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Projectbeschrijving 

In de figuur hieronder is weergegeven welke bebouwing thans aanwezig is. 

 

Figuur 1: Bestaande situatie 

 Gebouw Oppervlakte (m2) Inhoud (m3) 

1 Schuur 243 972 

2 Schuur 47 141 

3 Kazemat 60  

4 Schuur 37 111 

5 Recreatiewoning 30 90 

6 Recreatiewoning 16 48 

7 Recreatiewoning 33 99 

8 Recreatiewoning 40 120 

9 Recreatiewoning 32 96 

10 Recreatiewoning 30 90 

11 Recreatiewoning 28 84 
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telefoon
035 – 642 29 62
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website  
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In augustus 2016 hebben mevrouw J. Vos en de heer M. Cerneus 
een principeverzoek ingediend voor de realisatie van een woning 
en twee bijgebouwen op het perceel Boslaan 13 in Vreeland. 
Om deze ontwikkeling mogelijk te maken zal een deel van de 
huidige bebouwing op het perceel, waaronder een deel van 
de voormalige agrarische bedrijfsbebouwing en een aantal 
vervallen recreatieverblijven, worden afgebroken. Daarnaast zal 
gezorgd worden voor een ruimtelijke kwaliteitsverbetering door 
het verbeteren van de relatie met het agrarisch achterland en de 
buitenplaats Slotzicht.

De Vechtplassencommissie is betrokken geweest bij de 
totstandkoming van het plan. Tevens is er overleg geweest met 
de Provincie Utrecht. Op 7 maart 2017 heeft het college van 
burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht een 
principestandpunt ingenomen om medewerking te verlenen aan de 
realisatie van een woning en twee schuren op het perceel Boslaan 
13 in Vreeland. Om deze ontwikkeling planologisch-juridisch 
mogelijk te maken zal een postzegelbestemmingsplan worden 
opgesteld.

Door de provincie Utrecht is gevraagd om nader inzicht te geven 
in de wijze waarop de landschappelijke en cultuurhistorische 
kwaliteiten door de planvorming worden versterkt en hoe deze in 
verhouding staan tot de buitenplaats Slotzicht en hoe deze ten 
aanzien van de buitenplaatsbiotoop moet worden verantwoord.
Bureau karres+brands landschapsarchitecten heeft in december 
2014 een Ruimtelijke Visie gemaakt ten behoeve van inpassing 
nieuwbouw op het perceel Boslaan 13. Deze notitie is een 
aanvulling op de Ruimtelijke Visie en geeft antwoord op de 
bovenstaande vragen.

1. Inleiding

Geplande ontwikkelingen in rood

Te slopen bebouwing in rood
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Legenda
Rijksbeschermde buitenplaats

Verdwenen terrein buitenplaats

Water (bestaand)

Hoofdgebouw (bestaand)

Bijgebouw (bestaand)

Bebouwing (gepland)

Huidige, verdwenen en geplande elementen van de buitenplaats (bewerkt van Webkaart Rijksbeschermde Buitenplaatsen Pronvincie Utrecht)
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Het project is gelegen op het perceel Boslaan 13, dat lange tijd deel 
uit maakte van de buitenplaats Slotzicht. Slotzicht werd gesticht 
tussen 1735 en 1738 en heeft sindsdien verschillende groottes 
gekend. Aanvankelijk bestond het uit een relatief kleine kavel 
met enkele percelen boomgaard. Daarna hebben de eigenaren 
gedurende 150 jaar steeds grond bijgekocht. Rond 1860 had 
Slotzicht de grootste omvang Vanaf 1906 begon het uiteenvallen 
van de buitenplaats, die in 1911 met nog slechts 0,9 ha verkocht 
werd. De huidige buitenplaats bestaat thans uit een huis met 
tuin van ca. 1 ha. De omringende weilanden met restanten van 
de vijverpartijen zijn nu grotendeels eigendom van Vereniging 
Natuurmonumenten en van de familie de Soede.

Rijksmonument
In 2002 is een deel van de oorspronkelijke buitenplaats 
aangewezen als rijksmonument. Het project ligt op en naast het 
eiland van de buitenplaats Slotzicht en valt buiten de begrenzing 
van het rijksmonument. Desondanks maakt de locatie van het 
project onmiskenbaar deel uit van de buitenplaatsbiotoop van 
Slotzicht.
In de complexomschrijving van het rijksmonument staat de 
buitenplaats als volgt omschreven: 

‘In structuur en deels in detail gaaf bewaarde buitenplaats 
met HOOFDGEBOUW (1), HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG 
(2), TOEGANGSHEK (3), TUINHUIS (4), BOTENHUIS (5), 
KOETSIERSWONING (7). Ten zuiden van de bebouwde kom van 
Vreeland op de oostelijke oever van de Vecht gelegen buitenplaats 
Slotzicht. Het historische complex met een uitgestrekte aanleg 
is thans in verschillende percelen opgedeeld doch de weidse 
aanleg in landschapstijl is gaaf bewaard gebleven. Slotzicht 

werd gesticht tussen 1735 en 1738. Op de kaart van de Hollandse 
Waterlinie van P.A. Ketelaar (1770-1780) staat Slotzicht, echter 
zonder benaming, ingetekend op een rechthoekig perceel met 
boomgaarden omsloten door kavelsloten. Voor het huis in de Vecht 
lag een schiereilandje, dat thans nog aanwezig is. Het grondbezit 
werd gedurende de acht- en negentiende eeuw fors uitgebreid. 
Aanvankelijk bestond de aanleg voornamelijk uit nutstuinen, zoals 
uit de koopakte van 1797 is op te maken ‘een Heerenhuizinge (..) 
met tuijnen bosschen en boomgaarden’. 

Onder het beheer van D.J. Voombergh, die Slotzicht gebruikte 
als zomerhuis, werd in 1808 een brede frontgevel gebouwd. In 
deze tijd werd waarschijnlijk ook begonnen met het realiseren 
van een uitgebreide aanleg in landschapsstijl met een grote 
slingerende waterpartij, zoals de Kadastrale Minuut uit 1830 laat 
zien. In de loop van de twintigste eeuw werd het grondbezit van de 
buitenplaats grotendeels verkaveld en verkocht. 

De HISTORISCHE BUITENPLAATS SLOTZICHT is van algemeen 
cultuur-, architectuur- en tuinhistorisch belang:

• Vanwege het in oorsprong 18de-eeuwse hoofdgebouw dat in 
verschillende bouwfasen is uitgebreid;

• Vanwege de uitgestrekte aanleg in landschapsstijl uit de 
negentiende eeuw;

• Als representatief voorbeeld van de reeks historische 
buitenplaatsen aan de Vecht.

2.Buitenplaats Slotzicht



8 Minuutplan Buitenplaats Slotzicht (1811 - 1832)
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Ontwikkeling
Het Minuutplan uit 1830 geeft een duidelijk beeld van de 
oorspronkelijke buitenplaats. Opvallend hierin is de slingerende 
waterpartij die min of meer parallel aan de kavelrichting  loopt, 
vanaf de bermsloot langs de weg tot aan de petgaten en legakkers 
in de Wijde Blik. De projectlocatie is op deze kaart goed zichtbaar 
als eiland in de waterpartij. Onduidelijk is of het eiland toen al 
een boomgaard was. Op latere topografische kaartbeelden en de 
luchtfoto uit 1925-1930 is dat wel zichtbaar. Aan de zuidzijde van dit 
eiland ligt een grote open ruimte (hertenkamp) met een golvende 
begrenzing van groen, waarschijnlijk parkbos. In de open ruimte 
zijn twee kleine bouwwerken aangegeven en een ronde vijver. Er lijkt 
geen directe verbinding te zijn tussen het eiland en het park.

1900 Boslaan, zicht op voormalige koetsierswoning Slotzicht

1835 Gezicht op Huis Slotzicht, P.J. Ludgers



10 1960 Door het verwijderen van de watergang verdwijnt het eiland dat zo lang deel 
was van de buitenplaats Slotzicht.

1950 De waterpartij is verbreed en doorgetrokken tot aan het huis (?). Bos en 
hertenkamp zijn verdwenen.

1906 De buitenplaats breidt uit aan de oostzijde1877 Parkachtige omgeving van de buitenplaats met waterpartijen en 
boomgaarden
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Op de topografische kaart uit 1877 is te zien dat de grote, open 
ruimte aan de oostzijde een uitstulping heeft gekregen.
 
Op de kaart van 1906 is het parkbos aan de oostzijde uitgebreid.

De tuin achter het landhuis is in 1931 door de firma Copijn opnieuw 
ontworpen en aangelegd in een, voor die tijd kenmerkende, 
gemende stijl van landschappelijke onderdelen en formele 
elementen. De landschappelijke waterpartij bleef hierbij bewaard. 
In de as van het huis werd een formele tuin aangelegd en langs het 
eiland (projectlocatie)was langs de gebogen lijn van het water een 
rij bomen aangegeven. 

In 1937 werd achter Slotzicht aan de plas de Wijde Blik een twee 
verdiepingen hoge theekoepel neergezet door de toenmalige 
eigenaar. In 1961 werd door de familie Van Leeuwen Boomkamp 
een 18e eeuws tuinhuis geplaatst in de as van de formele tuin. 
Het tuinhuis was afkomstig uit het park van Terra Nova en stond 
daarvoor in een Amsterdamse grachtentuin. 

