  <0,0010  0,0008  - 0,001   0,003   0,602   1,2  
delta-HCH mg/kg ds  <0,0010  0,0008       
Hexachloorbenzeen mg/kg ds  0,0012  0,0014  - 0,003   0,0085   1,0   2,0  
Heptachloor mg/kg ds  <0,0010  0,0008  - 0,001   0,0007   2,0   4,0  
Heptachloorepoxide(cis- of A) mg/kg ds  <0,0010  0,0008       
Heptachloorepoxide(trans- of B) mg/kg ds  <0,0010  0,0008       
Hexachloorbutadieen mg/kg ds  <0,0010  0,0008  - 0,001   0,003    
Aldrin mg/kg ds  <0,0010  0,0008   0,001     0,32  
Dieldrin mg/kg ds  <0,0010  0,0008       
Endrin mg/kg ds  <0,0010  0,0008       
Isodrin mg/kg ds  <0,0010  0,0008       
Telodrin mg/kg ds  <0,0010  0,0008       
alfa-Endosulfan mg/kg ds  <0,0010  0,0008  - 0,001   0,0009   2,0   4,0  
beta-Endosulfan mg/kg ds  <0,0010  0,0007       
Endosulfansulfaat mg/kg ds  <0,0020  0,0017       
alfa-Chloordaan mg/kg ds  <0,0010  0,0008       
gamma-Chloordaan mg/kg ds  <0,0010  0,0008       
o,p'-DDT mg/kg ds  0,0042  0,0051       
p,p'-DDT mg/kg ds  0,040  0,0493       
o,p'-DDE mg/kg ds  <0,0010  0,0008       
p,p'-DDE mg/kg ds  0,057  0,0703       
o,p'-DDD mg/kg ds  0,0016  0,0019       
p,p'-DDD mg/kg ds  0,013  0,016       
HCH (som) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0021        
Drins (som) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0021  0,0025  - 0,003   0,015   2,01   4,0  
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0014  0,0017  - 0,002   0,002   2,0   4,0  
DDD (som) (factor 0,7) mg/kg ds  0,015  0,018  - 0,002   0,02   17,0   34,0  
DDE (som) (factor 0,7) mg/kg ds  0,058  0,0712  - 0,002   0,1   1,2   2,3  
DDT (som) (factor 0,7) mg/kg ds  0,044  0,0545  - 0,006   0,2   0,95   1,7  
DDX (som) (factor 0,7) mg/kg ds  0,12        
Chloordaan (som) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0014  0,0017  - 0,002   0,002   2,0   4,0  
OCB (som) LB (factor 0,7) mg/kg ds  0,13  0,1574  - 0,0056   0,4    
OCB (som) WB (factor 0,7) mg/kg ds  0,13        
  
 
Legenda 
  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 8,9 % van droge stof en organische stof: 8,1 % van droge stof. 
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  

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

 



Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2016019770 
Uw projectnummer 1607601A 
Uw projectnaam Domineeslaantje 2-4 Breukelen 
Datum monstername 18-02-2016 
  

Parameter Eenheid MM-501 GSSD   +/-   RG   AW   T   I  
  

Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  81,0        
Organische stof % (m/m) ds  3,9  3,9       
Gloeirest % (m/m) ds  95,1        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  13,3  13,3       
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  110  176,7   20,0   190,0   555,0   920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  0,36  0,4915  - 0,2   0,6   6,8   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  8,6  13,52  - 3,0   15,0   103,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  30  42,65  + 5,0   40,0   115,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  0,27  0,3238  + 0,05   0,15   18,1   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  - 1,5   1,5   95,8   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  28  42,06  + 4,0   35,0   67,5   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  140  177,1  + 10,0   50,0   290,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  170  248,6  + 20,0   140,0   430,0   720,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  <3,0        
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  <5,0        
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  5,1        
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  13        
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  8,8        
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  <6,0        
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  <35  62,82  - 35,0   190,0   2600,0   5000,0  
  

Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010  0,0017       
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010  0,0017       
PCB 101 mg/kg ds  <0,0010  0,0017       
PCB 118 mg/kg ds  <0,0010  0,0017       
PCB 138 mg/kg ds  0,0023  0,0058       
PCB 153 mg/kg ds  0,0024  0,0061       
PCB 180 mg/kg ds  0,0015  0,0038       
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0090  0,023  + 0,007   0,02   0,51   1,0  
  

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fenanthreen mg/kg ds  0,39  0,39       
Anthraceen mg/kg ds  0,078  0,078       
Fluorantheen mg/kg ds  0,65  0,65       
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,29  0,29       
Chryseen mg/kg ds  0,37  0,37       
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,16  0,16       
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,27  0,27       
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  0,22  0,22       
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds  0,22  0,22       
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds  2,7  2,683  + 0,35   1,5   20,8   40,0  
  
 
Legenda 
  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 13,3 % van droge stof en organische stof: 3,9 % van droge stof. 
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  

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

  



Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2016019770 
Uw projectnummer 1607601A 
Uw projectnaam Domineeslaantje 2-4 Breukelen 
Datum monstername 18-02-2016 
  

Parameter Eenheid MM-502 GSSD   +/-   RG   AW   T   I  
  

Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  76,5        
Organische stof % (m/m) ds  2,5  2,5       
Gloeirest % (m/m) ds  96,7        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  11,3  11,3       
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  63  112,9   20,0   190,0   555,0   920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  <0,20  0,2067  - 0,2   0,6   6,8   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  7,4  12,9  - 3,0   15,0   103,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  9,3  14,38  - 5,0   40,0   115,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  <0,050  0,0435  - 0,05   0,15   18,1   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  - 1,5   1,5   95,8   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  19  31,22  - 4,0   35,0   67,5   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  12  15,99  - 10,0   50,0   290,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  34  54,31  - 20,0   140,0   430,0   720,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  <3,0        
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  <5,0        
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  <5,0        
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  <11        
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  <5,0        
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  <6,0        
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  <35  98,0  - 35,0   190,0   2600,0   5000,0  
  

Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010  0,0028       
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010  0,0028       
PCB 101 mg/kg ds  <0,0010  0,0028       
PCB 118 mg/kg ds  <0,0010  0,0028       
PCB 138 mg/kg ds  <0,0010  0,0028       
PCB 153 mg/kg ds  <0,0010  0,0028       
PCB 180 mg/kg ds  <0,0010  0,0028       
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0049  0,0196  - 0,007   0,02   0,51   1,0  
  

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fenanthreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Anthraceen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fluorantheen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Chryseen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds  0,35  0,35  - 0,35   1,5   20,8   40,0  
  
 
Legenda 
  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 11,3 % van droge stof en organische stof: 2,5 % van droge stof. 
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  

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

 



Toetsing analyseresultaten grondwater 
  

Certificaatnummer 2016022872 
Uw projectnummer 1607601A 
Uw projectnaam Domineeslaantje 2-4 Breukelen 
Datum monstername 25-02-2016 
  

Parameter Eenheid 104-1-1 GSSD   +/-   RG   S   T   I  
  

Metalen 
Barium (Ba) µg/L  <20  14,0  - 20,0   50,0   338,0   625,0  
Cadmium (Cd) µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   0,4   3,2   6,0  
Kobalt (Co) µg/L  <2,0  1,4  - 2,0   20,0   60,0   100,0  
Koper (Cu) µg/L  2,5  2,5  - 2,0   15,0   45,0   75,0  
Kwik (Hg) µg/L  <0,050  0,035  - 0,05   0,05   0,175   0,3  
Molybdeen (Mo) µg/L  <2,0  1,4  - 2,0   5,0   153,0   300,0  
Nikkel (Ni) µg/L  <3,0  2,1  - 3,0   15,0   45,0   75,0  
Lood (Pb) µg/L  <2,0  1,4  - 2,0   15,0   45,0   75,0  
Zink (Zn) µg/L  <10  7,0  - 10,0   65,0   433,0   800,0  
  

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen 
Benzeen µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   0,2   15,1   30,0  
Tolueen µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   7,0   504,0   1000,0  
Ethylbenzeen µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   4,0   77,0   150,0  
o-Xyleen µg/L  <0,10  0,07       
m,p-Xyleen µg/L  <0,20  0,14       
Xylenen (som) factor 0,7 µg/L  0,21  0,21  - 0,2   0,2   35,1   70,0  
BTEX (som) µg/L  <0,90  0,63       
Naftaleen µg/L  <0,020  0,014  - 0,02   0,01   35,0   70,0  
Styreen µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   6,0   153,0   300,0  
  

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen 
Dichloormethaan µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   0,01   500,0   1000,0  
Trichloormethaan µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   6,0   203,0   400,0  
Tetrachloormethaan µg/L  <0,10  0,07  - 0,1   0,01   5,0   10,0  
Trichlooretheen µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   24,0   262,0   500,0  
Tetrachlooretheen µg/L  <0,10  0,07  - 0,1   0,01   20,0   40,0  
1,1-Dichloorethaan µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   7,0   454,0   900,0  
1,2-Dichloorethaan µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   7,0   204,0   400,0  
1,1,1-Trichloorethaan µg/L  <0,10  0,07  - 0,1   0,01   150,0   300,0  
1,1,2-Trichloorethaan µg/L  <0,10  0,07  - 0,1   0,01   65,0   130,0  
cis 1,2-Dichlooretheen µg/L  <0,10  0,07       
trans 1,2-Dichlooretheen µg/L  <0,10  0,07       
CKW (som) µg/L  <1,6  1,12       
Tribroommethaan µg/L  <0,20  0,14       630,0  
Vinylchloride µg/L  <0,10  0,07  - 0,2   0,01   2,5   5,0  
1,1-Dichlooretheen µg/L  <0,10  0,07  - 0,1   0,01   5,0   10,0  
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7 µg/L  0,14  0,14  - 0,2   0,01   10,0   20,0  
1,1-Dichloorpropaan µg/L  <0,20  0,14       
1,2-Dichloorpropaan µg/L  <0,20  0,14       
1,3-Dichloorpropaan µg/L  <0,20  0,14       
Dichloorpropanen som factor 0.7 µg/L  0,42  0,42  - 0,6   0,8   40,4   80,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) µg/L  <10        
Minerale olie (C12-C16) µg/L  <10        
Minerale olie (C16-C21) µg/L  <10        
Minerale olie (C21-C30) µg/L  <15        
Minerale olie (C30-C35) µg/L  <10        
Minerale olie (C35-C40) µg/L  <10        
Minerale olie totaal (C10-C40) µg/L  <50  35,0  - 50,0   50,0   325,0   600,0  
  
 
Legenda 
  
-  < streefwaarde/aw2000 of RG  
+  > Streefwaarde (S)  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
  
 
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  

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

  



Toetsing analyseresultaten grondwater 
  

Certificaatnummer 2016022872 
Uw projectnummer 1607601A 
Uw projectnaam Domineeslaantje 2-4 Breukelen 
Datum monstername 25-02-2016 
  

Parameter Eenheid 203-1-1 GSSD   +/-   RG   S   T   I  
  

Metalen 
Barium (Ba) µg/L  44  44,0  - 20,0   50,0   338,0   625,0  
Cadmium (Cd) µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   0,4   3,2   6,0  
Kobalt (Co) µg/L  <2,0  1,4  - 2,0   20,0   60,0   100,0  
Koper (Cu) µg/L  <2,0  1,4  - 2,0   15,0   45,0   75,0  
Kwik (Hg) µg/L  <0,050  0,035  - 0,05   0,05   0,175   0,3  
Molybdeen (Mo) µg/L  <2,0  1,4  - 2,0   5,0   153,0   300,0  
Nikkel (Ni) µg/L  <3,0  2,1  - 3,0   15,0   45,0   75,0  
Lood (Pb) µg/L  <2,0  1,4  - 2,0   15,0   45,0   75,0  
Zink (Zn) µg/L  <10  7,0  - 10,0   65,0   433,0   800,0  
  

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen 
Benzeen µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   0,2   15,1   30,0  
Tolueen µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   7,0   504,0   1000,0  
Ethylbenzeen µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   4,0   77,0   150,0  
o-Xyleen µg/L  <0,10  0,07       
m,p-Xyleen µg/L  <0,20  0,14       
Xylenen (som) factor 0,7 µg/L  0,21  0,21  - 0,2   0,2   35,1   70,0  
BTEX (som) µg/L  <0,90  0,63       
Naftaleen µg/L  <0,020  0,014  - 0,02   0,01   35,0   70,0  
Styreen µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   6,0   153,0   300,0  
  

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen 
Dichloormethaan µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   0,01   500,0   1000,0  
Trichloormethaan µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   6,0   203,0   400,0  
Tetrachloormethaan µg/L  <0,10  0,07  - 0,1   0,01   5,0   10,0  
Trichlooretheen µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   24,0   262,0   500,0  
Tetrachlooretheen µg/L  <0,10  0,07  - 0,1   0,01   20,0   40,0  
1,1-Dichloorethaan µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   7,0   454,0   900,0  
1,2-Dichloorethaan µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   7,0   204,0   400,0  
1,1,1-Trichloorethaan µg/L  <0,10  0,07  - 0,1   0,01   150,0   300,0  
1,1,2-Trichloorethaan µg/L  <0,10  0,07  - 0,1   0,01   65,0   130,0  
cis 1,2-Dichlooretheen µg/L  <0,10  0,07       
trans 1,2-Dichlooretheen µg/L  <0,10  0,07       
CKW (som) µg/L  <1,6  1,12       
Tribroommethaan µg/L  <0,20  0,14       630,0  
Vinylchloride µg/L  <0,10  0,07  - 0,2   0,01   2,5   5,0  
1,1-Dichlooretheen µg/L  <0,10  0,07  - 0,1   0,01   5,0   10,0  
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7 µg/L  0,14  0,14  - 0,2   0,01   10,0   20,0  
1,1-Dichloorpropaan µg/L  <0,20  0,14       
1,2-Dichloorpropaan µg/L  <0,20  0,14       
1,3-Dichloorpropaan µg/L  <0,20  0,14       
Dichloorpropanen som factor 0.7 µg/L  0,42  0,42  - 0,6   0,8   40,4   80,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) µg/L  <10        
Minerale olie (C12-C16) µg/L  <10        
Minerale olie (C16-C21) µg/L  <10        
Minerale olie (C21-C30) µg/L  <15        
Minerale olie (C30-C35) µg/L  <10        
Minerale olie (C35-C40) µg/L  <10        
Minerale olie totaal (C10-C40) µg/L  <50  35,0  - 50,0   50,0   325,0   600,0  
  
 
Legenda 
  
-  < streefwaarde/aw2000 of RG  
+  > Streefwaarde (S)  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
  
 
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  

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

  



Toetsing analyseresultaten grondwater 
  

Certificaatnummer 2016022872 
Uw projectnummer 1607601A 
Uw projectnaam Domineeslaantje 2-4 Breukelen 
Datum monstername 25-02-2016 
  

Parameter Eenheid 501-1-1 GSSD   +/-   RG   S   T   I  
  

Metalen 
Barium (Ba) µg/L  57  57,0  + 20,0   50,0   338,0   625,0  
Cadmium (Cd) µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   0,4   3,2   6,0  
Kobalt (Co) µg/L  <2,0  1,4  - 2,0   20,0   60,0   100,0  
Koper (Cu) µg/L  <2,0  1,4  - 2,0   15,0   45,0   75,0  
Kwik (Hg) µg/L  <0,050  0,035  - 0,05   0,05   0,175   0,3  
Molybdeen (Mo) µg/L  <2,0  1,4  - 2,0   5,0   153,0   300,0  
Nikkel (Ni) µg/L  <3,0  2,1  - 3,0   15,0   45,0   75,0  
Lood (Pb) µg/L  <2,0  1,4  - 2,0   15,0   45,0   75,0  
Zink (Zn) µg/L  <10  7,0  - 10,0   65,0   433,0   800,0  
  

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen 
Benzeen µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   0,2   15,1   30,0  
Tolueen µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   7,0   504,0   1000,0  
Ethylbenzeen µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   4,0   77,0   150,0  
o-Xyleen µg/L  <0,10  0,07       
m,p-Xyleen µg/L  <0,20  0,14       
Xylenen (som) factor 0,7 µg/L  0,21  0,21  - 0,2   0,2   35,1   70,0  
BTEX (som) µg/L  <0,90  0,63       
Naftaleen µg/L  <0,020  0,014  - 0,02   0,01   35,0   70,0  
Styreen µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   6,0   153,0   300,0  
  

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen 
Dichloormethaan µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   0,01   500,0   1000,0  
Trichloormethaan µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   6,0   203,0   400,0  
Tetrachloormethaan µg/L  <0,10  0,07  - 0,1   0,01   5,0   10,0  
Trichlooretheen µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   24,0   262,0   500,0  
Tetrachlooretheen µg/L  <0,10  0,07  - 0,1   0,01   20,0   40,0  
1,1-Dichloorethaan µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   7,0   454,0   900,0  
1,2-Dichloorethaan µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   7,0   204,0   400,0  
1,1,1-Trichloorethaan µg/L  <0,10  0,07  - 0,1   0,01   150,0   300,0  
1,1,2-Trichloorethaan µg/L  <0,10  0,07  - 0,1   0,01   65,0   130,0  
cis 1,2-Dichlooretheen µg/L  <0,10  0,07       
trans 1,2-Dichlooretheen µg/L  <0,10  0,07       
CKW (som) µg/L  <1,6  1,12       
Tribroommethaan µg/L  <0,20  0,14       630,0  
Vinylchloride µg/L  <0,10  0,07  - 0,2   0,01   2,5   5,0  
1,1-Dichlooretheen µg/L  <0,10  0,07  - 0,1   0,01   5,0   10,0  
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7 µg/L  0,14  0,14  - 0,2   0,01   10,0   20,0  
1,1-Dichloorpropaan µg/L  <0,20  0,14       
1,2-Dichloorpropaan µg/L  <0,20  0,14       
1,3-Dichloorpropaan µg/L  <0,20  0,14       
Dichloorpropanen som factor 0.7 µg/L  0,42  0,42  - 0,6   0,8   40,4   80,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) µg/L  <10        
Minerale olie (C12-C16) µg/L  <10        
Minerale olie (C16-C21) µg/L  <10        
Minerale olie (C21-C30) µg/L  <15        
Minerale olie (C30-C35) µg/L  <10        
Minerale olie (C35-C40) µg/L  <10        
Minerale olie totaal (C10-C40) µg/L  <50  35,0  - 50,0   50,0   325,0   600,0  
  
 
Legenda 
  
-  < streefwaarde/aw2000 of RG  
+  > Streefwaarde (S)  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
  
 
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  

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

 



Bijlage | 4 
Algemene achtergrondinformatie 

 
1 Verklarende woordenlijst1 
achtergrondwaarden 
voor grond en baggerspecie bij regeling vastgestelde gehalten aan chemische stoffen voor een goede 
bodemkwaliteit, waarvoor geldt dat er geen sprake is van belasting door lokale verontreinigingbronnen. 
Deze waarden zijn (door gemeenten) vastgesteld in het project ‘achtergrondwaarden 2000 (AW 2000)’. 
De achtergrondwaarden vervangen met ingang van 1 oktober 2008 de streefwaarden voor grond. 
 
asbestverdacht materiaal 
materiaal waarvan op basis van voorkennis en/of een beoordeling met het blote oog wordt verwacht een 
zodanige hoeveelheid asbest te bevatten dat de vigerende norm mogelijk wordt overschreden. 
Laboratoriumonderzoek zal moeten uitwijzen of het materiaal daadwerkelijk asbest bevat. 
 
bodem 
vast deel van de aarde met de zich daarin bevindende vloeibare en gasvormige bestanddelen en 
organismen. 
 
deellocatie 
voor het onderzoek afgekaderd gedeelte van de totale onderzoekslocatie, waarop een afzonderlijke 
onderzoekshypothese en onderzoeksstrategie van toepassing zijn.  
 
diffuse bodembelasting 
in relatie tot de onderzoeksschaal, gelijkmatige belasting van de bodem over een groter gebied. Bij een 
diffuse bodembelasting is over het algemeen geen duidelijke verontreinigingskern aanwezig. 
 
grond 
vast materiaal en bestaande uit minerale delen met een maximale korrelgrootte van 2 mm en organische 
stof in een verhouding en met een structuur zoals deze in de bodem van nature wordt aangetroffen, 
alsmede van nature in de bodem voorkomende schelpen en grind met een korrelgrootte van 2 mm tot 
63 mm, met uitzondering van baggerspecie 
Indien er sprake is van een bijmenging van meer dan 50 gewichtsprocent bodemvreemd materiaal is er 
geen sprake meer van grond maar van een bouwstof, verhardingsmateriaal of een verhardingslaag.  
 
grootschalige onverdachte locatie 
onverdachte locatie groter dan 1,0 ha, die altijd eenzelfde, extensief gebruik heeft gehad. Dit betreft 
bijvoorbeeld een natuurgebied of een landbouwgebied met één gebruiksvorm en weinig tot geen 
bebouwing. 
 
heterogeen verdeelde verontreinigende stof 
verontreinigende stof die wordt gekenmerkt door matig tot veel variatie op de schaal van 
monsterneming. 
 
homogeen verdeelde verontreinigende stof 
verontreinigende stof die wordt gekenmerkt door geen of weinig variatie op de schaal van 
monsterneming. 
 
hypothese 
veronderstelling over de aard en verdeling van (een) verontreinigende stof(fen) in het 
bodemonderzoeksgebied die wordt gebruikt voor het bepalen van de onderzoeksstrategie. 
 
interventiewaarde 
waarde waarmee voor verontreinigende stoffen in grond en grondwater het concentratieniveau wordt 
aangegeven waarboven sprake is van ernstige vermindering of dreigende vermindering van de 
functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, plant of dier. 
  

                                           
1  Bron: NEN 5740 



lijnvormig element 
langwerpige strook landbodem met een lengte die minimaal 100 maal groter is dan de maximale breedte. 
 
mengmonster 
monster verkregen door het in het laboratorium mengen van in het veld verkregen afzonderlijke 
grondmonsters. 
 
nader onderzoek 
onderzoek in het kader van de saneringsparagraaf Wet bodembescherming, volgend op een verkennend 
of oriënterend bodemonderzoek, waarbij het vermoeden van ernstige bodemverontreiniging is ontstaan. 
Het doel van het nader onderzoek is het vaststellen van de aard en concentratie van de verontreinigende 
stoffen en de omvang van de bodemverontreiniging om, in het licht van blootstellings- en 
verspreidingsrisico’s, te bepalen of er sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging en om 
de spoedeisendheid van sanering vast te stellen. 
 
ondergrond 
bodemlaag die zich bevindt onder de actuele contactzone en die normaal niet wordt beroerd door 
bewerkingen, zoals ploegen, omspitten en harken. Voor de actuele contactzone/de bovengrond wordt in 
het kader van deze norm een standaarddikte van 50 cm gehanteerd. Derhalve bevindt de ondergrond 
zich op een diepte vanaf 50 cm van het maaiveld. 
 
onderzoekslocatie 
grondgebied dat wordt onderzocht op de aanwezigheid van verontreinigende stoffen. Per locatie kunnen 
meer onderzoekshypotheses en daarop gebaseerde onderzoeksstrategieën van toepassing zijn. Een 
locatie kan in die situatie worden opgesplitst in deellocaties waarbij per deellocatie één eenduidige 
onderzoekshypothese en daarop gebaseerde onderzoeksstrategie van toepassing is. Verschillende 
deellocaties kunnen elkaar overlappen. 
 
onderzoeksstrategie 
opzet van het verkennend bodemonderzoek waarin het aantal te nemen monsters, de plaatsen op de 
locatie waar deze behoren te worden genomen en de stoffen die in deze monsters behoren te worden 
bepaald, is vastgelegd. 
 
onverdachte locatie 
locatie waarvan uit het vooronderzoek geen concrete aanwijzingen zijn voortgekomen dat de bodem van 
die locatie of een deel daarvan is verontreinigd met één of meer stoffen. 
 
NEN 5740 
algemeen toegepaste Nederlandse norm voor verkennende bodemonderzoeken op verdachte en niet-
verdachte locaties. 
 
nulsituatie-onderzoek 
met dit onderzoek wordt een referentiekader vastgelegd voor eventueel toekomstige bodemverontreini-
gingen ter plaatse van zogenaamde ‘potentieel bodembedreigende activiteiten’. Dergelijk onderzoek kan 
in het kader van de Wet Milieubeheer opgelegd worden. Verontreinigingen die optreden na het 
nulsituatie-onderzoek moeten terstond worden opgeruimd. Het bevoegd gezag is veelal de gemeente.  
 
potentieel verontreinigende activiteiten 
activiteiten die kunnen leiden tot bodembelasting, met als mogelijk gevolg bodemverontreiniging. 
 
somparameter 
parameter die wordt berekend als de som van de concentraties van een aantal gespecificeerde stoffen. 
Een voorbeeld is de som van een aantal polycyclische aromatische koolwaterstoffen (‘som-PAK’s’). 
 
streefwaarden grondwater 
aanduiding van het ijkpunt voor de milieukwaliteit voor de lange termijn, uitgaande van verwaarloosbare 
risico’s voor het ecosysteem waarbij voor metalen onderscheid wordt gemaakt tussen diep en ondiep 
grondwater. 
 
tussenwaarde  
Voor grond: het rekenkundig gemiddelde van de achtergrondwaarde en de interventiewaarde van een 
verontreinigende stof. 
Voor grondwater: het rekenkundig gemiddelde van de streefwaarde en de interventiewaarde van een 
verontreinigende stof. 
De tussenwaarde is de concentratiegrens waarboven in beginsel nader onderzoek wordt uitgevoerd, 
omdat het vermoeden van ernstige bodemverontreiniging bestaat. 



verdachte locatie 
locatie waarvoor op grond van het vooronderzoek concrete aanwijzingen bestaan dat die locatie, of een 
deel ervan is verontreinigd met een of meer stoffen. 
 
verkennend (bodem)onderzoek 
bodemonderzoek dat ten doel heeft met een relatief geringe onderzoeksinspanning vast te stellen of op 
een bepaalde locatie bodemverontreiniging aanwezig is. 
 
verontreinigingskern 
(vermoedelijke) centrum van het (als gevolg van een plaatselijke bodembelasting) verontreinigde deel 
van de bodem. 
 
vooronderzoek 
het op basis van de NEN 5725 verzamelen en interpreteren van informatie over het voormalige, huidige 
en (eventueel) het toekomstige gebruik, bodemopbouw en geohydrologie en financieel-juridische 
aspecten in een bepaald geografisch gebied. 
Op basis van de verzamelde gegevens wordt een totaalbeeld gevormd en worden conclusies getrokken 
over de afbakening van de locatie voor het bodemonderzoek, de eventuele onderverdeling van de 
onderzoekslocatie in deellocaties en de te hanteren onderzoekshypothese per deellocatie. 
 
vooronderzoeksgebied 
het gebied waarop het vooronderzoek betrekking heeft. 
 
2 Onderzoeksmethodiek 
In deze bijlage wordt omschreven welke technieken door PJ Milieu BV worden toegepast ter 
bemonstering van grond en grondwater. De bemonstering, conservering en verpakking worden 
uitgevoerd volgens de Nederlandse Normen (NEN) en de Nederlandse Praktijk Richtlijnen van het 
Ministerie van VROM (NPR). Tevens wordt, behoudens enkele uitzonderingen, gewerkt conform de 
Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB-procescertificaat voor veldwerk bij milieuhygiënisch 
bodemonderzoek (BRL- SIKB-2000) en de bijbehorende protocollen. 
 
Boringen tot aan de grondwaterspiegel 
Voor het uitvoeren van de handboringen worden diverse typen boren gebruikt. Het meest wordt gebruik 
gemaakt van de Edelmanboor. In vrijwel alle bodemtypen worden Edelmanboren met een diameter van 
3, 5, 7 en 10 cm toegepast. De boren van 5 en 7 cm worden vooral ten behoeve van het nemen van 
grondmonsters gebruikt. Afhankelijk van de grondslag kunnen ook andere boren worden ingezet, zoals 
de grindboor, riverside- en gutsboor. 
 
Boringen onder de grondwaterspiegel 
Bij het boren tot circa 2 meter onder de grondwaterspiegel wordt een zuigerboor toegepast. In geval 
van boringen tot grotere diepten wordt een gesloten mantelbuis gebruikt van waaruit de grond met een 
pulsboor of met een Edelmanboor omhoog gehaald wordt. In sterk cohesieve bodemlagen (leem, klei) 
kan de grond onder de mantelbuis met een Edelmanboor worden weg geboord. De pulsboor is inzetbaar 
in matig tot goed doorlatende gronden (bijv. zandgrond). Om technische redenen wordt soms 
leidingwater toegevoegd. De hoeveelheid toegevoegd water wordt uiteraard tot een minimum beperkt. 
In de praktijk kan met de pulsapparatuur handmatig tot een diepte van circa 30 m-mv geboord worden. 
 
Het plaatsen van waarnemingsfilters/peilbuizen 
Voor het nemen van grondwatermonsters worden PVC-waarnemingsfilters/peilbuizen in het boorgat 
geplaatst met een diameter van 3,4 cm. De peilbuis bestaat uit een geperforeerd deel (het filter) en een 
blind bovenstuk tot aan het maaiveld. Het filter is met een niet-gelijmde mofverbinding aan het 
bovenstuk verbonden. Om het geperforeerde deel bevindt zich aan de buitenzijde een gewassen nylon 
filterkous. Tot 0,5 m boven het filter wordt een omstorting met gecertificeerd filtergrind aangebracht. 
 
De bovenkant van het filter ter bemonstering van het freatisch grondwater, wordt 0,5 meter beneden 
grondwaterniveau geplaatst. Om eventueel aanwezige slecht doorlatende bodemlagen (bijvoorbeeld 
klei, leem, veen) te herstellen en om verontreiniging van het grondwater van bovenaf te vermijden, 
wordt het boorgat op de betreffende diepte afgedicht met zwelklei (bentoniet). 
 
Bij de constatering van een olie-drijflaag wordt gebruik gemaakt van een mantelbuis met een diameter 
van circa 10 cm. Deze mantelbuis (verloren casing) blijft in het boorgat achter en dient om contaminatie 
van de peilbuis met olie te voorkomen. Indien bepaling van de dikte van de drijflaag gewenst is wordt 
een tweede filter ter hoogte van de grondwaterspiegel geplaatst. 
 



Het nemen van grondmonsters 
Van de bij de boringen vrijkomende grond worden in beginsel van specifieke bodemlagen of 
verontreinigingen representatieve monsters samengesteld. Bij het ontbreken van onderscheidende lagen 
wordt iedere laag van 50 cm dikte apart bemonsterd. In het veld worden glazen monsterpotten geheel 
gevuld met het monstermateriaal. De monsterpotten worden opgeslagen in een koele ruimte (ca. 5 oC) 
en circa 1 maand bewaard voor eventuele aanvullende analyses. 
 
Bij de uitvoering van het veldwerk wordt gebruik gemaakt van een olie-indicatie test, de zogenaamde 
“olie op waterproef”. Bij deze proef wordt een grondmonster in het water gedompeld. Een met olie 
verontreinigd grondmonster in het water geeft een zichtbare oliefilm op dit water. De omvang van de 
oliefilm en de gevormde kleuringen geven een indicatie betreffende van de aard en mate van de 
aanwezige olieverontreinigingen.  
 
Het nemen van grondwatermonsters 
Voordat de watermonsters worden genomen, worden de waarnemingsfilters doorgepompt. Bij het 
doorpompen wordt gebruik gemaakt van een slangenpomp of een centrifugaalpomp. De monstername 
gebeurt met een slangenpomp. Bij de bemonstering wordt bij ieder waarnemingsfilter een nieuwe 
polyetheen slang gebruikt om het overbrengen van verontreinigingen naar andere monsterpunten te 
voorkomen. De flessen worden direct na bemonstering gekoeld (5 oC) en op de dag van monstername 
vervoerd naar het laboratorium. 
 
3 Analysemethoden 
Analyse van grond-, slib- en grondwatermonsters op verschillende elementen en verbindingen wordt in 
principe uitgevoerd volgens de Nederlandse Normen (NEN) en de Nederlandse Praktijk Richtlijnen (NPR) 
of daarvan afgeleide methoden in een RvA-geaccrediteerde laboratorium. Tevens vindt een 
voorbehandeling van de analysemonsters plaats conform de SIKB Accreditatie Schema 3000 (AS3000). 
De specificatie van de analysemethoden is bij PJ Milieu BV bekend. Meer dan 98% van alle 
analysemethoden valt onder de RvA accreditatie van het laboratorium. Tevens participeert het 
laboratorium in nationale en internationale ringonderzoeken. 
 
Elk element of verbinding kan tot een bepaalde grens worden aangetoond. Deze aantoonbaarheidsgrens 
(of detectiegrens) wordt gedefinieerd als de laagste concentratie van een component in een monster 
waarvan de aanwezigheid (kwalitatief) met de desbetreffende verrichting nog betrouwbaarheid kan 
worden vastgesteld.  
 
4 Betrouwbaarheid 
Bodemonderzoeken worden op zorgvuldige wijze verricht volgens de algemeen gebruikelijke inzichten 
en methoden. Het gehele proces van offerte tot en met rapportage is geborgd in een door KIWA 
gecertificeerd ISO 9001 (2000) systeem. 
 
PJ Milieu BV streeft bij elk bodem- en/of grondwateronderzoek naar een optimale representativiteit. 
Echter, een dergelijk onderzoek is gebaseerd op het verrichten van een beperkt aantal boringen en het 
nemen van een beperkt aantal monsters. Hierdoor blijft het mogelijk, dat plaatselijke afwijkingen in de 
samenstelling van grond en/of grondwater aanwezig zijn, welke tijdens het onderzoek niet naar voren 
zijn gekomen. 
 
PJ Milieu BV is niet aansprakelijk voor hieruit voortvloeiende schade of gevolgen van welke aard ook. 
 
Hierbij wordt er tevens op gewezen, dat het uitgevoerde bodemonderzoek een momentopname is. 
Beïnvloeding van grond- en grondwaterkwaliteit zal ook plaats kunnen vinden na uitvoering van dit 
onderzoek, bijvoorbeeld door bouwrijp maken of aanvoer van grond van elders. 
 
Naarmate een langere tijd is verlopen na uitvoering van het onderzoek, dient men meer voorzichtigheid 
te betrachten en voorbehoud te maken bij het gebruik van de onderzoeksresultaten. 
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Toetsingskader 

 
Op de volgende pagina zijn in een tabel de toelaatbare gehalten (maximale normwaarden) van 
verschillende stoffen in de grond schematisch weergegeven. De normwaarden zijn overgenomen uit de 
Regeling bodemkwaliteit (bijlage B, d.d. 13 december 2007) zoals gepubliceerd in de Staatscourant 20 
december 2007 en de Circulaire bodemsanering 2013 zoals gewijzigd op 1 juli 2013 afkomstig van het 
Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM).  
 
Het aangeven van normen wordt bemoeilijkt door het feit, dat de natuurlijke gehalten van verschillende 
stoffen in de grond en het grondwater nogal sterk variëren en afhankelijk zijn van plaatselijke 
omstandigheden (onder andere van de bodemsamenstelling). Bovendien hangt het eventuele risico, dat 
een bodemverontreiniging met zich meebrengt voor de volksgezondheid en/of milieu, niet alleen af van 
de aard en concentratie van de verontreinigde stoffen, maar ook van de lokale verontreinigingssituatie 
en de functie c.q. het gebruik van de bodem (woonbebouwing, waterwinning, industrieterrein). 
 
Het inschatten van de risico’s voor de volksgezondheid en voor de aantasting van het milieu moet 
gebaseerd zijn op een integrale beoordeling van de bovengenoemde aspecten.  
 
In de navolgende tabel zijn normwaarden opgenomen welke zijn overgenomen uit de genoemde 
Regeling bodemkwaliteit. In de tabel staat een toetsingskader voor een aantal verontreinigende stoffen 
vermeld, waarbij men onderscheid maakt in twee toetsingswaarden, namelijk achtergrondwaarden en 
interventiewaarden. 

 De streef-/achtergrondwaarde geldt als referentiewaarde en komt overeen met de 
gemiddelde achtergrondconcentratie of met de detectiegrens (bij milieuvreemde stoffen); 

 de interventiewaarde is te beschouwen als de toetsingswaarde, waarboven, afhankelijk van 
de situatie, veelal een sanering (-sonderzoek) wordt uitgevoerd, nadat een eventueel (nader) 
onderzoek is afgerond. 

 
Nader onderzoek dient in het algemeen plaats te vinden, wanneer het rekenkundig gemiddelde van de 
achtergrond- en interventiewaarde ((achtergrond- + interventiewaarde)/2) wordt overschreden. 
 
 



Tabel 1  Normwaarden voor microverontreinigingen in de vaste bodem en het grondwater 

 Grond/sediment (mg/kg droge stof) Grondwater (µg/l) 

Stof1 AW IW Ondiep (<10 m-mv) 

 SB L en H gecorrigeerdd SB L en H gecorrigeerdd SW2 IW 

       

Metalen       

Arseen (As) 20 10,3 + 0,28(L+H) 76 39,3 + 1,05(L+H) 10 60 

Barium (Ba) 1903 36,8 + 6,13L 9203 178,1 + 29,68L 50 625 

Cadmium (Cd) 0,6 0,31+0,005(L+3H) 13 6,62 + 0,116(L+3H) 0,4 6 

Kobalt (Co) 15 3,3 + 0,467L 190 42,2 + 5,91L 20 100 

Koper (Cu) 40 16,7 + 0,67(L+H) 190 79,2 + 3,17(L+H) 15 75 

Kwik (Hg) 0,15 0,1 + 0,0008(2L+H) 36 23,84 + 0,203(2L+H) 0,05 0,3 

Nikkel (Ni) 35 10 + L 100 28,6 + 2,86L 15 75 

Molybdeen (Mo) 1,54 1,5 190 190 5 300 

Lood (Pb) 50 29,4 + 0,59(L+H) 530 311,8 + 6,24(L+H) 15 75 

Zink (Zn) 140 50 + 1,5(2L+H) 720 257 + 7,7(2L+H) 65 800 

       

Minerale olie (GC)5  6 190 19H 5.000 500H 50 600 

       

PCB (som 7) 0,02 0,002H 1 0,1H 0,014 0,01 

       

PAK (10 VROM)7 8 1,5 0,15H9 40 4H9 - - 

       

Vluchtige aromaten       

Benzeen 0,24 0,02H 1,1 0,11H 0,2 30 

Ethylbenzeen 0,24 0,02H 110 11H 4 150 

Tolueen 0,24 0,02H 32 3,2H 7 1.000 

Xylenen 0,454 0,045H 17 1,7H 0,2 70 

Styreen (vinylbenzeen) 0,254 0,025H 86 8,6H 6 300 

Fenol 0,25 0,025H 14 1,4H 0,2 2.000 

Cresolen (som) 0,34 0,03H 13 1,3H 0,2 200 

Dodecylbenzeen 0,354 0,035H - - - - 

Aromatische oplosmiddelen (som) 10 2,54 0,25H - - - - 

Naftaleen - - - - 0,01 70 

       

Gechloreerde koolwaterstoffen       

Vinylchloride11 0,14 0,01H 0,1 0,01H 0,01 5 

Dichloormethaan 0,1 0,01H 3,9 0,39H 0,01 1.000 

Trichloormethaan 0,254 0,025H 5,6 0,56H 6 400 

Tetrachloormethaan (Tetra) 0,34 0,03H 0,7 0,07H 0,01 10 

Trichlooretheen (Tri) 0,254 0,025H 2,5 0,25H 24 500 

Tetrachlooretheen (Per) 0,15 0,015H 8,8 0,88H 0,01 40 

1,1-Dichloorethaan 0,24 0,02H 15 1,5H 7 900 

1,2-Dichloorethaan 0,24 0,02H 6,4 0,64H 7 400 

1,1,1-Trichloorethaan 0,254 0,025H 15 1,5H 0,01 300 

1,1,2-Trichloorethaan 0,34 0,03H 10 1,0H 0,01 130 

cis 1,2-Dichlooretheen       

trans 1,2-Dichlooretheen       

CKW (som)       

Tribroommethaan      630 

Monochlooretheen (Vinylchloride) 0,14 0,01H 0,1 0,01H 0,01 5 

1,1-Dichlooretheen11 0,34 0,03H 0,3 0,03H 0,01 10 

1,2-Dichloorethenen (som)  0,34 0,03H 1 0,1H 0,01 20 

Dichloorpropanen (som, factor 0,7) 0,84 0,08H 2 0,2H 0,8 80 

       

 



SB = standaardbodem (L = lutumgehalte (25%), H = humusgehalte (10%)) 
AW = achtergrondwaardenormen 
IW = interventiewaarden 
1 = voor de definitie van somparameters wordt verwezen naar bijlage N van deze regeling. De definitie 

 van sommige somparameters is verschillend voor de landbodem en de waterbodem. Achter de 
 somparameter wordt vermeld welke van de twee definities gehanteerd moet worden 

2 = de streefwaarden grondwater voor een aantal stoffen zijn lager dan de vereiste rapportagegrens in 
 AS3000. Dit betekent dat deze Streefwaarden strenger zijn dan het niveau waarop betrouwbaar 
 (routinematig) kan worden gemeten. De laboratoria moeten minimaal voldoen aan de vereiste 
 rapportagegrens in AS3000. Het hanteren van een strengere rapportagegrens mag ook, mits de 
 gehanteerde analysemethode voldoet aan AS3000. Bij het beoordelen van het meetresultaat  
 ‘< rapportagegrens AS3000’ mag de beoordelaar ervan uitgaan dat de kwaliteit van het grondwater 
 voldoet aan de Streefwaarde. Indien het laboratorium een waarde ‘< dan een verhoogde 
 rapportagegrens’ aangeeft (hoger dan de rapportagegrens AS3000), dan dient de betreffende 
 verhoogde rapportagegrens te worden vermenigvuldigd met 0,7. De zo verkregen waarde wordt 
 getoetst aan de Streefwaarde grondwater. Een dergelijke verhoogde rapportagegrens kan optreden bij 
 de analyse van een zeer sterk verontreinigd monster of een monster met afwijkende samenstelling 

3 = toetsing aan de normen voor barium in grond is sinds, april 2009, alleen noodzakelijk bij situaties 
 waar sprake is van een menselijk handelen veroorzaakte bariumverontreiniging. In alle andere 
 gevallen kan toetsing, tot de voorgenomen herziene regelgeving, achterwege blijven 

4 = getalswaarde beneden de detectielimiet/bepalingsondergrens of meetmethode ontbreekt 
5 = minerale olie heeft betrekking op de som van de (al dan niet) vertakte alkanen. Indien er enigerlei 

 vorm van verontreiniging met minerale olie wordt aangetoond in grond/baggerspecie, dan dient naast 
 het gehalte aan minerale olie ook het gehalte aan aromatische en/of polycyclische aromatische 
 koolwaterstoffen bepaald te worden 

6 = voor het toepassen van baggerspecie in grootschalige toepassingen geldt voor minerale olie een 
 maximale waarde van 2.000 mg/kg d.s. 

7 = voor grondwater zijn effecten van PAK, chloorbenzenen en chloorfenolen indirect, als fractie van de 
 individuele, optelbaar (dat wil zeggen 0,5 x interventiewaarde stof A heeft evenveel effect als 0,5 x 
 interventiewaarde stof B). Dit betekent dat een somformule gebruikt moet worden om te beoordelen 
 of van overschrijding van de interventiewaarde sprake is. Er is sprake van overschrijding van de 
 interventiewaarde voor de som van een groep stoffen indien Σ (Ci/li) >1, waarbij Ci = gemeten 
 concentratie van een stof uit een betreffende groep en Ii = interventiewaarde voor de betreffende stof 
 uit de betreffende groep 

8 = De interventiewaarde voor grond voor deze stoffen is gelijk of kleiner dan de bepalingsgrens 
 (intralaboratorium reproduceerbaarheid). Indien de stof wordt aangetoond moeten de risico’s nader 
 worden onderzocht. Bij het aantreffen van vinylchloride of 1,1-dichlooretheen in grond moet tevens 
 het grondwater worden onderzocht 

9 = voor interventiewaarde PAK wordt geen bodemtypecorrectie voor bodems met een organisch 
 stofgehalte tot 10% en bodems met een organisch stofgehalte boven de 30% toegepast. Voor bodems  

  met een organisch stofgehalte tot 10% wordt een interventiewaarde van 40 mg/kg d.s. en voor 
 bodems met een organisch stofgehalte vanaf 30% een interventiewaarde van 120 mg/kg d.s. 
 gehanteerd. Tussen de 10% en 30% organisch stofgehalte kan gebruik gemaakt worden van de 
 volgende bodemtypecorrectie formule: 

(IW)b = 40 x (% organische stof / 10)((IW)b = interventiewaarde voor de te beoordelen bodem) 
10 = De achtergrondwaarde van deze somparameter gaat uit van de aanwezigheid van meerdere van de 15 

 componenten, die tot deze somparameter worden gerekend (zie bijlage N). De hoogte van de 
 achtergrondwaarde is gebaseerd op de soms van de bepalingsgrenzen vermenigvuldigd met 0,7. 
 Sommige componenten zijn tevens individueel genormeerd. Binnen de somparameter mag de 
 achtergrondwaarde van de individueel genormeerde componenten niet worden overschreden. Voor de  

  componenten, die niet individueel zijn genormeerd, geldt per component een maximaal gehalte van 
 0,45 mg/kg d.s. 

11 = De interventiewaarde voor grond voor deze stoffen is gelijk of kleiner dan de bepalingsgrens 
 (intralaboratorium reproduceerbaarheid). Indien de stof wordt aangetoond, moeten de risico’s nader 
 worden onderzocht. Bij het aantreffen van vinylchloride of 1,1-dichlooretheen in grond, moet tevens 
 het grondwater worden onderzocht 

 
Aanvullende opmerkingen 
a. Interventiewaarden voor niet genoemde stoffen 

Voor de beoordeling van niet met name genoemde stoffen verdient het aanbeveling een vergelijking te 
maken met in de tabel vermelde chemisch en toxicologisch verwante stoffen. Voor een aantal niet genoemde 
stoffen zijn indicatieve niveaus voor ernstige bodemverontreiniging vastgesteld. Tevens kan door 
tussenkomst van de provincie een verzoek worden gericht aan de regionale inspectie milieuhygiëne om het 
RIVM in te schakelen voor de afleiding van ad-hoc interventiewaarden. 

 
b. Omvang verontreiniging 

De interventiewaarden gelden als gemiddelde voor een volume van 25 m3 grond/sediment en 100 m3 
grondwater. Indien het bij puntbronnen van verontreiniging waarschijnlijk is dat bij het uitblijven van 
maatregelen op korte termijn (ten hoogste enkele maanden) bodemverontreiniging op genoemde schaal 
kan optreden, is eveneens sprake van ernstige verontreiniging. Van ernstige bodemverontreiniging kan ook 
worden gesproken indien de verontreiniging zich zodanig autonoom verspreidt in andere milieu-
compartimenten of -objecten dat schadelijke effecten voor volksgezondheid of het milieu kunnen optreden 
zonder dat zich overschrijding van de interventiewaarden voordoet. 

 



c. Criterium voor nader onderzoek 
In de protocollen voor oriënterend en nader onderzoek komt het criterium 0,5 * (interventiewaarde + 
streefwaarde) voor om aan te geven dat nader onderzoek noodzakelijk is. 

 
d. Differentiatie naar grondsoort 

De streef- en interventiewaarden voor zware metalen (incl. arseen) in grond/sediment zijn afhankelijk van 
het lutumgehalte en/of het organische stofgehalte. Bij meetproblemen met lage gehalten organische stof 
(H) of lutum (L) kan van percentages van 2% H en L uitgegaan worden. 
De streef- en interventiewaarden voor organische verbindingen in grond/sediment zijn gerelateerd aan het 
organische stofgehalte. Voor bodems met H > 30% respectievelijk < 2 worden gehalten van respectievelijk 
30% en 2% aangehouden. N.B. voor berekening van de streef- en interventiewaarden voor PAK (10 VROM) 
geldt dat in afwijking op het vooraanstaande voor bodems met H > 30% en H < 10% gerekend wordt met 
organische stofgehalten van respectievelijk 30% en 10%. 
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Kadastrale kaart, topografisch overzicht en tekening 

 
 



Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: 1607601A

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 11 februari 2016
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:1000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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Omgevingskaart Klantreferentie: 1607601A

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object BREUKELEN-NIJENRODE B 4765
Domineeslaantje 2, 3621 ED BREUKELEN UT
CC-BY Kadaster.
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Nijverheidsstraat 21

3861 RJ Nijkerk
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info@pjmilieu.nl
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Internet:
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Situatietekening

Verkennend bodemonderzoek

Domineeslaantje 2-4 Breukelen

Aan de maten kunnen geen rechten worden ontleend.

LEGENDA

Huisnummer

2

Perceelsnummer

4765

Onderzoekslocatie / deellocatie C: overig terrein

Bebouwing (buitenmuur)

Perceelsgrens (Kadaster)

Topografie

Watergang

Ondergrondse tank

Deellocatie A: voormalige ondergrondse tank

Deellocatie B: gedempte sloot

Deellocatie D: voormalige boomgaard

Deellocatie E: spuiterij, hout- en metaalbewerking en verfopslag

Boring tot 1,0 m-mv

Boring tot 0,5 m-oz tank

Boring tot 0,5 m-mv

Boring tot 2,0 m-mv

Peilbuis



 bestemmingsplan Hortense Kwartier

Bijlage 3  Nader bodemonderzoek

146  Bijlagen toelichting



   

 
            

 

 

 

 

  

 

 

 

NADER MILIEUKUNDIG 

 

BODEMONDERZOEK AAN HET 

 

DOMINEESLAANTJE 2-4 

 

TE BREUKELEN 

M
 
I
 
L

 
I
 
E

 
U

 
B

 
E

 
H

 
E

 
E

 
R

 



   

 
            
 

 

 

 

NADER MILIEUKUNDIG 
 

BODEMONDERZOEK AAN HET 
 

DOMINEESLAANTJE 2-4 
 

TE BREUKELEN 
 

 

 
 
 
 
 
 
Colofon 
 

 
  

  
  

Opdrachtgever: Janssen De Jong Projectontwikkeling B.V   
 De heer E. de Leeuw    
 Postbus 3119   
 3502 GC Utrecht   
    

Adviesbureau: VanderHelm Milieubeheer B.V.   
 Nobelsingel 2   
 2652 XA Berkel en Rodenrijs   
 010 - 249 24 60   
 info@vdhelm.nl     www.vdhelm.nl     

  

Projectfoto's: Dhr. R. van den Bos     
  

© VanderHelm Milieubeheer B.V. Projectcode: 20171964 

 

Verantwoording 
Versie Definitief 

Datum 01-02-2017 

Auteur Dhr. M. Rodenburg  

Projectleider Dhr. J.A.W. van der Ploeg, MSc  

Vrijgave Dhr. Ing. E.L. van den Bosch  



   

Nader milieukundig bodemonderzoek Domineeslaantje 2-4 te Breukelen 
Projectcode: 20171964  3 
  
   

INHOUDSOPGAVE 
 

1. INLEIDING ......................................................................................................................................... 4 

2. ACHTERGRONDINFORMATIE ........................................................................................................ 6 
 
3. CONCEPTUEEL MODEL……………………………………………………………………………….....6 

4. VELDONDERZOEK .......................................................................................................................... 8 

4.1 AANPAK EN UITVOERING .....................................................................................................................8 

4.2 BESPREKING VAN WAARNEMINGEN TIJDENS HET VELDWERK .................................................................8 

5 LABORATORIUMONDERZOEK EN TOETSING .............................................................................. 9 

5.1 TOETSINGSCRITERIA ...........................................................................................................................9 

5.2 GETOETSTE ANALYSERESULTATEN ....................................................................................................10 

6. EVALUATIE ONDERZOEKSRESULTATEN .................................................................................. 11 

7. CONCLUSIES, AANBEVELINGEN EN OPMERKINGEN .............................................................. 12 

 
LITERATUURLIJST 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIJLAGEN: 
1.  VELDWAARNEMINGEN 
1A. LEGENDA EN BOORPROFIELEN 
1B. FOTOGRAFISCHE WEERGAVE 
1C. VERKLARING ONAFHANKELIJKHEID VELDWERKER 
2.  PARAMETERS 
3.  RESULTATEN ANALYSES 
4.  TOETSINGSTABELLEN ANALYSERESULTATEN 
4A.  TOETSINGSTABELLEN ANALYSERESULTATEN GRONDMONSTERS 
5.  LOKALE SITUATIEKAART 
6.  SITUATIESCHETS TERREIN



   

Nader milieukundig bodemonderzoek Domineeslaantje 2-4 te Breukelen 
Projectcode: 20171964  4 
  
   

1. INLEIDING 

 
VanderHelm Milieubeheer B.V. te Berkel en Rodenrijs heeft van Janssen De Jong Projectontwikkeling B.V. 
de opdracht ontvangen voor het uitvoeren van een nader milieukundig bodemonderzoek op de locatie ter 
plaatse van het Domineeslaantje 2-4 te Breukelen. 
 
Aanleiding 
Aanleiding tot dit onderzoek zijn de tijdens eerder nader onderzoek (VanderHelm Milieubeheer B.V. met 
kenmerk 20171719, d.d. 8 december 2017) aangetroffen sterke verontreinigingen met lood en zink in de 
bovengrond.  
 
Doelstelling 
De doelstelling van het onderzoek is het vaststellen van de ernst (saneringsnoodzaak), omvang en, indien 
van toepassing, de spoedeisendheid van de aangetroffen verontreinigingen. 
 
Kwaliteitsborging 
Onderhavig onderzoek is uitgevoerd in overeenstemming met het kwaliteitssysteem van VanderHelm 
Milieubeheer B.V. Dit kwaliteitssysteem is gecertificeerd conform de norm ISO 9001:2008. 
 
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd onder certificaat van de BRL SIKB 2000 (Veldwerk bij 
milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek) en de huidige versie van het  Protocol 2001 (plaatsen 
van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en 
waterpassen). VanderHelm Milieubeheer B.V. is voor deze beoordelingsrichtlijn gecertificeerd en is tevens 
erkend door Agentschap NL. 
 
Het nader milieukundig bodemonderzoek is verricht conform de NTA 5755; Bodem - Landbodem - Strategie 
voor het uitvoeren van nader onderzoek - Onderzoek naar de aard en omvang van bodemverontreiniging 
(juli 2010).  
 
Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd door ALcontrol Laboratories te Rotterdam. ALcontrol is 
geaccrediteerd volgens de door de Raad voor Accreditatie gestelde criteria voor testlaboratoria conform 
NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005 onder nummer L028. 
 
Met deze kwaliteitsborging in de vorm van parafering op de eerste pagina en bijlage 1C van deze 
rapportage, verklaart de projectleider dat alle medewerkers de kritische functies ‘veldwerkzaamheden’ en 
‘monstername’ onafhankelijk van de opdrachtgever hebben uitgevoerd conform de eisen van de BRL SIKB 
2000 (Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek).  
 
VanderHelm Milieubeheer B.V. heeft geen financiële en/of juridische belangen bij de onderzoekslocatie 
van dit project. 
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Leeswijzer 
 
De rapportage is verder opgebouwd uit de volgende hoofdstukken: 
 
Hoofdstuk 2 Achtergrondinformatie 

In dit hoofdstuk worden de relevante gegevens betreffende eerder uitgevoerde 
bodemonderzoeken en de gevalsdefinitie beschreven. 
 

Hoofdstuk 3 Conceptueel model 
Beschrijving van de hypothese ten aanzien van de geconstateerde verontreiniging en 
hoe invulling te geven aan kennishiaten. 
 

Hoofdstuk 4 Veldonderzoek 
In dit hoofdstuk staat wanneer en hoe het veldwerk heeft plaatsgevonden. Tevens 
worden de waarnemingen tijdens het veldwerk beschreven. 
 

Hoofdstuk 5 Laboratoriumonderzoek en toetsing 
Aan de hand van de waarnemingen tijdens het veldwerk wordt bepaald welke monsters, 
en op welke stoffen, deze monsters geanalyseerd worden. De analyseresultaten van de 
geselecteerde monsters worden getoetst aan de vigerende normen. 
 

Hoofdstuk 6 Evaluatie onderzoeksresultaten 
In dit hoofdstuk worden de onderzoeksresultaten nader toegelicht. 
 

Hoofdstuk 7 Conclusies, (aanbevelingen) en opmerkingen  
De rapportage wordt afgerond met een formulering van conclusies, (aanbevelingen) en 
opmerkingen. 
 

Literatuurlijst In de literatuurlijst wordt een overzicht van de geraadpleegde bronnen weergegeven. 
 

 
 
 
 



   

Nader milieukundig bodemonderzoek Domineeslaantje 2-4 te Breukelen 
Projectcode: 20171964   6 

  

2. ACHTERGRONDINFORMATIE 

 
De onderzoekslocatie is gelegen aan het Domineeslaantje 2-4 te Breukelen en heeft een oppervlakte van 
circa 8.910 m2. Kadastraal staat de onderzoekslocatie bekend als Gemeente Breukelen-Nijenrode, sectie 
B, perceelnummers 3716, 4683 ged., 4764, 4765, 4857, 4858 ged. en 4919 ged. De onderzoekslocatie 
bestaat uit een voormalig schoolgebouw (de Vijverhofschool). Het schoolgebouw is voorzien van een 
binnentuin welke deels verhard is met tegels. Buiten het schoolgebouw is de onderzoekslocatie in gebruik 
als (voormalig) schoolplein, groenstroken, trottoir en parkeerplaatsen. Het nader onderzoek heeft 
betrekking op de groenstrook ten zuiden van de bebouwing. 
 
Op 22 maart 2016 is door PJ Milieu BV een verkennend milieukundig bodemonderzoek conform NEN 5740 
uitgevoerd met kenmerk 1607601A. Uit het onderzoek blijkt dat de bovengrond (boringen 309 en 318) 
plaatselijk sterk tot matig verontreinigd is met zink en lood. Het grondwater is licht verontreinigd met barium.  
 
Geconcludeerd wordt dat de locatie niet voldoende is onderzocht. Nader onderzoek is noodzakelijk.  
 
In opdracht van de opdrachtgever is op 8 december 2017  door VanderHelm Milieubeheer B.V. een nader 
milieukundig bodemonderzoek conform NTA 5755 uitgevoerd met kenmerk 20171719  Geconcludeerd 
wordt dat de ernst en omvang van de aangetroffen verontreinigingen nog niet in voldoende mate zijn 
vastgesteld. Er is sprake van een ‘’geval van ernstige  bodemverontreiniging’’. Nader onderzoek naar de 
sterke aangetroffen verontreinigingen met zware metalen is noodzakelijk.  
 
Voor nadere historische informatie wordt verwezen naar het verkennend onderzoek (PJ Milieu BV met 
kenmerk 1607601A, d.d. 22 maart 2016). 
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3. CONCEPTUEEL MODEL 
 
Uit de het nader onderzoek van 8 december 2017 (kenmerk 20171719) komt naar voren dat de ernst, 
omvang en/of spoedeisendheid van een aantal van de geconstateerde verontreinigingen nog niet 
voldoende zijn vastgesteld. Derhalve dient nader bodemonderzoek te worden uitgevoerd. In tabel 3.1 is, 
conform de NTA 5755, een overzicht gegeven van de relevante kerngegevens, uitgangspunten en de 
gehanteerde onderzoeksstrategie voor het nader onderzoek. 
 
Tabel 3.1 Conceptueel model  

Aanleiding 
 

- Ter plaatse van boring 309 is het bodemtraject van 0,0 tot 0,3 m-mv (zwak kolengruishoudend en 
zwak puinhoudend) sterk verontreinigd met zink en lood ; 

Gegevens van de 
verontreiniging(en) 

- De verontreinigingen zijn veroorzaakt vóór 1987; 
- De verontreinigingen zijn te relateren aan de aangetroffen bijmengingen; 
- De verontreinigingen ter plaatse zijn immobiel. 

Doel van het nader 
onderzoek 
 

Het bepalen of er sprake is van een ‘geval van ernstige bodemverontreiniging’ ingevolge de Wet 
Bodembescherming (meer dan 25 m3 bodemvolume voor grond en/of meer dan 100 m3 bodemvolume 
voor grondwater sterk verontreinigd) conform paragraaf 6.2 van de NTA 5755. Indien sprake is van een 
‘geval van ernstige bodemverontreiniging’ dan geldt een saneringsnoodzaak. 

Verwachte omvang 
in de grond 

> 25 m3 bodemvolume 
 

Mogelijke 
saneringsvariant 
 

Ten aanzien van  ‘gevallen  van ernstige bodemverontreiniging’  zal, gezien de toekomstige inrichting, 
saneren middels ontgraven de voorkeur hebben.  

Onderzoeksstrategie 
 

- negen afperkende boringen tot een maximale diepte van 1,5 m-mv met een onderlinge afstand van 
circa 4 meter ten behoeve van de horizontale afperking; 

-    analyseren grond op zink en lood van circa 0,0 tot 0,50 m-mv ter plaatse van de afperkende boringen. 
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4. VELDONDERZOEK 

4.1 AANPAK EN UITVOERING 

 
Het veldwerk (verrichten van de boringen) is uitgevoerd op 9 januari 2018 door de heer S. van Haard en 
de heer J. Berk van VanderHelm Milieubeheer B.V. De uitgevoerde werkzaamheden zijn weergegeven in 
tabel 4.1. De locaties van de verrichte boringen zijn weergegeven op de situatieschets in bijlage 6. 
 
Tabel 4.1: Verrichte veldwerkzaamheden 

Onderzoekslocatie  
 

Verrichte werkzaamheden 
 

Boorpuntnummer Norm 

Nader bodemonderzoek 
Boring 309/601 9 boringen tot 1,50 m-mv 608 t/m 616 NTA 5755 

 

  

De veldwerkzaamheden en monsteroverdracht zijn uitgevoerd conform de vigerende BRL’s, de geldende 
regelgeving en NEN-norm(en). 

4.2 BESPREKING VAN WAARNEMINGEN TIJDENS HET VELDWERK 

 
De resultaten van het lithologisch onderzoek en de zintuiglijk bodemvreemde bijmengingen worden in de 
boorbeschrijvingen in bijlage 1A weergegeven. De bodemlagen, waarin zintuiglijk bodemvreemde 
bijmengingen zijn aangetroffen, worden aangeduid met een zwart driehoekje. In tabel 4.2 is een 
samenvattend overzicht van de resultaten van de waarnemingen tijdens het veldwerk opgenomen. 
 
Tabel 4.2: Samenvattend overzicht waarnemingen tijdens het veldwerk 

Boring Diepte boring 
(m -mv) 

Traject 
(m -mv) 

Grondsoort Waargenomen bijzonderheden 

608 1,50 0,00 - 0,50 Klei zwak koolashoudend, zwak baksteenhoudend 

609 1,50 0,00 - 0,50 Klei zwak koolashoudend, zwak baksteenhoudend 

610 1,50 0,50 - 1,00 Klei zwak baksteenhoudend 

611 1,50 0,00 - 0,50 Klei zwak puinhoudend, zwak koolashoudend 

612 1,50 0,00 - 0,50 Klei zwak puinhoudend 

613 1,50 0,00 - 0,50 Klei zwak puinhoudend, zwak koolashoudend 

614 1,50 0,00 - 0,50 Klei zwak puinhoudend 

  0,50 - 1,00 Klei matig kolengruishoudend 

615 1,50 0,00 - 0,50 Klei zwak puinhoudend, zwak koolashoudend, zwak 
baksteenhoudend 

616 1,50 0,00 - 0,50 Klei zwak puinhoudend 

  0,50 - 1,00 Klei matig koolashoudend, sterk baksteenhoudend 
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5 LABORATORIUMONDERZOEK EN TOETSING 

5.1 TOETSINGSCRITERIA 

 
Ten behoeve van het nader onderzoek zijn monsters voor analyse geselecteerd en bij ALcontrol B.V. 
aangeleverd. In paragraaf 5.2 is te zien welke monsters zijn geanalyseerd.  
 
De analyseresultaten van de geanalyseerde grondmonsters zijn getoetst met behulp van de huidige versie 
van BoToVa aan de richtlijnen zoals beschreven in de "Regeling bodemkwaliteit" (Staatscourant 20 
december 2007) en de "Circulaire Bodemsanering per 1 juli 2013". In tabel 5.1 t/m 5.3  worden de resultaten 
van de toetsing weergegeven. De (volledige) toetsingstabellen zijn opgenomen in bijlage 4. De originele 
analyserapporten van het laboratorium zijn te vinden in bijlage 3. In bijlage 2 worden de verschillende 
verontreinigingsparameters beschreven. 
 
Om de mate van verontreiniging in de tekst weer te geven, wordt gebruik gemaakt van de volgende 
terminologie: 
 
Niet verontreinigd: concentratie kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde.  

Bodemindex ≤ 0,00; 
Licht verontreinigd: concentratie groter dan de achtergrondwaarde maar kleiner dan of gelijk aan de 

tussenwaarde (de tussenwaarde betreft het rekenkundig gemiddelde van de 
achtergrond- en interventiewaarde). Bodemindex > 0,00 en ≤ 0,50; 

Matig verontreinigd: concentratie groter dan de tussenwaarde maar kleiner dan of gelijk aan de 
interventiewaarde. Bodemindex > 0,50 en ≤ 1,00; 

Sterk verontreinigd: concentratie groter dan de interventiewaarde. Bodemindex > 1,00. 
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5.2 GETOETSTE ANALYSERESULTATEN 

 
Tabel 5.1: Overzicht toetsingsresultaten van de geanalyseerde grondmonsters 

Analyse 
monster 

Deelmonsters 
(m-mv) 

Reden  
analyse 

Analysepakket Toetsingsresultaat* 

>AW >T >I 

Nader onderzoek  (08-12-2017) 

601 601-1 (0,50 - 0,80) VA Lood, zink, H/L Zink [Zn] (0,12) 
Lood [Pb] (0,16) 

- - 

602 602-1 (0,05 - 0,55) HA Lood, zink, H/L - Zink [Zn] (0,52) 
Lood [Pb] (0,62) 

- 

603 603-1 (0,00 - 0,50) HA Lood, zink, H/L - - Zink [Zn] (1,9) 
Lood [Pb] (1,66) 

604 604-2 (0,00 - 0,50) HA Lood, zink, H/L Zink [Zn] (0,33) 
Lood [Pb] (0,35) 

- - 

603-2 603-2 (0,50 - 1,00) VA 
 

Lood, zink, H/L Zink [Zn] (0,33) 
Lood [Pb] (0,35) 

- - 

 
Tabel 5.2: Overzicht toetsingsresultaten van de geanalyseerde grondmonsters 

Analyse 
monster 

Deelmonsters 
(m-mv) 

Reden  
analyse 

Analysepakket Toetsingsresultaat* 

>AW >T >I 

Aanvullend nader onderzoek  (08-12-2017) 

605 605-1 (0,00 - 0,50) HA Lood, zink, H/L - Zink [Zn] (0,8) Lood [Pb] (1,76) 

606 606-1 (0,00 - 0,50) HA Lood, zink, H/L - - Zink [Zn] (1,89) 
Lood [Pb] (1,16) 

607 607-1 (0,00 - 0,50) HA Lood, zink, H/L Zink [Zn] (0,49) 
Lood [Pb] (0,43) 

- - 

 
 Tabel 5.3: Overzicht toetsingsresultaten van de geanalyseerde grondmonsters 

Analyse 
monster 

Deelmonsters 
(m-mv) 

Reden  
analyse 

Analysepakket Toetsingsresultaat* 

>AW >T >I 

Huidig nader onderzoek   

608-1 608-1 (0,00 - 0,50) HA Lood, zink, H/L - - Zink [Zn] (1,96) 
Lood [Pb] (6,04) 

609-1 609-1 (0,00 - 0,50) HA Lood, zink, H/L - - Zink [Zn] (1,88) 
Lood [Pb] (1,01) 

610-1 610-1 (0,00 - 0,50) HA Lood, zink, H/L - Lood [Pb] (0,68) Zink [Zn] (1,26) 

611-1 611-1 (0,00 - 0,50) HA Lood, zink, H/L - Zink [Zn] (0,67) 
Lood [Pb] (0,69) 

- 

612-1 612-1 (0,00 - 0,50) HA Lood, zink, H/L Zink [Zn] (0,16) 
Lood [Pb] (0,24) 

- - 

613-1 613-1 (0,00 - 0,50) HA Lood, zink, H/L - Zink [Zn] (0,84) 
Lood [Pb] (0,6) 

- 

614-1 614-1 (0,00 - 0,50) HA Lood, zink, H/L - - Zink [Zn] (2,17) 
Lood [Pb] (1,5) 

615-1 615-1 (0,00 - 0,50) HA Lood, zink, H/L - - Zink [Zn] (2,08) 
Lood [Pb] (1,63) 

616-1 616-1 (0,00 - 0,50) HA Lood, zink, H/L - - Zink [Zn] (2,18) 
Lood [Pb] (1,96) 

 
Toelichting tabel 

Reden:   Toetsingsresultaat: 
VA Verticale afperking   * parameter [afkorting] (bodemindex) 
HA Horizontale afperking   > AW overschrijdt de achtergrondwaarde 
    > T overschrijdt de tussenwaarde 
    > I overschrijdt de interventiewaarde 
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6. EVALUATIE ONDERZOEKSRESULTATEN 

 
Nader bodemonderzoek 
 
Om de omvang van de eerder aangetroffen sterke verontreinigingen met zware metalen in beeld te krijgen 
zijn ten behoeve van de horizontale afperking negen boringen (608 t/m 616) geplaatst. Uit het onderzoek 
komt naar voren dat de bovengrond, heterogeen verdeeld, tot circa 0,5 m-mv sterk verontreinigd is met 
lood en zink. 
 
Bevestigd kan worden dat er sprake is van een "geval van ernstige bodemverontreiniging" zoals 
beschreven in de Wet Bodembescherming. De volledige omvang is tijdens onderhavig bodemonderzoek 
niet vastgesteld. 
 
“Geval van ernstige bodemverontreiniging” 
Wanneer de gemiddelde concentratie in de grond van een verontreinigende parameter in 25 m³ en/of de 
gemiddelde concentratie in het grondwater van een verontreinigende parameter in 100 m³ bodem, de 
interventiewaarde van die parameter overschrijdt, is er sprake van een "geval van ernstige 
bodemverontreiniging" en dus een saneringsnoodzaak in het kader van de Wet Bodembescherming (Wbb). 
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7. CONCLUSIES, AANBEVELINGEN EN OPMERKINGEN 

 
Op de locatie aan het Domineeslaantje 2-4 te Breukelen is door VanderHelm Milieubeheer B.V. voor 
Janssen De Jong Projectontwikkeling B.V. een nader milieukundig bodemonderzoek uitgevoerd conform 
de NTA 5755. 
 
Aanleiding 
Aanleiding tot dit onderzoek zijn de tijdens eerder nader onderzoek (VanderHelm Milieubeheer B.V. met 
kenmerk 20171719, d.d. 8 december 2017) aangetroffen sterke verontreinigingen met lood en zink in de 
bovengrond.  
 
Doelstelling 
De doelstelling van het onderzoek is het vaststellen van de ernst (saneringsnoodzaak), omvang en, indien 
van toepassing, de spoedeisendheid van de aangetroffen verontreinigingen. 
 
Conclusies 
Geconcludeerd wordt dat, op basis van onderhavig bodemonderzoek sprake is van een "geval van ernstige 
bodemverontreiniging" zoals beschreven in de Wet Bodembescherming.  
 
Ter onderbouwing van bovenstaand wordt tevens geconcludeerd dat: 
 
- de bovengrond heterogeen sterk verontreinigd is met zware metalen (lood en zink); 
 
- de omvang van de aangetroffen verontreinigingen nog niet in voldoende mate is vastgesteld. Nader 

onderzoek kan hier uitsluitsel over geven. 
 