In de tweede wereldoorlog werd op het eiland een betonnen bunker 
gebouwd (kazemat).

Uit de reeks van topografische kaarten blijkt dat de slingerende 
waterpartij op een aantal momenten is aangepast. Op de kaart 
uit 1950 is te zien dat de waterpartij vergroot is tot aan de in het 
land doorlopende petgaten. Deze zijn vergraven tot een grote 
waterpartij met afgeronde vormen. De slingerende waterloop, 
zo kenmerkend voor de landschapsstijl, heeft nu een haakse 
aansluiting gekregen op de voormalige petgaten.

1931 Ontwerp tuin Slotzicht door firma Copijn

1925-1930 Luchtfoto Vreeland, de projectlocatie is rechtsonder herkenbaar. 



12 1973 Huis Slotzicht (Bron: RCE)
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Uit de topografische kaart van 1950 blijkt dat het parkbos is 
gekapt en omgevormd tot weiland. De inrichting van het gebied 
krijgt steeds meer een agrarisch karakter  en voegt zich in de 
kavelrichting, haaks op de oeverwal en de rivier. Ook lijkt er op de 
kaart ook een waterstructuur tot aan het huis te lopen maar gezien 
de huidige inrichting van de tuin, met oude bomen, lijkt dat niet erg 
waarschijnlijk.

Eind jaren ’60 worden er op het eiland zeven recreatieverblijven 
geplaatst en wordt het zuidelijke deel van de waterpartij gedempt. 
Vanaf die tijd ontstaat er ook steeds meer begroeiing op het eiland. 
Door de bouw van de recreatiewoningen, het dempen van de 
vijverpartij en de verdere verrommeling van het eiland wordt de 
relatie met de buitenplaats Slotzicht steeds minder duidelijk. Ook 
zijn er in de loop der tijd verschillende woningen tussen het eiland 
en de Vecht gebouwd evenals een aantal agrarische schuren.

In de huidige situatie is het eiland, zeker vanaf de weg, niet 
zichtbaar meer. Alleen vanaf de achterzijde is de waterstructuur 
nog zichtbaar. De recreatiewoningen zijn ernstig vervallen en het 
eiland is ruimtelijk dichtgeslibd door begroeiing en bebouwing.

1988 De ronde vijver van de hertenkamp verdwijnt.

1970 Er worden weer bosgebieden rondom het huis hersteld, de waterpartij wordt 
kleiner en er komt meer bebouwing op het terrein.
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20  I  de utrechtSe buitenPLaatSbiotooP

door economische neergang zijn vele buitenplaatsen na 1800 afgebroken en werden de nog resterende 
onderhoudsintensieve formele tuinen omgewerkt tot landschappelijke parken. de oude rechtlijnige tuin-
structuren zijn hier en daar nog wel herkenbaar. na aanleg van de rijksweg utrecht-amsterdam in 1812 
op de oude Vechtdijken heeft de nieuwe infrastructuurbundel tussen beide steden (spoorlijn, amsterdam-
rijnkanaal en a2) de Vechtgordel ter behoud bewust rechts laten liggen. Van de 186 gevonden buitenplaatsen 
binnen de Vechtzone zijn er nu nog 86 over of resteert enkel nog het hoofdhuis tussen de dorpsbebouwing. 

VECHT
DE UTRECHTSE BUITENPLAATSBIOTOOP

Begrenzing buitenplaatszone Vecht
63

VECHT

Welgelegen

Vrederijk

Slotzicht

Te Nes

Loenen

Wallesteyn

Terra Nova

Vreedenhorst

Breevecht - Breee Vecht

zonder naam (Nab)

Oosterklip

Middenhoek

Vegtlust

Cronenburgh

Plantagehuis

Kalorama

Nieuwerhoek
Ruygenhof

Brugzicht - Derde Bloemhof

Oud OverBijdorp

Nieuw-Cronenburgh

Beek en Hoff

Vrederust

Vreedenhoff

Schoonoord

Leeuw en Dijk

Bosch en Vecht

VECHT 4
DE UTRECHTSE BUITENPLAATSBIOTOOP

Buitenplaatsbiotoop Vechtzone Afzonderlijke buitenplaatsen die deel uitmaken van de biotenplaatsbiotoop 
Vechtzone
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De Buitenplaatsbiotoop is een geografisch informatiebestand 
(GIS) waarin de cultuurhistorische structuurdragers van 
buitenplaatsenop kaart zijn gezet (huizen, bijgebouwen, lanen, 
waterpartijen, enz.) dat bedoeld is als kennis- en informatiebron 
bij het opstellen van ruimtelijke plannen. Een buitenplaatsbiotoop 
laat de samenhang zien tussen de feitelijke onderdelen, zoals 
huis en bijgebouwen, en de omgeving en de invloedsfeer 
van een buitenplaats. Doordat de Buitenplaatsbiotoop zich 
richt op historisch ruimtelijke kenmerken, zijn kadastrale of 
eigendomsgrenzen in principe niet bepalend voor begrenzing van 
vlakken.

Binnen de provincie Utrecht zijn er negen buitenplaatszones 
aangewezen waarin buitenplaatsen een prominente bijdrage 
leveren aan de ruimtelijke samenhang en kwaliteit. De buitenplaats 
Slotzicht maakt deel uit van één van deze zones, namelijk de 
Vecht. Deze zone loopt van Amsterdam Zuidoost (inclusief 
Angstel  en Gein) tot voorbij Maarsen. Karakteristiek voor deze 
buitenplaatszone is volgens de Utrechtse Buitenplaatsbiotoop: 
‘het halfopen landschap met een afwisseling van besloten 
buitenplaatsen, open weilanden met boerderijen en historische 
kernen. Het open zicht tussen jaagpad en Vecht, en de doorzichten 
tussen en achter de buitenplaatsen naar het open weiland, 
verhogen de belevingswaarde’.

3. Buitenplaatsbiotoop
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Versterken van de buitenplaatsbiotoop.De bebouwing en beplanting doen afbreuk aan het karakter van de buitenplaats.



17

Slotzicht is vooral door het karakteristieke huis met het omringende 
geboomte, de voormalige koetsierswoning en het eilandje in de 
Vecht beeldbepalend in de buitenplaatszone Vecht. Door het 
verdwijnen van het parkbos en de open weide (hertenkamp), het 
verdwijnen van de boomgaard op het eiland en de bouw van de 
(recreatie)woningen en schuren en het dempen van de vijverpartij 
is de ruimtelijke en functionele relatie met het zuidelijke deel van de 
oorspronkelijke buitenplaats vrijwel geheel verloren gegaan. 
Het amoveren van de vakantiewoningen en de schuren biedt een 
uitgelezen kans om de landschappelijke en cultuurhistorische 
kwaliteiten te verbeteren en de ruimtelijke samenhang in de 
buitenplaatsbiotoop van Slotzicht te vergroten. 

De verbetering heeft met name betrekking op het verbeteren van 
het zicht vanaf de weg op de open weilanden , het weer zichtbaar 
maken van het eiland als belangrijk onderdeel van de ruimtelijke 
compositie en het herstellen van de waterstructuur als belangrijkste 
drager van de ruimtelijke en cultuurhistorische structuur van de 
buitenplaats.

Dit kan alleen als er aan de volgende randvoorwaarden wordt 
voldaan:

• Herstellen van de oorspronkelijke waterstructuur.
• Amoveren van de recreatiewoningen en agrarische schuren en 

verwijderen van een deel van de (boom)beplanting waardoor 
het zicht op het achtergelegen gebied wordt vergroot.

• Inpassen van nieuwe schuren en toegangsweg in 
de kavelrichting haaks op de oeverwal en de Vecht. 
Terreininrichting sober met gras, hagen en rustig kleurgebruik, 
passend in het agrarische karakter.

• Ruimte achter huidige woning Boslaan 13 zo veel mogelijk open 
houden. Bij voorkeur gras.

• Positioneren van de nieuwe woning zo veel mogelijk uit het 
zicht vanaf de weg en vanaf de huidige buitenplaats Slotzicht. 
Vormgeving van de woning alzijdig en materialisering en 
kleurgebruik terughoudend en passend in het landschap. 
Liever niet historiserend maar als een eigentijdse follie bij de 
buitenplaats. 

• Privé uitingen op het eiland beperken en bij voorkeur uit het 
zicht vanaf de weg.

• Aanplanten van nieuwe hoogstamfruitbomen op het eiland.
• Geen nieuwe boomstructuur tussen de schuren en langs het 

eiland.
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Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, geautomatiseerde 
gegevensbestanden of op welke andere wijze ook en evenmin in een retrieval systeem worden opgeslagen zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de opdrachtgever.  
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1. INLEIDING 

De heer B. Ruiter heeft in december 2014 aan Terrascan B.V. opdracht verleend voor 
het uitvoeren van een aanvullend nader bodemonderzoek ter plaatse van de Boslaan 
13 te Vreeland. De regionale ligging van de onderzoekslocatie is weergegeven in  
figuur 1. 

Het nader onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de verkoop van het terrein en de 
daaropvolgende aanvraag van een omgevingsvergunning ten behoeve van 
voorgenomen nieuwbouw van een woonhuis op de locatie. Op het terrein is door 
Terrascan B.V. in februari t/m mei 2014 een verkennend en nader bodemonderzoek 
uitgevoerd. In dit onderzoek is vastgesteld dat de grond sterk verontreinigd is door 
barium, lood en zink. 

Het doel van het onderzoek was het vaststellen van de aard en de omvang van de in het 
reeds uitgevoerde bodemonderzoek aangetoonde sterke en matige verontreinigingen 
door metalen, teneinde te bepalen of er op onderhavige locaties sprake is van één of 
meerdere gevallen van ernstige bodemverontreiniging (meer dan 25 m3 sterk 
verontreinigde grond). 

Terrascan heeft het onderzoek uitgevoerd in de periode december 2014 tot en met 
februari 2015. Bij de uitvoering van het onderzoek is gebruik gemaakt van de richtlijn NTA 
5755:2010 (Strategie voor het uitvoeren van nader onderzoek - Onderzoek naar de aard 
en omvang van bodemverontreiniging). Het veldwerk is uitgevoerd onder proces-
certificaat van de BRL SIKB 2000 (Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB-procescertificaat 
voor veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek). Terrascan B.V. is gecertificeerd 
volgens het procescertificaat veldwerk voor milieuhygiënisch bodemonderzoek. 
Eventuele afwijkingen ten opzichte van deze beoordelingsrichtlijn zijn opgenomen in 
hoofdstuk 4. 

In de onderhavige rapportage wordt in hoofdstuk 2 de relevante achtergrondinformatie 
van de locatie behandeld met de ligging en het gebruik van de locatie, voorgaande 
bodemonderzoeken en de regionale bodemsamenstelling en geohydrologie. 

In hoofdstuk 3 worden het doel en de gekozen strategie van het onderzoek beschreven. 
De uitvoering en de resultaten van het veld- en laboratoriumonderzoek worden 
behandeld in de hoofdstukken 4 en 5. 

In hoofdstuk 6 worden alle gegevens geïnterpreteerd en getoetst aan de hand van de 
Circulaire bodemsanering en de Regeling bodemkwaliteit voor het vaststellen van de 
verontreinigingssituatie. Tevens worden de verontreinigingssituatie, de omvang en 
ernst van de verontreinigingen, een risicobeoordeling en de spoedeisendheid van de 
sanering behandeld. Hier worden tevens een conclusie en advies aan verbonden. Voor 
de samenvatting wordt verwezen naar hoofdstuk 7.  
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2. BESCHIKBARE INFORMATIE 

De onderstaande gegevens zijn mede gebaseerd op informatie van de zijde van de 
opdrachtgever. 

2.1 Ligging en gebruik van de locatie 

Boslaan 13 is gelegen in een landelijk (recreatie)gebied ten zuiden van Vreeland in de 
gemeente Stichtse Vecht (zie figuur 1). Coördinaten van de locatie zijn: 

 X = 130,980 ±  50 m 
 Y = 471,050 ±  50 m 

 Z = NAP - 0,5 m ± 0,5 m 

Het terrein is bekend bij de kadastrale gemeente Vreeland onder sectie A nummers 
447, 1173 en 1505 (zie bijlage 1). 

De onderzoekslocatie betreft een deel van een landelijk recreatieterrein ter grootte van 
ca. 3.000 m2. Op de onderzoekslocatie bevinden zich thans diverse stacaravans, 
vakantiehuisjes en een bunker (zie figuur 2 en locatiefoto’s in bijlage 2). In de toekomst 
zullen enkele vakantiehuisjes worden verwijderd ten behoeve van de nieuwbouw van 
een woonhuis op het noordelijk deel van de locatie. De bodem van de onderzoeks-
locatie is gedeeltelijk verhard met klinkers en tegels (verder te noemen: klinkerpad) en 
grotendeels onverhard. 

Ten noorden, oosten en zuiden van de onderzoekslocatie bevinden zich natuur-
gebieden en weilanden. Aan de westzijde bevinden zich schuren en een woonhuis met 
daarachter de openbare weg (Boslaan). 

Er is ons geen informatie bekend over (ondergrondse) opslag van bodembedreigende 
(vloei)stoffen op de onderzochte delen van het terrein. Er hebben zich in het verleden, 
voor zover bekend, op het onderzochte deel van het terrein geen milieucalamiteiten 
voorgedaan. 

Op basis van informatie verkregen van de eigenaar / gebruiker van het terrein is het 
terrein in het verleden in gebruik geweest als gemeentewerf. De bunker op het terrein 
maakte in het verleden deel uit van een eiland. Derhalve is tevens (vermoedelijk) een 
gedempte watergang op de locatie aanwezig. De locatie van het klinkerpad (westelijk 
deel van de voormalige watergang) is ten behoeve van de toegang tot het voormalige 
eiland in een eerder stadium gedempt dan het overige deel (zuidelijk deel van de 
voormalige watergang). De dempingen van de watergang bevatten derhalve mogelijk 
materiaal van verschillende aard. 
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2.2 Voorgaand verkennend en nader bodemonderzoek 

In de periode februari t/m mei 2014 is door Terrascan B.V. een verkennend en nader 
bodemonderzoek op de onderhavige locatie uitgevoerd (kenmerken T.14.7402 en 
T.14.7502, rapportage d.d. 14 mei 2014). De resultaten hiervan worden als volgt 
samengevat (zie figuur 2 en tabel 2): 

 In de kool-, baksteen- en slakhoudende grond ter plaatse van het klinkerpad en 
ten oosten van de bunker zijn sterke verontreinigingen door barium, lood en zink 
in de grond aangetoond. De verontreinigingen betreffen 2 spots; 

 Het gebied ter plaatse van en rondom het klinkerpad en ten oosten van de 
bunker is als heterogeen verontreinigd beschouwd door metalen. Gezien de 
oppervlakte van dit gebied (grove schatting minimaal 200 m2) en de dikte van de 
verontreinigde laag (grove schatting minimaal 0,5 meter), wordt verwacht dat op 
het terrein meer dan 25 m3 grond sterk verontreinigd is; 

 De verontreinigingscontouren zijn met de uitvoering van het verkennend en 
nader bodemonderzoek nog niet geheel in beeld gebracht. Geadviseerd is om 
(het onderhavige) aanvullend nader onderzoek te verrichten naar de sterke en 
matige verontreinigingen door metalen in de grond. 

2.3 Bodemsamenstelling en geohydrologie 

De regionale bodemopbouw is weergegeven in onderstaand model. De gegevens uit dit 
model zijn ontleend aan de Grondwaterkaart van Nederland (TNO Bouw en 
Ondergrond, REGIS II Kartering). Onderstaand model geeft informatie over de 
geologische en bodemkundige opbouw alsmede de dynamiek van de ondergrond. 
Deze informatie is beschikbaar gesteld op basis van geïnterpreteerde gegevens die 
verkregen zijn door onder andere booronderzoeken en / of grondwateronderzoeken.  

De schematische weergaven van de regionale bodemopbouw en geohydrologie zijn 
opgenomen in onderstaand model en tabel. 
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Diepte t.o.v. 
NAP in meters

Hydrogeologie 
eenheid

Geohydrologie Lithologie (samenstelling)

-0,5 tot -6 hlc Holocene afzetting Afwisseling van zandige, kleiige en 
organogene afzettingen

-6 tot -11 bxz3 Formatie van Boxtel Zandige eenheden, overwegend bestaande uit 
zand (fijn tot en met grof zand), grind en / of 
schelpen

-11 tot- 24 krz2+krz3+krz5 Formatie van Kreftenheye

De gemiddelde maaiveldhoogte ter plaatse van de locatie komt overeen met NAP - 0,5 
m. De gemiddelde stijghoogte van het grondwater in het eerste watervoerende pakket 
bedraagt ca. NAP - 1,5 m. Regionaal beschouwd heeft het grondwater een 
zuidwestelijke stromingsrichting. De locatie is niet gelegen in een waterwingebied of 
grondwaterbeschermingsgebied.  
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3. DOEL VAN HET ONDERZOEK EN STRATEGIE 

3.1 Doel 

Het doel van het nader onderzoek was het vaststellen van de aard en de omvang van 
de in het reeds uitgevoerde bodemonderzoek aangetoonde sterke en matige 
verontreinigingen door metalen, teneinde te bepalen of er op onderhavige locaties 
sprake is van één of meerdere gevallen van ernstige bodemverontreiniging (meer dan 
25 m3 sterk verontreinigde grond). 

3.2 Strategie 

Naar aanleiding van het in § 2.2 beschreven verkennend en nader bodemonderzoek is 
ter plaatse van 2 locaties waar sterke verontreinigingen door metalen zijn aangetoond, 
onderhavig aanvullend nader bodemonderzoek uitgevoerd. Het nader bodemonderzoek 
is uitgevoerd conform de richtlijn NTA 5755:2010 ‘Strategie voor het uitvoeren van 
nader onderzoek - Onderzoek naar de aard en omvang van bodemverontreiniging’. Bij 
het nader bodemonderzoek worden de volgende onderzoeksvragen gesteld: 

 Wat is de omvang van de bij het verkennend bodemonderzoek aangetoonde 
verontreinigingen door metalen in de grond? 

 Betreffen de verontreinigingen door metalen in de grond een geval / gevallen 
van ernstige bodemverontreiniging? 

Om bovenstaande onderzoeksvragen te beantwoorden zijn op het perceel aanvullend 
boringen gezet en analyses van grond uitgevoerd op de verdachte stoffen barium, lood 
en / of zink.  