Aanbevelingen 
Aanbevolen wordt eerst  aanvullend nader bodemonderzoek uit te voeren naar de omvang van de 
aangetroffen verontreinigingen. 
 
Om de locatie geschikt te maken voor het beoogde gebruik dient de verontreiniging met zware metalen 
gesaneerd te worden. De keuze van de saneringsvariant (bijvoorbeeld ontgraven of isoleren) dient 
afgestemd te worden op de wensen van de opdrachtgever en de herinrichtingsplannen. De verwachting is 
dat deze sanering onder de Regeling Uniforme Sanering (door middel van een “BUS-melding”) verricht kan 
worden (categorie “immobiel”). 
 
Opmerkingen 
Volledigheidshalve moet gemeld worden dat onderhavig milieukundig bodemonderzoek, zoals ieder 
milieukundig onderzoek, steekproefsgewijs is uitgevoerd en een momentopname betreft. 
 
Binnen de grenzen van de onderzoekslocatie dienen de hergebruikmogelijkheden van eventueel af en aan 
te voeren grond en puin in overleg met bevoegd gezag en conform het Besluit Bodemkwaliteit bepaald te 
worden. 
 
Bij het werken in verontreinigde grond dienen de veiligheidsmaatregelen vanuit de CROW 132 in acht te 
worden genomen. 
 
Tenslotte wordt opgemerkt dat de toetsende en handhavende taak uiteindelijk bij het bevoegd gezag 
(Omgevingsdienst regio Utrecht) ligt. 
 
Dit rapport mag uitsluitend in haar geheel worden vermenigvuldigd of aan derden verstrekt. 
 
Behandeld door: 
 
Dhr. M. Rodenburg 
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- Protocol 2002 Het nemen van grondwatermonsters (versie 4, 12 december 2013); 
 

- Protocol 2003 Veldwerk bij milieuhygiënisch  waterbodemonderzoek (versie 1.1, 12 december 2013); 
 

- Protocol 2018 Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem (versie 3.1, 12 december 2013);     
 

- Circulaire Bodemsanering 2009, zoals gewijzigd op 3 april 2012; 
 

- Ministerie van VROM, Leidraad Bodembescherming, Den Haag, SDU; 
 

- Productenbesluit Asbest 2005 Directoraat-Generaal Milieu (Ministerie van VROM), kenmerk BWBR0017778; 
 

- Besluit asbestwegen Wms, Ministerie van VROM, 8 september 2000; 
 

- Regeling Bodemkwaliteit, Staatscourant, 20 december 2007, Nr. 247; 
 

- Gezamenlijk bodemsaneringsbeleid, Provincie Zuid-Holland en gemeenten Den Haag, Dordrecht, Leiden, Rotterdam en 
Schiedam, 2013; 

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

van bodemverontreiniging (juli 2010); 
 

- Grondwaterkaart van Nederland, inventarisatierapport Rotterdam 37 west, 37 oost en Den Haag / Utrecht 30D - 30 oost - 31 
west, Dienst Grondwaterverkenning TNO, 1984; 

 
- Topografische kaart van Nederland, (uitgave 2004); 

 
- CROW 132 Werken in of met verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water (december 2014); 

 
- CROW 210 Richtlijn omgaan met vrijgekomen asfalt (juni 2015). 
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BIJLAGE 1A: LEGENDA EN BOORPROFIELEN 



Projectcode: 20171964

Boorprofielen

Boring: 608

Datum: 09-01-2018

Boormeester: R. van den Bos

0

50

100

150

11A

2

3

0

Klei, zwak zandig, matig humeus, 
zwak koolashoudend, zwak 
baksteenhoudend, donkerbruin

50

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
zwak grindhoudend, neutraalbruin

100

Zand, matig fijn, sterk siltig, zwak 
roesthoudend, neutraalbruin

150

Boring: 609

Datum: 09-01-2018

Boormeester: R. van den Bos

0

50

100

150

11A

2

3

0

Klei, zwak zandig, matig humeus, 
zwak koolashoudend, zwak 
baksteenhoudend, donkerbruin

50

Klei, matig zandig, zwak humeus, 
zwak roesthoudend, zwak 
grindhoudend, neutraalbruin

100

Zand, matig fijn, matig siltig, 
neutraalbruin

150

Boring: 610

Datum: 09-01-2018

Boormeester: R. van den Bos

0

50

100

150

1

22A

3

0

Klei, zwak zandig, matig humeus, 
donkerbruin

50

Klei, matig zandig, zwak humeus, 
zwak roesthoudend, zwak 
baksteenhoudend, neutraalbruin

100

Zand, matig fijn, matig siltig, 
neutraalbruin

150

Boring: 611

Datum: 09-01-2018

Boormeester: R. van den Bos

0

50

100

150

11A

2

3

0

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
zwak puinhoudend, zwak 
koolashoudend, donkerbruin

50

Klei, matig zandig, zwak humeus, 
neutraalbruin

100

Zand, matig fijn, matig siltig, 
neutraalbruin

150



Projectcode: 20171964

Boorprofielen

Boring: 612

Datum: 09-01-2018

Boormeester: R. van den Bos

0

50

100

150

11A

2

3

4

5

0

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
zwak puinhoudend, donkerbruin

50

Klei, matig zandig, zwak humeus, 
neutraalbruin

100

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
roesthoudend, neutraalbruin

120

Klei, zwak zandig, zwak humeus

140

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
neutraalbruin

150

Boring: 613

Datum: 09-01-2018

Boormeester: R. van den Bos

0

50

100

150

11A

2

3

0

Klei, matig zandig, matig humeus, 
zwak puinhoudend, zwak 
koolashoudend, donkerbruin

50

Klei, matig zandig, zwak humeus, 
neutraalbruin

100

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
neutraalbruin

150

Boring: 614

Datum: 09-01-2018

Boormeester: R. van den Bos

0

50

100

150

11A

22A

3

0

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
zwak puinhoudend, donkerbruin

50

Klei, matig zandig, zwak humeus, 
matig kolengruishoudend, 
neutraalbruin

100

Zand, matig fijn, matig siltig, 
neutraalbruin

150

Boring: 615

Datum: 09-01-2018

Boormeester: R. van den Bos

0

50

100

150

11A

2

3

4

0

Klei, matig zandig, matig humeus, 
zwak puinhoudend, zwak 
koolashoudend, zwak 
baksteenhoudend, donkerbruin

50

Klei, matig zandig, zwak humeus, 
neutraalbruin

120

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
neutraalbruin

150



Projectcode: 20171964

Boorprofielen

Boring: 616

Datum: 09-01-2018

Boormeester: R. van den Bos

0

50

100

150

11A

22A

3

0

Klei, matig zandig, matig humeus, 
zwak puinhoudend, donkerbruin

50

Klei, matig zandig, zwak humeus, 
matig koolashoudend, sterk 
baksteenhoudend, donkerbruin

100

Zand, matig fijn, matig siltig, 
neutraalbruin

150
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BIJLAGE 1B: FOTOGRAFISCHE WEERGAVE 

 

  
Foto 1 

 
Foto 2  

 

  
Foto 3  Foto 4  
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BIJLAGE 1C: VERKLARING ONAFHANKELIJKHEID VELDWERKER   
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BIJLAGE 2: PARAMETERS 
 
- Zware metalen: komen van nature in geringe hoeveelheden in de bodem voor, vrijwel altijd als 

verbinding (zoals een oxide). Verhoogde gehaltes aan zware metalen in grond en grondwater 
kunnen worden veroorzaakt door een groot scala aan activiteiten.  

 
-  Aromatische verbindingen (ook wel: aromaten): Benzeen, Tolueen, Ethylbenzeen, Xylenen en 

Naftaleen (BTEXN) vormen een belangrijk component van benzine, terpentine en in mindere mate 
diesel. Afzonderlijk worden deze stoffen gebruikt als oplosmiddel, bijvoorbeeld lijmen en verf. 

 
- PAK (Polycyclische aromatische koolwaterstoffen): omvatten een groot aantal verbindingen welke 

met name in teer en teerproducten (zoals asfalt) kunnen worden aangetroffen. PAK’s ontstaan bij 
onvolledige verbranding.  

 
- Chloorkoolwaterstoffen: worden veelal toegepast bij chemische wasserijen, maar ook als 

oplosmiddel en als ontvettingsmiddel. Bekende voorbeelden hiervan zijn trichlooretheen (tri) en 
tetrachlooretheen (per). 

 
- OCB's (Organochloor Bestrijdingsmiddelen) omvatten een aantal veel gebruikte 

gewasbeschermingsmiddelen zoals DDT, DDD, DDE en Drin’s, welke persistent (slecht afbreekbaar) 
zijn.  

 
- PCB’s (Polychloorbifenylen): zijn chemisch inert, niet brandbaar en geleiden bijzonder slecht 

elektriciteit. Om deze eigenschappen werden en worden ze gebruikt als bestrijdingsmiddel, koel- en 
isoleervloeistof in transformatoren en condensatoren, als hydraulische olie, koelolie en als 
weekmaker voor lakken en verven. 

 
- Chloorbenzenen worden veelal toegepast als grondstof voor de fabricage van bestrijdingsmiddelen 

of als bestrijdingsmiddel. 
 
- Minerale olie: hieronder wordt niet alleen ruwe olie verstaan, maar ook de meeste producten die 

d.m.v. raffinage worden geproduceerd zoals brandstoffen, smeermiddelen en hydraulische oliën. 
 
- Asbest: is een verzamelnaam voor een aantal in de natuur voorkomende mineralen die zijn 

opgebouwd uit fijne, microscopisch kleine vezels. Asbestvezels zijn onder te verdelen in 
spiraalvormig (serpentijn)asbest (waaronder chrysotiel) en recht (amfibool)asbest (amosiet, 
crocidoliet, anthophylliet, tremoliet en actinoliet). Asbestvezels kunnen zo fijn zijn dat zij niet met het 
blote oog waar te nemen zijn. 
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BIJLAGE 3: RESULTATEN ANALYSES 
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ALcontrol B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

VanderHelm Milieubeheer
J.A.W. van der Ploeg, MSc
Nobelsingel 2
2652 XA  BERKEL EN RODENRIJS

Uw projectnaam : MR, Domineeslaantje 2-4 te Breukelen, NO
Uw projectnummer : 20171964
ALcontrol rapportnummer : 12695697, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : NKTIJ5PZ

Rotterdam, 12-01-2018

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
20171964. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).
Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het ALcontrol laboratorium in Frankrijk (99-101 Avenue
Louis Roche, Gennevilliers), of Spanje (Cerdanya 44, El Prat de Llobregat) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

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

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

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

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) 608-1 608 (0-50)
002 Grond (AS3000) 609-1 609 (0-50)
003 Grond (AS3000) 610-1 610 (0-50)
004 Grond (AS3000) 611-1 611 (0-50)
005 Grond (AS3000) 612-1 612 (0-50)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

droge stof gew.-% S 73.1  78.5  77.0  81.4  80.9  

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

aard van de artefacten - S geen  geen  geen  geen  geen  

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

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 8.0  5.1  6.4  3.3  3.0  

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

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 14  13  14  18  14  

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

METALEN
lood mg/kgds S 2500  430  310  320  130  

zink mg/kgds S 950  850  630  410  160  

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

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

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

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

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

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

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



VanderHelm Milieubeheer

MR, Domineeslaantje 2-4 te Breukelen, NO
20171964
12695697

10-01-2018

J.A.W. van der Ploeg, MSc

10-01-2018

12-01-2018

Blad 4 van 6

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

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

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) 613-1 613 (0-50)
007 Grond (AS3000) 614-1 614 (0-50)
008 Grond (AS3000) 615-1 615 (0-50)
009 Grond (AS3000) 616-1 616 (0-50)

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009  

droge stof gew.-% S 81.2  80.5  76.6  73.6    

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

aard van de artefacten - S geen  geen  geen  geen    

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

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 4.1  5.4  6.6  7.7    

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

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 11  12  13  16    

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

METALEN
lood mg/kgds S 260  610  680  860    

zink mg/kgds S 400  940  950  1100    

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

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

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

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

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

009 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

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

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934 
(monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond (AS3000): 
conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 

AS3010-3
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
lood Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN 6966); conform ISO 22036 (ontsluiting 
conform NEN 6961)

zink Grond (AS3000) Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y6838387 09-01-2018 09-01-2018 ALC201  
002 Y6838285 09-01-2018 09-01-2018 ALC201  
003 Y6838227 09-01-2018 09-01-2018 ALC201  
004 Y6838359 09-01-2018 09-01-2018 ALC201  
005 Y6838360 09-01-2018 09-01-2018 ALC201  
006 Y6838651 09-01-2018 09-01-2018 ALC201  
007 Y6838528 09-01-2018 09-01-2018 ALC201  
008 Y6838647 09-01-2018 09-01-2018 ALC201  
009 Y6838642 09-01-2018 09-01-2018 ALC201  
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BIJLAGE 4: TOETSINGSTABELLEN ANALYSERESULTATEN 
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BIJLAGE 4A: TOETSINGSTABELLEN ANALYSERESULTATEN GRONDMONSTERS 
 
Toelichting BoToVa toetsing 
De richtwaarden voor grond worden onderscheiden in achtergrondwaarden en interventiewaarden. De 
richtwaarden voor grondwater worden onderscheiden in streefwaarden en interventiewaarden. De berekening 
van de gemeten concentraties in de grond geschiedt op basis van het organische stofgehalte en het 
lutumgehalte. Voor milieuvreemde stoffen zijn veelal de rapportagegrenzen van de gebruikelijke 
analysemethoden als achtergrond/streefwaarde gesteld. Naast de hierboven genoemde achtergrond/streef- 
en interventiewaarde wordt getoetst aan het criterium voor nader onderzoek ofwel de tussenwaarde. De 
tussenwaarde betreft het rekenkundig gemiddelde van de achtergrond/streef- en interventiewaarde. 
 
Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de huidige versie van de Bodem Toets- en Validatieservice (BoToVa) 
van de Rijksoverheid.  
 
-  Referentiewaarden voor een multifunctionele bodem (achtergrond/ streefwaarde) 
 De achtergrond/streefwaarde is een referentiewaarde voor een goede bodemkwaliteit. De 

waarde vertegenwoordigt het concentratieniveau waaronder geen afbreuk wordt gedaan aan 
de multifunctionaliteit van de bodem. De streefwaarden voor grondwater zijn afgeleid van 
kwaliteitsdoelstellingen voor oppervlaktewater en van drinkwaternormen. Over het algemeen 
zijn deze referentiewaarden te beschouwen als toetsingswaarden waaronder geen en 
waarboven wel sprake is van verontreiniging. 

 
- Toetsingswaarden ten behoeve van (nader) onderzoek (criterium nader onderzoek) 
 Wanneer blijkt dat de concentratie van één of meer verontreinigende stoffen het criterium 

voor nader onderzoek op één of meer plaatsen overschrijdt, wordt er in het toetsingskader 
vanuit gegaan dat zich een risico van blootstelling aan de mens en/of het milieu zou kunnen 
voordoen. Indien dit risico aanwezig wordt geacht, is een nader onderzoek op korte termijn 
gewenst. 

 
- Toetsingswaarden ten behoeve van een beslissing tot sanering (interventiewaarde) 
 De interventiewaarde geldt als richtlijn voor de wenselijkheid van een saneringsonderzoek 

en de daarop volgende sanering. Wanneer de concentratie van de verontreinigende stof(fen) 
de interventiewaarde overschrijdt, is het noodzakelijk om (op korte termijn) een 
saneringsonderzoek uit te voeren en een beslissing te nemen omtrent het in voorbereiding 
nemen van sanerende maatregelen.  

 



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.0.0,  toetsingsdatum: 12-01-2018 - 16:16) 

 

Projectcode 20171964 20171964 
Projectnaam MR, Domineeslaantje 2-4 te Breukelen, 

NO 
MR, Domineeslaantje 2-4 te Breukelen, 
NO 

Monsteromschrijving 608-1 609-1 
Monstersoort Grond (AS3000) Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Interventiewaarde Overschrijding Interventiewaarde 
   
Analyse Eenheid  AR  BT  BC  BI  AR  BT  BC  BI 

          

droge stof % 73.1 73.1   78.5 78.5   
gewicht artefacten g <1    <1    
aard van de artefacten - Geen    Geen    
organische stof (gloeiverlies) % 8.0 8   5.1 5.1   

          

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 14 14   13 13   

          

METALEN 
lood mg/kg 2500 2950 >I 6.04 430 537 >I 1.01 
zink mg/kg 950 1280 >I 1.96 850 1230 >I 1.88 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
12695697-001 608-1 608 (0-50) 
12695697-002 609-1 609 (0-50) 
 

 

Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.0.0,  toetsingsdatum: 12-01-2018 - 16:16) 

 

Projectcode 20171964 20171964 
Projectnaam MR, Domineeslaantje 2-4 te Breukelen, 

NO 
MR, Domineeslaantje 2-4 te Breukelen, 
NO 

Monsteromschrijving 610-1 611-1 
Monstersoort Grond (AS3000) Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Interventiewaarde Overschrijding Achtergrondwaarde 
   
Analyse Eenheid  AR  BT  BC  BI  AR  BT  BC  BI 

          

droge stof % 77.0 77   81.4 81.4   
gewicht artefacten g <1    <1    
aard van de artefacten - Geen    Geen    
organische stof (gloeiverlies) % 6.4 6.4   3.3 3.3   

          

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 14 14   18 18   

          

METALEN 
lood mg/kg 310 374 IN 0.68 320 381 IN 0.69 
zink mg/kg 630 868 >I 1.26 410 527 IN 0.67 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
12695697-003 610-1 610 (0-50) 
12695697-004 611-1 611 (0-50) 
 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.0.0,  toetsingsdatum: 12-01-2018 - 16:16) 

 

Projectcode 20171964 20171964 
Projectnaam MR, Domineeslaantje 2-4 te Breukelen, 

NO 
MR, Domineeslaantje 2-4 te Breukelen, 
NO 

Monsteromschrijving 612-1 613-1 
Monstersoort Grond (AS3000) Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde 
   
Analyse Eenheid AR  BT  BC  BI  AR  BT  BC  BI 

          

droge stof % 80.9 80.9   81.2 81.2   
gewicht artefacten g <1    <1    
aard van de artefacten - Geen    Geen    
organische stof (gloeiverlies) % 3.0 3   4.1 4.1   

          

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 14 14   11 11   

          

METALEN 
lood mg/kg 130 165 WO 0.24 260 339 IN 0.60 
zink mg/kg 160 232 IN 0.16 400 628 IN 0.84 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
12695697-005 612-1 612 (0-50) 
12695697-006 613-1 613 (0-50) 
 

 

Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.0.0,  toetsingsdatum: 12-01-2018 - 16:16) 

 

Projectcode 20171964 20171964 
Projectnaam MR, Domineeslaantje 2-4 te Breukelen, 

NO 
MR, Domineeslaantje 2-4 te Breukelen, 
NO 

Monsteromschrijving 614-1 615-1 
Monstersoort Grond (AS3000) Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Interventiewaarde Overschrijding Interventiewaarde 
   
Analyse Eenheid  AR  BT  BC  BI  AR  BT  BC  BI 

          

droge stof % 80.5 80.5   76.6 76.6   
gewicht artefacten g <1    <1    
aard van de artefacten - Geen    Geen    
organische stof (gloeiverlies) % 5.4 5.4   6.6 6.6   

          

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 12 12   13 13   

          

METALEN 
lood mg/kg 610 769 >I 1.50 680 830 >I 1.63 
zink mg/kg 940 1400 >I 2.17 950 1340 >I 2.08 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
12695697-007 614-1 614 (0-50) 
12695697-008 615-1 615 (0-50) 
 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.0.0,  toetsingsdatum: 12-01-2018 - 16:16) 

 

Projectcode 20171964 
Projectnaam MR, Domineeslaantje 2-4 te Breukelen, NO 
Monsteromschrijving 616-1 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Interventiewaarde 
  
Analyse Eenheid AR  BT  BC  BI 

      

droge stof % 73.6 73.6   
gewicht artefacten g <1    
aard van de artefacten - Geen    
organische stof (gloeiverlies) % 7.7 7.7   

      

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 16 16   

      

METALEN 
lood mg/kg 860 992 >I 1.96 
zink mg/kg 1100 1410 >I 2.18 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
12695697-009 616-1 616 (0-50) 
 

 

Legenda 
   
Verklaring kolommen   
AR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
BI  ALcontrol berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
>IND  Groter dan industrie 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Roze  > Industrie 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  >= Achtergrond waarde 
   

  



Normenblad 
Toetskeuze: T.12: Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 

 

Analyse Eenheid AW Wo Ind I 

      
METALEN 
lood mg/kg 50 210 530 530 
zink mg/kg 140 200 720 720 

      

 

     
* Indicatief niveau voor ernstige verontreiniging 
Legenda normenblad   
AW = Achtergrondwaarden 
WO = Maximale waarden bodemfunctieklasse wonen 
IND = Maximale waarden bodemfunctieklasse industrie 
I = Interventiewaarden 
Normen en definities http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/downloads 

 



   

Nader milieukundig bodemonderzoek Domineeslaantje 2-4 te Breukelen 
Projectcode: 20171964   Bijlage 
  
   

BIJLAGE 5: LOKALE SITUATIEKAART 
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Nader milieukundig bodemonderzoek Domineeslaantje 2-4 te Breukelen 
Projectcode: 20171964   Bijlage 
  
   

BIJLAGE 6: SITUATIESCHETS TERREIN 
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Datum 23 november 2017 
Aantal pagina’s 11 
  
Onderwerp Domineeslaantje Breukelen, luchtkwaliteit 

 
 
Geachte heer de Leeuw, 
 
Bij deze ontvangt u van ons een beoordeling van de luchtkwaliteit ter plaatse van het 
Domineeslaantje te Breukelen, naar aanleiding van een verzoek van de Omgevingsdienst Regio 
Utrecht (ODRU). 

Wet milieubeheer (luchtkwaliteit) 

Sinds 15 november 2007 zijn de hoofdlijnen voor regelgeving van de luchtkwaliteitseisen vastgelegd 
in de Wet milieubeheer. Artikel 5.16 Wm geeft weer onder welke voorwaarden de bestuursorganen 
bepaalde bevoegdheden (o.a. wijzigingen van bestemmingsplan) mogen uitoefenen. Als aan 
minimaal een van de volgende voorwaarden wordt voldaan, vormen luchtkwaliteitseisen in principe 
geen belemmering: 
 
� er is geen sprake van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde; 
� een project leidt niet tot verslechtering van de luchtkwaliteit; 
� een project draagt ‘niet in betekenende mate’ (NIBM) bij aan de luchtverontreiniging; 
� een project past binnen het NSL, of binnen een regionaal programma van maatregelen. 
 
Op 1 augustus 2009 is het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) in werking 
getreden. In het NSL zijn alle maatregelen opgenomen die de luchtkwaliteit moeten verbeteren en 
tevens zijn ruimtelijke ontwikkelingen opgenomen die de luchtkwaliteit verslechteren. Overheden 
zijn gehouden de in het NSL opgenomen maatregelen uit te voeren en kunnen het NSL gebruiken 
als onderbouwing bij plannen voor de NSL-projecten. Met het NSL laat de Nederlandse overheid 
zien hoe zij aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit gaat voldoen.  
 
De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft het NSL verlengd tot de inwerkingtreding van 
de Omgevingswet.  
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Grenswaarden 
In de Wet milieubeheer zijn onder andere de volgende grenswaarden voor de luchtkwaliteit 
opgenomen, zie tabel I. De grenswaarden zijn vastgesteld op basis van een algemeen aanvaard 
beschermingsniveau voor de gezondheid van de mens. Bij de voorbereiding hiervan zijn door de 
wetgever alle relevante adviezen en wetenschappelijke inzichten betrokken.  
 

tabel I grenswaarden luchtkwaliteit  

stof grenswaarde type norm toegestaan aantal overschrijdingen per jaar 

SO2 350 µg/m3 uurgemiddelde 24 

 125 µg/m3 24-uurgemiddelde 3 

NO2 200 µg/m3 uurgemiddelde 18 

 40 µg/m3 jaargemiddelde - 

PM10 40 µg/m3 jaargemiddelde - 

 50 µg/m3 24-uurgemiddelde 35 

PM2,5 25 µg/m3 jaargemiddelde - 

CO 3,6 mg/m3 98-percentiel van 8-uurgemiddelden - 

Benzeen 5 µg/m3 24-uurgemiddelde 35 

BaP 1 ng/m3 jaargemiddelde - 

 
Voor de beoordeling van de situatie in de omgeving van het plan zijn met name de volgende 
grenswaarden relevant: 
� de jaargemiddelde concentraties voor NO2 moeten voldoen aan de grenswaarde van 40 µg/m3.  
� voor PM10 geldt een grenswaarde van 40 µg/m3 voor de jaargemiddelde concentratie; 
� voor PM2,5 geldt een grenswaarde van 25 µg/m3 voor de jaargemiddelde concentratie; 
� de 24-uurgemiddelde waarde voor PM10 van 50 µg/m3 mag niet vaker dan 35 keer per jaar 

overschreden worden. 
 
De bovengenoemde kwaliteitseisen ter bescherming van de gezondheid van de mens, gelden 
ingevolge de EG-richtlijnen voor de buitenlucht voor het gehele grondgebied van de lidstaten, met 
uitzondering van de werkplek. 

Zeezoutcorrectie  
Bij toetsing van berekende concentraties fijn stof aan de grenswaarden uit de Wet milieubeheer, 
mogen de berekende jaargemiddelde concentraties worden gecorrigeerd voor de aanwezigheid van 
zeezout in de lucht. In de Wet milieubeheer is tevens aangegeven dat de correctie van zeezout in de 
lucht alleen mag worden toegepast als de concentraties hoger zijn dan de grenswaarde die geldt 
voor fijn stof.  
 
De hoogte van de aftrek op de berekende concentraties fijn stof (PM10) moet conform de Regeling 
beoordeling luchtkwaliteit 2007 plaatsvinden. In de regeling is de hoogte van de aftrek voor alle 
gemeenten in Nederland opgegeven. Deze aftrek varieert van 5 µg/m3 in de kustgemeenten tot 
1 µg/m3 in Zuid-Limburg. 
 
Tevens mag er op de 24-uursgemiddelde concentratie fijn stof een aantal overschrijdingsdagen in 
aftrek gebracht worden vanwege zeezout. Deze aftrek is per provincie als volgt vastgesteld: 



JJP.17.02.03 | 23 november 2017  
pagina 3 | 11 
 

 

� 4 dagen in Noord-Holland en Zuid-Holland 
� 3 dagen in Friesland, Flevoland, Utrecht en Zeeland 
� 2 dagen in Limburg, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg 

Gezondheidseffecten 
� Benzo(a)pyreen (BaP) is geen gas maar een vaste stof die meegevoerd wordt met de wind. 

Benzo(a)pyreen is geclassificeerd als waarschijnlijk kankerverwekkend voor de mens. Bij de 
huidige concentraties is het risico hierop echter vrij klein. 
 

� Benzeen, is een vluchtige carcinogene stof, een bestanddeel van benzine. Bij een langdurige 
blootstelling kunnen ernstige bloedziekten optreden. Bij de huidige concentraties is het risico 
hierop echter vrij klein. 
 

� Fijn stof (PM10) betreft kleine stofdeeltjes (doorsnee tot 10 micrometer), die diverse bronnen 
hebben, onder andere verbrandingsprocessen, slijtage van banden maar ook een natuurlijke 
oorsprong kunnen hebben. Ze kunnen gemakkelijk diep in de longen dringen. De longfunctie 
vermindert hierdoor. Tevens kan een verhoogd risico op luchtwegaandoeningen of hart- en 
vaatziekten ontstaan. 
 

� Koolmonoxide (CO) ontstaat eveneens bij (onvolledige) verbranding. Het maakt de opname van 
zuurstof in het lichaam lastiger. Dat kan aanleiding zijn tot klachten als hoofdpijn en duizeligheid. 
Bij de huidige concentraties is het risico hierop echter vrij klein. 
 

� Stikstofdioxide (NO2) is een gas dat bij verbrandingsprocessen gevormd wordt. Het kan schadelijk 
effect hebben op de longfunctie en de ademhalingswegen. 
 

� Zwaveldioxide (SO2) hoort met stikstofoxiden en ammoniak tot de verzurende gassen, waaruit 
ook weer fijn stof kan ontstaan. De concentraties zijn tegenwoordig zo laag, dat directe 
gezondheidseffecten niet langer waarneembaar zijn. 
 

� Zwevende deeltjes (zeer fijn stof, PM2,5) betreft zeer kleine stofdeeltjes (doorsnee tot 2,5 
micrometer), die diverse bronnen hebben, onder andere verbrandingsprocessen maar ook een 
natuurlijke oorsprong kunnen hebben. Ze kunnen gemakkelijk diep in de longen dringen. De 
longfunctie vermindert hierdoor. Tevens kan een verhoogd risico op luchtwegaandoeningen of 
hart- en vaatziekten ontstaan. 

Besluit NIBM 
In het Besluit NIBM (2007) is vastgelegd wanneer een project niet in betekenende mate bijdraagt aan 
de concentratie van een bepaalde stof. Met het van kracht worden van het Nationaal 
Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit geldt dat een project NIBM is, als aannemelijk is dat het 
project een toename van de concentratie van de vervuilende stof veroorzaakt van maximaal 3% van 
de betreffende jaargemiddelde grenswaarde. Voor NO2 en PM10 komt dit neer op 1,2 µg/m3. De 
NIBM-grens is alleen vastgesteld voor de stoffen NO2 en PM10, aangezien voor de overige stoffen 
(nagenoeg) geen overschrijdingen optreden. 
 
Indien een project niet aan de NIBM-grens voldoet, draagt het in betekenende mate bij aan de 
luchtverontreiniging. In principe zijn al deze projecten, voor zover momenteel bekend, opgenomen in 
het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. Bij woningbouwprojecten geldt dat een 
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project niet in betekenende mate bijdraagt wanneer het programma de realisatie van minder dan 
1500 woningen omvat. In onderhavig plan gaat het om een programma van 27 woningen. 
 

Luchtkwaliteit en ruimtelijke ordening 
De wetgeving voor luchtkwaliteit stelt de toename van concentraties NO2 en PM10 en PM2,5 centraal. 
Toch is ook de blootstelling aan luchtverontreiniging in het algemeen bij ruimtelijke planvorming van 
belang. In het Besluit ruimtelijke ordening wordt aangegeven dat een bestemmingsplan gemaakt 
moet worden in het kader van een ‘goede ruimtelijke ordening’. Uit oogpunt van een goede 
ruimtelijke ordening zal afgewogen moeten worden of het aanvaardbaar is om een project op een 
bepaalde locatie te realiseren. Daarbij speelt de mate van blootstelling aan luchtverontreiniging ook 
een rol.  

Toepasbaarheidsbeginsel en blootstellingscriterium 
De op 19 december 2008 in werking getreden gewijzigde Regeling beoordeling luchtkwaliteit 
2007  introduceert het ‘toepasbaarheidsbeginsel’ en het 'blootstellingscriterium'. De belangrijkste 
gevolgen van de gewijzigde Rbl 2007 zijn:  
 
� geen beoordeling van de luchtkwaliteit op plaatsen waar het publiek geen toegang heeft en waar 

geen bewoning is; 
� geen beoordeling van de luchtkwaliteit op bedrijfsterreinen of terreinen van industriële inrichtingen 

(hier gelden de ARBO regels). Dit omvat mede de (eigen) bedrijfswoning. Uitzondering: publiek 
toegankelijke plaatsen; deze worden wel beoordeeld (hierbij speelt het zogenaamde 
blootstellingscriterium een rol). Toetsing vindt plaats vanaf de grens van de inrichting of 
bedrijfsterrein; 

� geen beoordeling van de luchtkwaliteit op de rijbaan van wegen, en op de middenberm van 
wegen, tenzij voetgangers normaliter toegang hebben tot de middenberm.  

 
De luchtkwaliteit wordt alleen beoordeeld op plaatsen waar significante blootstelling van mensen 
plaatsvindt, het blootstellingscriterium.  
 
Het gaat om blootstelling gedurende een periode, die in vergelijking met de middelingstijd van de 
grenswaarde (jaar, etmaal, uur) significant is. Een plaats met significante blootstelling kan 
bijvoorbeeld een woning, school of sportterrein zijn. De luchtkwaliteit wordt daar met behulp van 
metingen of berekeningen op zo'n manier vastgesteld dat ter plaatse een representatief beeld van de 
luchtkwaliteit ontstaat.  
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Beoordeling 

Met het plan wordt beoogd in totaal 27 woningen te realiseren. Het aantal woningen valt ruim onder 
de grens van 1500 woningen die opgenomen is in het Besluit NIBM, waarvoor met zekerheid kan 
worden gesteld dat de 3% grenswaarde voor verontreinigende stoffen niet overschreden wordt. Er 
zijn daarom geen berekeningen nodig ten behoeve van het bestemmingsplan 
 
De luchtkwaliteit wordt in het kader van goede ruimtelijke ordening ook beschouwd met behulp van 
de meest recente versie van de online kaarten uit het Geoloket van de ODRU. Deze zijn te vinden op 
de website http://odru.gispubliek.nl/mdzou_basis/client/client.jsp?context=mdzou&guiconfig=mdzou. 
Van de kaarten voor NO2, PM10, en PM2.5 zijn voor de zichtjaren 2015 en 2025 screenshots 
opgenomen in figuur 1 t/m figuur 6 in de bijlage van deze memo. 
 
Op de locatie van het bestemmingsplan wordt voor alle beschouwde stoffen in zowel 2015 als 2025 
voldaan aan de grenswaarden die zijn gesteld in de Wet milieubeheer (Wet luchtkwaliteit). De 
concentraties bevinden zich voor NO2 en PM10 ruim onder de grenswaarde van 40 µg/m3. Voor PM2.5 
bevinden de concentraties zich ruim onder de grenswaarde van 25 µg/m3.  
 
Naast de wettelijke grenswaarden is er ook sprake van een advieswaarde voor fijn stof (PM10) welke 
wordt aangehouden door onder andere de GGD en de WHO. Deze bedraagt 20 µg/m3 en is 
daarmee ruim lager dan de grenswaarden gesteld in de Wet milieubeheer (Wet luchtkwaliteit). Ter 
plaatse van het bestemmingsplan bevindt de concentratie PM10 zich in 2015 tussen de 22 en 
24 µg/m3, in 2025 is dit 20 tot 22 µg/m3. Daarmee zijn de concentraties hoger dan de advieswaarde 
van 20 µg/m3. De concentraties nemen in de toekomst toe af, de verwachting is dat deze trend zich 
doorzet. 
 
Nabij het bestemmingsplan ligt het Amsterdam-Rijnkanaal. Op dit kanaal is sprake van professionele 
binnenvaart (vracht) waardoor ook vervuilende stoffen worden uitgestoten. De uitstoot van de 
scheepvaart is verdisconteerd in de achtergrondconcentraties, en dus meegenomen in de door de 
ODRU opgestelde kaarten voor de luchtkwaliteit. Aangezien het plan dichtbij het kanaal ligt en de 
achtergrondconcentraties gemiddelden voor een vlak van een km2 betreffen, kan het in de praktijk 
voorkomen dat de concentraties van de vervuilende stoffen bij het bestemmingsplan hoger zijn dan 
de gemiddelde voor het betreffende kilometervlak. In een uiterst geval kan dit resulteren in een 
overschrijding van de 24-uurswaarde voor PM10 of de uurgemiddelde grenswaarde voor NO2. Van 
deze overschrijdingen zijn er echter een aantal toegestaan (zie tabel I). 
 