Conform de Wet bodembescherming is er sprake van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging indien voor ten minste één stof de gemiddelde gemeten 
concentratie van minimaal 25 m3 hoger is dan de interventiewaarde. Indien de 
verontreiniging na 1987 is ontstaan dient de verontreiniging conform het zorgplicht-
beginsel uit de Wet bodembescherming onverwijld te worden opgeruimd, ongeacht de 
omvang van de verontreiniging. In het onderhavige geval wordt er echter van uitgegaan 
dat de verontreinigingen zijn ontstaan voor 1987. Op basis van informatie van de 
eigenaar van de locatie wordt er echter van uitgegaan dat de verontreiniging is ontstaan 
(ver) voor 1987.  
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4. VELDONDERZOEK 

4.1 Uitvoering veldonderzoek 

De veldwerkzaamheden zijn op 5 januari 2015 uitgevoerd onder begeleiding van een 
conform het Besluit bodemkwaliteit erkende medewerker van Terrascan B.V. conform 
protocol 2001 (zie bijlage 8). Ten behoeve van het bepalen van de horizontale omvang 
van de verontreinigingen zijn met een onderlinge afstand van 3,0 à 5,0 meter in totaal 
15 boringen geplaatst tot ca. 1,0 à 3,0 m - mv. (zie figuur 2, boringen 301 t/m 315). 

De verontreinigingen zijn in verticale richting reeds bij het voorgaande verkennend en 
nader bodemonderzoek in beeld gebracht. 

Het opgeboorde materiaal is beschreven aan de hand van textuur (korrel-
grootteverdeling), kleur, geur en eventuele bijzondere eigenschappen. Hierbij is de 
mogelijke aanwezigheid van een verontreiniging onderzocht aan de hand van de 
volgende waarnemingen: 

 - kleur:   het zien van opvallende of bodemvreemde kleuren. 
 - geur:    het waarnemen van opvallende of bodemvreemde geuren. 
 - olie:   door middel van onderdompeling van een verdacht stukje  

    bodemmateriaal in water kan aanwezigheid van olie worden 
    geconstateerd door het ontstaan van een dun filmlaagje op het 
    water. 

 - bodemvreemd   het aantreffen van bodemvreemd materiaal zoals puindeeltjes, 
   materiaal:  sintels/slakken, asbest, e.d. 

4.2 Resultaten veldonderzoek 

De bodemopbouw is weergegeven in de boorprofielen in bijlage 3. In de bodem zijn 
(plaatselijk onder een klinker en tegel) afwisselend siltig zand, zandige klei en kleiig 
veen aangetroffen tot de maximale einddiepte van de boringen (ca. 3,0 m - mv.). Ter 
plaatse van een deel van de boringen (301, 302, 304, 308, 312 en 315) is op diverse 
dieptes slak-, kool-, baksteen- en / of puinhoudende grond aangetroffen. In de 
bovengrond van boring 308 zijn tevens sporen ijzer waargenomen. De kleur van de 
grond was divers. In de boven- en ondergrond zijn geen bodemvreemde geuren of 
kleuren waargenomen. 

Tijdens het veldwerk is geen specifiek onderzoek gedaan naar asbest. Als tijdens het 
veldwerk asbestverdacht materiaal wordt aangetroffen, wordt hier echter wel melding 
van gemaakt. Bij een visuele inspectie tijdens het veldwerk van het onderhavige 
bodemonderzoek is in of op de bodem van de onderzoekslocatie geen asbestverdacht 
materiaal aangetroffen. 
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5. LABORATORIUMONDERZOEK 

5.1 Uitvoering laboratoriumonderzoek 

De monsters zijn in het laboratorium geanalyseerd op de parameters zoals aangegeven 
in de onderstaande tabel. Per boring is de grond uit de meest op bodemverontreiniging 
verdachte bodemlaag / bodemlagen geanalyseerd. 

Monstercode
(opmerking)

Boornummer
(traject in m-mv.)

Onderzochte parameters

Grond MM301
(kool- en puinhoudend zand)

302 
(kool- en puinhoudende klei)

MM303 
(klei)

304 
(slak-, kool- en puinhoudend zand)

MM306 
(zand) 

MM307
(zand)

308
(ijzer- en koolhoudend zand)

MM309
(zand)

MM310
(zand)

MM311
(zand)

312
(baksteenhoudend zand)

MM314
(klei)

MM315
(baksteenhoudende klei)

301 (0,20-1,00)

302 (0,50-1,00)

303 (0,00-1,00)

304 (1,50-2,00)

306 (0,10-1,00)

307 (0,10-1,00)

308 (0,10-0,30)

309 (0,10-1,00)

310 (0,10-1,00)

311 (0,10-1,00)

312 (0,10-0,50)

314 (0,00-1,50)

315 (0,50-1,50)

Barium, lood, zink 

Barium, lood, zink

Barium, lood, zink

Barium, lood, zink

Barium, lood, zink

Barium, lood, zink

Barium, lood, zink

Zink

Zink

Zink

Zink

Barium, lood, zink

Barium, lood, zink

De chemische analyses zijn uitgevoerd volgens NEN-normen of -richtlijnen door een 
laboratorium dat is geaccrediteerd volgens de door de Raad voor Accreditatie (RvA) 
gestelde criteria voor testlaboratoria conform ISO/IEC 17025:2005. Daar waar deze 
normen of richtlijnen ontbreken zijn door het laboratorium eigen methodes toegepast. 
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5.2 Resultaten laboratoriumonderzoek 

In bijlage 4 zijn de analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters 
opgenomen. De uit de chemische analyse verkregen waarden zijn getoetst aan de 
Circulaire bodemsanering en de Regeling bodemkwaliteit (zie bijlagen 5 en 6). 

Toetsing ten behoeve van vaststelling verontreinigingsgraad 
Voor het toetsen ten behoeve van het vaststellen van de verontreinigingsgraad van 
grond en / of grondwater is de volgende terminologie gehanteerd: 

 Achtergrondwaarden (A) voor grond: Landelijk geldende waarden voor een 
multifunctionele bodemkwaliteit die de grens vormen aan wat in het dagelijks 
gebruik ‘schone grond’ wordt genoemd. De achtergrondwaarden zijn vastgesteld 
op basis van gehalten aan stoffen zoals die voorkomen in de (onverdachte) 
bodem van natuur- en landbouwgronden. 

 Streefwaarden (S) voor grondwater: Landelijk geldende waarden die aangeven 
tot welke concentraties er sprake is van verwaarloosbare effecten op het milieu. 

 Tussenwaarden (T): Bij overschrijding van de tussenwaarden is nader 
onderzoek naar de aard, concentraties en omvang van de verontreiniging(en) 
noodzakelijk. De tussenwaarde bedraagt voor grond doorgaans het gemiddelde 
van de achtergrondwaarde en de interventiewaarde en voor grondwater het 
gemiddelde van de streefwaarde en de interventiewaarde. 

 Interventiewaarden (I): Landelijk geldende waarden die aangeven dat bij 
overschrijding sprake is van potentiële ernstige vermindering van de functionele 
eigenschappen die de bodem heeft voor mens, plant of dier, als bedoeld in de 
Wet bodembescherming. Er is sprake van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging indien voor ten minste één stof de gemiddelde gemeten 
concentratie van minimaal 25 m3 grond of 100 m3 grondwater (poriënverzadigd 
bodemvolume) hoger is dan de interventiewaarde. 

De achtergrondwaarden voor grond zijn opgenomen in de Regeling bodemkwaliteit. De 
streefwaarden voor grondwater en de interventiewaarden voor grond en grondwater zijn 
opgenomen in de Circulaire bodemsanering. Bij de toetsing en interpretatie van de 
analyseresultaten zijn de volgende aanduidingen gehanteerd: 

 - : kleiner of gelijk aan de achtergrondwaarde voor grond of de streefwaarde 
voor grondwater (= niet verontreinigd); 

 + : groter dan de achtergrondwaarde (grond) of streefwaarde (grondwater) 
en kleiner of gelijk aan de tussenwaarde (= licht verontreinigd); 

 ++ : groter dan de tussenwaarde en kleiner of gelijk aan de interventiewaarde 
(= matig verontreinigd); 

 +++ : groter dan interventiewaarde (= sterk verontreinigd). 

Toetsing ten behoeve van toepassing grond en / of baggerspecie 
Voor het toetsen ten behoeve van de toepassing van grond en / of baggerspecie op of 
in de bodem of in oppervlaktewater is de volgende terminologie gehanteerd: 
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 Achtergrondwaarden (A): Landelijk geldende waarden voor een multifunctionele 
bodemkwaliteit die de grens vormen aan wat in het dagelijks gebruik ‘schone 
grond of bagger’ wordt genoemd. De achtergrondwaarden zijn vastgesteld op 
basis van gehalten aan stoffen zoals die voorkomen in de (onverdachte) bodem 
van natuur- en landbouwgronden. 

 Maximale waarden bodemfunctieklasse wonen (MW) en industrie (MI): Landelijk 
vastgestelde generieke waarden voor de bodemkwaliteit die voor een groep van 
bodemfuncties in algemene zin de bovengrens aangeeft van wat als een 
duurzaam geschikte toestand wordt beschouwd. 

 Maximale waarden bodemkwaliteitsklasse wonen (MW) en industrie (MI): 
Landelijk vastgestelde generieke waarden voor klassen waarin de actuele 
bodemkwaliteit kan worden ingedeeld. De bovengrens van deze klassen die de 
actuele bodemkwaliteit weergeven komt overeen met de overeenkomstige 
bodemfunctieklassen die de gewenste kwaliteit weergeven. 