Wij gaan er vanuit u via deze weg voldoende en volledig geïnformeerd te hebben. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
M+P  
 
 
 
Erik Olink 
ErikOlink@mp.nl 
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Bijlagen:        6x kaarten uit het geoloket van ODRU 

 

figuur 1 NO2, 2015 



JJP.17.02.03 | 23 november 2017  
pagina 7 | 11 
 

 

 

figuur 2 NO2, 2025 
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figuur 3 PM10, 2015 
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figuur 4 PM10, 2025 



JJP.17.02.03 | 23 november 2017  
pagina 10 | 11 
 

 

 

figuur 5 PM2.5, 2015 
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figuur 6 PM2.5, 2025 
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1. Inleiding 

 

Er bestaan plannen voor de herontwikkeling van de locatie het Domineeslaantje te 

Breukelen. Het Hortense Kwartier, zoals het plan wordt genoemd, voorziet in de realisatie 

van 27 woningen. 

 

 

 

Figuur 1. Schets Hortense Kwartier 

 

 

De projectlocatie is gelegen binnen 200 m van de route gevaarlijke stoffen van de 

gemeente Stichtse Vecht en het Amsterdam-Rijn Kanaal (ARK) die wordt genoemd in de 

regeling Basisnet. Bovendien wordt de locatie doorsneden door een hogedruk 

aardgasleiding van Stedin. Inzicht in de externe veiligheidsrisico’s is daarom nodig. 
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2. Normstelling externe veiligheid 

 

In het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt) is het beleid beschreven voor de 

afweging van veiligheidsbelangen die een rol spelen bij het vervoer van gevaarlijke 

stoffen in relatie tot de omgeving [1]. Het vervoer van gevaarlijke stoffen kent 

verschillende modaliteiten: vervoer over de weg, het spoor, over het water (zee- en 

binnenwater) en door buisleidingen. Het beleid voor buisleidingen is vastgelegd in het 

Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) [2]. In het Besluit externe veiligheid 

inrichtingen (Bevi) is het beleid beschreven voor inrichtingen die activiteiten verrichten 

met gevaarlijke stoffen [3]. 

 

Voor het plaatsgebonden risico ten opzichte van kwetsbare objecten is een grenswaarde 

opgesteld. Met betrekking tot beperkt kwetsbare objecten is het plaatsgebonden risico 

een richtwaarde. 

 

Voor het groepsrisico is geen harde norm vastgelegd, maar is ervoor gekozen om een 

oriëntatiewaarde te hanteren. Een overschrijding van de oriëntatiewaarde of een 

toename van het groepsrisico dient door het bevoegd gezag te worden verantwoord.  

 

Langs transportroutes behorend tot het Basisnet kan bovendien sprake zijn van een 

plasbrandaandachtsgebied. Dit is een zone aan weerszijden van de route waar bij het 

realiseren van kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten rekening dient te worden 

gehouden met de mogelijke gevolgen van een ongeval met brandbare vloeistoffen. 
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3. Analyse 

3.1. Plangebied 

 

Figuur 2 toont het plangebied en de risicobronnen in de omgeving. Het plan Hortense 

Kwartier maakt de realisatie van 27 woningen mogelijk. 

 

 

 

Figuur 2. Ligging planlocatie ten opzichte van risicobronnen 

  Plangebied Hortense Kwartier   
     Route GS 
       Begrenzing vaarweg cf. legger RWS 
  

 

3.2. Aardgasleiding 

 

In januari 2017 is een Klic-melding gedaan. De geleverde verzamelkaart wordt getoond in 

figuur 3. De hogedruk aardgasleiding van Stedin is daarin weergegeven als oranje lijn. 

 

Deze aardgasleiding staat niet op de risicokaart. Uit navraag bij beheerder Stedin bleek 

dat het gaat om een aardgasleiding met een ontwerpdruk van 8 bar. 
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Het Besluit externe veiligheid buisleidingen is van toepassing op leidingen met een 

ontwerpdruk groter dan 16 bar. Voor leidingen met een ontwerpdruk lager dan 16 bar is 

geen externe veiligheidsbeleid van kracht. 

 

Wel gelden vanuit de NEN 7244-1 afstanden tot gebouwen waarin frequent mensen 

aanwezig zijn (1 m) en de afstanden tussen het hart van bomen en de zijkant van de 

leiding (2.5 m). 

 

 

 

Figuur 3. Verzamelkaart Klic-melding 

 

3.3. Route GS 

 

De Merwedeweg en de Amsterdamseweg ten westen van het ARK zijn onderdeel van de 

route gevaarlijke stoffen van de gemeente Stichtse Vecht. Voor de vaststelling van het 

plaatsgebonden risico en het groepsrisico is gebruik gemaakt van de vuistregels zoals 

opgenomen in bijlage 1.2.4 van de Handleiding Risicoanalyse Transport (Hart) [4]. De 

vuistregels zijn toegepast voor wegtype ‘binnen de bebouwde kom’, tweezijdige 

bebouwing. 

 

De route gevaarlijke stoffen te Breukelen is ingesteld om de bedrijventerreinen ten 

westen van het Amsterdam-Rijnkanaal bereikbaar te maken vanaf de rijksweg A2. Op dit 

moment is er geen inrichting met specifieke gevaarlijke stoffen gelegen aan de route die 

een relevante transportstroom zou veroorzaken. Heel incidenteel zal er transport van 

ammoniak plaatsvinden om de installatie van de aldaar gelegen pluimveeslachterij te 

bevoorraden [5]. 

 



  
 

Externe veiligheid Hortense Kwartier te Breukelen 6 

 

3.3.1. Plaatsgebonden risico 

 

Volgens de vuistregels heeft een weg binnen de bebouwde kom geen 10-6-contour. Het 

plaatsgebonden risico vormt daarmee geen belemmering voor de ontwikkeling van het 

Hortense Kwartier. 

3.3.2. Groepsrisico 

 

In de Handleiding risicoanalyse transport zijn drempelwaarden van het vervoer van GF3 

(brandbaar gas, zoals LPG) opgenomen waarbij 10% van de oriëntatiewaarde wordt 

overschreden [3]. Zoals hierboven beschreven is de transportintensiteit brandbaar gas 

nihil.  

 

Toetsing 10% van de oriëntatiewaarde 

Volgens vuistregel 1 dient RBM II toegepast te worden indien de vervoersstroom 

gevaarlijke stoffen in tankwagens (bulkvervoer) stoffen bevat uit de categorieën LT3, GT4 

of GT5. Ammoniak valt in stofcategorie LT3. Het incidentele transport van ammoniak over 

de vastgestelde route is echter dusdanig beperkt dat dit niet zal leiden tot een 

groepsrisico. 

 

Volgens vuistregel 2 is bij tweezijdige bebouwing op een afstand van 10 m vanaf de as 

van de weg waarover jaarlijks 10 transporten GF3 rijden, het groepsrisico bij een 

dichtheid van 700 personen/ha kleiner dan 0.1 keer de oriëntatiewaarde. 

 

De gemiddelde personendichtheid binnen het invloedsgebied rond de route gevaarlijke 

stoffen in Breukelen is aanzienlijk lager. Behalve incidenteel transport van ammoniak 

vindt bovendien geen transport van gevaarlijke stoffen plaats. 

 

Op grond van bovenstaande kan geconcludeerd worden dat het groepsrisico in zowel de 

huidige als toekomstige situatie kleiner blijft dan 0.1 keer de oriëntatiewaarde. 

 

Volgens art 8.2 van het Bevt kan in dat geval de verantwoording van het groepsrisico 

achterwege blijven. Wel dient het bestuur van de veiligheidsregio in de gelegenheid te 

worden gesteld om advies uit te brengen. In de toelichting bij het besluit dient in elk geval 

in te worden gegaan op de mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking 

van de omvang van een ramp en de mogelijkheden voor personen om zich in veiligheid 

te brengen indien een ramp zich voordoet. 

 

3.4. Amsterdam-Rijnkanaal 

 

Het Amsterdam-Rijnkanaal is onderdeel van de corridor Amsterdam-Rijn zoals genoemd 

in bijlage 3 van de regeling Basisnet. Bij de beoordeling van ruimtelijke ontwikkelingen 

langs de vaarweg dient met de daarin vermelde aantallen te worden gerekend. Deze 

worden getoond in tabel 1. 
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Stofcategorie Voorbeeldstof Aantal 

GF3 Propaan 332 

LF1  Heptaan 8303 

LF2 Pentaan 9063 

Tabel 1. Vervoerscijfers voor berekening groepsrisico [6] 

 

Voor de vaststelling van het plaatsgebonden risico en het groepsrisico is gebruik 

gemaakt van de vuistregels zoals opgenomen in bijlage 1.4.2 van de Handleiding 

Risicoanalyse Transport (Hart) [4]. De vuistregels zijn toegepast voor een vaarweg van 

bevaarbaarheidsklasse 6. 

 

3.4.1. Plaatsgebonden risico 

 

Volgens de vuistregels heeft een vaarweg van bevaarbaarheidsklasse 6 geen 10-6-

contour. Het plaatsgebonden risico vormt daarmee geen belemmering voor de 

ontwikkeling van het Hortense Kwartier.  

 

3.4.2. Groepsrisico 

 

Toetsing 10% van de oriëntatiewaarde 

Volgens vuistregel 1 wordt 10% van de oriëntatiewaarde alleen mogelijk overschreden 

wanneer langs een vaarweg van bevaarbaarheidsklasse 6 binnen 200 m van de oever 

aanwezigheidsdichtheden voorkomen groter dan 500 /ha en het aantal transporten in de 

stofcategorieën LT2 + GT3 groter is dan 1000 per jaar. 

 

Zowel LT2 als GT3 worden voor deze vaarweg niet genoemd in de regeling Basisnet. Het 

groepsrisico blijft dan kleiner dan 0.1 keer de oriëntatiewaarde, ongeacht de invulling van 

het Hortense Kwartier. 

 

Volgens art 8.2 van het Bevt kan in dat geval de verantwoording van het groepsrisico 

achterwege blijven. Wel dient het bestuur van de veiligheidsregio in de gelegenheid te 

worden gesteld om advies uit te brengen. In de toelichting bij het besluit dient in elk geval 

in te worden gegaan op de mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking 

van de omvang van een ramp en de mogelijkheden voor personen om zich in veiligheid 

te brengen indien een ramp zich voordoet. 

 

3.4.3. Plasbrandaandachtsgebied 

 

Het plasbrandaandachtsgebied (PAG) is het gebied langs een basisnetroute waarin, bij 

de realisering van (kwetsbare) objecten, rekening dient te worden gehouden met de 

effecten van een plasbrand. In tegenstelling tot wegen en spoorwegen is er voor 

vaarwegen voor gekozen geen aparte plasbrandaandachtsgebieden te definiëren maar 

aan te sluiten bij zogenaamde vrijwaringszones [7]. Voor een vaarweg van 
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bevaarbaarheidsklasse 6 geldt een vrijwaringszone van 25 m vanaf de begrenzing van 

de vaarweg. 

 

In figuur 4 is de begrenzing van de vrijwaringszone geprojecteerd over het 

stedenbouwkundig plan van het Hortense Kwartier.  

 

 

 

Figuur 4. Verzamelkaart Klic-melding 

 

 

Bij de verkaveling van het Hortense Kwartier is rekening gehouden met de 

vrijwaringszone aan weerszijden van het ARK. De te realiseren woningen bevinden zich 

daarbuiten. Er hoeft derhalve geen rekening te worden gehouden met de effecten van 

een plasbrand. 
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4. Conclusie 

 

De risicobronnen in de omgeving van het Hortense Kwartier zijn op kwalitatieve wijze 

beschouwd. De belangrijkste conclusies naar aanleiding van de resultaten worden in dit 

hoofdstuk benoemd. 

 

 

Aardgasleiding 

 

De ontwerpdruk van de hogedruk aardgasleiding die het plangebied doorkruist, is lager 

dan 8 bar. Daarmee is het Besluit externe veiligheid niet van toepassing op deze leiding. 

 

Route GS 

 

Plaatsgebonden risico 

Er is geen sprake van een 10-6-contour. Het plaatsgebonden risico vormt daarmee geen 

belemmering voor de ontwikkeling van het Hortense Kwartier. 

 

Groepsrisico 

Het incidentele transport van ammoniak over de vastgestelde route is dusdanig beperkt 

dat dit niet zal leiden tot een groepsrisico. 

 

 

Amsterdam-Rijnkanaal 

 

Plaatsgebonden risico 

Een vaarweg van bevaarbaarheidsklasse 6 heeft geen 10-6-contour. Het plaatsgebonden 

risico vormt daarmee geen belemmering voor de ontwikkeling van het Hortense Kwartier. 

 

Groepsrisico 

Het groepsrisico in zowel de huidige als toekomstige situatie is kleiner dan 10% van de 

oriëntatiewaarde. 
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Samenvatting 

Hamaland Advies heeft in opdracht van gemeente Stichtse Vecht in overleg met mw. drs. M. Dütting 
van de ODRU, een archeologisch bureauonderzoek en een verkennend booronderzoek uitgevoerd 
voor het plangebied Domineeslaantje 2-4 te Breukelen. De geplande ontwikkeling betreft de 
nieuwbouw van circa 24 woningen. Momenteel is de locatie bebouwd met een school (SBO De 
Vijverhof). Het oppervlak van het plangebied bedraagt circa 9.333 m². Hiervan is circa 5.000 m2 
bebouwd en/of verhard

1
. 

Op de Archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart van de gemeente (De Boer, 2010) ligt het 
plangebied in de gele zone met een middelhoge archeologische verwachting voor vondsten vanaf de 
IJzertijd. De gemeentelijke eis is om bij bodemingrepen dieper dan 30 cm-mv en groter dan 1.000 m² 
voorafgaand aan de ruimtelijke planvorming een archeologisch onderzoek te doen. Dit onderzoek dient 
conform de cyclus van de Archeologische Monumentenzorg (AMZ-cyclus) te worden uitgevoerd. 

Vanwege de overschrijding van de vrijstellingsgrens is door Hamaland Advies een KNA conform 
bureauonderzoek uitgevoerd waarbij een gespecificeerd archeologische verwachtingsmodel is 
opgesteld en advies voor vervolgonderzoek is geformuleerd. 

Bureauonderzoek 

Het bureauonderzoek toont aan dat het voor plangebied een verwachting geldt op archeologische 
resten uit alle perioden vanaf het Laat Paleolithicum tot en met de Nieuwe Tijd. Het onderzoek toont 
tevens aan dat er ook een middelhoge archeologische verwachting geldt voor de perioden IJzertijd tot 
en met Vroege Middeleeuwen en een hoge verwachting voor de Late Middeleeuwen tot en met de 
Nieuwe Tijd. 

Archeologische spoor- en/of vondstniveaus worden verwacht vanaf het maaiveld tot in het pleistocene 
zand op meer dan 5,80 m-mv. Hierbij liggen potentiële archeologische niveaus uit de Romeinse Tijd en 
Middeleeuwen in de kleilagen tot 1,0 m-mv. IJzertijdvondsten worden in de top van de zandige 
(oever)afzettingen vanaf  ca. 1,0 m-mv verwacht. Eventuele Prehistorische vondsten liggen onder de 
veenlagen en in de top van het pleistocene zand op een diepte van meer dan 5,80 m-mv. Door het 
bouwrijp maken van de locatie in verband met de bouw van de SBO De Vijverhof kan de bodem 
verstoord zijn tot op onbekende diepte. Door de nieuwe ontwikkeling op het plangebied worden 
mogelijke archeologische niveaus verstoord tot op een diepte van ca. 1,50 m-mv.  

Veldonderzoek 

Uit het booronderzoek blijkt dat de bovenlaag bestaat uit een bruingrijze humeuze iets zandige en 
puinhoudende klei. Het betreft de top van de komafzettingen van de Oud-Aa die vanaf de Nieuwe Tijd 
zijn omgewerkt. 

Daaronder is tot een diepte variërend van 60 cm-mv (boring 6) tot meer dan 200 cm (boring 3) een 
pakket komafzettingen van de Oud-Aa aangetroffen die voor de bedijkingen in de Late Middeleeuwen 
zijn afgezet. Tot een diepte van circa 70 cm-mv bestaat dit pakket uit grijze iets kalkhoudende klei die 
geleidelijk overgaat in een pakket grijze iets roestige en kalkrijke klei en zavel. Onder de 
komafzettingen zijn beddingafzettingen van blauwgrijs niet geoxideerd fijn siltig zand met fijne 
schelpresten aangetroffen. De aangetroffen afzettingen behoren tot de Formatie van Echteld. In boring 
1, 2 en 5 zijn in de basis van het profiel enkele verspoelde veenbrokjes aangetroffen. Dit betreft 
vermoedelijk verspoeld Hollandveen dat secundair is afgezet.  

Selectieadvies 

Op grond van het ontbreken van aanwijzingen voor een archeologische vindplaats (nederzetting) in- of 
in de omgeving van het plangebied en het overwegend dynamische en natte milieu waarin de bodem 
binnen de geplande verstoringsdiepte van 150 cm-mv gevormd is, achten wij een vervolgonderzoek 
niet nodig. Met de geplande bodemingrepen gaan geen behoudenswaardige archeologische waarden 
verloren. Wel bestaat er een geringe trefkans op scheepsresten en afvaldumps die in de 
beddingafzettingen aanwezig kunnen zijn, maar die niet of nauwelijks met booronderzoek op te sporen 

                                                           
1
 Opgave opdrachtgever. 
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zijn. Indien tijdens de graafwerkzaamheden bewerkt hout, houtconcentraties of concentraties van 
aardewerkscherven of andere mobilia zoals slakmateriaal, houtskoolfragmenten e.d. worden 
aangetroffen, dan adviseren wij om direct contact te zoeken met de gemeente Stichtse Vecht en de 
archeologen van de ODRU, zodat de vondsten KNA conform gedocumenteerd kunnen worden. 

Selectiebesluit 

Het conceptrapport en het selectieadvies zijn op 21 maart 2016 namens door mw. drs. M. Dutting 
beoordeeld namens gemeente Stichtse Vecht. Mevrouw Dutting onderschrijft de conclusie van het 
rapport dat er in het plangebied geen aanwijzingen zijn voor een archeologische vindplaats, zeker niet 
binnen de voorgenomen 1,50 m – mv verstoringsdiepte.  
Er is dus geen archeologisch vervolgonderzoek nodig voor deze locatie. Mochten er tijdens de 
uitvoering onverwacht nog concentraties hout of vondsten worden aangetroffen, dan verzoekt zij dit 
z.s.m. te melden bij de archeologen van de ODRU. 
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1. Inleiding 

1.1 Inleiding en onderzoekskader 

Hamaland Advies heeft in opdracht van gemeente Stichtse Vecht in overleg met mw. drs. M. Dütting 
van de ODRU, een archeologisch bureauonderzoek en verkennend booronderzoek uitgevoerd voor het 
plangebied Domineeslaantje 2-4 te Breukelen (zie Afbeelding 1, bijlage 1). De geplande ontwikkeling 
betreft de nieuwbouw van circa 24 woningen. Momenteel is de locatie bebouwd met een school (SBO 
De Vijverhof). Het oppervlak van het plangebied bedraagt circa 9.333 m². Hiervan is circa 5.000 m2 
bebouwd en/of verhard

2
. 

Op de Archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart van de gemeente (2010) ligt het 
plangebied in de gele zone met een middelhoge archeologische verwachting op vindplaatsen vanaf de 
IJzertijd. De gemeentelijke eis is om bij bodemingrepen dieper dan 30 cm-mv en groter dan 1.000 m² 
voorafgaand aan de ruimtelijke planvorming een archeologisch onderzoek te doen

3
. Dit onderzoek 

dient conform de cyclus van de Archeologische Monumentenzorg (AMZ-cyclus) te worden uitgevoerd. 

Vanwege de overschrijding van de vrijstellingsgrens is door Hamaland Advies een KNA conform 
bureauonderzoek uitgevoerd waarbij een gespecificeerd archeologische verwachtingsmodel is 
opgesteld en advies voor vervolgonderzoek is geformuleerd. 

Het bevoegd gezag, de Gemeente Stichtse Vecht en haar adviseur van de Omgevingsdienst Regio 
Utrecht (mw. drs. M. Dütting), hebben de resultaten van dit onderzoek op 21 maart 2016 getoetst. 

 

 
Afbeelding 1: Topografische kaart met de situering van het plangebied in het rode kader in de rode cirkel 

(bron: Archis3, Topografie – kleur, BRT Achtergrondkaart) 

  

                                                           
2
 Opgave opdrachtgever 

3
 De Boer, 2010, pag. 90 
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1.2 Doel en vraagstelling van het bureauonderzoek 

Het doel van het bureauonderzoek is het verkrijgen van inzicht in bekende en te verwachten 
archeologische waarden in en om het plangebied. Op basis van de verworven informatie wordt een 
archeologisch verwachtingsmodel voor de onderzoekslocatie opgesteld. 

De volgende vragen zullen, indien mogelijk, beantwoord worden: 

 Wat is de bodemopbouw en de vermoedelijke intactheid van het bodemprofiel binnen het 
plangebied? 

 Kunnen er archeologische vindplaatsen in het onderzoeksgebied aanwezig zijn en zo ja 
welke en waar (welke diepte) en in welke vorm? 

Het antwoord op deze vragen zal worden verwerkt in een archeologisch verwachtingsmodel voor het 
plangebied, waarbij aangegeven zal worden of een nader onderzoek door middel van boringen of 
proefsleuvenonderzoek nodig zal zijn of niet.  

 Is aanvullend veldonderzoek door middel van boringen en/of proefsleuvenonderzoek 
noodzakelijk? 

1.3 Werkwijze 

Het bureauonderzoek is uitgevoerd conform de eisen van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie 
(protocol 4002 Bureauonderzoek KNA, versie 3.3) en bestaat uit de volgende onderdelen: 

1. Afbakenen Plan- en onderzoeksgebied, vermelden overheidsbeleid, vaststellen 
consequenties toekomstig gebruik (KNA-LS01); 

2. beschrijving van het huidig gebruik (KNA LSO2); 
3. beschrijving van de historische situatie en de mogelijke verstoringen KNA LSO3); 
4. beschrijving van de bekende archeologische, ondergrondse bouwhistorische en 

aardwetenschappelijk kenmerken (KNA LSO4); 
5. het opstellen van een specifieke verwachting en formulering onderzoeksstrategie (KNA 

LSO5). 

Om tot een gefundeerd archeologisch verwachtingsmodel te komen is voor het onderzoek relevant 
bronnenmateriaal geraadpleegd die gespecificeerd is opgenomen in de literatuurlijst. Door informatie 
uit verschillende invalshoeken samen te voegen ontstaat de mogelijkheid dwarsverbanden te leggen 
tussen de diverse brontypen en aan de hand hiervan een geïntegreerd archeologisch 
verwachtingsmodel op te stellen. De gegevens voor het bureauonderzoek zijn conform Richtlijnen voor 
archeologisch onderzoek in de gemeente Stichtse Vecht, d.d. januari 2014, ontleend aan: 

 Archis3, het geautomatiseerde archeologische informatiesysteem voor Nederland; 

 geomorfologisch, geologische, bodemkundig, topografisch en historisch kaartmateriaal; 

 archeologische rapporten en publicaties; 

 archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart voor de gemeenten Maarssen, Loenen, 
Abcoude en Breukelen (2010); 

 informatie van de AWN. 

Wij zijn mw. drs. M. Dutting zeer erkentelijk voor het ter beschikking stellen van het onderzoeksrapport 
van Greenhouse Advies en relevante aanvullende literatuur voor het plangebied (Kok, 2007). 

1.4 Beleidskaders 

Rijksbeleid 

In 1992 werd in Valetta door de Ministers van Cultuur van de bij de Raad van Europa aangesloten 
landen het 'Europees Verdrag inzake de bescherming van het Archeologisch Erfgoed', beter bekend 
onder de naam 'Verdrag van Malta', ondertekend. De Wet op de Archeologische Monumentenzorg is 
op 1 september 2007 in werking getreden. De nieuwe wet heeft zijn beslag gekregen via een wijziging 
van de Monumentenwet 1988, aanpassingen in de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) en enkele 
andere wetten en met de invoering van de Wabo (2010). Met de nieuwe Wet op de Archeologische 
Monumentenzorg is het accent komen te liggen op het streven naar het behoud en beheer van 
archeologische waarden in de bodem (in situ) en het beperken van (de noodzaak van) archeologische 
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opgravingen. Uitgangspunt van het nieuwe beleid is tevens het principe 'de verstoorder betaalt'. Bij het 
voorbereiden van werkzaamheden die het bodemarchief kunnen verstoren (zoals de aanleg van een 
weg, een nieuwe woonwijk, een bedrijventerrein), dient onderzocht te worden of daardoor 
archeologische resten verstoord kunnen worden. Als uit het onderzoek blijkt dat er archeologische 
waarden aanwezig zijn en deze niet ter plaatse behouden kunnen blijven, dan dient de initiatiefnemer 
van het werk de kosten te dragen die gepaard gaan met het opgraven en conserveren van de plaats. 
Met de introductie van de nieuwe wet zijn de kerntaken en bestuurlijke verantwoordelijkheden van 
gemeenten veranderd. Eén van de belangrijkste consequenties is, dat gemeenten een centrale rol is 
toegekend in de bescherming van archeologisch erfgoed. In de wet is bepaald, dat gemeenten door 
inzet van een planologisch instrumentarium het archeologisch belang dienen te waarborgen. 

Bescherming van het archeologisch erfgoed kan onder meer vorm krijgen door in bestemmingsplannen 
regels ter bescherming van bekende en te verwachten archeologische waarden op te nemen. In de 
regelgeving is vastgelegd dat in het kader van een omgevingsvergunning van de aanvrager geëist kan 
worden dat hij een rapport overlegt waarin de archeologische waarde van het te verstoren terrein 
voldoende is vastgesteld. Voor de toetsing van archeologische waarden is een archeologisch bestel 
ontwikkeld, waarmee de archeologische waarde van een terrein bepaald kan worden door middel van 
een getrapt systeem van onderzoek. In het kader van het vrijstellingsbesluit volstaat in eerste instantie 
een bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek (IVO-K). 

Provinciaal Beleid 

Het provinciaal beleid van Utrecht t.a.v. cultuurhistorie en archeologische monumentenzorg is 
vastgelegd en nader uitgewerkt in het provinciale Cultuurprogramma en in de provinciale Structuurvisie 
2005-2015. Laatst vastgesteld bij besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 13 december 
2004.Met het ruimtelijk erfgoedbeleid wordt ingezet op behouden, versterken en beleefbaar maken van 
cultuurhistorie. Dit resulteert in een strategie van enerzijds het veiligstellen van cultuurhistorische 
waarden en anderzijds het sturen van ruimtelijke ontwikkelingen vanuit de samenhangende 
cultuurhistorische kwaliteiten ter plaatse. Daarbij is ‘behoud door ontwikkeling’ het uitgangspunt. De 
Cultuurhistorische Hoofdstructuur (CHS), neergelegd in de cultuurnota 2012-2015 ‘Cultuur van U’, is 
de basis van dit beleid. Binnen de CHS zijn vier prioritaire thema’s geselecteerd waarop actief beleid 
wordt gevoerd en die is geborgd in de Provinciale Ruimtelijke Verordening, Provincie Utrecht 2009. 
Vastgesteld op 21 september 2009 door Provinciale Staten met partiële herzieningen van 31 mei 2010 
en van 13 december 2010: 

1. Historische buitenplaatsen; 
2. Militair erfgoed; 
3. Agrarisch cultuurlandschap; 
4. Archeologie. 

 
Het archeologisch beleid richt zich op het bevorderen van duurzaam behoud en beheer van de 
archeologische resten in de bodem (‘in situ’). Als ruimtelijke ingrepen onvermijdelijk zijn dient er 
aandacht te zijn voor het op goede wijze uitvoeren van archeologisch onderzoek. Ten slotte richt het 
beleid zich op het versterken van de zichtbaarheid en de beleefbaarheid van archeologisch erfgoed, 
ook als inspiratiebron voor ruimtelijke ontwikkeling.  

De focus voor archeologie ligt op de gebieden:  

 Nieuwe Hollandse Waterlinie 

 Grebbelinie 

 Castellum Fectio (Limes) 

 Vliegbasis Soesterberg 
 
Het plangebied ligt in geen van deze provinciale aandachtsgebieden. 

Gemeentelijk Beleid 

Met de invoering van de Wet op de archeologische monumentenzorg in 2007 is de 
verantwoordelijkheid voor het bodemarchief gedelegeerd aan gemeenten. Als instrument om een goed 
onderbouwde belangenafweging te kunnen maken heeft de gemeente Stichtse Vecht, een 
Archeologische (verwachtings)waarden- en beleidsadvieskaart uit 2010

4
. De archeologische waarden 

uit deze kaart worden in nieuwe bestemmingsplannen opgenomen als een dubbelbestemming 
Archeologie. 

                                                           
4
 Heritage-rapport H032, 2010 
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1.5 Administratieve gegevens 

Tabel 1: Gegevens projectgebied 

Opdrachtgever Omgevingsdienst regio Utrecht 

Projectnaam Plangebied Domineeslaantje 2-4 

Uitvoerder, Beheer en Plaats 

documentatie 
Hamaland Advies, Ambachtsweg 9b, 7021 BT Zelhem 

Bevoegd gezag Gemeente Stichtse Vecht 

Provincie, Gemeente, Plaats Utrecht, Stichtse Vecht, Breukelen 

Adres en Toponiem Domineeslaantje 2-4  

Kaartblad 31E 

x, y coördinaten
5
 Centrum   

 NO 128364, 464921  

 NW 128213, 464913  

 ZO 128338, 464855  

 ZW 128249, 464846  

Hoogte centrumcoördinaat
6
 0,41-0,48 m +NAP  

CMA/AMK Status en nr.
7
 n.v.t 

Kadastrale gegevens
8
 

Gemeente Breukelen sectie  B percelen 4764, 4765, 4857, deels 4858,  
4683, 4273, 5028 

CIS code/Archis 

Onderzoekmeldingsnummer
9
 

Bureauonderzoek: 3991140100 
Veldonderzoek: 3991149100 

Oppervlakte plangebied
10

 9.333 m² 

Oppervlakte onderzoeksgebied
11

 9.333 m² 

Huidig grondgebruik
12

 School, schoolplein,  nevengebouwen, groenstroken 

Toekomstig grondgebruik
13

 Woningen, erf 

Geomorfologie
14

 Extrapolatie 
1M23 Rivierkomvlakte en/of 
3/4K26 Rivier-inversierug 

Bodemtype
15

 Extrapolatie Rn95A kalkhoudende poldervaaggrond, zware zavel en lichte klei 

Grondwatertrap
16

 Extrapolatie VI 

Geologie
17

 

Formatie van Echteld op 

Formatie van Nieuwkoop (Basisveen) op 

Formatie van Boxtel 

Periode IJzertijd t/m Nieuwe Tijd 

                                                           
5
 Archis3, via https://archis.cultureelerfgoed.nl 

6
 http://ahn.maps.arcgis.com/  

7
 Archis3, via https://archis.cultureelerfgoed.nl 

8
 Archis3, Adressen gebouwen en percelen 

9
 Archis3, via https://archis.cultureelerfgoed.nl 

10
 Archis3, Adressen gebouwen en percelen 

11
 Archis3, Adressen gebouwen en percelen 

12
 Luchtfoto (bron:Archis3,  Luchtfoto 2014 (Kadaster - PDOK)) 

13
 Luchtfoto (bron:Archis3,  Luchtfoto 2014 (Kadaster - PDOK)) 

14
 Archis3 geomorfologische kaart 2008 

15
 Archis3 bodemkaart 2006 

16
 Archis3 bodemkaart 2006 

17
 Geologische kaart 1:50.000 i.c.m dinoloket boring B31E0807 
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2 Bureauonderzoek en verwachtingsmodel 

2.1 Landschapsgenese 

Geologie  

Het plangebied ligt in het Hollands-Utrechts veengebied
18

. De afzettingen in het onderzoeksgebied zijn 
ontstaan in de laatste ijstijden, het Saalien en het Weichselien en het Holoceen. Gedurende het 
Saalien werd landijs vanuit het noorden opgestuwd in zuidelijke richting. Tijdens de Weichsel-ijstijd 
heeft het ijs ons land niet bereikt. Doordat dit koude klimaat zeer droog was ontstonden er sneeuw- , 
zand- en stofstormen. Het uitgestoven zand werd weer afgezet als een zanddek van vrij uniforme 
samenstelling. Dit pleistocene zand behoort tot de Formatie van Boxtel. Volgens de Kaart Top 
Pleistoceen

19
  is de top van het pleistocene dekzand gelegen op een diepte tussen de 3 meter en 6 

meter minus maaiveld. 

In de loop van het Holoceen kon in de lagere delen van het dekzandgebied een veenpakket ontstaan 
als gevolg van een sterke grondwaterspiegelstijging in het Atlanticum

20
. Het natte veengebied waartoe 

het plangebied oorspronkelijk behoorde, is vanaf de Late Middeleeuwen ontgonnen en (deels) 
afgegraven.  

In het 'Digitaal Basisbestand van de Rijn-Maas delta' valt het plangebied binnen de stroomgordel van 
de Oud-Aa. Deze was actief in de periode van circa 2.857 tot 1.877 Bp (circa 1.010 voor Christus tot 
100 na Christus

21
, Zie afbeelding 2.) 

 
Afbeelding 2: Breukelen, uitsnede van 'Digitaal Basisbestand Paleogeografie van de Rijn Maas Delta' Het 
plangebied ligt globaal in het rode kader (bron: digitale Basisbestand Paleogeografie van de Rijn Maas 
Delta). 

 

Volgens de paleogeografische reconstructie in de Atlas van Nederland is in het plangebied vanaf 5.500 
jaar voor Christus al veenmoeras aanwezig (basisveen). Op de reconstructie van het landschap rond 
1500 voor Christus ligt het plangebied aan de rand van een veenmeer waar mogelijk Rijnwater door 

                                                           
18

 http://archeologieinnederland.nl/noaa-archeoregios 
19

 Alterra 
20

 Berendsen, 2008 
21

 Cohen, K.M., 2012 
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heen stroomt. Op latere reconstructies van 500 voor Christus, 100 na Christus en 800 na Christus ligt 
het plangebied op de rand van een riviervlakte en rivieroeverwal

22
. (zie afbeelding 3). 

 
Afbeelding 3: Plangebied in het Holoceen bij de rode pijlen (bron: Atlas van Nederland) 

 

Onder de bouwvoor is in het plangebied lithostratigrafisch gezien sprake van de Formatie van Echteld. 
Deze Formatie bestaat uit holocene fluviatiele afzettingen van de Oud-Aa met klei, silt, zand en grind in 
de ondergrond, afhankelijk van de manier van afzetting. Lokaal kunnen ook lagen veen, gyttja of 
schelpenbanken voorkomen. Daaronder is het dekzandpakket van de Formatie van Boxtel aanwezig. 

Geomorfologie 

Het plangebied is op de geomorfologische kaart
23

 niet gekarteerd vanwege de ligging in de bebouwde 
kom. Extrapolatie vanuit de zuidelijk gelegen gebieden typeert het plangebied als een 1M23 
Rivierkomvlakte en/of Rivier-Inversierug (3/4K26, zie Afbeelding 4).  

 
Afbeelding 4: Geomorfologische kaart met het plangebied in het rode kader (Bron: Archis3, 
geomorfologische kaart 2008) 

Bodem 

De bodem in het plangebied is op de bodemkaart
24

 niet gekarteerd vanwege de ligging in de 
bebouwde kom. Extrapolatie vanuit de zuidelijk gelegen gebieden typeert het plangebied als een 
kalkhoudende poldervaaggrond, bestaande uit zware zavel en lichte klei (Rn95A, zie Afbeelding 5).  

                                                           
22

 Atlas van Nederland 
23

 Archis3, geomorfologische kaart 2008 
24

 Archis3, bodemkaart 2006 
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Afbeelding 5: Bodemkaart met het plangebied in het rode kader (Bron: Archis3, bodemkaart 2006) 

 

Grondwater 

Het plangebied is (na extrapolatie van het bodemtype) gelegen in een bodem met een lage 
grondwaterstand met grondwatertrap VI

25
. Hierbij is de gemiddeld hoogste grondwaterstand (winter) 

tussen de 40 en 80 cm min maaiveld en een gemiddeld laagste grondwaterstand (zomer) meer dan 
120 cm min maaiveld. 