 Maximale waarden kwaliteitsklasse A (MA) en B (MB): Bij toepassing van grond 
of baggerspecie op de waterbodem worden de kwaliteitsklassen A en B 
gehanteerd. 

 Interventiewaarden (I): Landelijk geldende waarden die aangeven dat bij 
overschrijding sprake is van potentiële ernstige vermindering van de functionele 
eigenschappen die de bodem heeft voor mens, plant of dier, als bedoeld in de 
Wet bodembescherming (zie ook ‘Toetsing ten behoeve van vaststelling 
verontreinigingsgraad’).

 Lokale maximale waarden: Lokaal vastgestelde waarden voor de bodemkwaliteit 
waaraan de toe te passen grond en baggerspecie moet voldoen. Bij het 
vaststellen van deze waarden is door het bevoegd gezag rekening gehouden 
met de actuele bodemkwaliteit en de risico’s voor de bodemfunctie ter plaatse. 
Aangezien de hergebruikslocatie van de grond bij het opstellen van de 
onderhavige rapportage niet bij ons bekend was, is hier geen rekening mee 
gehouden. Derhalve zijn de analyseresultaten uitsluitend getoetst aan de 
generieke (landelijke) maximale waarden. Mogelijk zijn in het bodembeheerplan 
en de bodemkwaliteitskaart van de gemeente waar de grond zal worden 
toegepast afwijkende maximale hergebruikswaarden opgenomen. 

De landelijke generieke toetsingswaarden voor grond en baggerspecie (achtergrond-
waarden en maximale waarden) zijn opgenomen in de Regeling bodemkwaliteit. Bij de 
toetsing en interpretatie van de analyseresultaten zijn de volgende aanduidingen 
gehanteerd: 

 - : kleiner of gelijk aan de achtergrondwaarde (klasse vrij toepasbaar); 
● : groter dan de achtergrondwaarde en kleiner of gelijk aan de maximale 

waarde bodemfunctieklasse of bodemkwaliteitsklasse wonen (klasse 
wonen); 

●● : groter dan de maximale waarde bodemfunctieklasse of bodemkwaliteits-
klasse wonen en kleiner of gelijk aan de maximale waarde bodemfunctie-
klassen of bodemkwaliteitsklasse industrie (klasse industrie); 

●●● : groter dan de maximale waarde bodemfunctieklasse of bodemkwaliteits-
klasse industrie (klasse niet toepasbaar). 
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De klassenindeling van de grond is indicatief, aangezien niet conform het protocol uit 
de Regeling bodemkwaliteit voor het uitvoeren van een partijkeuring is bemonsterd en 
geanalyseerd. 

Bodemtypecorrectie 
De toetsingswaarden voor grond en baggerspecie zijn bodemtype-afhankelijk en 
gebaseerd op een standaardbodem met een organische stofgehalte van 10 gew.% en 
een lutumgehalte van 25 gew.%. Bij de toetsing van de analyseresultaten van grond en 
baggerspecie dienen derhalve de gemeten concentraties middels een bodemtype-
correctie te worden omgerekend naar standaardbodem. 

De resultaten van de analyses en toetsingen zijn samengevat weergegeven in tabel 1. 
De naar standaardbodem omgerekende concentraties zijn eveneens weergegeven in 
tabel 1. De analyseresultaten van de grond van het voorgaande verkennend en nader 
bodemonderzoek zijn weergegeven in § 2.2 en tabel 2. De toetsingswaarden zijn 
opgenomen in bijlage 5 en 6. 
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6. INTERPRETATIE VAN DE RESULTATEN 

6.1 Verontreinigingssituatie 

In de kool- slak- en puinhoudende grond van diverse aanvullende boringen ten westen 
van de bunker (onder klinkerpad en ter plaatse van demping van de watergang) zijn bij 
het aanvullend onderzoek lichte tot sterke verontreinigingen door barium, lood en / of 
zink aangetoond (zie tabel 1). 

In de grond ten oosten van de bunker zijn in de grond geen verontreinigingen door zink 
aangetoond. 

Op basis van de analyseresultaten van het voorgaande verkennend en nader bodem-
onderzoek en het onderhavige aanvullende nader bodemonderzoek zijn voor de 
verontreinigingen door barium, lood en zink de globale verontreinigingscontouren 
bepaald. In figuur 2 zijn op basis van van (indicatieve) inter- en extrapolatie, zintuiglijke 
waarnemingen en interpretatie van de analyseresultaten deze contouren weergegeven. 

Binnen de aangegeven contouren is de grond matig (> tussenwaarde) tot sterk (> 
interventiewaarde) verontreinigd door barium, lood en / of zink. Uit de analyses ten 
behoeve van de uitgevoerde bodemonderzoeken is gebleken dat de verontreinigingen 
door metalen zeer heterogeen in de bodem aanwezig zijn (zie tabel 1 en 2) en 
samenhangen met de aangetroffen bodemvreemde materialen. 

De bodemvreemde materialen zijn aangetroffen in de gedempte watergang, in 
bodemlagen onder het klinkerpad en in een gebied ten oosten van de bunker. In 
onderhavig onderzoek kan geconcludeerd worden dat de verontreinigingscontouren 
globaal gelijk zijn aan de contouren van de slak-, kool- en baksteenhoudende grond. 

De aanwezigheid van de bodemvreemde materialen wordt gerelateerd aan de historie 
van de onderzoekslocatie als gemeentewerf en dempingslocatie en de aanwezigheid 
van een verhard pad.  

Voor de gedetailleerde resultaten en toetsing van de waarden wordt verwezen naar 
tabel 1 en 2 en bijlagen 4, 5 en 6. 

6.2 Omvang en ernst van de verontreinigingen 

Er wordt geconcludeerd dat er ten westen van de bunker (klinkerpad en gedempte 
watergang) een geval van ernstige bodemverontreiniging (door barium, lood en zink) 
aanwezig is. De totale hoeveelheid verontreinigde grond binnen deze contour bedraagt 
minimaal ca. 330 m2 x 0,7 m = 230 m3. Er wordt van uitgegaan dat hiervan minstens 
100 m3 grond sterk verontreinigd is. De verontreinigingen door barium, lood en zink zijn 
in noordelijke richting analytisch en zintuiglijk ingeperkt. De verontreinigingen in de 
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gedempte sloot zijn in zuidelijke richting niet ingeperkt. De locatie van de gedempte 
watergang en het klinkerpad wordt beschouwd als één verontreinigingsspot.  

Ten oosten van de bunker is vermoedelijk geen sprake van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging door zink. Er wordt uitgegaan van de aanwezigheid van ca. 20 
m3 (40 m2 x 0,5 m) matig tot sterk verontreinigde grond. De verontreiniging door zink is 
analytisch en zintuiglijk ingeperkt en wordt beschouwd als een separate veront-
reinigingsspot, aangezien er naar onze mening geen sprake is van een organi-
satorische samenhang tussen deze verontreinigingsspot en de verontreinigingen ter 
plaatse van de gedempte watergang en het klinkerpad. 

Indien de verontreiniging is ontstaan na 1987 dient de verontreiniging conform het 
zorgplichtbeginsel uit de Wet bodembescherming onverwijld te worden opgeruimd. Op 
basis van informatie van de eigenaar van de locatie wordt er echter van uitgegaan dat 
de verontreiniging is ontstaan (ver) voor 1987 en dat het zorgplichtbeginsel in de 
onderhavige situatie niet van toepassing is. 

6.3 Risicobeoordeling 

Bij een geval van ernstige bodemverontreiniging zijn er potentiële risico’s voor mens 
(volksgezondheid) en milieu (ecologische en verspreidingsrisico’s). Of er op de locatie 
sprake is van onaanvaardbare risico’s voor mens en milieu dient beoordeeld te worden 
aan de hand van de Circulaire bodemsanering. Bij de beoordeling van de situatie dient 
rekening te worden gehouden met locatiespecifieke omstandigheden. 

Voor de verontreiniging door barium, lood en zink ten westen van de bunker is met 
behulp van de computermodule Sanscrit een risicobeoordeling uitgevoerd (zie bijlage 
7). Het programma berekent aan de hand van de aangetroffen verontreinigingssituatie, 
de bodemspecifieke eigenschappen van de locatie en de gebruiksfunctie van het 
perceel de humane, ecologische en verspreidingsrisico’s.

Er is voor gekozen om invoerconcentraties barium, lood en zink uit grond te gebruiken 
die de tussenwaarden overschrijden. Door deze concentraties te toetsen wordt een 
mogelijke overschatting van de blootstellingsrisico’s voorkomen. Als invoerconcen-
traties voor barium, lood en zink ten westen van de bunker zijn respectievelijk 457 
mg/kgds, 613 mg/kgds en 670 mg/kgds gehanteerd (het gemiddelde van de 
concentraties boven de tussenwaarden).  