Hoogte 

Op het Actueel Hoogtebestand Nederland
26

 heeft het maaiveld een redelijk gelijkmatige hoogte van 
0,41-0,48 m +NAP (zie Afbeelding 6). Het westelijk deel ligt 7 centimeter lager dan het oostelijk deel. Dit 
is naar alle waarschijnlijkheid geen natuurlijke hoogte meer vanwege de realisatie van de school, de 
andere bebouwing en de inrichting van het erf. Zo’n 200 meter (geel/groen) naar het oosten ligt het 
maaiveld zo’n 70 cm hoger op 1,2 m+NAP en hoger op de rivieroeverwal. 

 
Afbeelding 6: Hoogtekaart met het plangebied binnen het rode kader (bron: AHN2). 

  

                                                           
25

 Archis3, bodemkaart 2006 
26

 http://ahn.maps.arcgis.com/ AHN2 ruw Blauw/Groen/Oranje dynamische opmaak 
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Milieu- en geotechnische gegevens 

Het project bevindt zich nog in de planvormingsfase. Derhalve zijn nog geen actuele milieutechnische- 
en geotechnische rapporten voorhanden bij de opdrachtgever. 

Uit het Dinoloket
27

 zijn meerdere geologische boringen
28

 bekend in de omgeving van het plangebied. 
Boring B31E0807 lijkt representatief voor de omgeving van het plangebied en is als volgt: 

De bovenste 1,00 m-mv bestaat uit zandige klei. Tussen 1,00 en 3,00  m-mv bestaat de bodem uit fijn 
siltig zand. Van 3,00 tot 5,50 m-mv is de bodem matig grof zand. Op 5,50 m-mv is een 30 cm dun 
laagje veen aanwezig. Al deze lagen behoren tot van de Formatie van Echteld. Onder de 5,80 m-mv 
tot de maximale boordiepte van 6,00 m-mv bestaat de bodem uit fijn zand behorende tot de Formatie 
van Boxtel. 

De geotechnische sondeeronderzoeken (▼, zie Afbeelding 7) ten zuiden van het plangebied geven voor 
de archeologie geen relevantie informatie. Deze zijn dan ook niet nader omschreven in dit rapport. 

 
Afbeelding 7: Boorgegevens. Het plangebied is gesitueerd in het rode kader (bron: dinoloket.nl) 

2.2  Historische ontwikkeling van het plangebied  

Tot de vroege middeleeuwen was de Vechtstreek relatief dunbevolkt
29

. Door de uitgestrekte 
veenmoerassen was het gebied weinig geschikt voor bewoning door de vroege mens. De oudste 
sporen van kleine nederzettingen en landbouw in de Vechtstreek zijn gevonden op de oeverwallen en 
stammen uit de IJzertijd (ca. 800-50 v. Chr.). Uit een inventarisatie in 2007 (Kok, 2008) blijkt dat het 
hier in totaal vijf vindplaatsen betreft; in de Breukelerwaard, Baambrugge, Abcoude (2) en ten zuiden 
van Weesp. Van deze vindplaatsen is enkel de Breukelerwaard uit de Vroege IJzertijd, de overige 
vindplaatsen zijn van latere oorsprong. In de Romeinse Tijd zijn er in 2007 9 vindplaatsen bekend, 
enkel gedaan door amateur archeologen. Volgens van Es (1994) behoorde de Vecht tot een Romeinse 
vaarroute die diep in het te veroveren gebied penetreerde. De Vecht vormde zo op locatie de enig 
mogelijke aanvalsroute over binnenwater naar het noorden.

30
 

De splitsing van de Vecht met de Danne speelt een belangrijke rol in de geschiedenis van Breukelen. 
De prediker Bonifatius zou in Attingahem (mogelijk Breukelen) rond 720 n. Chr. een houten kerkje 
gewijd aan Sint Pieter hebben gesticht. In Breukelen stonden er achtereenvolgens drie stenen 
kerkgebouwen.  

Op oude kaarten is het plangebied niet gedetailleerd gekarteerd, maar behoort het bij een groot 
veengebied ten westen van de kern Breukelen en ten westen van het gehucht ‘Brugge’ en gelegen ten 
noorden van de ‘Kerckgraft’ (Afbeelding 8). 

                                                           
27

 https://www.dinoloket.nl/ondergrondgegevens 
28

 Boring B31E2287 via https://www.dinoloket.nl/ondergrondgegevens 
29

 https://nl.wikipedia.org/wiki/Breukelen_(Utrecht) 
30

 Kok 2008, 35-47 
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Afbeelding 8: Gedeelte van kaart van J. Dou 1647 met de globale locatie van het plangebied in de rode 
cirkel. (bron: www.Watwaswaar.nl)) 

 

In 1811-1832 ligt het plangebied ten noorden van de ‘Kerkgragt’, op percelen 206 en 207. Het is in 
gebruik als boomgaard en moestuin. Het feit dat het perceel in gebruik is als boomgaard wijst erop dat 
in de ondergrond resten van een rivieroeverwal te verwachten zijn. Boomgaarden en tuingronden zijn 
namelijk meestal gelegen in ooivaaggronden. 

 
Afbeelding 9: Gedeelte van Kadastrale minuutplan 1811-1832 met plangebied in het rode kader (Minuutplan 
Breukelen-Nijenrode sectie B, blad 01, 1811-1832) 

 

Op de kaarten tot 1899 blijft dit zo. In 1899 is het Merwede kanaal gerealiseerd en ligt er over het 
zuidwestelijk gedeelte een waterloop (zie Afbeelding 10) 

In 1959 is de waterloop gedempt (Zie Afbeelding 11). In 1969 is er een school gerealiseerd, die in 1981 
en 1988 is uitgebreid. (zie Afbeelding 12, Afbeelding 13 en Afbeelding 14). 
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Afbeelding 10: Situatie in 1899 met de situering van het plangebied in het gele kader (bron: 
www.topotijdreis.nl, 1899). 

 

 
Afbeelding 11: Situatie in 1959 met de situering van het plangebied in het gele kader.  (bron: 
www.topotijdreis.nl 1959). 

 

 
Afbeelding 12: Situatie in 1969 met de situering van het plangebied in het gele kader. De school is 
gerealiseerd (bron: www.topotijdreis.nl 1969). 
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Afbeelding 13: Situatie in 1981 met de situering van het plangebied in het gele kader. Een uitbreiding van de 
school aan de westzijde is gerealiseerd (bron: www.topotijdreis.nl 1981). 

 

 
Afbeelding 14: Situatie in 1988 met de situering van het plangebied in het gele kader. Een uitbreiding van de 
school op het oostelijk binnenterrein van de school is gerealiseerd (bron: www.topotijdreis.nl 1988). 

2.3  Bouwhistorische waarden 

Op grond van het uitgevoerde cartografisch onderzoek waarbij een groot aantal historische kaarten zijn 
geraadpleegd, wordt bevestigd dat het plangebied vanaf de 17

e
 eeuw nooit bebouwd is geweest en na 

de veenontginning in de Late Middeleeuwen tot 1959 onbebouwd is geweest. Pas in 1969 is het 
plangebied bebouwd geraakt. Bouwtekeningen uit het bouwarchief, beschikbaar gesteld door de 
opdrachtgever, bevestigen het verlenen van een bouwvergunning voor de bouw van de school in  1966 
en een uitbreiding in 1967. Tevens is er in 1979 een bouwaanvraag gedaan voor een kweekkasje in 
het oostelijk deel van het plangebied. In 2007 is er opnieuw een bouwvergunning verleend voor de 
bouw van een kas ten westen van de school.  

Geconcludeerd kan worden dat in het plangebied dan ook geen andere relevante bovengrondse en 
ondergrondse bouwhistorische waarden te verwachten zijn. 

De opdrachtgever heeft verder de volgende informatie verstrekt
31

: 

Op de locatie heeft een school met o.a. een instructie-zwembad gelegen. De school had naast een 
paar kleine kweekkassen een werkplaats. De school is verder uitgebreid in 1974 en 1996. 

Er zat een olietank maar die is al leeggepompt. Aan de noordzijde van het gebied is een gedempte 
sloot aanwezig.  

Op basis van de beschikbare informatie kunnen de onderzoeksvragen als volgt beantwoord worden: 

                                                           
31

 Dütting, woensdag 24 februari 2016 17:17 
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-       Is de huidige bebouwing onderkelderd? Zo ja, hoe groot, hoe diep etc:  

Volgens de bouwtekeningen zijn er geen aanwijzingen dat de huidige bebouwing onderkeldert is.  

-       Zijn er in het plangebied eerdere ontgravingen bekend, bijv. tbv saneringen, vliegtuigbommen, 
huidige bebouwing etc.? 

Nee, er zijn behalve de bouw en uitbreiding en van de school geen aanwijzingen dat er grootschalige 
bodemingrepen hebben plaatsgevonden in het verleden.  

-       Is er iets bekend over het plangebied voorafgaand aan de huidige bebouwing?  

Nee, daarvoor is aanvullend archiefonderzoek nodig (zie daarvoor de vorige paragraaf). Conclusie is 
dat de school de eerst bekende bebouwing is, nadat het plangebied in gebruik was voor agrarische 
doeleinden vanaf de Late Middeleeuwen. 

-       Wat is de omvang van de toekomstige bebouwing? Wordt het gebouw onderkeldert en zo ja, hoe 
diep, hoeveel etc.:  

Het gaat om de bouw van ca. 24 grondgebonden woningen. De strokenfundering voor deze woningen 
zullen tot minimaal 80 cm-mv worden uitgegraven. 

-       Welke extra voorzieningen worden aangelegd waarvoor grondingrepen nodig zijn (denk: kabels 
en leidingen, lichtmasten, waterbassins, groenvoorziening, speelplaats (met in de grond verankerde 
speeltoestellen bijv.), ondergrondse vuilcontainers, kunstobjecten etc.? 

Behalve de stedenbouwkundige kaders zijn de definitieve inrichtingen en ontwerpen nog niet 
beschikbaar. De volgende elementen zijn denkbaar: kabels, leidingen, nutsvoorzieningen, 
groenvoorziening, speelplaats en ondergrondse vuilcontainers.  

-       Vindt er ophoging plaats en zo ja hoeveel, met wat etc. Komen er op- of afritten (al dan niet 
tijdelijk i.v.m. bouw)? 

Er zijn geen grote ophogingen te verwachten aangezien de huisaansluitingen aan zullen moeten 
sluiten bij het bestaande peil van de wijk. Uitritten voor autoverkeer zijn te verwachten aan de zijde van 
het Domineeslaantje.  

2.4  Tweede Wereldoorlog (1940-1945) 

Het plangebied heeft in de Tweede Wereldoorlog niet in de vuurlinie gelegen. Ook zijn er geen 
specifieke activiteiten geweest zoals kampementen, stellingen of loopgraven. In het plangebied zijn 
geen bomkraters bekend

32
. Er zijn geen specifieke gegevens beschikbaar van de innundatiezone en 

de crashlocatie van Spitfire Maltby in het onder water gezette land van de polder Kortrijk
33

. In 1943 
werd door de Duitsers besloten naast de ‘Atlantik Wall’ ook meer landinwaarts verdedigingslinies in te 
richten, De ‘Hintere Wasserstellung’ hadden een vergelijkbare opbouw en bestonden van west naar 
oost achtereenvolgens uit een zone met inundaties, een zone met versperringen en een zone met 
gevechtsopstellingen die de hoofdweerstandslijn vormde. Achter deze lijn lagen opstellingen voor 
artillerie. De gevechtsopstellingen van de ‘Hintere Wasserstellung’ lagen op de westoever van het 
Merwedekanaal en rondom bruggen, zoals bij Maarssen, Breukelen en Loenersloot. De 
verdedigingswerken zijn in kaart gebracht door het verzet, zoals blijkt uit gedetailleerde verslagen en 
tekeningen die op 28 maart 1944 zijn gemaakt en informatie geven over de ligging van schuttersputten, 
prikkeldraadversperringen en blokkades langs de Vecht tussen Abcoude en Utrecht 

34
. 

Deze locaties liggen echter dermate ver verwijderd van het plangebied, dat er geen specifieke 
verwachting op archeologische resten uit de Tweede Wereldoorlog bestaat voor het plangebied. 
Algemeen kunnen wel off-site resten worden verwacht (zoals losse klein kaliber munitie, conventionele 
explosieven). 
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2.5 Archeologische waarden 

Het plangebied zelf is niet eerder onderzoek verricht. Binnen een straal van 250 m is rond het 
plangebied ten westen van het Amsterdam-Rijnkanaal, één onderzoeksmelding opgenomen in Archis3 
(zie Afbeelding 15). Dit een onderzoek nabij de spoorlijn Amsterdam-Utrecht, ten westen van het 
plangebied met CHO-id nummers 6000579, 6000761, 2014346 en 2014379. Archis3 geeft voor deze 
onderzoeken aan dat ze AMK-waardig zijn. Dat betekent niet dat het al een AMK-terrein is, maar een 
beoordeling dat er vondsten aangetroffen zijn die waardevol zijn. 

Ten oosten van het plangebied ligt de historische middeleeuwse kern van Breukelen. Zij is als ‘Terrein 
van hoge archeologische waarde’ beschermd (AMK-nummer 11923). 

Overige onderzoeken in de omgeving van het plangebied: 

Direct ten zuiden van het plangebied ligt onderzoeksnummer 2426041100, (Archis2: 59363) waarvoor 
door Greenhouse Advies in 2013 een bureauonderzoek heeft uitgevoerd. Uit dit bureauonderzoek blijkt 
dat in het noordwestelijk deel van het betreffende onderzoeksgebied twee archeologische 
waarnemingen zijn uitgevoerd. De eerste waarneming betreft 414733, gelegen op ca. 100m ten zuiden 
van het plangebied, betreft een bakstenen fundering uit de Middeleeuwen en/of Nieuwe Tijd. De 
tweede waarneming betreft 414732, gelegen op ca. 200m ten zuiden van het plangebied. Hierbij is een 
oude woonlaag met daarin fragmenten aardewerk, een spinklos, schelpmateriaal en houtskool 
waargenomen.

35
 Door deze waarnemingen is het betreffende plangebied in Archis3 met een indicatie 

voor AMK-status aangemerkt. 

Het in Dans Easy beschikbare rapport
36

  van de ontwikkeling van McDonald’s aan de Corridor (CHO-id 
6038048) heeft betrekking op een aanvullend booronderzoek. In een eerder stadium zijn voor deze 
ontwikkeling door ADC ArcheoProjecten

37
 een bureauonderzoek en een booronderzoek uitgevoerd. 

Hierbij zijn aanvankelijk vier boringen uitgevoerd  en in een later stadium nog eens tien aanvullende 
boringen verricht. Zodoende is nader vastgesteld wat de opbouw en gaafheid van de bodem zijn. Uit 
de aanvullende boringen blijkt dat in de ondergrond zand ligt dat is afgezet in de bedding van een 
rivier. Op de beddingafzettingen is een zwak ontwikkelde oeverwal gevormd. Bij boringen uitgevoerd 
ten noorden van het plangebied is een veel dikkere laag oeverafzettingen aanwezig die een hogere 
oeverwal gevormd hebben. Over de oeverafzettingen ligt een laag komklei. Deze vormt een 
bescherming van eventueel aanwezige archeologische resten op de oeverwal tegen moderne 
bodemingrepen. Daardoor kunnen van een nederzetting van rond het begin van de jaartelling zowel 
het loopvlak als onderliggende grondsporen bewaard gebleven zijn. Echter bij het onderzoek is geen 
afvallaag/cultuurlaag gevonden en er zijn geen archeologische indicatoren opgeboord zoals houtskool, 
gebakken klei, scherven aardewerk, bot en dergelijke. Bovendien lijkt de noordelijk van het plangebied 
gelegen oeverwal door zijn hogere ligging een geschiktere vestigingsplek te zijn geweest voor mensen 
omstreeks het begin van de jaartelling. Het advies luidt om geen nader archeologisch onderzoek te 
ondernemen. 

Uit de resultaten van het verkennend booronderzoek door De Steekproef in de noordwestelijke helft 
van Corridor 23 (vestiging van Mc Donald’s) blijkt dat in de ondergrond een gelaagde afzetting 
aanwezig is van slappe klei met zandlagen en detrituslagen. Dieper gaan deze over in zand met 
kleilagen. Het betreft beddingsediment van een rivier. Zuidoostelijk hiervan ligt een zone bij boring 7, 8 
en 9 waar op dezelfde hoogte iets steviger klei ligt zonder zandlagen. Dit lijkt een afzetting te zijn van 
komklei. Op het terrein zuidelijk van het plangebied is wel weer een gelaagde afzetting aanwezig van 
beddingsediment. Echter vergeleken met het sediment van boring 1 tot en met 6 is deze afzetting 
zandiger en ligt de top ervan iets hoger (zie Figuur 10). Blijkbaar is dit sediment afgezet onder een 
hogere stroomsnelheid. De hogere ligging wijst erop dat het materiaal iets recenter is gesedimenteerd 
dan bij boring 1 tot en met 6. Waarschijnlijk heeft de rivier/geul zich verlegd van de noordwestelijke 
helft van het plangebied naar zuidelijk van het plangebied. Deze verlegging kan bijvoorbeeld zijn 
opgetreden doordat een meander van de rivier is afgesneden

38
. 

Ter plaatse van de Corridor naast nr. 15 is door Hamaland Advies in oktober 2015 een archeologisch 
booronderzoek en verkennend booronderzoek (Onderzoeksmeldingsnrs.: 3297513100 en  
3973945100)  uitgevoerd.

39
 Het plangebied ligt in een gebied met afzettingen van de voormalige 
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stroomgordel van de Oud-Aa. Archeologische resten worden verwacht vanaf het maaiveld tot in het 
pleistocene zand op 6,0 - 9,0 m-mv. Eventuele Prehistorische vondsten liggen in de veenlagen en in 
de top van het pleistocene zand. IJzertijdvondsten worden in de top van de zandige (oever)afzettingen 
van de Oud-Aa op ca. 3,0 m-mv verwacht. Potentiële archeologische niveaus uit de Romeinse Tijd en 
Middeleeuwen liggen in de kleilagen tot 3,0 m-mv.  Tijdens het veldonderzoek zijn alle boringen 
conform Plan van Aanpak doorgezet tot een diepte van tenminste 200 cm-mv. Eén boring (boring 5) is 
doorgezet tot een maximale diepte van 325 cm-mv ter bestudering van de diepere bodemopbouw. De 
bodemopbouw is vrij uniform over het gehele plangebied. De bovenlaag bestaat uit een teeltlaag van 
bruingrijze humeuze iets zandige en puinhoudende klei. Het betreft de omgewerkte top van de 
kleiafzettingen van de stroomgordel van de Oud-Aa. Daaronder bevindt zich een afwisseling van 
komafzettingen en beddingafzettingen van de stroomgordel van de Oud-Aa die in een overwegend nat 
milieu zijn gevormd. 

Op grond van het ontbreken van aanwijzingen voor een archeologische vindplaats en het overwegend 
dynamische karakter en natte milieu waarin de bodem binnen de geplande verstoringsdiepte van 150 
cm-mv gevormd is, heeft Hamaland Advies geadviseerd dat een vervolgonderzoek voor dit plangebied 
niet nodig is. Wel bestaat er een geringe trefkans op scheepsresten en afvaldumps die in de 
beddingafzettingen aanwezig kunnen zijn, maar die niet of nauwelijks met booronderzoek op te sporen 
zijn.  

Ten westen van het plangebied is een bureauonderzoek en veldonderzoek door ADC ArcheoProjecten 
uitgevoerd (CHO-nr 2013016). Op basis van de onderzoeksresultaten concludeert het ADC dat er een 
AMK-waardig terrein aanwezig is. Het rapport is niet in Archis3 of Dans-easy beschikbaar. Onbekend 
is welke vondsten zijn aangetroffen. 

Bij de Gemeente, Provincie Utrecht en bij de AWN zijn verder geen aanvullende archeologische 
gegevens beschikbaar van het plangebied. 

 
Afbeelding 15: Kaart Archismeldingen (bron: Archis3 archeologische onderzoeksgebieden en 
Archeologische Monumenten 2014) 

2.6 Archeologisch verwachtingsmodel 

Op grond van de bekende geologische, landschappelijke, aardkundige, archeologische en historische 
gegevens in en rond het plangebied kan de archeologische verwachting worden bepaald. Conform de 
archeologische Waarden- en Beleidskaart van de gemeente Stichtse Vecht is er sprake van een 
middelhoge archeologische verwachting voor het plangebied voor vondsten vanaf de IJzertijd (zie 
Afbeelding 16).  
 
Het archeologische beleid van de gemeente voor het plangebied geeft een vrijstelling bij activiteiten 
met een bodemverstoring kleiner dan 1.000 m² en ondieper dan 30 cm-mv. Bij een grotere verstoring 
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geldt een vergunningsplicht en bescherming van mogelijk aanwezige sporen en resten conform het 
archeologisch beleid van gemeente Stichtse Vecht. 

 
Afbeelding 16: uitsnede uit de beleidsadvieskaart van gemeente Stichtse Vecht met het plangebied in het 
rode kader (Utrecht, 2009) 

 

Prehistorie 

De gespecificeerde archeologische verwachting voor het plangebied is opgenomen in tabel 3. De top 
van het pleistocene zand wordt op grond van de beschikbare geologische gegevens  op een diepte 
vanaf 5,80 m-mv verwacht en ligt daarmee buiten het bereik van de geplande bodemverstoring. 
Mogelijk aanwezige prehistorische vindplaatsen zullen dan ook niet worden verstoord door de 
voorgenomen bodemingrepen. Bovenop het pleistocene zand liggen veenlagen die nabij het 
plangebied nog 30 cm dik zijn. De top van dit restveen is aangetoond op een diepte van 5,30-5,80 m-
mv. De trefkans op bewoningresten vanaf de prehistorie tot de IJzertijd is door deze veenvorming 
hoogst onwaarschijnlijk. Mogelijk zijn er off-site vondsten uit deze periode die door aanwezigheid van 
het veenpakket goed zijn geconserveerd. Ook deze vindplaatsen liggen dermate diep dat zij  - indien 
aanwezig - niet door de voorgenomen bodemingrepen zullen worden geschaad.. Bewoningsresten of 
off-site structuren en vondsten uit de prehistorie tot de Bronstijd zijn wel mogelijk, maar zullen door 
beperkte verstoringsdiepte voor de geplande nieuwbouw niet worden verstoord . Als er een 
bewoningslaag uit de IJzertijd aanwezig is, ligt deze aan de top van de zandige (oever)afzettingen van 
de rivier. Hierin kunnen sporen van betreding aanwezig zijn en bewoningsafval zoals houtskool, 
scherven aardewerk en bot. 

Romeinse Tijd en Middeleeuwen 

Wel binnen het bereik van de geplande bodemingrepen liggen afzettingen van de stroomgordel van 
Oud-Aa. Deze was actief vanaf de Late Bronstijd tot het midden van de Romeinse tijd. Later raakten de 
oeverwallen van de Oud-Aa overslibd door klei en zavel. Hierdoor zullen ze minder aantrekkelijk zijn 
geworden als permanente vestigingsplaats. Toch kunnen archeologische resten uit de Romeinse tijd 
en de Middeleeuwen op voorhand niet uitgesloten worden. In beddingafzettingen kunnen bijvoorbeeld 
resten van scheepswrakken en afvaldumps aangetroffen worden. Er zijn echter vooralsnog geen 
vondsten en waarnemingen in Archis3 opgenomen die de menselijke activiteit in de Vroege en Midden 
IJzertijd bevestigen.  

Voor de Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd zijn wel indicaties voor bewoning in de nabijheid van het 
plangebied aanwezig. Uit waarnemingen op ca. 100m tot 200m ten zuiden van het plangebied blijkt dat 
er vindplaatsen uit de desbetreffende periodes te verwachten zijn. Hierbij gaat het om cultuurlagen en 
eventuele funderingen. Verdere vindplaatsen kunnen bestaan uit afvaldumps, sloten en 
verkavelingssporen. 

De te verwachten bodemopbouw is te herleiden op grond van geotechnisch onderzoek. De 
diepteligging van de zandlagen en de kleilagen is in boring B31E0807 aangegeven (zie afbeelding 7 voor 

de locatie). Het pakket met komafzettingen ( rivierklei) is 1 meter dik. De daaronder gelegen zandlaag is 
4,30 meter dik. Beide afzettingen behoren lithostratigrafisch tot de Formatie van Echteld. Vanaf 5,30 
m-mv is de aanwezigheid van een 30 cm dun (rest)veenpakket (Formatie van Nieuwkoop, 
Hollandveen) geconstateerd.  
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Organische resten en bot zullen door de overwegend natte en zuurstofarme bodemomstandigheden 
goed zijn geconserveerd. Andere typen indicatoren zoals aardewerk en houtskool zijn waarschijnlijk 
ook goed geconserveerd.  

Conclusie 

Bewoningsresten of off-site structuren en vondsten uit de prehistorie tot de Bronstijd zijn mogelijk, 
maar zullen door de beperkte verstoringsdiepte voor de geplande nieuwbouw niet worden verstoord. 
Als er een bewoningslaag uit de IJzertijd aanwezig is, ligt deze aan de top van de zandige 
(oever)afzettingen van de rivier. Hierin kunnen sporen van betreding aanwezig zijn en bewoningsafval 
zoals houtskool, scherven aardewerk en bot. Bewoningslagen uit de Romeinse tijd en Middeleeuwen 
liggen in de kleiafzettingen bovenop de zandige bodem. 

Tabel 2: Archeologische verwachting plangebied 

Periode Verwachting Verwachte vindplaatstypen Verwachte grondlaag (diepte) 

Tweede Wereldoorlog Laag Off-site resten in of direct onder de bouwvoor 
tot ca. 50 cm-mv 

Late Middeleeuwen - 
Nieuwe Tijd 

Hoog Cultuurlagen, funderingen, 
afvaldumps, sloten, 
verkavelingen, haardkuilen 

in of direct onder de bouwvoor 
tot ca. 50 cm-mv 

Romeinse Tijd - Vroege 
Middeleeuwen 

Middelhoog Nederzettingsterreinen, 
grafvelden, dumps, meilers 
 
Scheepsresten en 
vondstconcentraties (afvaldumps) 

In de kleilagen onder bouwvoor 
tot 1,0 m-mv 

Indien sprake is van 
beddingafzettingen 

IJzertijd  Middelhoog Nederzettingsterreinen, 
jachtkampen, 
haardplaatsen/haardkuilen, 
eerste boeren 
 
 
 
Scheepsresten en 
vondstconcentraties (afvaldumps) 

Top van de zandige 
(oever)afzettingen vanaf ca 1,0 
m-mv 

 

Indien sprake is van 
beddingafzettingen 

 

Neolithicum-Bronstijd Laag Offsite resten in het restveen In het veen vanaf 5,30 m-mv tot 
in de top van de pleistocene 
zand 5,80 m-mv (te diep voor 
handboringen) 

Paleolithicum-Mesolithicum Laag Nederzettingsterreinen, 
jachtkampen 

Top van de pleistocene zand 
vanaf 5,80 m-mv (te diep voor 
handboringen) 

Bodemverstoring 

In het uiterste zuidwesten van het plangebied is in 1899 een watergang gegraven die in 1959 weer is 
gedempt. Daarna is vanaf 1969 tot 1996 vooral in het westelijk- en centrale deel van het plangebied 
een school en daaraan gerelateerde bebouwing gerealiseerd. In deze school is een instructiebad 
gerealiseerd, dat tot diepe bodemverstoringen heeft geleid. 

Op het niet bebouwde deel is vanaf 1969 een schoolplein ingericht met fietsenstallingen, bestrating, 
zandbakken en andere plein gerelateerde inrichtingselementen, alsmede groenvoorziening. Deze 
ingrepen kunnen tot relatief oppervlakkige bodemverstoringen hebben geleid.  

De daadwerkelijke mate van verstoring, dan wel de intactheid van de bodem en de aan- of afwezigheid 
van archeologische vindplaatsen zal daarom getoetst moeten worden met behulp van een 
inventariserend veldonderzoek middels grondboringen. 
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2.7 Conclusie Bureauonderzoek 

Het bureauonderzoek toont aan dat het voor plangebied een verwachting geldt op archeologische 
resten uit alle perioden vanaf het Laat Paleolithicum tot en met de Nieuwe Tijd. Het onderzoek toont 
tevens aan dat er ook een middelhoge archeologische verwachting geldt voor de perioden IJzertijd tot 
en met Vroege Middeleeuwen en een hoge verwachting voor de Late Middeleeuwen tot en met de 
Nieuwe Tijd. 

Archeologische resten worden verwacht vanaf het maaiveld tot het pleistocene zand op meer dan 5,80 
m-mv. Hierbij liggen potentiële archeologische niveaus uit de Romeinse Tijd en Middeleeuwen in de 
kleilagen tot 1,0 m-mv. IJzertijdvondsten worden in de top van de zandige (oever)afzettingen vanaf  ca. 
1,0 m-mv verwacht. Eventuele Prehistorische vondsten liggen onder de veenlagen en in de top van het 
pleistocene zand op een diepte van meer dan 5,80 m-mv. Door het bouwrijp maken van het terrein ten 
behoeve van de bouw van SBO De Vijverhof kan de bodem verstoord zijn tot op onbekende diepte. 
Door de nieuwe ontwikkeling worden mogelijke archeologische niveaus verstoord tot een diepte van 
maximaal ca. 1,50 m-mv. Daarom adviseren wij om voorafgaand aan de geplande bodemingrepen een 
inventariserend archeologisch veldonderzoek (verkennende fase) uit te laten voeren door middel van 
grondboringen om de mate van intactheid van de bodem en de bodemsamenstelling te toetsen. 
Voorafgaand aan het veldonderzoek is een Plan van Aanpak opgesteld.  
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3 Resultaten van het veldwerk  

3.1 Methode 

De onderzoeksresultaten van het bureauonderzoek en de voorgestelde onderzoeksmethodiek zijn 
samengevat in een Plan van Aanpak dat op 14 maart getoetst is door de regioarcheoloog, mw. drs. M. 
Dutting van de ODRU. Het booronderzoek is op 15 maart 2016 uitgevoerd door E. van der Kuijl (senior 
KNA archeoloog) en L. de Rouw (junior KNA archeoloog). 

Het verkennend booronderzoek is uitgevoerd conform de eisen van de KNA versie 3.3, specificatie 
VS03 en het door de regioarcheoloog geaccordeerde Plan van Aanpak. 

De boringen zijn met behulp van een driehoeksgrid (15/25) zo gelijkmatig mogelijk over het plangebied 
verdeeld. De exacte locaties zijn ten opzichte van de bestaande bebouwing (voormalig SBO Vijverhof) 
ingemeten met meetlinten en een meetwiel (x- en y-waarden). Van alle boringen is de maaiveldhoogte 
afgeleid van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN2). 

Het opgeboorde sediment is in het veld zintuiglijk beoordeeld en bodemkundig beschreven conform de 
NEN 5104 en de bodemclassificatie volgens De Bakker en Schelling (1989). De afzonderlijke 
bodemlagen zijn bij klei en zavel versneden en geïnspecteerd op de aanwezigheid van archeologische 
indicatoren zoals fragmenten vuursteen, aardewerk, houtskool, verbrande leem, bot etc. Bij zandlagen 
is de boorkern gezeefd over een metalen zeef met een maaswijdte van 4 mm en gecontroleerd op 
archeologische indicatoren. 

3.2 Resultaten 

Geologie en bodem  

Voor de ligging van alle boorpunten wordt verwezen naar Bijlage 4, De resultaten van de boringen (de 
boorbeschrijvingen) zijn opgenomen in Bijlage 5. De bodemopbouw op de locatie is tweeledig. In het 
meest oosteljike deel van het plangebied zijn uitsluitend kleiafzettingen (komklei) aangetroffen, terwijl 
in het centrale en westelijke deel van het plangebied onder een uitwiggende kleilaag 
beddingafzettingen aangetroffen zijn. De hoofdlijn van de bodems  met komklei (boring 3 en 5) kan als 
volgt worden weergegeven boring 3). 

Diepte (cm – mv) Samenstelling Interpretatie 

0-10 Gras  

10-60 Bruingrijs iets humeuze zandige 
klei puinhoudend en omgewerkt  

Ap1: Bouwvoor 

60-130 Grijsbruine sterk roestige, sterk 
gerijpte zandige klei met puin 
en houtskoolspikkels 

A1; komafzettingen 

130-200 Grijze sterk zandige klei C; komafzettingen 

 

De hoofdlijn van de bodem met komklei op beddingafzettingen (boring 1, 2, 4 en 6) is als volgt (boring 
6): 

Diepte (cm – mv) Samenstelling Interpretatie 

0-5 Betontegel  

5-30 Geel fijn zand  Ap1: Ophoogzand 

30-60 Bruingrijze zandige klei met 
humeuze vlekken en 
baksteenpuin 

Ap2; omgewerkte 
oorspronkelijke bouwvoor 

60-110 Geel matig fijn zand met 
kleibrokjes en schelpresten 

C; beddingafzettingen 

110-200 Geel fijn zand C; rivierinversierug 
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Interpretatie 

Alle boringen zijn doorgezet tot een diepte van tenminste 200 cm-mv. Eén boring (boring 5) is conform 
Plan van Aanpak dieper doorgezet tot 250 cm-mv voor de bestudering van de diepere bodemopbouw. 
Bij een poging om dieper door te boren tot 300 cm-mv, de oorspronkelijk beoogde diepte, werd de 
boorkern uit de boring ‘gezogen’, omdat ver onder de grondwaterspiegel werd geboord. Doordat de 
ondergrond iets kleiig was, kon niet met een zuigerboor worden doorgeboord, waardoor de maximale 
boordiepte beperkt is gebleven tot 250 cm-mv. 

De bodemopbouw in het plangebied is tweeledig. In de oostelijke helft zijn tot de maximale boordiepte 
komkleiafzettingen aangetroffen van grijze en grijsbruine klei en zware zavel. De bovenlaag bestaat uit 
een teeltlaag van bruingrijze humeuze iets zandige en puinhoudende rivierklei. Het betreft de top van 
de komafzettingen van de Oud-Aa die vanaf de Nieuwe Tijd is omgewerkt. Daaronder is tot een diepte 
van 200 cm een dik pakket komafzettingen van de Oud-Aa aangetroffen die voor de Laat 
Middeleeuwse bedijkingen in de Late Prehistorie en Vroeg Romeinse Tijd zijn afgezet. Tot een diepte 
van circa 70 cm-mv bestaat dit pakket uit grijsbruine sterk gerijpte iets kalkhoudende klei die geleidelijk 
overgaat in een pakket grijze iets roestige en kalkrijke zandige klei (zavel) met fijne schelpresten. Ter 
plaatse van boring 5 is de bovengrond verstoord tot een diepte van 180 cm-mv, mogelijk als gevolg 
van de aanleg van nutsvoorzieningen (laagspanningsleiding en een duiker). Dit geeft een sterk 
vertekend beeld in het overzicht van de aangetroffen zanddiepten op de zandieptenkaart in bijlage 5. 

In het centrale deel van het plangebied komen onder de omgewerkte top komafzettingen van de Oud-
Aa voor die vanaf een diepte van 160 cm-mv (boring 4) geleidelijk overgaan in fijne schelphoudende 
beddingafzettingen voor die verder westwaarts steeds hoger in het profiel aanwezig zijn tot op een 
minimale diepte van 60 cm-mv bij boring 6. Dit duidt erop dat het plangebied op de flank van de 
stroomrug ligt die afgedekt is met komklei. De dikte van het kleipakket neemt sterk af in westelijke 
richting (richting het kanaal). In boring 1, 2 en 5 zijn in de basis van het profiel enkele verspoelde 
veenbrokjes aangetroffen. Dit betreft vermoedelijk verspoeld Hollandveen dat secundair is afgezet. 

De aangetroffen beddingafzettingen vertonen geen sporen van menselijke bewoning. Er zijn geen 
ontkalkte niveaus of archeologisch relevante cultuurlagen aangetroffen. De aangetroffen 
aardewerkscherven zijn afkomstig uit de oorspronkelijke bouwvoor, waaruit blijkt dat het plangebied 
vermoedelijk al in de 15

e
 eeuw in cultuur moet zijn gebracht. Omdat de vondsten als 

bemestingskeramiek zijn geïnterpreteerd, kan er geen exacte datering aan dit grondpakket gegeven 
worden, omdat de vondsten ook van elders aangevoerd kunnen zijn. 

De resultaten van het booronderzoek komen grotendeels overeen met het onderzoek van ADC 
ArcheoProjecten voor de ontwikkeling van McDonald’s aan de Corridor (CHO-id 6038048) aan de 
andere zijde van het kanaal. In een eerder stadium zijn voor deze ontwikkeling door ADC 
ArcheoProjecten

40
 een bureauonderzoek en een booronderzoek uitgevoerd. Hierbij zijn aanvankelijk 

vier boringen uitgevoerd  en in een later stadium nog eens tien aanvullende boringen verricht. 
Zodoende is nader vastgesteld wat de opbouw en gaafheid van de bodem zijn. Uit de aanvullende 
boringen blijkt dat in de ondergrond zand ligt dat is afgezet in de bedding van een rivier. Op de 
beddingafzettingen is een zwak ontwikkelde oeverwal gevormd. Bij boringen uitgevoerd ten noorden 
van Mc Donald’s is een veel dikkere laag oeverafzettingen aanwezig die een hogere oeverwal 
gevormd hebben. Over de oeverafzettingen ligt een laag komklei. Bij het door Hamaland Advies 
uitgevoerde onderzoek ontbreken duidelijke oeverafzettingen, maar is uitsluitend sprake van 
beddingafzettingen, hetgeen wellicht toe te schrijven is aan de wijze van sedimentatie. Bij een hogere 
stroomsnelheid worden geen of nauwelijks oeverafzettingen gevormd. 

Conclusie 

Op grond van het booronderzoek kan geconcludeerd worden dat de afzettingen in het plangebied tot 
een diepte variërend van 60 cm tot meer dan 200cm-mv bestaan uit komafzettingen van de Oud Aa die 
voor de Laat Middeleeuwse bedijking in de Late Prehistorie en Vroeg Romeinse Tijd zijn afgezet. De 
afzettingen kunnen gerekend worden tot de Formatie van Echteld. Onder de komafzettingen zijn 
beddingafzettingen uit een oudere fase van de stroomgordel van de Oud Aa aangetroffen. Er is in 
tegenstelling tot het onderzoek bij Corridor 23 (Mc Donald’s, overzijde van het kanaal) geen sprake van 
een oeverwal. De voor oeverafzettingen kenmerkende horizontale gelaagdheid, evenals de 
karakteristieke ‘fining upwards sequentie’ ontbreken. Ook zijn de aangetroffen zandige kleilagen en 
siltige zandlagen sterk kalkrijk door de aanwezigheid van fijne schelpresten, terwijl oeverafzettingen 
meestal enigszins ontkalkt zijn.  

                                                           
40

 Blom, 2012 
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Het ontstaansproces van deze afzettingen kan als volgt worden omschreven. Meanderende rivieren 
worden gekenmerkt door het voorkomen van slechts één, meer of minder sterk kronkelende 
rivierbedding

41
. In deze bedding is de stroomsnelheid niet overal gelijk. Hierdoor ontstaat een systeem 

van parallel aan de rivier lopende laagtes en ruggen, ook wel kronkelwaard genoemd (zie afbeelding 
17 hieronder). De afwisseling van komafzettingen en beddingafzettingen zijn ontstaan als gevolg van 
het verschil in stroomsnelheid. De lichtere deeltjes zijn het verst van de rivier in de laagtes afgezet in 
de vorm van klei. De zwaardere deeltjes (sterk zandige klei en kleiig zand) zijn dichterbij de rivier 
afgezet naast de bedding, waar zich op den duur een oeverwal ontwikkeld. Dit proces is in het 
onderzochte plangebied niet volledig tot ontwikkeling gekomen, doordat de rivier bij hoogwater buiten 
zijn bedding is getreden waardoor de voormalige riviervlakte opnieuw overstroomde en er geen 
(bewoonbare) oeverwal kon worden gevormd.  

Afbeelding 17: Afzettingen door een meanderende laagland rivier. 42 

Het plangebied is vanaf de Nieuwe Tijd in gebruik geweest voor landbouwdoeleinden, waarbij de aan 
de oppervlakte voorkomende top van de komafzettingen bemest en omgewerkt zijn. Er zijn in de 
boringen geen archeologische indicatoren aangetroffen, anders dan baksteenfragmenten uit de 
Nieuwe en Moderne Tijd die in de omgewerkte toplaag aangetroffen zijn. Oudere cultuurlagen of 
vegetatiehorizonten ontbreken.  

                                                           
41

 Van Zijverden en De Moor, 2014, 65. 
42

 Berendsen 2004 (origineel Reineck & Singh 1973) 
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Afbeelding 18: Foto van de achterzijde van het voormalige schoolgebouw. De foto is genomen vanuit het 

oosten richting het westen. 
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4 Conclusie en Advies 

4.1 Beantwoording van de onderzoeksvragen 

Op grond van de onderzoeksresultaten kunnen de in het Plan van Aanpak geformuleerde 
onderzoeksvragen als volgt beantwoord worden: 

1. Wat is de bodemopbouw ter plaatse? 
 

Alle boringen zijn doorgezet tot een diepte van tenminste 200 cm-mv. De bodemopbouw is vrij 
uniform over het gehele plangebied. De bovenlaag bestaat uit een bruingrijze humeuze iets 
zandige en puinhoudende klei. Het betreft de top van de komafzettingen van de Oud-Aa die vanaf 
de Nieuwe Tijd zijn omgewerkt. 
 
Daaronder is tot een diepte variërend van 60 cm-mv (boring 6) tot meer dan 200 cm (boring 3) een 
pakket komafzettingen van de Oud-Aa aangetroffen die voor de bedijkingen in de Late 
Middeleeuwen zijn afgezet. Tot een diepte van circa 70 cm-mv bestaat dit pakket uit grijze iets 
kalkhoudende klei die geleidelijk overgaat in een pakket grijze iets roestige en kalkrijke zandige 
klei. Onder de komafzettingen zijn beddingafzettingen van blauwgrijs niet geoxideerd fijn siltig 
zand met fijne schelpresten aangetroffen. De aangetroffen afzettingen behoren tot de Formatie 
van Echteld. In boring 1, 2 en 5 zijn in de basis van het profiel enkele verspoelde veenbrokjes 
aangetroffen. Dit betreft vermoedelijk verspoeld Hollandveen (Formatie van Nieuwkoop) dat 
secundair is afgezet. 

2. Is sprake van een intacte bodem en/of waar is deze verstoord? 
 

De bodem bestaat uit een subrecente bouwvoor, die bestaat uit een bemeste en omgewerkte top 
van komafzettingen van de Oud-Aa. De laag is omgewerkt/verspit tot een diepte variërend van 60 
cm-mv (boring 6) tot 180 cm-mv (boring 5). Daaronder is in alle boringen een intact bodemprofiel 
aangetroffen met een natuurlijk profielverloop bestaande uit komafzettingen op intacte 
beddingafzettingen van de stroomgordel van de Oud-Aa. 

3. In geval dat er archeologische resten aanwezig zijn, kunnen uitspraken worden gedaan over 
de aard, omvang, kwaliteit en locatie (horizontaal en verticaal) ervan? 

 
Er zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen, behalve subrecent baksteenpuin en 
aardewerkscherven die zich in de oorspronkelijke bouwvoor en de subrecent omgewerkte toplaag 
bevinden. De aangetroffen aardewerkscherven worden beschouwd als bemestingskeramiek die 
uitsluitend indicatief zijn voor de periode waarin de oorspronkelijke bouwvoor is gevormd. 

4. In welke mate stemmen de resultaten qua datering (vme/nt) overeen met de verwachtingen? 
 

De onderzoeksresultaten stemmen deels overeen met de verwachtingen uit het bureauonderzoek. 
De aangetroffen bodemopbouw komt overeen met de verwachting uit het bureauonderzoek. De 
bodem kan getypeerd worden als een poldervaaggrond. Echter op grond van het 
bureauonderzoek  werden archeologische resten verwacht vanaf het maaiveld tot in het 
pleistocene zand op meer dan 5,80 m-mv. Hierbij liggen potentiële archeologische niveaus uit de 
Romeinse Tijd en Middeleeuwen in de kleilagen tot 1,0 m-mv. IJzertijdvondsten werden in de top 
van de zandige (oever)afzettingen vanaf ca. 1,0 m-mv verwacht. Dit komt echter niet overeen met 
de onderzoeksresultaten van het booronderzoek. Tijdens het booronderzoek is tot de maximale 
boordiepte van 2,50m-mv een pakket met komafzettingen en beddingafzettingen aangetroffen van 
de stroomgordel van de Oud-Aa. Het betreft overwegend kalkrijke klei, zavel en zand met fijne 
schelpresten. Duidelijke oeverafzettingen zijn niet aangetroffen. In de beddingafzettingen zijn geen 
aanwijzingen gevormd voor menselijke bewoning zoals een ontkalkt niveau of de aanwezigheid 
van een cultuurlaag met archeologische indicatoren zoals fosfaten, houtskoolfragmenten of 
aardewerkscherven. De afzettingen zijn gevormd in een dynamisch en overwegend nat milieu dat 
niet erg geschikt was voor menselijke bewoning.  
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5.  In welke mate bevestigen de resultaten de bevindingen van onderzoek in de omgeving? 
 

Door de grillige loop van de voormalige onbedijkte stroomgordel van de Oud Aa kan de 
plaatselijke ondergrond rond het plangebied sterk verschillen. Het feit dat er in dit plangebied geen 
stroomrug of oeverafzettingen zijn aangetroffen, wil dus niet zeggen dat dit ook het geval is buiten 
het plangebied, zoals ook blijkt uit de onderzoeksresultaten van De Steekproef ter plaatse van de 
Corridor nr. 23 (vestiging van Mc Donald’s). De bewoningsmogelijkheden in het gebied waren 
sterk afhankelijk van de plaatselijke ondergrond en de bewoningsmogelijkheden waren beperkt tot 
de hogere delen zoals stroomruggen en oeverwallen. Deze zijn in het plangebied niet aangetroffen 
binnen de onderzochte diepte (maximaal 250 cm-mv).  

6. 6. Is op grond van de onderzoeksresultaten vervolgonderzoek noodzakelijk en zo ja, in welke 
vorm? 
 

Op grond van het ontbreken van aanwijzingen voor een archeologische vindplaats (nederzetting) 
in- of in de omgeving van het plangebied en het overwegend dynamische en natte milieu waarin 
de bodem binnen de geplande verstoringsdiepte van 150 cm-mv gevormd is, achten wij een 
vervolgonderzoek niet nodig. Met de geplande bodemingrepen gaan geen behoudenswaardige 
archeologische waarden verloren. Wel bestaat er een geringe trefkans op scheepsresten en 
afvaldumps die in de beddingafzettingen aanwezig kunnen zijn, maar die niet of nauwelijks met 
booronderzoek op te sporen zijn. Indien tijdens de graafwerkzaamheden bewerkt hout, 
houtconcentraties of concentraties van aardewerkscherven of andere mobilia zoals slakmateriaal, 
houtskoolfragmenten e.d. worden aangetroffen, dan adviseren wij om direct contact te zoeken met 
de gemeente Stichtse Vecht en de archeologen van de ODRU, zodat de vondsten KNA conform 
gedocumenteerd kunnen worden. 

4.2  Selectiebesluit 

Het conceptrapport en het selectieadvies zijn op 21 maart 2016 namens door mw. drs. M. Dutting 
beoordeeld namens gemeente Stichtse Vecht. Mevrouw Dutting onderschrijft de conclusie van het 
rapport dat er in het plangebied geen aanwijzingen zijn voor een archeologische vindplaats, zeker niet 
binnen de voorgenomen 1,50 m – mv verstoringsdiepte. Er is dus geen archeologisch 
vervolgonderzoek nodig voor deze locatie. Mochten er tijdens de uitvoering onverwacht nog 
concentraties hout of vondsten worden aangetroffen, dan verzoekt zij dit z.s.m. te melden bij de 
archeologen van de ODRU. 

 

Afbeelding 19: Foto van de het schoolplein aan de oostzijde van het plangebied. Foto genomen in zuidelijke 
richting. 
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http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl voor kadastrale minuutplannen 
www.topotijdreis.nl; voor informatie historische kaarten vanaf 1845 
http://archeologieinnederland.nl/noaa-archeoregios voor archeoregio’s 
http://maps.bodemdata.nl voor moedermateriaal 
http://ahn.maps.arcgis.com/  voor hoogte-informatie 
http://www.dinoloket.nl/ondergrondgegevens voor informatie over boringen in de omgeving 
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen voor bestemmingsplaninformatie 
www.dans.easy.nl voor rapporten 
http://www.awn-archeologie.nl/14/  
https://nl.wikipedia.org/wiki/Breukelen_(Utrecht) voor geschiedenis Breukelen. 
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Bijlage 1:  Plangebied 
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Afbeelding 20: plangebied in het rode/oranje kader op de luchtfoto (bron: opdrachtgever) 
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Bijlage 2: ·Kadastrale kaart van plangebied 
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Afbeelding 21: : plangebied op de kadastrale kaart  (bron: opdrachtgever) 
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Bijlage 3: Overzicht van geologische perioden en lijst met gebruikte 
afkortingen  
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Bijlage 4: Boorpuntenkaart  
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Bijlage 5: Zanddieptekaart  
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Bijlage 6: Boorlegenda en boorstaten (separaat bijgevoegd)  
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 bestemmingsplan Hortense Kwartier

Bijlage 7  Quick scan Flora- en faunatoets

254  Bijlagen toelichting
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1. INLEIDING 
 
VanderHelm Milieubeheer B.V. te Berkel en Rodenrijs heeft van Janssen de Jong Projectontwikkeling 
opdracht gekregen voor het uitvoeren van een ecologische quickscan ter plaatse van het 
Domineeslaantje te Breukelen. 
 
1.1 AANLEIDING 
 
De aanleiding tot deze ecologische quickscan is de voorgenomen herontwikkeling in het projectgebied. De 
huidige bebouwing die bestaat uit een voormalig schoolgebouw wat wordt gesloopt waarna woningen 
worden gebouwd. Tijdens de planvorming dient inzichtelijk te worden gemaakt of door de werkzaamheden 
een negatief effect kan ontstaan op beschermde flora en fauna, beschermde natuurgebieden en 
houtopstanden. Indien hier sprake van is dient te worden bepaald of deze negatieve effecten kunnen 
worden voorkomen en of er sprake is van een ontheffing- of meldingsplicht in het kader van de Wet 
natuurbescherming.  
 
1.2 DOELSTELLING 
 

Het doel van een ecologische quickscan is om te bepalen of rekening dient te worden gehouden met 
de Wet natuurbescherming. Dit doel wordt opgesplitst in de volgende subdoelen.  

•••• het verkrijgen van inzicht in de (mogelijke) aanwezigheid van beschermde flora- en fauna in of nabij 
het projectgebied en het verkrijgen van inzicht in de (mogelijke) effecten van de werkzaamheden 
op de eventueel aanwezige beschermde soorten;  

•••• het verkrijgen van inzicht in de aanwezigheid van beschermde natuurgebieden in of nabij het 
projectgebied en bepalen of een toetsing nodig is van de effecten van de werkzaamheden op  
eventueel aanwezige beschermde natuurgebieden; 

•••• het verkrijgen van een inzicht in de aanwezigheid van beschermde houtopstanden.  
 

1.3 DESKUNDIGHEID 
 
De uitvoerend ecologen voldoen aan ten minste één van de door het Ministerie van Economische Zaken 
genoemde voorwaarden en zijn daarmee gekwalificeerd als deskundige. Deze voorwaarden zijn 
vermeld in box 1. 
 
Box 1: Deskundigheid (Bron: Ministerie van Economische Zaken) 

 

Het Ministerie van Economische Zaken verstaat onder een deskundige een persoon die voor de situatie en soorten ten 
aanzien waarvan hij of zij gevraagd is te adviseren en/of te begeleiden, aantoonbare ervaring en kennis heeft op het gebied 
van soortspecifieke ecologie. De ervaring en kennis dienen te zijn opgedaan doordat de deskundige: 

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

▪ op MBO niveau een opleiding heeft afgerond met als zwaartepunt de Wet natuurbescherming, soortenherkenning en 
zorgvuldig handelen ten opzichte van die soorten; en/of 

▪ als ecoloog werkzaam is voor een ecologisch adviesbureau, zoals een bureau welke is aangesloten bij het Netwerk 
Groene Bureaus; en/of 

▪ zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenbescherming en is aangesloten bij en werkzaam voor de 
daarvoor in Nederland bestaande organisaties (zoals de Zoogdiervereniging, RAVON, Stichting Das en Boom, 
Vogelbescherming Nederland, Vlinderstichting, Natuurhistorisch Genootschap, KNNV, NJN, IVN, EIS Nederland, 
FLORON, SOVON, STONE, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, De Landschappen en Stichting Beheer Natuur en 
Landelijk gebied); en/of 

▪ zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenmonitoring en/of soortenbescherming. 

 
1.4 VOLLEDIGHEID ONDERZOEK 
 
De ecologische quickscan betreft een onderzoek naar onder andere de (mogelijk) aanwezige 
beschermde flora en fauna in en nabij het projectgebied. Het onderzoek is gebaseerd op een 
bureaustudie en een éénmalig veldbezoek. Voor een volledige inventarisatie van alle aanwezige flora 
en fauna ter plaatse van het projectgebied dient een soortgericht onderzoekt te worden uitgevoerd wat, 
veelal gebonden is aan bepaalde perioden in het jaar.  
 
Uit een soortgericht onderzoek kan naar voren komen dat beschermde soorten aanwezig zijn en dat 
daarop een negatief effect ontstaat. Mitigerende en/of compenserende maatregelen zijn dan nodig en 
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mogelijk dient een ontheffing te worden aangevraagd om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Deze 
vervolgstappen zijn geen onderdeel van de ecologische quickscan. 
 
De werkzaamheden die in dit onderzoek worden getoetst aan de Wet natuurbescherming zijn 
beschreven in paragraaf 2.2.  
 
1.5 KWALITEITSBORGING 
 
VanderHelm Milieubeheer B.V. is lid van het ‘Netwerk Groene Bureaus (NGB) - Brancheorganisatie 
voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging’. De werkzaamheden die door VanderHelm 
Milieubeheer B.V. worden uitgevoerd, zijn gebaseerd op het door de NGB vastgestelde gedragscode 
(versie juni 2008, aangevuld in februari 2010). 
 
VanderHelm Milieubeheer B.V. is VCA** (versie 2008/05) gecertificeerd.  
 
Onderhavig project is uitgevoerd in overeenstemming met het kwaliteitssysteem van VanderHelm 
Milieubeheer B.V. Dit kwaliteitssysteem is gecertificeerd conform de norm ISO 9001:2008. 
 
1.6 VERANTWOORDING 
 
VanderHelm Milieubeheer B.V. is een onafhankelijk adviesbureau en verklaart hierbij geen financiële of 
juridische belangen te hebben bij de uitkomst van het gevoerde onderzoek. 
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2. PROJECTGEBIED 
 
2.1 HUIDIGE SITUATIE 
 
Het projectgebied is gelegen aan het Domineeslaantje te Breukelen. Het projectgebied bestaat uit 
voormalig schoolgebouw ‘De Danne’ en schoolplein. Het schoolgebouw heeft een plat dak met rondom 
een daklijst. Er zijn in de muur geen open stootvoegen aanwezig. Het perceel is verwilderd en langs het 
gebouw staat hoge begroeiing waaronder braam. Ten zuiden van het perceel is een groenstrook met 
bomen en een watergang aanwezig. Ten westen is het Amsterdam Rijnkanaal gelegen. De omgeving 
van het projectgebied bestaat uit de bebouwde kom van Breukelen. 
 
De begrenzing van het projectgebied wordt weergegeven in afbeelding 1 en voor de regionale ligging 
van het projectgebied wordt verwezen naar bijlage 1. Een fotografische weergave van het projectgebied 
is opgenomen in bijlage 3. 
 
Tabel 1: Gegevens projectgebied 

Projectgebied: Domineeslaantje 

Straat: Domineeslaantje 

Plaats: Breukelen 

Gemeente: Stichtse Vecht 

Provincie: Utrecht 

Kilometerhok (Rijksdriehoekscoördinaten): X: 128274 Y: 464885 

  

 

 
Afbeelding 1: Begrenzing  projectgebied met een rode lijn (Bron: GoogleMaps) 

 
2.2 TOEKOMSTIGE SITUATIE EN WERKZAAMHEDEN 
 
In de toekomst wordt het voormalig schoolgebouw gesloopt waarna de nieuwbouw van woningen plaats 
zal vinden. In bijlage 4 zijn tekeningen van de te bouwen woningen opgenomen. De planning van de 
werkzaamheden is tijdens de uitvoering van de ecologische quickscan niet bekend.  
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3. WERKWIJZE 
 
Het onderzoek is gebaseerd op de ethische code van het Netwerk Groene Bureaus - Branchevereniging 
voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging (juni 2008 en februari 2010). Ten behoeve van het 
onderzoek zijn een bureaustudie en een veldonderzoek uitgevoerd.  
 
3.1 BUREAUONDERZOEK 
 
De bescherming van soorten is onderverdeeld in drie categorieën: vogels, Europees beschermde 
soorten (van de Habitatrichtlijn bijlage IV, onderdeel a, het Verdrag van Bern bijlage II en het Verdrag 
van Bonn bijlage I) en nationaal beschermde soorten. Provincie Utrecht heeft een aantal nationaal 
beschermde grondgebonden zoogdieren en amfibieën van de lijst van nationaal beschermde soorten 
vrijgesteld voor projecten in het kader van ruimtelijke ontwikkeling. Sommige vogels genieten een 
dubbele bescherming omdat deze zijn opgenomen in de Vogelrichtlijn en het Verdrag van Bern II. In 
onderhavige ecologische quickscan is uitgegaan van de Vogelrichtlijn omdat deze verbodsbepalingen 
strenger zijn met betrekking tot opzettelijk storen.    
 
Om te bepalen welke beschermde soorten mogelijk aanwezig zijn in het projectgebied zijn verscheidene 
verspreidingsatlassen, verspreidingskaarten, de NDFF en jaarverslagen geraadpleegd. De informatie 
uit deze atlassen is niet altijd actueel en veelal op uurhok weergegeven (5 x 5 km). Hierdoor kunnen 
deze gegevens voor het projectgebied enkel als richtlijn worden toegepast en tijdens het veldbezoek 
worden getoetst.  
 
Aan de hand van gegevens van provincie Utrecht en van het Ministerie van Economische Zaken is 
bepaald of beschermde natuurgebieden (Natura 2000-gebieden, Natuurnetwerk Nederland en 
belangrijk weidevogelgebied) aanwezig zijn in of nabij het projectgebied.  
 
Voorts is bepaald of de houtopstand in het projectgebied: 

• buiten de grenzen van de ‘bebouwde kom Boswet’ staat; 

• de beplantingen van bomen groter is dan 10 are; 

• een rijbeplanting betreft die uit meer dan 20 bomen bestaat. 
 
3.2 VELDONDERZOEK 
 
Door een deskundig ecoloog is een veldbezoek uitgevoerd, waarbij is bepaald welke van de in de 
omgeving voorkomende beschermde soorten op basis van het aanwezige biotoop aanwezig kunnen 
zijn. Hierbij is specifiek gelet op individuen en sporen zoals uitwerpselen en nesten van beschermde 
soorten. 
 
De tabellen 2 en 3 bevatten respectievelijk de gegevens van het uitgevoerde veldbezoek en de 
weersomstandigheden.  
 
Tabel 2: gegevens veldbezoek 

Datum Activiteit Soortgroep Tijdstip (vanaf) Uitvoerende(n) 

18-07-2017 Veldbezoek 

Flora 

Vogels 

Vleermuizen 

Vissen 

Amfibieën 

Grondgebonden zoogdieren 

Reptielen 

Schelpdieren 

6.30 uur 
F. V. van der Lans 

J. van Bussel 

 
Tabel 3: Weersomstandigheden* 

Datum 

Temperatuur  

(°C) 
Overheersende 

windrichting -kracht 

(Bft) 

Bewolking 
Neerslag 

(mm) 
Min. Max. 

18-07-2017 12,0 25,2 O 3 Geheel bewolkt 0,0 

* Weersomstandigheden ter plaatse van weerstation De Bilt (bron: KNMI) 
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4. ONDERZOEKSRESULTATEN 
 
4.1 BESCHERMDE SOORTEN 
 
In § 4.1.1 zijn de resultaten van de bureaustudie weergegeven. In een tabel is aangegeven welke 
soorten worden verwacht op basis van verspreidingsgegevens. In § 4.1.2 zijn de resultaten van het 
veldbezoek opgenomen. Aangegeven is welke soorten zijn aangetroffen en op basis van het aanwezige 
biotoop kunnen worden verwacht of worden uitgesloten. 
 
4.1.1 BUREAUONDERZOEK 
 
In tabel 4 zijn beschermde soorten weergegeven die op basis van het bureauonderzoek 
(verspreidingsgegevens) in het projectgebied kunnen worden verwacht.  
 
Tabel 4: Verwachte beschermde flora- en faunasoorten in het projectgebied op basis van het bureauonderzoek. 

Soortgroep Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Beschermde status Bron* 

Vaatplanten schubvaren Asplenium ceterach Nationaal beschermd 4 

Vogels 

inheemse vogels  Aves  Vogelrichtlijn  

gierzwaluw Apus apus 
Vogelrichtlijn, categorie 

2 
2,3,4 

huismus Passer domesticus 
Vogelrichtlijn, categorie 

2 
2,3,4 

ransuil Asio otus 
Vogelrichtlijn, categorie 

4 
3 

boerenzwaluw Hirundo rustica 
Vogelrichtlijn, categorie 

5 
2,4 

boomkruiper Certhia brachydactyla 
Vogelrichtlijn, categorie 

5 
2,3,4 

ekster Pica pica 
Vogelrichtlijn, categorie 

5 
2,3,4 

grauwe vliegenvanger Muscicapa striata 
Vogelrichtlijn, categorie 

5 
2,3,4 

groene specht Picus viridis 
Vogelrichtlijn, categorie 

5 
2,3,4 

grote bonte specht Dendrocopos major 
Vogelrichtlijn, categorie 

5 
2,3,4 

huiszwaluw Delichon urbicum 
Vogelrichtlijn, categorie 

5 
2,4 

oeverzwaluw Riparia riparia 
Vogelrichtlijn, categorie 

5 
2,4 

boomklever Sitta europaeus 
Vogelrichtlijn, categorie 

5 
1,2,3,4 

ijsvogel Alcedo atthis 
Vogelrichtlijn, categorie 

5 
2,4 

koolmees Parus major 
Vogelrichtlijn, categorie 

5 
2,3 

pimpelmees Cyanistes caeruleus 
Vogelrichtlijn, categorie 

5 
2,3,4 

spreeuw Sturnus vulgaris 
Vogelrichtlijn, categorie 

5 
2,3,4 

zwarte kraai  Corvus corone 
Vogelrichtlijn, categorie 

5 
2,3,4 

gekraagde roodstaart Phoenicurus phoenicurus 
Vogelrichtlijn, categorie 

5 
3 

Vleermuizen 

baardvleermuis Myotis mystacinus Europees beschermd 2,3 

gewone dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus Europees beschermd 2,3,4 

ruige dwergvleermuis Pipistrellus nathusii Europees beschermd 2,3,4 

gewone grootoorvleermuis Plecotus auritus Europees beschermd 4 

laatvlieger Eptesicus serotinus Europees beschermd 2 

meervleermuis Myotis dasycneme Europees beschermd 3 

rosse vleermuis Nyctalis noctua Europees beschermd 2,3,4 

watervleermuis Myotis daubentonii Europees beschermd 2,3,4 

Grondgebonden 
zoogdieren 

egel Erinaceus europaeus Vrijgesteld 1,2,3,4 

aardmuis Microtus agrestis Vrijgesteld 1,3 

bosmuis Apodemus sylvaticus Vrijgesteld 1,3 
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Soortgroep Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Beschermde status Bron* 

bunzing Mustela nutorius Vrijgesteld 1,2,3,4 

dwergspitsmuis Sorex minutus Vrijgesteld 1,3 

gewone bosspitsmuis Sorex araneus Vrijgesteld 1,3 

hermelijn Mustela erminea Vrijgesteld 1,2,3,4 

huisspitsmuis Crocidura russula Vrijgesteld 1,3 

haas Lepus europaeus Vrijgesteld 1,2,4 

konijn Oryctolagus cuniculus Vrijgesteld 1,2,3,4 

rosse woelmuis Clethrionomys glareolus Vrijgesteld 1,3 

veldmuis Microtus arvalis Vrijgesteld 1,3 

vos Vulpes vulpes Vrijgesteld 1,4 

wezel Mustela nivalis Vrijgesteld 1,4 

woelrat Arvicola terrestris Vrijgesteld 1,3 

Amfibieën 

kleine watersalamander Lissotriton vulgaris Vrijgesteld 1,2,3,4 

bruine kikker Rana temporaria Vrijgesteld 1,2,3,4 

gewone pad Bufo bufo Vrijgesteld 1,2,3,4 

Reptielen ringslang Natrix natrix Nationaal beschermd 1,2,3,4 

Legenda: 

▪ Vogelrichtlijn: is van toepassing op alle inheemse vogels.  

▪ Europees beschermd: deze soorten zijn opgenomen in de Habitatrichtlijn bijlage IV onderdeel a, het Verdrag van Bern bijlage 
II en het Verdrag van Bonn bijlage I.  

▪ Nationaal beschermd: deze soorten zijn opgenomen in (bijlage A  van de Wet natuurbescherming en niet vrijgesteld door 
provincie Utrecht 

▪ Vrijgesteld: deze soorten zijn opgenomen in bijlage A van de Wet natuurbescherming en vrijgesteld door provincie Utrecht. 

▪ Vogels, categorie 2:  nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin zeer honkvast 
zijn of afhankelijk van bebouwing of biotoop. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief 
beschikbaar (voorbeeld: roek, gierzwaluw en huismus); 

▪ Vogels, categorie 4:  nesten van vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet of nauwelijks in 
staat zijn een nest te bouwen (voorbeeld: boomvalk, buizerd en ransuil); 

▪ Vogels, categorie 5:  nesten van vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het jaar daarvoor hebben 
gebroed of de directe omgeving daarvan, maar die wel over voldoende flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats 
verloren is gegaan, zich elders te vestigen; 

*      Bron: 1 = verspreidingsatlas. 2 = www.telmee.nl. 3 = inschatting op basis van het biotoop (m.b.v. Google Maps). 4 = NDFF 

 
4.1.2 VELDONDERZOEK 
 
Op basis van het veldbezoek is bepaald welke beschermde soorten aanwezig zijn of op basis van 
biotoopkenmerken kunnen worden verwacht in het projectgebied. In tabel 5 zijn deze soorten 
weergegeven. Beschermde soorten die niet in deze tabel zijn opgenomen worden op basis van de 
bureaustudie en  het veldbezoek van de ecologische quickscan niet verwacht. Voor soorten die niet in 
deze tabel zijn opgenomen geldt alleen de zorgplicht. 
 
Als aanvulling op de tabel is per soortgroep meer informatie gegeven. Hier is voor alle uit de 
bureaustudie naar voren gekomen soorten behandeld waarom deze soorten worden verwacht of 
uitgesloten. Voor alle verwachte soorten zijn de gebiedsfuncties en de beschermde elementen volgens 
de Wet natuurbescherming beschreven. 
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Tabel 5: Aanwezige en verwachte beschermde flora- en faunasoorten in het projectgebied op basis van het veldonderzoek 

Soortgroep Nederlandse naam Wetenschappelijke naam 
Beschermde 
status 
 

Gebieds
-functie* 

Aangetroffen 
(A) of verwacht 

(V) 

Vogels  
 

huismus Passer domesticus 
Vogelrichtlijn, 
categorie 2 

V, O, F A 

boomkruiper Certhia brachydactyla 
Vogelrichtlijn, 
categorie 5 

V, F V 

ekster Pica pica 
Vogelrichtlijn, 
categorie 5 

V, F V 

koolmees Parus major 
Vogelrichtlijn, 
categorie 5 

V, F A 

pimpelmees Cyanistes caeruleus 
Vogelrichtlijn, 
categorie 5 

V, F A 

spreeuw Sturnus vulgaris 
Vogelrichtlijn, 
categorie 5 

V, F A 

zwarte kraai  Corvus corone 
Vogelrichtlijn, 
categorie 5 

V, F V 

Vleermuizen 
 

baardvleermuis Myotis mystacinus 
Europees 

beschermd 
F V 

gewone 
dwergvleermuis 

Pipistrellus pipistrellus 
Europees 

beschermd 
V, F V 

ruige dwergvleermuis Pipistrellus nathusii 
Europees 

beschermd 
V, F V 

gewone 
grootoorvleermuis 

Plecotus auritus 
Europees 

beschermd 
F V 

laatvlieger Eptesicus serotinus 
Europees 

beschermd 
V, F  V 

meervleermuis Myotis dasycneme 
Europees 

beschermd 
V, F V 

rosse vleermuis Nyctalis noctua 
Europees 

beschermd 
F V 

watervleermuis Myotis daubentonii 
Europees 

beschermd 
F V 

Grondgebonden 
zoogdieren 
 

egel Erinaceus europaeus Vrijgesteld V, F V 

aardmuis Microtus agrestis Vrijgesteld V, F V 

bosmuis Apodemus sylvaticus Vrijgesteld V, F V 

bunzing Mustela nutorius Vrijgesteld F V 

dwergspitsmuis Sorex minutus Vrijgesteld V, F V 

gewone bosspitsmuis Sorex araneus Vrijgesteld V, F V 

hermelijn Mustela erminea Vrijgesteld V, F V 

huisspitsmuis Crocidura russula Vrijgesteld V, F V 

rosse woelmuis Clethrionomys glareolus Vrijgesteld V, F V 

steenmarter Martes foina 
Nationaal 

beschermd 
V, F V 

veldmuis Microtus arvalis Vrijgesteld V, F V 

vos Vulpes vulpes Vrijgesteld V, F V 

wezel Mustela nivalis Vrijgesteld V, F V 

woelrat Arvicola terrestris Vrijgesteld V, F V 

Amfibieën 
 

kleine 
watersalamander Lissotriton vulgaris 

Vrijgesteld V, F, O V 

gewone pad Bufo bufo Vrijgesteld V, F, O V 

Reptielen 
ringslang Natrix natrix 

Nationaal 
beschermd 

V, F, O V 

 
Legenda: 

▪ Vogelrichtlijn: is van toepassing op alle inheemse vogels.  

▪ Europees beschermd: deze soorten zijn opgenomen in de Habitatrichtlijn bijlage IV onderdeel a, het Verdrag van Bern bijlage 
II en het Verdrag van Bonn bijlage I.  

▪ Nationaal beschermd: deze soorten zijn opgenomen in (bijlage A  van de Wet natuurbescherming en niet vrijgesteld door 
provincie Utrecht. 

▪ Vrijgesteld: deze soorten zijn opgenomen in bijlage A van de Wet natuurbescherming en vrijgesteld door provincie Utrecht bij 
het uitvoeren van een ruimtelijke ontwikkeling. 

▪ Vogels, categorie 2:  nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin zeer honkvast 
zijn of afhankelijk van bebouwing of biotoop. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief 
beschikbaar (voorbeeld: roek, gierzwaluw en huismus); 
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▪ Vogels, categorie 5:  nesten van vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het jaar daarvoor hebben 
gebroed of de directe omgeving daarvan, maar die wel over voldoende flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats 
verloren is gegaan, zich elders te vestigen; 

▪ Gebiedsfunctie: V: voortplantingsplaats, rustplaats of nest, O: overwinteringsgebied, Vl: vliegroute, F: foerageergebied. De 
gebiedsfunctie is alleen weergegeven voor beschermde soorten. 