Geconcludeerd wordt dat bij de aangetoonde verontreinigingssituatie door de 
parameters barium, lood en zink onder het klinkerpad en ter plaatse van de gedempte 
watergang (ten westen van de bunker) bij de huidige gebruiksfunctie onaanvaardbare 
humane risico’s aanwezig zijn. Uit de standaard risicobeoordeling (stap 2) blijkt dat er 
sprake is van mogelijke onaanvaardbare humane risico’s voor de parameter lood. Voor 
de parameter lood is derhalve tevens een uitgebreide humane risicobeoordeling 
uitgevoerd (stap 3). Uit de uitgebreide humane risicobeoordeling blijkt eveneens dat er 
sprake is van onaanvaardbare humane risico’s. Er is bij de huidige gebruiksfunctie 
geen sprake van ecologische of verspreidingsrisico’s.
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Alhoewel ten oosten van de bunker geen sprake is van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging, is hier voor de volledigheid van het onderzoek toch een risico-
beoordeling uitgevoerd. Als invoerconcentratie voor zink ten oosten van de bunker is 
468 mg/kgds gehanteerd. Geconcludeerd wordt dat bij de aangetoonde veront-
reinigingssituatie door zink ten oosten van de bunker géén onaanvaardbare humane, 
ecologische en verspreidingsrisico’s aanwezig zijn.

6.4 Spoedeisendheid van de sanering 

Op basis van de resultaten van de risicobeoordeling wordt gesteld dat de sanering van 
de bodemverontreiniging ten westen van de bunker spoedeisend is. Over de mate van 
spoedeisendheid van de sanering ter plaatse van het klinkerpad en de gedempte 
watergang kan het bevoegd gezag een definitieve uitspraak doen.  

6.5 Conclusie en advies 

Op basis van de resultaten van veld- en laboratoriumonderzoek wordt geconcludeerd 
dat er ter plaatse van de gedempte watergang en het klinkerpad sprake is van één 
geval van ernstige bodemverontreiniging door metalen in de grond (minstens 100 m3

sterk verontreinigde grond), waarvoor conform de Wet bodembescherming een 
saneringsnoodzaak bestaat. De sanering wordt op basis van een risicobeoordeling 
voorlopig als spoedeisend aangemerkt. Het bevoegd gezag kan een definitieve 
uitspraak doen over de spoedeisendheid van de sanering.  

Ten oosten van de bunker is geen sprake van een ernstig geval van bodem-
verontreiniging (< 25 m3 sterk verontreinigde grond).  

De noodzaak tot het verder inperken van de verontreiniging ter plaatse van de 
gedempte watergang in zuidelijke richting is afhankelijk van geplande ontwikkelingen op 
deze locatie. Aangezien op dit terreindeel  vooralsnog geen bouw- of grondwerkzaam-
heden zijn voorzien, wordt nader onderzoek thans niet noodzakelijk geacht. Aangezien 
door de opdrachtgever is aangegeven dat de toekomstige bouwlocatie op het noordelijk 
deel van het terrein ligt, nemen wij aan dat onderhavig onderzoek een voldoende beeld 
schetst inzake de omvang van de verontreinigingen binnen het beoogde werkgebied. 

De gedempte watergang heeft op basis van de verkregen informatie een diverse 
dempingsgeschiedenis. Op het zuidelijk deel van de locatie is tijdens het eerder 
uitgevoerde verkennend bodemonderzoek geen dempingsmateriaal aangetroffen. 
Tevens hebben de in het verkennend bodemonderzoek uitgevoerde grondanalyses 
uitgewezen dat er ter plaatse van dit deel van de watergang geen significante 
bodemverontreiniging aanwezig is. Mogelijk bestaat er derhalve binnen de contour van 
de gedempte watergang een heterogene verontreinigingssituatie. 

Voor de (eventuele) toekomstige sanering van de verontreinigingen wordt als volgt 
geadviseerd: 
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 Ter plaatse van de verontreinigingen in de gedempte watergang op het westelijk 
terreindeel wordt geadviseerd een scheidingsdoek en daarboven een leeflaag 
aan te brengen. De dikte van de aan te brengen leeflaag dient te worden 
afgestemd met het bevoegd gezag; 

 Bij de verontreinigingen ter plaatse van het klinkerpad ten westen van de bunker 
wordt geadviseerd het pad te verwijderen, een scheidingsdoek aan te brengen 
en daarboven de verontreiniging duurzaam te verharden (met bijvoorbeeld 
asfalt); 

 Betreffende de verontreiniging ten oosten van de bunker wordt geadviseerd 
deze geheel te ontgraven en af te voeren naar een erkende verwerker of 
stortlocatie. 

Geadviseerd wordt om voorafgaand aan een sanering een saneringsplan op te stellen 
of een melding in het kader van het Besluit Uniforme Saneringen (BUS) te verrichten bij 
het bevoegd gezag (provincie Utrecht). Tevens wordt geadviseerd, voorafgaand aan de 
aanvraag van een omgevingsvergunning ten behoeve van de bouw van het woonhuis, 
onderhavige en voorgaande rapportage voor te leggen aan het bevoegd gezag.  

Tijdens de uitgevoerde bodemonderzoeken is geen specifiek onderzoek gedaan naar 
asbest. Als tijdens het veldwerk asbestverdacht materiaal wordt aangetroffen, wordt 
hier echter wel melding van gemaakt. Bij een globale visuele inspectie tijdens het 
veldwerk van het voorgaande en onderhavige bodemonderzoek is in of op de bodem 
van de onderzoekslocatie geen asbestverdacht materiaal aangetroffen. Mogelijk is 
voorafgaand aan een eventuele bodemsanering vanuit arbohygiënisch oogpunt of op 
verzoek van het bevoegd gezag nog een onderzoek naar asbest in bodem 
noodzakelijk. 
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7. SAMENVATTING 

Terrascan B.V. heeft in opdracht van de heer B. Ruiter in de periode december 2014 - 
februari 2015 een aanvullend nader bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van de 
Boslaan 13 te Vreeland. 

Het nader onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de verkoop van het terrein en de 
daaropvolgende aanvraag van een omgevingsvergunning ten behoeve van 
voorgenomen nieuwbouw van een woonhuis op de locatie. Op het terrein is door 
Terrascan B.V. in februari t/m mei 2014 een verkennend en nader bodemonderzoek 
uitgevoerd. In dit onderzoek is vastgesteld dat de grond sterk verontreinigd is door 
barium, lood en zink. 

Het doel van het onderzoek was het vaststellen van de aard en de omvang van de in het 
reeds uitgevoerde bodemonderzoek aangetoonde sterke en matige verontreinigingen 
door metalen, teneinde te bepalen of er op onderhavige locaties sprake is van één of 
meerdere gevallen van ernstige bodemverontreiniging (meer dan 25 m3 sterk 
verontreinigde grond). 

De onderzoekslocatie betreft een deel van een landelijk recreatieterrein ter grootte van 
ca. 3.000 m2. Op de onderzoekslocatie bevinden zich thans diverse stacaravans, 
vakantiehuisjes en een bunker. In de toekomst zullen enkele vakantiehuisjes worden 
verwijderd ten behoeve van de nieuwbouw van een woonhuis op het noordelijk deel 
van de locatie. De bodem van de onderzoekslocatie is gedeeltelijk verhard met klinkers 
en tegels en grotendeels onverhard. 

De resultaten van het aanvullend nader bodemonderzoek worden als volgt 
samengevat: 

• In de bodem zijn (plaatselijk onder een klinker en tegel) afwisselend siltig zand, 
zandige klei en kleiig veen aangetroffen tot de maximale einddiepte van de 
boringen (ca. 3,0 m - mv.). Ter plaatse van een deel van de boringen is op 
diverse dieptes slak-, kool-, baksteen-, ijzer- en / of puinhoudende grond 
aangetroffen. 

• In de kool- slak- en puinhoudende grond ten westen van de bunker (onder 
klinkerpad en ter plaatse van demping van de watergang) zijn bij het aanvullend 
nader bodemonderzoek lichte tot sterke verontreinigingen door barium, lood en / 
of zink aangetoond. 

• In de grond ten oosten van de bunker zijn bij het aanvullend nader 
bodemonderzoek in de grond geen verontreinigingen door zink aangetoond. 

Op basis van de resultaten van veld- en laboratoriumonderzoek wordt geconcludeerd 
dat er ter plaatse van de gedempte watergang en het klinkerpad sprake is van één 
geval van ernstige bodemverontreiniging door metalen in de grond (minstens 100 m3

sterk verontreinigde grond), waarvoor conform de Wet bodembescherming een 
saneringsnoodzaak bestaat. De sanering wordt op basis van een risicobeoordeling 
voorlopig als spoedeisend aangemerkt. Het bevoegd gezag kan een definitieve 
uitspraak doen over de spoedeisendheid van de sanering.  
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Ten oosten van de bunker is geen sprake van een ernstig geval van bodem-
verontreiniging (< 25 m3 sterk verontreinigde grond).  

De noodzaak tot het verder inperken van de verontreiniging ter plaatse van de 
gedempte watergang in zuidelijke richting is afhankelijk van geplande ontwikkelingen op 
deze locatie. Aangezien op dit terreindeel  vooralsnog geen bouw- of grondwerkzaam-
heden zijn voorzien, wordt nader onderzoek thans niet noodzakelijk geacht. Aangezien 
door de opdrachtgever is aangegeven dat de toekomstige bouwlocatie op het noordelijk 
deel van het terrein ligt, nemen wij aan dat onderhavig onderzoek een voldoende beeld 
schetst inzake de omvang van de verontreinigingen binnen het beoogde werkgebied. 

De gedempte watergang heeft op basis van de verkregen informatie een diverse 
dempingsgeschiedenis. Op het zuidelijk deel van de locatie is tijdens het eerder 
uitgevoerde verkennend bodemonderzoek geen dempingsmateriaal aangetroffen. 
Tevens hebben de in het verkennend bodemonderzoek uitgevoerde grondanalyses 
uitgewezen dat er ter plaatse van dit deel van de watergang geen significante 
bodemverontreiniging aanwezig is. Mogelijk bestaat er derhalve binnen de contour van 
de gedempte watergang een heterogene verontreinigingssituatie. 

Voor de (eventuele) toekomstige sanering van de verontreinigingen wordt als volgt 
geadviseerd: 

• Ter plaatse van de verontreinigingen in de gedempte watergang op het westelijk 
terreindeel wordt geadviseerd een scheidingsdoek en daarboven een leeflaag 
aan te brengen. De dikte van de aan te brengen leeflaag dient te worden 
afgestemd met het bevoegd gezag; 

• Bij de verontreinigingen ter plaatse van het klinkerpad ten westen van de bunker 
wordt geadviseerd het pad te verwijderen, een scheidingsdoek aan te brengen 
en daarboven de verontreiniging duurzaam te verharden (met bijvoorbeeld 
asfalt); 

• Betreffende de verontreiniging ten oosten van de bunker wordt geadviseerd 
deze geheel te ontgraven en af te voeren naar een erkende verwerker of 
stortlocatie. 

Geadviseerd wordt om voorafgaand aan een sanering een saneringsplan op te stellen 
of een melding in het kader van het Besluit Uniforme Saneringen (BUS) te verrichten bij 
het bevoegd gezag (provincie Utrecht). Tevens wordt geadviseerd, voorafgaand aan de 
aanvraag van een omgevingsvergunning ten behoeve van de bouw van het woonhuis, 
onderhavige en voorgaande rapportage voor te leggen aan het bevoegd gezag.  

Tijdens de uitgevoerde bodemonderzoeken is geen specifiek onderzoek gedaan naar 
asbest. Als tijdens het veldwerk asbestverdacht materiaal wordt aangetroffen, wordt 
hier echter wel melding van gemaakt. Bij een globale visuele inspectie tijdens het 
veldwerk van het voorgaande en onderhavige bodemonderzoek is in of op de bodem 
van de onderzoekslocatie geen asbestverdacht materiaal aangetroffen. Mogelijk is 
voorafgaand aan een eventuele bodemsanering vanuit arbohygiënisch oogpunt of op 
verzoek van het bevoegd gezag nog een onderzoek naar asbest in bodem 
noodzakelijk.    
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TABEL 1. 

Analyseresultaten en toetsing grond (aanvullend nader bodem-
onderzoek)  

TABEL 2. 

Analyseresultaten en toetsing grond (verkennend en nader 
bodemonderzoek) 



60,6 n.v.t. 63,3 n.v.t. 76,9 n.v.t.

14 (3) 10 6,5 (4) 10 6,5 (4) 10

2,5 (3) 25 30 (4) 25 30 (4) 25

440 1600 +++ 180 160 140 120

1200 1500 +++ ●●● 400 390 ++ ●● 26 26 - -

1000 1800 +++ ●●● 360 340 + ●● 78 73 - -

A
- T
+ I

++ MW
+++ MI

rg
--

- m - mv.
●
●●
●●●

(1)
(2)
(3)

(4)

tussenwaarde

verkennend en nader bodemonderzoek (kenmerk T.14.7402 / T.14.7502)
Voor de toetsing is gebruik gemaakt van het organische stof- en lutumgehalte van mengmonster MM03 uit het voorgaande 
verkennend en nader bodemonderzoek (kenmerk T.14.7402 / T.14.7502)

Indicatieve indeling in bodemkwaliteitsklassen ten behoeve van hergebruik van de grond.

interventiewaarde
maximale waarde wonen
maximale waarde industrie
rapportagegrens uit AS3000
niet geanalyseerd
meter beneden maaiveld

Omgerekend naar standaardbodem (organische stof = 10 gew.%ds en lutum = 25 gew.%ds).

Voor de toetsing is gebruik gemaakt van het organische stof- en lutumgehalte van mengmonster MM02 uit het voorgaande 

groter dan MW, kleiner dan of gelijk aan MI

gecorrigeerde

waarde (1)

kleiner dan A

Klassenindeling Bbk (2) n.v.t. n.v.t.

Barium

Metalen (mg/kgds)

Lood

waardewaarde (1)

Zink

groter dan T, kleiner dan of gelijk aan I
groter dan I

achtergrondwaarde

zz

zz

gemeten gemeten gemetengecorrigeerde

303 (0,00-0,50)

303 (0,50-1,00)

301 (0,20-0,70) zz

301 (0,70-1,00)(traject in m - mv.)

gecorrigeerde

zz

zz

302

puin- en koolhoudende klei

Tabel 1. Analyseresultaten en toetsing grond (1/5)

puin- en koolhoudend zand

MM303

klei

Monstersamenstelling

RF 811 Toetsing grond R20 04-12-14

zz

groter dan MI

Toetsing Circulaire bodemsanering:

Toetsing Besluit bodemkwaliteit:

waarde

groter dan A, kleiner dan of gelijk aan MW

groter dan A, kleiner dan of gelijk aan T

n.v.t.

kleiner dan A

Mengmonster / boring

(opmerking)

waarde

MM301

302 (0,50-1,00)

zz

waarde (1)

Lutum (gew.%ds)

Droge stof (gew.%)

Organische stof (gew.%ds)

_______________________________________________________________________________________
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61,2 n.v.t. 82,7 n.v.t. 84,5 n.v.t.

14 (3) 10 14 (3) 10 14 (3) 10

2,5 (3) 25 2,5 (3) 25 2,5 (3) 25

510 1900 +++ < 20 < rg < 20 < rg

400 510 ++ ●● < 10 < rg - - < 10 < rg - -

900 1600 +++ ●●● < 20 < rg - - < 20 < rg - -

A
- T
+ I

++ MW
+++ MI

rg
--

- m - mv.
●
●●
●●●

(1)
(2)
(3)

Omgerekend naar standaardbodem (organische stof = 10 gew.%ds en lutum = 25 gew.%ds).

groter dan MW, kleiner dan of gelijk aan MI

groter dan A, kleiner dan of gelijk aan T
groter dan T, kleiner dan of gelijk aan I
groter dan I

achtergrondwaarde
tussenwaarde

gecorrigeerde

waarde (1)

kleiner dan A

Klassenindeling Bbk (2) n.v.t. n.v.t.

Barium

Metalen (mg/kgds)

Lood

waardewaarde (1)

Zink

interventiewaarde

zz

zz

gemeten gemeten gemetengecorrigeerde

307 (0,10-0,60)

307 (0,60-1,00)

304 (1,50-2,00) zz

zz(traject in m - mv.)

gecorrigeerde

zz

zz

MM306

zand

Tabel 1. Analyseresultaten en toetsing grond (2/5)

puin-, slak en koolhoudend zand

MM307

zand

Monstersamenstelling

RF 811 Toetsing grond R20 04-12-14

zz

groter dan MI

Toetsing Circulaire bodemsanering:

Toetsing Besluit bodemkwaliteit:

waarde

groter dan A, kleiner dan of gelijk aan MW

Voor de toetsing is gebruik gemaakt van het organische stof- en lutumgehalte van mengmonster MM02 uit het voorgaande 
verkennend en nader bodemonderzoek (kenmerk T.14.7402 / T.14.7502)

Indicatieve indeling in bodemkwaliteitsklassen ten behoeve van hergebruik van de grond.

maximale waarde wonen
maximale waarde industrie
rapportagegrens uit AS3000
niet geanalyseerd
meter beneden maaiveld

n.v.t.

kleiner dan A

Mengmonster / boring

(opmerking)

waarde

304

306 (0,10-0,50)

306 (0,50-1,00)

waarde (1)

Lutum (gew.%ds)

Droge stof (gew.%)

Organische stof (gew.%ds)

_______________________________________________________________________________________
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78,5 n.v.t. 81,2 n.v.t. 80,2 n.v.t.

14 (3) 10 14 (3) 10 14 (3) 10

2,5 (3) 25 2,5 (3) 25 2,5 (3) 25

240 880 -- -- -- --

150 190 + ● -- -- -- --

150 270 + ●● < 20 < rg - - < 20 < rg - -

A
- T
+ I

++ MW
+++ MI

rg
--

- m - mv.
●
●●
●●●

(1)
(2)
(3)

groter dan I

groter dan A, kleiner dan of gelijk aan MW
kleiner dan A

n.v.t.

Indicatieve indeling in bodemkwaliteitsklassen ten behoeve van hergebruik van de grond.

interventiewaarde
maximale waarde wonen
maximale waarde industrie
rapportagegrens uit AS3000
niet geanalyseerd
meter beneden maaiveld

Omgerekend naar standaardbodem (organische stof = 10 gew.%ds en lutum = 25 gew.%ds).

groter dan MW, kleiner dan of gelijk aan MI

groter dan A, kleiner dan of gelijk aan T
groter dan T, kleiner dan of gelijk aan I

achtergrondwaarde
tussenwaarde

gecorrigeerde

waarde (1)

Lutum (gew.%ds)

Barium

Droge stof (gew.%)

Organische stof (gew.%ds)

Metalen (mg/kgds)

Lood

waarde (1) waarde waarde (1)

Klassenindeling Bbk (2) n.v.t.