 
Vaatplanten 
In het projectgebied zijn ten tijde van het locatiebezoek geen strikt beschermde plantensoorten 
aangetroffen. De vegetatie bestaat met name uit verwilderde algemene plantensoorten zoals bramen, 
grassen en verschillende soorten tuinplanten zoals buddleja (‘vlinderstruik’). De beschermde soort 
schubvaren, die voorkomt in Breukelen, is niet aangetroffen op de muren in het projectgebied. Andere 
beschermde soorten worden op basis van biotoop niet verwacht. 
 
Vogels 
Jaarrond beschermde nesten - categorie 1 tot en met 4 
Tijdens het locatiebezoek zijn geen jaarrond beschermde nesten aangetroffen van vogels uit categorie 
1 tot en met 4. Echter kan de aanwezigheid van huismussen middels de quickscan niet worden 
uitgesloten. Het schoolgebouw is geschikt voor de huismus (categorie 2). Er werden tijdens het 
veldbezoek exemplaren van huismussen aangetroffen in de begroeiing aan de straatzijde van de school. 
De daken van het schoolgebouw zijn geschikt als nestplaats voor huismus door de aanwezigheid van 
geschikte toegang onder de boeiboorden/dakranden. Daarnaast kunnen de huismussen foerageren in 
het verwilderde terrein rondom school waar voldoende voedsel en dekking aanwezig is.  
 
Het gebouw biedt geen mogelijkheden voor de gierzwaluw (categorie 2) om te broeden, omdat het veel 
te laag is en geen voor gierzwaluwen geschikte gaten, kieren, open stootvoegen en dakpannen 
aanwezig zijn. In de naastgelegen woonwijk zijn bewoonde nesten van gierzwaluwen vastgesteld.  
 
Jaarrond beschermde nesten - categorie 5 
Voor vogelsoorten met jaarrond beschermde nesten uit categorie 5 biedt het projectgebied geschikt 
biotoop, omdat er relatief hoge bomen aanwezig zijn aan de achterzijde, die beschutting bieden voor 
nesten ten tijde van het broedseizoen. Te denken valt hierbij aan ekster en zwarte kraai. Bovendien 
zitten er kleine holen in de bomen en openingen aan de dakrand van het gebouw, waar koolmees, 
pimpelmees, spreeuw en boomkruiper kunnen broeden. 
 
Niet jaarrond beschermde nesten (algemene broedvogels) 
Voor algemene broedvogels die broeden in bomen, struiken en langs watergangen biedt het 
projectgebied geschikt biotoop. Te denken valt hierbij aan soorten als merel, waterhoen en wilde eend.  
 
Vleermuizen 
De bebouwing en bomen in het projectgebied kunnen op diverse manieren een functie hebben voor 
vleermuizen (Habitatrichtlijn).  
 
Voortplantingsplaatsen of rustplaatsen in bebouwing 
Het schoolgebouw aan het Domineeslaantje kan op verschillende manieren dienen als voortplantings- 
of rustplaats voor vleermuizen. De gebouwen zijn geschikt als zomer-, paar- en/of winterverblijfplaats 
voor individuele dieren van de gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, laatvlieger en 
meervleermuis. Er zijn tijdens het locatiebezoek op meerdere plekken geschikte invliegopeningen 
waargenomen.  
 
Door het ontbreken van een voldoende grote geschikte ruimte zoals een toegankelijke spouwmuur kan 
de aanwezigheid van kraamverblijfplaatsen en massa winterverblijfplaatsen worden uitgesloten. 
 
Voortplantings- of rustplaatsen in bomen 
De bomen die net ten zuiden van het projectgebied langs de sloot staan kunnen eveneens dienen als 
voortplantings- of rustplaats voor vleermuizen zoals de watervleermuis, rosse vleermuis en ruige 
dwergvleermuis. In de bomen zijn tijdens het veldbezoek een aantal holtes waargenomen. Holtes zijn 
aangetroffen in een treurwilg en in haagbeuken. Niet alle stammen, takken en bomen konden ten tijde 
van het veldbezoek goed worden bekeken in verband met het blad aan de bomen, dus mogelijk zijn er 
meer holtes aanwezig.  
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Vliegroute 
Het projectgebied is door het ontbreken van lijnvormige elementen niet geschikt als vliegroute. De 
bomen die net ten zuiden van het projectgebied langs de sloot staan kunnen dienen als onderdeel van 
een vliegroute voor vleermuizen. De bomen vormen een lijnvormig geheel naast een watergang wat 
geleiding biedt aan vleermuizen die zich verplaatsen van rustplaatsen in de bebouwde kom naar 
foerageergebied elders. De watergang (de Kerkvaart) is een open verbinding door het dorp heen tussen 
het ARK en de Vecht, wat bijzonder geschikt is als vliegroute voor de watervleermuis en de 
meervleermuis. 
 
Foerageergebied 
Het projectgebied kan dienen als foerageergebied voor vleermuizen. In de directe omgeving zijn 
vergelijkbare structuren aanwezig die kunnen dienen als foerageergebied. Het nabij gelegen groen aan 
de Straatweg in Breukelen en Gunterstein ten oosten van de Vecht bieden voor vleermuizen een 
geschikt foerageergebied. Daarnaast bevinden zich in de wijde omgeving van het projectgebied 
meerdere geschikte locaties die kunnen dienen als foerageergebied.  
 
Grondgebonden zoogdieren 
In het projectgebied worden enkel vrijgestelde zoogdieren zoals bosmuis, egel, huisspitsmuis en 
veldmuis verwacht. 
 
Vissen 
Vissen worden uitgesloten doordat er geen water in het projectgebied bevindt. Wel loopt er een 
watergang (verbinding tussen het Amsterdam Rijnkanaal en de Vecht) direct achter het projectgebied 
langs, te weten de Kerkvaart. Er is vanuit gegaan dat de werkzaamheden geen invloed hebben op de 
watergang en dat deze dus intact gehouden wordt. Hierdoor zal er geen verstoring plaatsvinden van 
vissen. Beschermde soorten worden daar niet verwacht op basis van biotoop. 
 
Amfibieën 
In het projectgebied worden enkel vrijgestelde soorten zoals gewone pad en kleine watersalamander 
verwacht. Zwaarder beschermde soorten zijn op basis van verspreiding en biotoop uitgesloten.  
 
Reptielen 
In de database van de NDFF is een waarneming van een ringslang opgenomen op nog geen 600 meter 
van het projectgebied. In het projectgebied zijn de oevers van de Kerkvaart, de voormalige zandbak, 
composthopen en de vegetatie buiten de oevers geschikt als verblijfplaats van de ringslang.  Vanwege 
de aanwezigheid van geschikte biotoop binnen het projectgebied kan de aanwezigheid van 
voortplantings- en rustplaatsen van de ringslang niet worden uitgesloten. 
 
Overige soorten 
Tijdens het locatiebezoek zijn geen beschermde kevers, vlinders, libellen en kreeftachtigen 
waargenomen. Beschermde soorten binnen deze soortgroepen worden op basis van verspreiding en 
biotoop niet verwacht in het projectgebied.   
 
4.2 BESCHERMDE GEBIEDEN 
 
Het projectgebied maakt geen onderdeel uit van een natuurgebied dat beschermd wordt door de Wet 
natuurbescherming. Het dichtstbijzijnde beschermde Natura 2000-gebied zijn de Oostelijke 
Vechtplassen. Dit natuurgebied ligt op circa 1,7 kilometer ten oosten van het projectgebied. 
 
Het projectgebied maakt tevens geen deel uit van Natuurnetwerk Nederland (NNN). Het dichtstbijzijnde 
gebied dat deel uitmaakt van NNN is gelegen op circa 500 meter ten oosten van het projectgebied.   
 
Het gebied is niet gelegen in een belangrijk weidevogelgebied.  
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     Projectgebied 
 
Afbeelding 2: Projectgebied in relatie tot NNN-gebieden. De gearceerde delen zijn de groen gekleurde delen zijn onderdeel van 
de NNN.  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Afbeelding 3: Projectgebied in relatie tot Natura 2000-gebieden. De oranje cirkel heeft een diameter van 3 kilometer en binnen de 
rode lijnen is Natura 2000-gebied.  
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Afbeelding 4: Het projectgebied in relatie tot weidevogelgebieden (Bron: Provincie Utrecht) 

 
4.3 BESCHERMDE HOUTOPSTANDEN  
 
De bomen net buiten het projectgebied bevinden zich binnen ‘de bebouwde kom boswet’. Een aantal 
van deze bomen staat op de Groene Kaart van gemeente Stichtse Vecht. Voor bomen die op de Groene 
Kaart van de Gemeente Stichtse Vecht staan, dient een omgevingsvergunning activiteit kappen te 
worden aangevraagd.  
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5. TOETSING AAN WETGEVING 
 
In dit hoofdstuk is beschreven wat de wettelijke consequenties zijn die voortvloeien uit de aanwezigheid 
van beschermde soorten, natuurgebieden en houtopstanden zoals beschreven in hoofdstuk 4. Voor 
meer informatie over de Wet natuurbescherming wordt verwezen naar bijlage 2.  
 
De Wet natuurbescherming is op 1 januari 2017 in werking getreden. De interpretatie van de wet, de 
werkwijze en procedure van de provincies zullen in de loop van 2017 worden gespecificeerd. Op basis 
van jurisprudentie zal blijken op welke wijze de wet dient te worden geïnterpreteerd. Bij de toetsing van 
de werkzaamheden aan de Wet natuurbescherming is in onderhavige ecologische quickscan uitgegaan 
van de interpretatie en werkwijze zoals deze werd gehanteerd door Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland onder de Flora- en faunawet en informatie die vrij komt via provincies, omgevingsdiensten 
en Netwerk Groene Bureaus.  
 
Met betrekking tot vogels is getoetst aan de verbodsbepalingen uit de Vogelrichtlijn (artikel 3.1 Wet 
natuurbescherming). Enkele vogels zijn echter ook opgenomen in het Verdrag van Bern II (artikel 3.5 
van de Wet natuurbescherming) waardoor zowel artikel 3.1 als 3.5 van de Wet natuurbescherming van 
toepassing is. Omdat in de verbodsbepalingen uit artikel 3.1 strenger zijn dan de verboden van artikel 
3.5 is ervoor gekozen om te toetsen aan de Vogelrichtlijn. 
 
5.1 BESCHERMDE SOORTEN  
 
Op basis van de bureaustudie en de veldinventarisatie worden diverse beschermde soorten verwacht 
in het projectgebied.  
 
Vogels  
Jaarrond beschermde nesten categorie 1-4 / categorie 5 onvoldoende alternatief 
De aanwezigheid van jaarrond beschermde nesten kan middels de quickscan niet worden uitgesloten. 
Er worden jaarrond beschermde nesten verwacht van huismussen (Vogelrichtlijn en categorie 2). 
Jaarrond beschermde nesten zijn nesten van vogels die hier jaarrond gebruik van maken of jaarlijks 
terugkeren naar hetzelfde nest. Deze nesten zijn jaarrond beschermd, middels artikel 3.1 van de Wet 
natuurbescherming, dus ook als het nest niet in gebruik is om te broeden. In artikel 3.1 is onder lid 2 
opgenomen dat het verboden is om opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels te vernielen 
of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen. Daarnaast is het onder lid 4 verboden vogels 
opzettelijk te storen. Lid 5 geeft aan dat lid 4 niet van toepassing is indien de storing niet van wezenlijke 
invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort. 
 
Indien jaarrond beschermde nesten van huismussen aanwezig zijn zullen deze door de 
sloopwerkzaamheden worden vernield wat een overtreding van artikel 3.1 betreft. Om te bepalen of 
sprake is van een overtreding van artikel 3.1 dient in eerste aanleg te worden bepaald of nesten en 
functionele leefomgeving (essentieel groen om te foerageren en in te schuilen) van huismussen 
aanwezig zijn.  
 
Voorts kan worden bepaald of de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd onder een goedgekeurde 
gedragscode of dat een ontheffing op de Wet natuurbescherming noodzakelijk is.  
 
Jaarrond beschermde nesten categorie 5 (voldoende alternatief) 
De koolmees, pimpelmees, boomkruiper, zwarte kraai, ekster en spreeuw zijn vogels met jaarrond 
beschermde nesten uit categorie 5, die in het projectgebied voor (kunnen) komen. Jaarrond beschermde 
nesten zijn nesten van vogels die hier jaarrond gebruik van maken of jaarlijks terugkeren naar hetzelfde 
nest.  
 
Deze nesten zijn jaarrond beschermd, middels artikel 3.1 van de Wet natuurbescherming, dus ook als 
het nest niet in gebruik is om te broeden. Voor jaarrond beschermde nesten uit categorie 5 geldt echter 
dat als in de omgeving voldoende alternatief aanwezig is, de nesten een gelijke beschermingsstatus 
hebben als niet-jaarrond beschermde nesten. In dit geval is voor alle aanwezige en te verwachten 
soorten voldoende alternatief in de omgeving en geldt de bescherming alleen wanneer een broedgeval 
aanwezig is. 
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Niet-jaarrond beschermde nesten (algemene broedvogels) 
In de bomen en aangrenzende watergangen van het projectgebied worden niet-jaarrond beschermde 
nesten van vogels als de houtduif, heggenmus, merel, vink en wilde eend en waterhoen verwacht. De 
nesten en functionele leefomgeving van deze soorten zijn beschermd middels artikel 3.1 van de Wet 
natuurbescherming.  In artikel 3.1, lid 3,  is onder andere opgenomen dat het verboden is om opzettelijk 
nesten, rustplaatsen en eieren van vogels te vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te 
nemen. Daarnaast is het onder lid 4 verboden vogels opzettelijk te storen. Lid 5 geeft aan dat lid 4 niet 
van toepassing is indien de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van 
de desbetreffende vogelsoort.  
 
Vleermuizen  
Voortplantings- en rustplaatsen 
De gebouwen in het projectgebied bevatten mogelijk voortplantings- en rustplaatsen van de gewone 
dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis en laatvlieger (Habitatrichtlijn). Individuen, voortplantings- en 
rustplaatsen van vleermuizen zijn beschermd middels artikel 3.5 van de Wet natuurbescherming. In lid 
1 is opgenomen dat het verboden is om in vleermuizen in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk 
te doden of te vangen en onder lid 4 om voortplantings- of rustplaatsen van vleermuizen te beschadigen 
of te vernielen. 
 
De sloop van een gebouw kan leiden tot het doden van vleermuizen en vernielen van voortplantings- 
en rustplaatsen, wat een overtreding van artikel 3.5 betreft. Om te bepalen of sprake is van een 
overtreding van artikel 3.5 dient in eerste aanleg te worden bepaald of voortplantings- en rustplaatsen 
van vleermuizen aanwezig zijn in het te slopen gebouw en/of te kappen bomen. Voorts kan worden 
bepaald of de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd onder een goedgekeurde gedragscode of 
dat een ontheffing op de Wet natuurbescherming noodzakelijk is.  
 
Functionele leefomgeving (foerageergebied). 
Het project gebied dient mogelijk als foerageergebied voor diverse soorten vleermuizen. Een 
foerageergebied van vleermuizen is essentieel wanneer geen alternatieven aanwezig zijn en zij 
gerekend worden tot de functionele leefomgeving van de voortplantings- en rustplaatsen van 
vleermuizen. In dit geval zijn voldoende alternatieven in de omgeving aanwezig waardoor geen sprake 
is van een essentieel foerageergebied. 
 
Wel geldt voor de mogelijk aanwezige vleermuizen de zorgplicht zoals opgenomen in artikel 1.11 van 
de Wet natuurbescherming. Dit houdt in dat foeragerende en langsvliegende vleermuizen niet mogen 
worden verstoord door verlichting. 
 
Reptielen 
In het projectgebied zijn mogelijk ringslangen aanwezig. Individuen en voortplanting- en rustplaatsen 
van de ringslang zijn beschermd middels artikel 3.10 van de Wet natuurbescherming. Onder lid 1 is 
opgenomen dat het verboden is om de ringslang opzettelijk te doden of te vangen. Onder lid 2 is 
opgenomen dat het verboden is om vaste voortplantings- of rustplaatsen van de ringslang opzettelijk te 
beschadigen of te vernielen. Door de verandering van de omgeving en dus het mogelijke leefgebied 
van de ringslang zullen de voortplantings- of rustplaatsen van de ringslang verloren gaan, wat een 
overtreding van artikel 3.5 betreft. Om te bepalen of sprake is van een overtreding van artikel 3.5 dient 
in eerste aanleg te worden bepaald hoe de ringslang het projectgebied gebruikt en waar voortplantings- 
en rustplaatsen aanwezig zijn. Voorts kan worden bepaald of dat de werkzaamheden kunnen worden 
uitgevoerd onder een goedgekeurde gedragscode of dat een ontheffing op de Wet natuurbescherming 
noodzakelijk is.  
 
Overige en vrijgestelde soorten 
Op basis van bureaustudie en veldinventarisatie worden geen strikt beschermde planten, vissen, 
weekdieren, kevers, vlinders, libellen en kreeftachtigen verwacht in het projectgebied. Deze soorten 
worden uitgesloten doordat er geen watergang of poel in het projectgebied bevindt. Deze soorten 
worden beschermd middels de zorgplicht, artikel 1.11 van de Wet natuurbescherming. Dit houdt in dat 
een ieder voldoende zorg in acht neemt voor in het wild levende dieren en planten en hun directe 
leefomgeving. 
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5.2 BESCHERMDE GEBIEDEN 
 
Het projectgebied is niet gelegen in een natuurgebied dat beschermd is door de Wet 
natuurbescherming.  Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied bevindt zich op circa 1,7 km ten oosten 
van het projectgebied. Op basis van de aard van de werkzaamheden en de afstand tot het beschermde 
natuurgebied wordt een negatief extern effect op Natura 2000-gebieden uitgesloten. Het onderdeel 
gebiedenbescherming, artikel 2.7, lid 2, van de Wet natuurbescherming is dan ook niet van toepassing 
op het onderhavige project.  
 
Het projectgebied is niet gelegen in een gebied van Natuurnetwerk Nederland (NNN). Op circa 500 
meter ten oosten van het projectgebied is een gebied van NNN aanwezig. Gezien de aard van de 
voorgenomen werkzaamheden en de afstand tot NNN wordt een negatief effect op de wezenlijke 
kenmerken en waarden van het NNN uitgesloten. Vervolgstappen met betrekking tot NNN zijn derhalve 
niet van toepassing.  
  
5.3 HOUTOPSTANDEN 
 
De bomen ten zuiden van het projectgebied langs de watergang maken geen deel uit van beschermde 
houtopstanden in het kader van de Wet natuurbescherming. Voor het kappen van de bomen is dan ook 
geen melding noodzakelijk in het kader van artikel 4.2 van de Wet natuurbescherming. 
 
Een aantal van de bomen staat wel op de Groene Kaart van gemeente Stichtse Vecht. Voor bomen die 
op de Groene Kaart van de Gemeente Stichtse Vecht staan, dient een omgevingsvergunning activiteit 
kappen te worden aangevraagd.  
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6. CONCLUSIE EN VERVOLGSTAPPEN 
 
In het onderhavige hoofdstuk zijn de conclusies van de ecologische quickscan opgenomen die is uitgevoerd 
ten behoeve van het project ‘Domineeslaantje te Breukelen’. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen 
beschermde soorten, beschermde gebieden en beschermde houtopstanden.  
 
Uit de ecologische quickscan blijkt dat tijdens de uitvoering van de werkzaamheden rekening dient te 
worden gehouden met de Wet natuurbescherming. 
 
6.1 RESULTATEN EN VERVOLGSTAPPEN 
 
De resultaten en vervolgstappen zijn in onderstaande tabellen per onderdeel van de Wet 
natuurbescherming weergegeven. 
 
6.1.1 BESCHERMDE SOORTEN 
 

Soort  
Verwacht/  
aangetroffen 
(locatie) 

Vervolgstappen en te nemen maatregelen om overtreding Wet natuurbescherming te 
voorkomen 

   

Huismus Aangetroffen   

Het uitvoeren van een soortgericht onderzoek om de aan-/afwezigheid van nesten en functionele 
leefomgeving van de huismus aan te tonen. Dit onderzoek dient te worden uitgevoerd conform 
de Soortenstandaard Huismus (RVO, 2014) in de periode van 1 april tot en met 15 mei kan 
worden bepaald of het aanvragen van een ontheffing op de Wet natuurbescherming noodzakelijk 
is. 

 

   

Algemene 
broedvogels 

Verwacht 

De werkzaamheden in de winter buiten het broedseizoen uitvoeren. Indien de werkzaamheden 
in het voorjaar en/of de zomer moeten worden uitgevoerd dient het projectgebied en de directe 
omgeving (‘invloedsfeer van de werkzaamheden’) voorafgaand aan de werkzaamheden te 
worden gecontroleerd op broedvogels. Indien broedende vogels aanwezig zijn dient door een 
deskundig ecoloog te worden bepaald of de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd 
zonder overtreding van de Wet natuurbescherming. 

    

Gewone 
dwergvleermuis 
/ Ruige 
dwergvleermuis 
/ Laatvlieger / 

Meervleermuis 

Verwacht 

Het uitvoeren van een soortgericht onderzoek om de aan-/afwezigheid van voortplantings- en 
rustplaatsen van de gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, laatvlieger en meervleermuis 
in het gebouw aan te tonen. Dit onderzoek dient te worden uitgevoerd conform het 
vleermuisprotocol (2017) in de periode mei tot en met september. Vervolgens kan worden 
bepaald of het aanvragen van een ontheffing op de Wet natuurbescherming noodzakelijk is. 

   

Ringslang Verwacht 
Het uitvoeren van een soortgericht onderzoek om de aan-/afwezigheid van voortplantings- en 
rustplaatsen van de ringslang aan te tonen.  

   

Algemene 
soorten en 
vrijgestelde 
grondgebonden 
zoogdieren en 
amfibieën  

Verwacht  

- Voldoende zorg in acht nemen voor alle in het wild voorkomende flora en fauna. Aanwezige 
dieren de tijd gunnen om te kunnen vluchten. 

- Indien men onverwachts strikt beschermde soorten aantreft een deskundig ecoloog 
raadplegen om af te stemmen hoe een overtreding van de Wet natuurbescherming kan 
worden voorkomen. 

- Bij twijfel over de aanwezigheid van beschermde soorten de hulp van een deskundige 

in roepen. 

 
6.1.2 BESCHERMDE GEBIEDEN 
 

Beschermde gebieden Vervolgstappen en te nemen maatregelen om overtreding Wet natuurbescherming te 
voorkomen 

Natura 2000–gebied Geen effecten te verwachten. Vervolgstappen zijn dan ook niet noodzakelijk. 

Natuurnetwerk Nederland Geen effecten te verwachten. Vervolgstappen zijn dan ook niet noodzakelijk. 

Beschermd weidevogelgebied Het projectgebied is niet gelegen in of nabij een beschermd weidevogelgebied. 
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6.1.3 BESCHERMDE HOUTOPSTANDEN 
 

Beschermde houtopstanden Vervolgstappen en te nemen maatregelen om overtreding Wet natuurbescherming te 
voorkomen 

De bomen ten zuiden van het 
projectgebied maken geen deel 
uit van beschermde 
houtopstanden ihkv de Wet 
natuurbescherming 

Voor het kappen van de bomen is dan ook geen melding noodzakelijk in het kader van artikel 
4.2 van de Wet natuurbescherming. Voor het kappen van de bomen is een 
omgevingsvergunning activiteit kappen vereist. 
 
 

 
6.2 AANBEVELINGEN  

Werkzaamheden Vervolgstappen en te nemen maatregelen om overtreding Wet natuurbescherming te 
voorkomen 

Kappen bomen Indien besloten wordt om bomen te kappen dient te worden bepaald of de bomen geschikt zijn 
als voortplantings- en rustplaats voor vleermuizen. Hiervoor kan in eerste aanleg een onderzoek 
naar holtes worden uitgevoerd met behulp van een boomcamera. Indien geschikte holtes 
aanwezig zijn dient een soortgericht onderzoek naar vleermuizen te worden uitgevoerd conform 
het vleermuisprotocol 2017. Daarnaast kunnen de bomen langs de sloot dienen als vliegroute. 
Indien deze bomen worden gekapt dient hier een onderzoek plaats te vinden naar de 
aanwezigheid van een vliegroute of dient een mitigatieplan te worden opgesteld. In dit 
mitigatieplan wordt beschreven welke maatregelen moeten worden genomen om te voorkomen 
dat een eventueel aanwezige vliegroute wordt verstoord.  
 

 
6.2 INTERPRETATIE WET NATUURBESCHERMING  
 
De Wet natuurbescherming is op 1 januari 2017 in werking getreden. De interpretatie van de wet, de 
werkwijze en procedure van de provincies zullen in de loop van 2017 worden gespecificeerd. Op basis 
van jurisprudentie zal blijken op welke wijze de wet dient te worden geïnterpreteerd. Bij de toetsing van 
de werkzaamheden aan de Wet natuurbescherming is in onderhavige ecologische quickscan uitgegaan 
van de interpretatie en werkwijze zoals deze werd gehanteerd door Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland onder de Flora- en faunawet en informatie die vrij komt via provincies, omgevingsdiensten 
en Netwerk Groene Bureaus.  
 
Tenslotte wordt opgemerkt dat de handhavende taak uiteindelijk bij het bevoegd gezag ligt. Aanbevolen 
wordt onderhavige rapportage ter beoordeling aan het bevoegd gezag voor te leggen. 
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BIJLAGE 2 WETTELIJKE EN BESTUURLIJKE KADERS NATUURBESCHERMING 
 
In Nederland wordt de bescherming van natuur geregeld met behulp van de Wet natuurbescherming. 
Onder de Wet natuurbescherming valt de bescherming van enerzijds in het wild levende dieren (fauna) en 
planten (flora) en anderzijds de gebiedsbescherming en de bescherming van houtopstanden. In dit 
hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de vigerende wet- en regelgeving inzake de Wet 
natuurbescherming. 
 
WET NATUURBESCHERMING (01-01-2017) 
 
De Wet natuurbescherming is een samenkomst van drie voormalige natuurwetten: De Flora- en 
faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 en de Boswet. Onder de Wet natuurbescherming valt nu de 
soortenbescherming en de gebiedsbescherming.  
 
SOORTENBESCHERMING (FLORA EN FAUNA) 
 
De Wet natuurbescherming beschermd kwetsbare en zeldzame flora en fauna. De wet geldt daar waar 
beschermde soorten voorkomen. De beschermde soorten zijn onderverdeeld in Europees- en nationaal 
beschermde dier- en plantensoorten. Afhankelijk van de beschermde status van een soort dient bij de 
aantasting van exemplaren of nesten, voortplantings- of rustplaatsen van deze soort, een ontheffing op de 
Wet natuurbescherming te worden aangevraagd. Belangrijk voor de toekenning hiervan is de status, maar 
ook of de duurzame instandhouding van de populatie wel of niet in het geding is. Indien geen 
verbodsbepalingen worden overtreden kan mogelijk worden volstaan met een mitigatieplan. 
 
Europees beschermde dier- en plantensoorten 
Deze soorten betreffen in het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de 
Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern, bijlage I bij het Verdrag van Bonn en vogels van soorten 
als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn. 
 
Soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern, bijlage 
I bij het Verdrag van Bonn 
Voor deze soorten dienen in het geval van ruimtelijke ontwikkeling mitigerende maatregelen opgesteld te 
worden die ervoor zorgen dat de functionaliteit van de nesten, voortplantings- of rustplaatsen gegarandeerd 
wordt. Tevens kunnen werkzaamheden, onder voorwaarden, worden uitgevoerd volgens een 
goedgekeurde gedragscode. Wanneer dit niet mogelijk is kan, indien de volgende belangen aan de orde 
zijn: bescherming van flora en fauna, dwingende redenen van groot openbaar belang of volksgezondheid 
of openbare veiligheid, een ontheffing aangevraagd worden. 
 
Vogels van soorten als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn 
Voor vogels dienen in het geval van ruimtelijke ontwikkeling mitigerende maatregelen opgesteld te 
worden die ervoor zorgen dat de functionaliteit van de nesten en rustplaatsen gegarandeerd wordt. 
Tevens kunnen werkzaamheden, onder voorwaarden, worden uitgevoerd volgens een goedgekeurde 
gedragscode. Wanneer dit niet mogelijk is kan, indien de volgende belangen aan de orde zijn: 
bescherming van flora en fauna, veiligheid van het luchtverkeer of volksgezondheid of openbare 
veiligheid, een ontheffing aangevraagd worden. 
 
Nationaal beschermde dier- en plantensoorten 
Deze soorten betreffen in het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen 
en kevers van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel A, bij de Wet natuurbescherming. 
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Vrijstelling 
Middels een vrijstellingsregeling kan in het kader van ruimtelijke inrichting en ontwikkeling vrijstelling 
verleend worden voor nationaal beschermde dier- en plantensoorten. Derhalve hoeft voor deze soorten 
geen ontheffing te worden aangevraagd. Voor deze soorten blijft wel de algemene zorgplicht van kracht. 
Per provincie wordt een vrijstellingslijst opgesteld. Elke provincie kan ervoor kiezen om verschillende 
soorten vrij te stellen. Per project zal gekeken moeten worden welke dier- en plantensoorten in de 
betreffende provincie zijn vrijgesteld. Voor soorten die niet zijn vrijgesteld dient gewerkt te worden volgens 
een goedgekeurde gedragscode, of dient bij de aantasting van exemplaren nesten, voortplantings- of 
rustplaatsen van deze soort bij activiteiten die de verbodsbepalingen overtreden, een ontheffing op de Wet 
natuurbescherming te worden aangevraagd. 
 
VERBODEN HANDELINGEN  
 
Naast de zorgplicht zijn een aantal verboden handelingen opgenomen. Deze worden hieronder 
weergegeven. 
 
Artikel 3.1 Vogelrichtlijn 

1. Het is verboden opzettelijk van nature in Nederland in het wild levende vogels van soorten als 
bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn te doden of te vangen. 

2. Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid 
te vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen. 

3. Het is verboden eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te rapen en deze onder zich te 
hebben. 

4. Het is verboden vogels als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te storen. 
5. Het verbod, bedoeld in het vierde lid, is niet van toepassing indien de storing niet van wezenlijke 

invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort. 
 
Artikel 3.5 Habitatrichtlijn 

1. Het is verboden in het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de 
Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn, in hun 
natuurlijk verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen. 

2. Het is verboden dieren als bedoeld in het eerste lid in de natuur opzettelijk te vernielen of te rapen. 
3. Het is verboden eieren van dieren als bedoeld in het eerste lid in de natuur opzettelijk te vernielen 

of te rapen. 
4. Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in het eerste lid 

te beschadigen of te vernielen. 
5. Het is verboden planten van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel b, bij de Habitatrichtlijn of 

bijlage I bij het Verdrag van Bern, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en 
te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen. 

 
Artikel 3.10 Nationaal beschermde dier- en plantensoorten 

1. Onverminderd artikel 3.5, eerste, vierde en vijfde lid, is het verboden:  
a. in het in het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen en 

kevers van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel A, bij deze wet, opzettelijk te 
doden of te vangen;  

b. de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in onderdeel a 
opzettelijk te beschadigen of te vernielen, of  

c. vaatplanten van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel B, bij deze wet, in hun 
natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te 
ontwortelen of te vernielen.  

2. Artikel 3.8, met uitzondering van het derde en vierde lid, is van overeenkomstige toepassing op de 
verboden, bedoeld in het eerste lid, met dien verstande dat, in aanvulling op de redenen, genoemd 
in het vijfde lid, onderdeel b, de noodzaak voor de ontheffing of vrijstelling ook verband kan houden 
met handelingen:  

a. in het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen 
het daarop volgende gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied;  

b. ter voorkoming van schade of overlast, met inbegrip van schade aan sportvelden, 
schietterreinen, industrieterreinen, kazernes, of begraafplaatsen;  
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c. ter beperking van de omvang van de populatie van dieren, in verband met door deze dieren 
ter plaatse en in het omringende gebied veelvuldig veroorzaakte schade of in verband met 
de maximale draagkracht van het gebied waarin de dieren zich bevinden;  

d. ter voorkoming of bestrijding van onnodig lijden van zieke of gebrekkige dieren;  
e. in het kader van bestendig beheer of onderhoud in de landbouw of bosbouw;  
f. in het kader van bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, 

waterkeringen, waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of 
in het kader van natuurbeheer;  

g. in het kader van bestendig beheer of onderhoud van de landschappelijke kwaliteiten van 
een bepaald gebied, of  

h. in het algemeen belang.  
3. De verboden, bedoeld in het eerste lid, onderdelen a, en b, zijn niet van toepassing op de bosmuis, 

de huisspitsmuis en de veldmuis voor zover deze dieren zich in of op gebouwen of daarbij 
behorende erven of roerende zaken bevinden.  

 
Gedragscode 
Voor zowel Europees als nationaal beschermde soorten geldt dat werkzaamheden uitgevoerd kunnen 
worden volgens een door Onze Minister goedgekeurde gedragscode. De betreffende gedragscode moet 
voor de werkzaamheden en soort(groep) geschreven en beschikbaar zijn. Dit geldt indien de 
werkzaamheden plaatsvinden in het kader van: 

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

- een bestendig beheer of onderhoud in de landbouw of de bosbouw; 
- een bestendig gebruik, of 
- een ruimtelijke inrichting of ontwikkeling. 

Werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd onder een gedragscode, mits de functionaliteit van de nesten, 
voortplantings- of rustplaatsen van de soorten behouden blijft. 
 
Positieve afwijzing 
Als er maatregelen genomen worden om de functionaliteit van de nesten, voortplantings- of rustplaatsen 
van zowel Europees als nationaal beschermde soorten garanderen, is een ontheffing op de Wet 
natuurbescherming niet noodzakelijk. Om er echter zeker van te zijn of de opgestelde mitigerende 
maatregelen voldoende zijn, kan op basis van deze maatregelen een ontheffing bij de betreffende provincie 
worden aangevraagd. Indien de provincie akkoord gaat met de mitigerende maatregelen en de 
functionaliteit van de nesten, voortplantings- of rustplaatsen van de soorten hiermee behouden blijft, wordt 
de ontheffingsaanvraag positief afgewezen en mogen de werkzaamheden zonder ontheffing worden 
uitgevoerd. 
 
ZORGPLICHT 
 
De zorgplicht valt onder zowel de soortenbescherming (dier- en plantensoorten) als  gebiedsbescherming. 
Onderstaand worden de maatregelen met betrekking tot zorgvuldig handelen weergegeven, zoals 
opgenomen artikel 1.11 en artikel 3.31, lid 3, van de Wet natuurbescherming.  
 
Artikel 1.11 van de Wet natuurbescherming 

1. Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor Natura-2000 gebieden, bijzondere nationale 
natuurgebieden en voor in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving. 

2. De zorg, bedoeld in het eerste lid, houdt in elk geval in dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan 
vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen kunnen worden veroorzaakt voor 
een Natura-2000 gebied, een bijzonder nationaal natuurgebied of voor in het wild levende dieren 
en planten: 

a. dergelijke handelingen achterwege laat, dan wel, 
b. indien dat achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden gevergd, de noodzakelijke 

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

ongedaan maakt. 
3. Het eerste lid is niet van toepassing op handelen of nalaten in overeenstemming met het bij of 

krachtens deze wet of de Visserijwet 1963 bepaalde. 
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Artikel 3.31, lid 3, van de Wet natuurbescherming 
      3.    Van zorgvuldig handelen is in elk geval sprake, indien is voldaan aan de volgende 

  voorwaarden: 
a. er worden slechts handelingen verricht waarvan geen wezenlijke invloed uitgaat op de 

soorten, bedoeld in het tweede lid, en  
b. ingeval handelingen worden verricht die invloed hebben op dieren wordt voorafgaand en 

tijdens de handelingen in redelijkheid alles verricht of gelaten om te voorkomen of zoveel 
mogelijk te beperken dat:  

i. dieren als bedoeld in artikel 3.1, 3.5, eerste lid, of 3.10, eerste lid, worden gedood;  
ii. nesten van vogels worden vernield, beschadigd of weggenomen, rustplaatsen van 

vogels worden vernield of beschadigd, dan wel voortplantingsplaatsen of 
rustplaatsen van de in artikel 3.5, eerste lid, of artikel 3.10, eerste lid, bedoelde 
dieren worden beschadigd of vernield, en  

iii. eieren van dieren als bedoeld in artikel 3.1, 3.5, eerste lid, of 3.10, eerste lid, 
worden vernield, of  

c. ingeval handelingen worden verricht die invloed hebben op planten van soorten als 
bedoeld in artikel 3.5, vijfde lid, of 3.10, eerste lid, wordt voorafgaand aan en tijdens de 
handelingen in redelijkheid alles verricht of gelaten om te voorkomen dat deze planten 
worden geplukt, afgesneden, ontworteld of vernield.  

 
GEBIEDSBESCHERMING 
 
Onder de gebiedsbescherming vallen de Natura 2000-gebieden, Natuurnetwerk Nederland, Beschermde 
Natuurmonumenten, gebieden ter uitvoering van verdragen en andere internationale verplichtingen (zoals 
wetlands) en houtopstanden. 
 
NATURA2000 
 
Natura 2000-gebieden zijn gebieden die zijn aangewezen in het kader van de Europese Habitat- en 
Vogelrichtlijn. Voor elk Natura 2000-gebied wordt door de betreffende provincie een beheerplan 
opgesteld, waarin de nodige instandhoudingsmaatregelen zijn opgenomen.  
 
Artikel 2.7, lid 2, van de Wet natuurbescherming stelt over Natura 2000-gebieden het volgende: 
‘Het is verboden zonder vergunning van gedeputeerde staten projecten te realiseren of andere 
handelingen te verrichten die gelet op de instandhoudingsdoelstellingen voor een Natura 2000-gebied de 
kwaliteit van de natuurlijke habitats of de habitats van soorten in dat gebied kunnen verslechteren of een 
significant verstorend effect kunnen hebben op de soorten waarvoor dat gebied is aangewezen.’ 
 
De toetsing betreft het vaststellen of het projectgebied in of in de omgeving van een beschermd 
natuurgebied gelegen is en of er sprake is van een negatief effect op de beschermde natuurwaarden. Als 
dit niet het geval is dan is verder onderzoek niet nodig. Indien er wel sprake is van een effect op 
beschermde natuurwaarden is een aanvullende toetsing noodzakelijk, waarbij wordt vastgesteld in 
hoeverre er sprake is van een negatief effect. 
 
NATUURNETWERK NEDERLAND 
 
Het beschermingsregime voor gebieden die vallen onder het NNN vloeit voort uit het Natuurbeleidsplan uit 
1991 en de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening. Het is in de Nota Ruimte op nationaal niveau en vervolgens 
door de provincies op provinciaal niveau nader uitgewerkt. Bescherming van deze gebieden is op 
planologische basis en er wordt van uitgegaan van het "Nee, tenzij‟-regime en compensatiebeginsel. Het 
ruimtelijk beleid voor het NNN is gericht op behoud en ontwikkeling van de wezenlijke kenmerken en 
waarden. Daarom geldt in het NNN het "nee, tenzij‟- regime. Indien een voorgenomen ingreep de "nee, 
tenzij‟-afweging met positief gevolg doorloopt kan de ingreep plaatsvinden, mits de eventuele nadelige 
gevolgen worden gemitigeerd en resterende schade wordt gecompenseerd. Indien een voorgenomen 
ingreep niet voldoet aan de voorwaarden uit het "nee, tenzij‟-regime dan kan de ingreep niet plaatsvinden. 
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HOUTOPSTANDEN 
 
Onder de Wet natuurbescherming (houtopstanden) vallen: 

- alleen bossen die buiten de ‘bebouwde kom Boswet’ liggen; 
- alle beplantingen van bomen die groter zijn dan 10 are; 
- bomen in een rijbeplanting, als de rij uit meer dan 20 bomen bestaat. 

 
De gemeente stelt de grenzen van de ‘bebouwde kom Boswet’ bij besluit vast. Deze grenzen kunnen 
afwijken van de ‘bebouwde kom Verkeerswet’. Het besluit wordt door de provincie goedgekeurd. 
 
Wanneer voor het uitvoeren van werkzaamheden houtopstanden zoals hierboven beschreven gekapt 
moeten worden geldt een meldings- en herplantplicht. De kapmelding is geen kapvergunning. In sommige 
gemeenten is een kapvergunning vereist, die door de gemeente wordt afgegeven. Voordat gekapt wordt, 
is het raadzaam bij de gemeente na te vragen of een vergunning vereist is. Als dat zo is, moet die apart 
worden aangevraagd. Gemeenten leggen in de bomenverordening vast welke bomen zonder vergunning 
mogen worden gekapt en voor welke bomen een meldings- of vergunningsplicht geldt. Binnen drie jaar 
nadat een bos is gekapt, moet het worden herplant. Deze termijn van drie jaar geldt ook als het bos door 
een calamiteit (brand, storm, ziekten of plagen) verloren gaat. Na drie jaar moet er een geslaagde 
herbebossing zijn uitgevoerd. Een herbeplanting die niet goed is aangeslagen moet, binnen 3 jaar na kap, 
worden ingeboet. 
 
In de Wet natuurbescherming zijn verboden handelingen ten aanzien van houtopstanden opgenomen in 
artikel 4.2. Deze worden hieronder weergegeven. 
 
Artikel 4.2 van de Wet natuurbescherming 

1. Het is verboden een houtopstand geheel of gedeeltelijk te vellen of te doen vellen, met uitzondering 
van het periodiek vellen van griend- of hakhout, zonder voorafgaande melding daarvan bij 
gedeputeerde staten. 

2. Provinciale staten kunnen bij verordening regels stellen over de melding, bedoeld in het eerste lid. 
Deze regels kunnen in elk geval betrekking hebben op: 

a. de gegevens die bij de melding worden verstrekt; 
b. de termijn waarbinnen de melding wordt gedaan, en 
c. de wijze waarop de melding wordt gedaan. 

 
3. Gedeputeerde staten kunnen het vellen van houtopstanden telkens voor ten hoogste vijf jaar 

verbieden ter bescherming van bijzondere natuur- of landschapswaarden. 
 
De meldings- en herplantplicht is niet van toepassing: 

- indien houtopstanden worden geveld ter uitvoering van instandhoudingsmaatregelen of ten 
behoeve van Natura 2000-gebieden; 

- voor het vellen van houtopstanden en herbeplanten op een wijze die is beschreven in en 
aantoonbaar wordt gerealiseerd overeenkomstig een door Onze Minister goedgekeurde 
gedragscode. 

 
In uitzonderingsgevallen kan een kapverbod worden opgelegd als het natuur- en landschapsschoon ernstig 
geschaad dreigt te worden door de voorgenomen kap. In de praktijk gebeurt dit nagenoeg nooit. Er moet 
sprake zijn van opstanden of lanen van een uitzonderlijke natuurwaarde of landschappelijke waarde. 
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Foto 1: Boeiboorden rondom het pand, geschikt  
als verblijfplaats voor vleermuizen 

 

 
Foto 2: zijkant van het schoolgebouw met verwilderde vegetatie 

  

Foto 3: Achterkant van het schoolpand Foto 4: Huidige begroeiing achterkant schoolpand met grote 
treurwilg 

 

     
 
Foto 5: De Kerkvaart ten zuiden van de projectlocatie   Foto 6: Monumentale treurwilg (boom 

1991) ten zuiden van het schoolpand 
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2 Inleiding   
 
2.1 Doel van deze nota 
 
Het ontwerpbestemmingsplan “Hortense Kwartier” heeft vanaf vrijdag 16 maart 2018 tot en met donderdag 26 april 2018 ter inzage gelegen. Gedurende deze 
periode is een ieder in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen. In deze periode van zes weken zijn vier zienswijzen ontvangen. Een aantal ziens-
wijzen is gelijkluidend. Voorafgaand aan de opstelling van het ontwerpbestemmingsplan is een voorontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd in het kader 
van vooroverleg en hebben intensieve gesprekken plaatsgevonden met de daartoe opgerichte klankbordgroep.  
 
In deze ‘Nota Zienswijzen” zijn de zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan “Hortense Kwartier” samengevat en beantwoord. Vervolgens is per zienswijze 
aangegeven of en in welke mate de zienswijze aanleiding geeft tot een gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan. Behalve zienswijzen kunnen wijzi-
gingen in het ontwerpbestemmingsplan hun oorzaak vinden in nieuwe of gewijzigde inzichten en herstel van onjuistheden. Dit betreffen de ambtshalve wijzi-
gingen. Alle wijzingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan worden genoemd in de bij deze Nota gevoegde “Staat van wijzigingen”. De Staat van 
wijzigingen maakt onderdeel uit van het vaststellingsbesluit. 
 
2.2 Leeswijzer 
Iedere zienswijze is in de inhoudsopgave voorzien van een nummer. Een indiener van een zienswijze wordt een ‘reclamant’ genoemd. In hoofdstuk 3 komen 
de afzonderlijke zienswijzen aan bod. Elke zienswijze wordt kort samengevat en beantwoord. Omdat de zienswijzen worden samengevat kan het zijn dat de 
formulering van de zinnen anders is dan in de oorspronkelijke reactie. Na elke beantwoording wordt aangegeven of de reactie leidt tot een aanpassingen in 
het ontwerpbestemmingsplan. In hoofdstuk 4 komen de ambtshalve wijzigingen aan de orde. In Hoofdstuk 5 is de “Staat van wijzigingen” opgenomen die 
onderdeel uitmaakt van het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad. 
 
2.3 Uitgangspunten Nota zienswijzen 
 
Het voorliggende bestemmingsplan “Hortense Kwartier” is opgesteld ten behoeve van een woningbouwontwikkeling op de locatie waar twee scholen hebben 
gestaan. In de toelichting van het bestemmingsplan staan de (beleids)uitgangspunten voor het bestemmingsplan verwoord. Bij de beantwoording van de 
zienswijzen vormen deze (beleids)uitgangspunten de basis. De volgende stap in het proces biedt belanghebbenden de mogelijkheid beroep aan te tekenen bij 
de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.  
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2.4 Overzicht van zienswijzen 
 

 Reclamant  Straat Huisnummer Postcode Woonplaats  

3.1 Reclamant 1 Domineeslaantje 41 3621 EC Breukelen  

3.2 Reclamant 2 Domineeslaantje 43 3621 EC Breukelen  

3.3 Reclamant 3 Domineeslaantje 45 3621 EC Breukelen  

3.4 Reclamant 4 Domineeslaantje 47 3621 EC Breukelen  
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3 Zienswijzen 
In dit hoofdstuk worden de afzonderlijke zienswijzen behandeld. Omdat de zienswijzen worden samengevat kan het zijn dat de formulering van de zinnen 
anders is dan in de oorspronkelijke reactie. Alle oorspronkelijke zienswijzen vallen onder de bijlagen van deze Nota.  
 
3.1 Reclamant 1  
 

Nr. Samenvatting Beantwoording  Aanpassing 

1. In het ontwerpbestemmingsplan wordt omschreven dat de 
toegangsweg naar het Hortense Kwartier een kleine knik t.o.v. 
de Wilhelminastraat maakt, waardoor er een stedenbouwkun-
dige zichtlijn op het pand aan de Stationsweg 51 ontstaat. 
Echter klopt de tekening in het ontwerpbestemmingsplan niet 
met de werkelijkheid. Wanneer er een stedenbouwkundige 
zichtlijn op het pand aan de Stationsweg 51 gecreëerd wil 
worden, betekent dit nl. dat de toegangsweg recht tegenover 
onze woning op het Domineeslaantje 41 en die van de buren 
op 43 komt te liggen. Omdat dit een ontsluiting naar 27 wo-
ningen wordt, verwachten wij veel hinder en overlast door 
de hoeveelheid verkeer. Zowel in de vorm van de verlichting 
die onze woonkamer in schijnt als de inkijk die dit creëert. 
 

Ten aanzien van de “zichtlijn” wordt in de plantoelichting van 
het bestemmingsplan (paragraaf 3.2) het volgende vermeld: 
 
“Er wordt een verbinding dwars door het plangebied van het 
Domineeslaantje naar de Kerkvaart gemaakt. Dit binnen-
straatje (middelste ontsluiting van het plangebied) geeft vanuit 
het Domineeslaantje een doorkijkje naar een karakteristieke 
woning aan de Stationsweg. Dit binnenstraatje krijgt een ter-
loops karakter, door de gebouwen in de zichtlijn te schuiven.” 
 
In het door de gemeenteraad vastgestelde stedenbouwkundi-
ge visie geldt in hoofdlijnen als ruimtelijk kader voor de be-
oogde ontwikkeling van het plangebied. Daarin zijn enkele 
harde eisen opgenomen en enkele wensen vastgelegd. De 
realisatie van een (visuele) verbinding vanaf de Wilhelmina-
straat door het plangebied naar de woning op de Stationsweg 
51 is een duidelijke eis geweest.  
 
Op de plankaart (verbeelding) bij het bestemmingsplan is dit 
binnenstraatje aangeduid met de bestemming “verkeer”. De 
situering van dit binnenstraatje zoals opgenomen in het ste-
denbouwkundig plan komt overeen met deze bestemming 
“verkeer”. Het is de bedoeling om op deze wijze, en dus zoals 
beoogd is in de stedenbouwkundige visie, een (visuele) ver-
binding te maken met de Kerkvaart en de achterliggende wo-
ningen aan de Stationsweg. 
 
Het plangebied zal, conform de stedenbouwkundige visie, op 
het Domineeslaantje worden ontsloten. Dit heeft de voorkeur 

Dit deel van de zienswij-
ze geeft geen aanleiding 
tot aanpassing van het 
bestemmingsplan.  
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omdat de Marijkestraat onderdeel uit maakt van een drukke 
(school)fietsroute.  Het binnenstraatje, en daarmee de uitrit 
van dit deel van de wijk, is nagenoeg recht tegenover de Wil-
helminastraat gesitueerd. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling 
om dit binnenstraatje recht tegenover de woningen Dominee-
slaantje 41 en 43 te realiseren. Het bestemmingsplan biedt 
hier ook geen mogelijkheden toe. De verkeersbestemming op 
de plankaart is leidend. 
 
In de zienswijze wordt gesteld dat dit binnenstraatje de ont-
sluiting vormt voor 27 woningen. Dit is zeker niet het geval. 
Conform het stedenbouwkundig plan wordt slechts een be-
perkt deel van de woningen via dit, autoluwe, binnenstraatje 
ontsloten en is slechts een beperkt aantal privé parkeerplaat-
sen (voor 2 woningen) via dit straatje bereikbaar. Er zal dus 
sprake zijn van weinig gemotoriseerd verkeer. Wij verwachten 
daarom dat de mogelijke hinder door verlichting en inkijk, als 
gevolg van uitrijdend autoverkeer, marginaal zal zijn. Daarbij 
nemen wij tevens in overweging dat de uitrit dus niet direct 
tegenover de woningen aan de Domineeslaantjes 41 en 43 
gelegen is maar in het verlengde van de Wilhelminastraat.      
 

2. Doordat de toegangsweg niet in het verlengde van de Wilhel-
minastraat komt te liggen ontstaat er tevens een onoverzich-
telijke verkeerssituatie die gevaarlijk is voor de grote hoeveel-
heid fietsers die dagelijks door het Domineeslaantje fietst. 
Ons inziens is het daarom een betere oplossing om de toe-
gangsweg te verplaatsen en in het verlengde van de Wilhel-
minastraat te leggen, zodat de stedenbouwkundige zichtlijn 
niet boven het belang van de bewoners gaat. 
 

De bedoelde erftoegangsweg is zoals aangegeven gelegen in 
het verlengde van de Wilhelminastraat. Ter hoogte van de 
Wilhelminastraat wordt een brede, en daardoor overzichtelij-
ke, kruising gerealiseerd. Ook hier volgt de inrichting weer de 
eerder vastgestelde stedenbouwkundige visie. Het parkeren 
dient te worden opgelost binnen het plangebied, op eigen 
kavel of in de in het plangebied beoogde “hofjes”.  
 
Het plangebied wordt op het Domineeslaantje ontsloten via 
drie (erf)toegangswegen. Op deze manier worden de ver-
keersstromen, van en naar de parkeervoorzieningen, over het 
plangebied verdeeld. Met de aanleg van de nieuwe woonwijk 
en gelijktijdig de aansluiting op en de herinrichting van het 
Domineeslaantje wordt duidelijk rekening gehouden met het 
karakter van de “woonstraat”. Met de toekomstige inrichting 
wordt de verkeerssituatie ter plaatse benadrukt wat de veilig-
heid, ook dat van fietsers, moet waarborgen. Daarbij blijft het 

Dit deel van de zienswij-
ze geeft geen aanleiding 
tot aanpassing van het 
bestemmingsplan. 
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geldend verkeersregime (30 km/uur) gehandhaafd. De krui-
sing ter hoogte van de Wilhelminastraat wordt vormgegeven 
volgens het vooraf vastgestelde stedenbouwkundige kader.  

 
 
3.2 Reclamant 2  
 

Nr. Samenvatting Beantwoording  Aanpassing 

1. Conform huidig ontwerp/plattegrond zal de afvalcontainer 
schuin tegenover ons huis geplaatst worden. Dit is voor ons 
niet acceptabel. Wij willen dat de container op een andere 
locatie geplaatst wordt. Bijvoorbeeld hoek Marijkestraat/ Do-
mineeslaantje, bij de parkeerplaatsen in het Hortense Kwar-
tier, bij het huidige afvalstation aan de Marijkestraat/ Nas-
sauplein of die aan de Wilhelminastraat, of een locatie bij het 
kanaal.  
De afvalcontainer bevindt zich ook pal vóór de nieuwe sociale 
huurwoning aan het Domineeslaantje, type 4.01. (zie rode pijl 
op tekening) 
 

De situering van de ondergrondse containers maakt geen 
onderdeel uit van de het vooraf vastgestelde stedenbouwkun-
dige kader. Tijdens de inloopavond en in de toelichting van 
het bestemmingsplan is indicatief een locatie voor een onder-
grondse container opgenomen. Deze locatie is echter niet op 
de plankaart van het bestemmingsplan vastgelegd. Het be-
stemmingsplan voorziet in de mogelijkheid om aan de open-
bare weg ondergrondse containers te realiseren. Inmiddels is 
echter gebleken dat de indicatieve locatie zoals aangegeven 
op de getoonde afbeelding niet uitvoerbaar is. Dit komt door 
de aanwezigheid van aanwezige hoofdtransportleiding water 
langs het Domineeslaantje. Bij de verdere uitwerking van het 
plan zal gezocht worden naar een andere locatie voor de situ-
ering van de ondergrondse container. Hoewel deze locatie nu 
niet vast ligt zal deze waarschijnlijk in meer westelijke richting 
zijn gelegen. Hier is de betreffende hoofdtransportleiding wa-
ter namelijk dieper in de grond gelegen.  

De situering van de 
container is geen speci-
fiek onderdeel van het 
bestemmingsplan. Dit 
deel van de zienswijze 
geeft daarom geen aan-
leiding tot aanpassingen 
van het bestemmings-
plan. 

2. Het blok van 4 woningen aan het Domineeslaantje, waarvan 3 
sociale huurwoningen en 1 dwars-woning, heeft een donkere 
uitstraling door de donkerbruine kleur stenen. Aangezien deze 
woningen pal tegenover de voorkant (en zonkant) van de 
huidige woningen met huisnummers 41, 43 en 45 worden 
geplaatst, willen wij dat de woningen met een lichte kleur bak-
steen worden uitgevoerd zodat de tegenoverliggende wonin-
gen zo min mogelijk last krijgen van 'een donker ef-
fect/uitstraling’ van deze gevels. (zie blauw op tekening). 
 

De planregels van het bestemmingsplan voorzien in combina-
tie met de plankaart (verbeelding) in de bouw- en gebruiks-
mogelijkheden op de toekomstige woonpercelen en het open-
bare gebied. Hoewel er in een bestemmingsplan veel wordt 
geregeld voorziet het bestemmingsplan niet in regels ten aan-
zien van kleur- en materiaalgebruik van woningen.  
 
Bij de huidige keuze voor de kleurstelling van woningen, wel-
ke voorafgaand al is besproken met de Welstandscommissie 
(Mooisticht)  is bewust gekozen voor een wisselende kleur-
stelling. Met de kleurstelling wordt bijgedragen aan de sa-
menhang en ritmiek in het plangebied. Bij de definitieve verle-
ning van de omgevingsvergunning zal het plan opnieuw voor-
gelegd worden aan Welstandscommissie. In het kader van het 

Dit deel van de zienswij-
ze geeft geen aanleiding 
tot aanpassing van het 
bestemmingsplan. 
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bestemmingsplan kunnen wij met betrekking tot de kleurstel-
ling geen planregels opnemen. Indien dit antwoord voor re-
clamant niet toereikend is kan overwogen worden om bij het 
verlenen van de omgevingsvergunning opnieuw bezwaar aan 
te tekenen.   

3. Het verzoek is om rekening te houden met het feit dat aan-
voerwegen niet pal tegenover de huidige huizen worden ge-
plaatst waardoor in de avond last kan ontstaan door koplam-
pen die in de woningen schijnen bij het verlaten van het Hor-
tense kwartier.  
 

Conform de door de gemeenteraad vastgestelde steden-
bouwkundige visie is het plangebied ontsloten op het Domi-
neeslaantje. Er worden drie (erf)toegangswegen gerealiseerd. 
Daarbij is voornamelijk de realisatie van een (visuele) verbin-
ding vanaf de Wilhelminastraat in de richting de Kerkvaart en 
de Stationsweg een duidelijke eis geweest.  
 
Door de realisatie van drie (erf)toegangswegen worden de 
verkeersstromen verdeeld. De (erf)toegangswegen leiden 
naar parkeervakken gelegen in de “hofjes” achter de wonin-
gen. De opbouw van de wijk, met de “hofjes”, de verschillende 
(erf)toegangswegen en de verspringende rooilijnen draagt bij 
aan het dorpse karakter van de wijk. Bij de uitwerking van het 
plan is geprobeerd om de ontsluitingen zodanig te realiseren 
dat het gebruik zo min mogelijk overlast veroorzaakt en gelijk-
tijdig een verkeersveilige situatie kan worden gewaarborgd.. 
Twee van de drie (erf)toegangswegen zijn niet direct tegen-
over bestaande woningen gesitueerd. Met betrekking tot re-
clamant kan gezegd worden dat er geen uitrit gesitueerd is 
direct tegenover de woning aan het Domineeslaantje 43. 
 

Dit deel van de zienswij-
ze geeft geen aanleiding 
tot aanpassing van het 
bestemmingsplan. 

 
3.3 Reclamant 3  
 

Nr. Samenvatting Beantwoording  aanpassing 

1. De locatie van een van de wijkingangen ligt tegenover onze 
woning op nummer 45. Daardoor zal er ons inziens overlast 
bij ons ontstaan door de koplampen van de auto’s die het 
Hortense Kwartier verlaten. Wellicht is het mogelijk deze wij-
kin- en uitgang exact over de huisnummers 45 en 47 te verde-
len of nog beter, te verschuiven naar de locatie van de oprit 
gelegen tussen Domineeslaantje 47 en 51 waardoor voor 
geen enkele bewoner overlast is. 
 

Conform de vastgestelde stedenbouwkundige visie wordt het 
plangebied op het Domineeslaantje ontsloten. Hiertoe worden 
drie (erf)toegangswegen gerealiseerd. Daarmee worden de 
verkeersstromen verdeeld. De (erf)toegangswegen leiden 
naar parkeervakken gelegen in de “hofjes” achter de wonin-
gen. De opbouw van de wijk, met de “hofjes”, de verschillende 
(erf) toegangswegen en de verspringende rooilijnen draagt bij 
aan het gewenste dorpse karakter van de wijk. De realisatie 
van een (visuele) verbinding vanaf de Wilhelminastraat in de 

Dit deel van de zienswij-
ze geeft geen aanleiding 
tot aanpassing van het 
bestemmingsplan. 
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richting de Kerkvaart en de Stationsweg een duidelijke eis 
geweest. In het plan is geprobeerd om de ontsluitingen zoda-
nig te realiseren dat het gebruik zo min mogelijk overlast ver-
oorzaakt en gelijktijdig een verkeersveilige situatie kan wor-
den gewaarborgd. Bij twee van de drie (erf)toegangswegen is 
er voor gekozen om deze niet direct tegenover bestaande 
woningen te situeren.  
 
In het onderhavige geval, tegenover Domineeslaantje 45 en 
47 is ervoor gekozen om een bestaande ontsluiting, naar het 
voormalige schoolplein, te integreren in het plan.  Dat bete-
kent wel dat de ontsluiting naar de achterliggende parkeer-
plaatsen in het plangebied gelegen is tegenover de woning 
aan het Domineeslaantje 45. Hier is voor gekozen om zo de 
bestaande indeling van de openbare ruimte van het Dominee-
slaantje, en dan voornamelijk het langsparkeren, in stand te 
laten. Op deze manier kunnen de bestaande openbare par-
keersplaatsen zoveel mogelijk in stand gelaten worden. Daar-
naast is er ook voor gekozen om tegenover de bestaande 
woningen aan het Domineeslaantje 41 tot en met 47 geen 
aaneengesloten wand van woningen te realiseren. Door tus-
sen de rijwoningen en de twee-onder-één-kapwoningen ruim-
te open te laten ontstaat er “lucht” in de stedenbouwkundige 
opzet en een doorkijk vanuit de woningen aan het Domi-
nieeslaantje 45 en 47.  
 
Daarnaast moest tevens gezegd worden dat niet het volledige 
plangebied wordt ontsloten via de uitrit tegenover de wonin-
gen Domineeslaantje 45 en 47. Het gaat om een deel van de 
woningen en dus een deel van verkeersbewegingen vanuit 
het plangebied. Hierdoor zal de overlast door licht (koplam-
pen) slechts beperkt zijn.  

2. Bijna recht tegenover onze woning op nummer 45 zal een 
ondergrondse restafval container geplaatst worden. Dat aan-
gezicht vinden wij onacceptabel en tevens verwachten we 
daar extra aanloop, stankoverlast en overtollig afval rondom 
de container. Ook voor de toekomstige bewoners van de 
hoekwoning (blok sociale huurwoningen) op deze locatie lijkt 
ons dit geen wenselijke situatie; daar staat de container im-

De situering van de ondergrondse containers maakt geen 
onderdeel uit van de het vooraf vastgestelde stedenbouwkun-
dige kader. Tijdens de inloopavond en in de toelichting van 
het bestemmingsplan is indicatief een locatie voor een onder-
grondse container opgenomen. Deze locatie is echter niet op 
de plankaart van het bestemmingsplan vastgelegd. Het be-
stemmingsplan voorziet in de mogelijkheid om aan de open-

De situering van de 
container is geen speci-
fiek onderdeel van het 
bestemmingsplan. Dit 
deel van de zienswijze 
geeft daarom geen aan-
leiding tot aanpassingen 
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mers recht voor het huis. Wellicht is een andere locatie moge-
lijk, bijvoorbeeld op de hoek Domineeslaantje / Marijkestraat, 
een van de twee reeds bestaande afvalstations in de nabije 
omgeving (t.o. Fietshandel Van ’t Hoff). 
 

bare weg ondergrondse containers te realiseren. Inmiddels is 
echter gebleken dat de indicatieve locatie zoals aangegeven 
op de getoonde afbeelding niet uitvoerbaar is. Dit komt door 
de aanwezigheid van aanwezige hoofdtransportleiding water 
langs het Domineeslaantje. Bij de verdere uitwerking van het 
plan zal gezocht worden naar een andere locatie voor de situ-
ering van de ondergrondse container. Hoewel deze locatie nu 
niet vast ligt zal deze waarschijnlijk in meer westelijke richting 
zijn gelegen. Hier is de betreffende hoofdtransportleiding wa-
ter namelijk dieper in de grond gelegen. 

van het bestemmings-
plan. 

3. Het huizenblok tegenover onze woning op nummer 45, met 3 
sociale huurwoningen en 1 dwarswoning, is in tegenstelling 
tot de huizenblokken aan weerszijden daarvan, in een donke-
re kleur steen uitgevoerd. De daardoor ontstane donkere uit-
straling zal nog meer benadrukt worden daar dit de noordkant 
van die woningen betreft. Iets wat wij niet fijn vinden, daar 
onze voortuinen aan de zonzijde gelegen zijn en een uitkijk op 
een woning uitgevoerd in een lichte steen een stuk aantrekke-
lijker is. Verzoek is dus om het blok met sociale huurwoningen 
uit te voeren in een lichtere steensoort. 
 

De planregels van het bestemmingsplan voorzien in combina-
tie met de plankaart (verbeelding) in de bouw- en gebruiks-
mogelijkheden op de toekomstige woonpercelen en het open-
bare gebied. Hoewel er in een bestemmingsplan veel wordt 
geregeld voorziet het bestemmingsplan niet in regels ten aan-
zien van kleur- en materiaalgebruik van woningen.  
Bij de huidige keuze voor de kleurstelling van woningen, wel-
ke voorafgaand al is besproken met de Welstandscommissie 
(Mooisticht)  is bewust gekozen voor een wisselende kleur-
stelling. Met de kleurstelling wordt bijgedragen aan de sa-
menhang en ritmiek in het plangebied. Bij de definitieve verle-
ning van de omgevingsvergunning zal het plan opnieuw voor-
gelegd worden aan Welstandscommissie. In het kader van het 
bestemmingsplan kunnen wij met betrekking tot de kleurstel-
ling geen planregels opnemen. Indien dit antwoord voor re-
clamant niet toereikend is kan overwogen worden om bij het 
verlenen van de omgevingsvergunning opnieuw bezwaar aan 
te tekenen.   

Dit deel van de zienswij-
ze geeft geen aanleiding 
tot aanpassing van het 
bestemmingsplan. 

 
3.4 Reclamant 4  
 

Nr. Samenvatting Beantwoording  Aanpassing 

1. Reclamant geeft aan dat de genoemde maximale nokhoogte 
en de eventueel te gebruiken marge van 15% te hoog zijn 
vergeleken met de omringende bebouwing. Het zou mooi zijn 
als de toekomstige huizen in het Hortense Kwartier niet veel 
hoger worden dan de omringende woningen.  
Nu is niet te zeggen hoe hoog er gebouwd gaat worden, maar 
het ontwerp bestemmingsplan geeft wel veel ruimte. 

Met het stedenbouwkundig plan en het ontwerp van de nieu-
we woningen is wel degelijk aansluiting gezocht met de direc-
te omgeving. Door de veranderde woonwensen en de gewij-
zigde regelgeving van het Bouwbesluit zijn de huidige nieuw-
bouwwoningen over het algemeen wel iets hoger dan de be-
staande woningen. 
 

Dit deel van de zienswij-
ze geeft aanleiding om 
de maximale bouwhoog-
te van woningen zoals 
bedoeld 6.2.1. onder e 
van de planregels op 10 
meter te stellen. 
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 Het klopt dat de bouwhoogte van de nieuwe woningen nu 11 
meter mag bedragen. Daarnaast is in het bestemmingsplan 
een algemene afwijkingsregel van 15% opgenomen. Deze is 
ook al opgenomen in het geldende bestemmingsplan “Breuke-
len Woongebied”. Dit leidt wel tot de terechte constatering dat 
de maximale bouwhoogte van 11 meter en de afwijkingsbe-
voegdheid van 15% een totale bouwhoogte van 12.65 meter 
mogelijk maken. 
 
Deze bouwhoogte en afwijkingsbevoegdheid zijn als zodanig 
opgenomen om bij de verdere uitwerking van de woningen 
voldoende flexibiliteit te kunnen bieden. Deze bouwhoogte is 
wellicht hoger dan strikt noodzakelijk. De verwachting is na-
melijk dat de uiteindelijke bouwhoogte van de verschillende 
woningen tussen de 9.70 meter en 11,30 meter zullen bedra-
gen.  
 
Bij het opstellen van het bestemmingsplan willen wij de ont-
wikkelaar toch voldoende flexibiliteit en rechtszekerheid ten 
aanzien van de bouwhoogte van woningen kunnen bieden. 
Gelijktijdig willen we richting omwonenden de zorg voor een 
nog hogere bouwhoogte wegnemen. Daarom wordt voorge-
steld om de planregels ten aanzien van de bouwhoogte van 
woningen zodanig aan te passen dat de bouwhoogte van 
woningen zoals opgenomen in artikel 6.2.1. onder e van de 
planregels 10 meter bedraagt. Met de toepassing van de af-
wijkingsbevoegdheid (15%) is vervolgens 11.50 meter moge-
lijk. 
 
Met het vaststellen van deze bouwhoogte wordt “maatwerk” 
geleverd in die zin dat de ontwikkelaar nog enige flexibiliteit 
heeft bij de nadere uitwerking van het ontwerp en bij onvoor-
ziene ontwikkelingen. Reclamant krijgt de zekerheid dat hij in 
de toekomst niet geconfronteerd wordt met een bouwhoogte 
van 12.65 meter en een sterk afwijkend bebouwingsbeeld. 

2. Artikel 13.1.a.5 over telecommasten verwijderen, aangezien 
deze niet in een woonwijk thuishoren. 

In de regel onder artikel 13.1 lid a onder 5 is een algemene 
afwijkingsregel opgenomen met betrekking tot de oprichting 
van antenne-installaties ten behoeve van (tele)communicatie-
doeleinden. Deze afwijkingsregel is ook al opgenomen in het 

Dit deel van de zienswij-
ze geeft geen aanleiding 
tot aanpassing van het 
bestemmingsplan. 
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geldende bestemmingsplan “Breukelen woongebied” en is 
dus geen toevoeging ten opzichte van de huidige regelgeving. 
De afwijkingsbevoegdheid biedt de mogelijkheid om in het 
algemeen belang (veiligheid en goede communicatie) te voor-
zien in bouwwerken ten behoeve van telecommunicatie.  
 
Hoewel niet iedere locatie geschikt en wenselijk wordt geacht, 
en het Hortense Kwartier op het eerste gezicht geen voor de 
hand liggende locatie is voor een antenne-installatie, biedt 
een bestemmingsplan wel de flexibiliteit om, ook in woonge-
bieden, dergelijke bouwmogelijkheden te realiseren. Om de 
uniformiteit van de regelgeving in bestemmingsplannen te 
handhaven en om in het algemeen de flexibiliteit te behouden 
om bij onvoorziene ontwikkelingen te kunnen voorzien in deze 
bouwmogelijkheid, zullen wij deze afwijkingsregel ook in het 
bestemmingsplan “Hortense Kwartier” handhaven. 
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4 Ambtshalve wijzigingen 
 
Er zijn geen ambtshalve wijzigingen. 
 

 

Nr. Motivering Aanpas-
sing in: 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   

23   

24   
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5 Staat van wijzigingen (onderdeel vaststellingsbesluit) 
 
In de verbeelding, de regels en/of in de toelichting van het ontwerpbestemmingsplan “Hortense Kwartier” zijn de hieronder genoemde wijzigingen aange-
bracht. Bij elke wijziging is aangegeven of de wijziging een gevolg is van een ingediende zienswijze of het gevolg van een ambtshalve overweging.  Deze 
Staat van wijzigingen maakt onderdeel uit van het raadsbesluit van  
 
 
5.1 Verbeelding 
 
n.v.t. 
 
5.2 Regels 
 

Nr Omschrijving Aanleiding 

1 De maximale bouwhoogte van woningen zoals bedoeld 6.2.1. onder e van de planregels op 10 meter te stellen. Zienswijze reclamant 4 

 
5.3 Toelichting 
 
n.v.t. 
 
 
Aldus besloten in de raadvergadering van ………………. 
 
 
Griffier             Voorzitter 
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