310 (0,10-0,50)

310 (0,50-1,00)

308 (0,10-0,30) zz

zz zz

gemeten gemeten gemetengecorrigeerde

(traject in m - mv.)

gecorrigeerde

waarde

Voor de toetsing is gebruik gemaakt van het organische stof- en lutumgehalte van mengmonster MM02 uit het voorgaande 
verkennend en nader bodemonderzoek (kenmerk T.14.7402 / T.14.7502)

MM309

zand

MM310

zand

Zink

Monstersamenstelling zz

zz

309 (0,10-0,50)

309 (0,50-1,00)

zz

RF 811 Toetsing grond R20 04-12-14

Tabel 1. Analyseresultaten en toetsing grond (3/5)

zz

groter dan MI

Toetsing Circulaire bodemsanering:

Toetsing Besluit bodemkwaliteit:

n.v.t.

kleiner dan A

Mengmonster / boring

(opmerking)

waarde

308

kool- en ijzerhoudend zand

_______________________________________________________________________________________
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81,0 n.v.t. 83,3 n.v.t. 49,8 n.v.t.

14 (3) 10 14 (3) 10 6,5 (4) 10

2,5 (3) 25 2,5 (3) 25 30 (4) 25

-- -- -- -- 390 340

-- -- -- -- 230 230 + ●●
< 20 < rg - - 55 98 - - 560 520 ++ ●●

A
- T
+ I

++ MW
+++ MI

rg
--

- m - mv.
●
●●
●●●

(1)
(2)
(3)

(4)

Voor de toetsing is gebruik gemaakt van het organische stof- en lutumgehalte van mengmonster MM02 uit het voorgaande 
verkennend en nader bodemonderzoek (kenmerk T.14.7402 / T.14.7502)
Voor de toetsing is gebruik gemaakt van het organische stof- en lutumgehalte van mengmonster MM03 uit het voorgaande 
verkennend en nader bodemonderzoek (kenmerk T.14.7402 / T.14.7502)

Indicatieve indeling in bodemkwaliteitsklassen ten behoeve van hergebruik van de grond.

waarde waarde (1)

Lutum (gew.%ds)

Omgerekend naar standaardbodem (organische stof = 10 gew.%ds en lutum = 25 gew.%ds).

waarde (1)

groter dan MW, kleiner dan of gelijk aan MI

groter dan A, kleiner dan of gelijk aan T
groter dan T, kleiner dan of gelijk aan I
groter dan I

achtergrondwaarde
tussenwaarde
interventiewaarde
maximale waarde wonen

kleiner dan A
groter dan A, kleiner dan of gelijk aan MW

Klassenindeling Bbk (2) n.v.t. n.v.t.

meter beneden maaiveld

maximale waarde industrie
rapportagegrens uit AS3000
niet geanalyseerd

312

baksteenhoudend zand

Tabel 1. Analyseresultaten en toetsing grond (4/5)

MM311

zand

MM314

klei

RF 811 Toetsing grond R20 04-12-14

zz

zz zz

groter dan MI

Toetsing Circulaire bodemsanering:

Toetsing Besluit bodemkwaliteit:

waarde

gemeten gemetengecorrigeerde

311 (0,50-1,00)(traject in m - mv.)

Barium

kleiner dan A

Mengmonster / boring

(opmerking)

zz

zz

zz

312 (0,10-0,50)

zz

zz

Droge stof (gew.%)

Organische stof (gew.%ds)

Metalen (mg/kgds)

Monstersamenstelling zz

waarde

gecorrigeerde

waarde (1)

n.v.t.

zz

zz

gemeten

314 (0,00-0,50)

314 (0,50-1,00)

314 (1,00-1,50)

311 (0,10-0,50) zz

Lood

Zink

gecorrigeerde
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61,5 n.v.t. 0,0 n.v.t. 0,0 n.v.t.

6,5 (3) 10 -- 10 -- 10

30 (3) 25 -- 25 -- 25

160 140 -- -- -- --

280 280 + ●● -- -- -- --

290 270 + ●● -- -- -- --

A
- T
+ I

++ MW
+++ MI

rg
--

- m - mv.
●
●●
●●●

(1)
(2)
(3)

n.v.t.

kleiner dan A

Mengmonster

(opmerking)

waarde

MM315

zz

zz

waarde (1)

Lutum (gew.%ds)

Droge stof (gew.%)

Organische stof (gew.%ds)

Monstersamenstelling

RF 811 Toetsing grond R20 04-12-14

zz

groter dan MI

Toetsing Circulaire bodemsanering:

Toetsing Besluit bodemkwaliteit:

waarde

(leeg)

0

Tabel 1. Analyseresultaten en toetsing grond (5/5)

baksteenhoudende klei

0

0

zz

zz

gemeten gemeten gemetengecorrigeerde

zz

zz

315 (0,50-1,00) zz

315 (1,00-1,50)(traject in m - mv.)

gecorrigeerde

zz

zz

groter dan A, kleiner dan of gelijk aan MW

achtergrondwaarde
tussenwaarde

gecorrigeerde

waarde (1)

kleiner dan A

Klassenindeling Bbk (2) n.v.t. n.v.t.

Barium

Metalen (mg/kgds)

Lood

waardewaarde (1)

Zink

Voor de toetsing is gebruik gemaakt van het organische stof- en lutumgehalte van mengmonster MM03 uit het voorgaande 
verkennend en nader bodemonderzoek (kenmerk T.14.7402 / T.14.7502)

Indicatieve indeling in bodemkwaliteitsklassen ten behoeve van hergebruik van de grond.

interventiewaarde
maximale waarde wonen
maximale waarde industrie
rapportagegrens uit AS3000
niet geanalyseerd
meter beneden maaiveld

Omgerekend naar standaardbodem (organische stof = 10 gew.%ds en lutum = 25 gew.%ds).

groter dan MW, kleiner dan of gelijk aan MI

groter dan A, kleiner dan of gelijk aan T
groter dan T, kleiner dan of gelijk aan I
groter dan I

_______________________________________________________________________________________
T.14.7742 / N.O. 'Boslaan 13' te Vreeland



77,3 n.v.t. 59,1 n.v.t. 67,6 n.v.t.

3,6 10 14 10 6,5 10

17 25 2,5 25 30 25

94 130 330 1200 +++ 200 170

0,20 0,26 - - 0,68 0,75 + ● < 0,20 < rg - -

7,5 10,0 - - 8,4 28 + ● 11 9,5 - -

17 22 - - 49 71 + ●● 27 26 - -

0,09 0,10 - - 0,31 0,40 + ● 0,23 0,22 + ●
39 47 - - 320 410 ++ ●● 170 170 + ●

< 0,50 < rg - - 2,0 2,0 + ● 1,0 1,0 - -

24 31 - - 22 62 + ●● 30 26 - -

81 110 - - 400 710 ++ ●● 140 130 - -

< 0,01 < rg 0,14 0,10 < 0,01 < rg

0,03 0,03 0,56 0,40 0,06 0,06

0,11 0,11 2,7 1,9 0,19 0,19

0,24 0,24 5,1 3,7 0,47 0,47

0,11 0,11 3,1 2,2 0,24 0,24

0,12 0,12 3,0 2,2 0,24 0,24

0,12 0,12 3,0 2,2 0,22 0,22

0,11 0,11 1,9 1,4 0,16 0,16

0,09 0,09 1,9 1,4 0,14 0,14

0,10 0,10 2,0 1,4 0,16 0,16

1,0 1,0 - - 23 17 + ●● 1,9 1,9 + ●

< 1,0 < rg < 1,0 < rg < 1,0 < rg

< 1,0 < rg < 1,0 < rg < 1,0 < rg

< 1,0 < rg < 1,0 < rg < 1,0 < rg

< 1,0 < rg < 1,0 < rg < 1,0 < rg

< 1,0 < rg < 1,0 < rg < 1,0 < rg

< 1,0 < rg < 1,0 < rg < 1,0 < rg

< 1,0 < rg < 1,0 < rg < 1,0 < rg

< 7,0 < rg - - < 7,0 < rg - - < 7,0 < rg - -

< 5,0 < rg 7,0 5,0 < 5,0 < rg

< 5,0 < rg 74 53 < 5,0 < rg

21 58 110 79 13 20

11 31 49 35 8,0 12

30 83 - - 240 170 - - 20 31 - -

A
- T
+ I

++ MW
+++ MI

rg
--

- m - mv.
●
●●
●●●

(1)
(2) Indicatieve indeling in bodemkwaliteitsklassen ten behoeve van hergebruik van de grond.

interventiewaarde
maximale waarde wonen
maximale waarde industrie
rapportagegrens uit AS3000
niet geanalyseerd
meter beneden maaiveld

Omgerekend naar standaardbodem (organische stof = 10 gew.%ds en lutum = 25 gew.%ds).

waarde (1)

groter dan MW, kleiner dan of gelijk aan MI

Fractie C10 - C12

groter dan A, kleiner dan of gelijk aan T
groter dan T, kleiner dan of gelijk aan I
groter dan I

achtergrondwaarde
tussenwaarde

PCB 180

PCB 153

PCB som 7

waarde waarde

gecorrigeerde

waarde (1)

kleiner dan A
groter dan A, kleiner dan of gelijk aan MW

Cadmium

Kwik

Klassenindeling BBK (2) vrij toepasbaar industrie

Minerale olie (mg/kgds)

Fractie C12 - C22

Fractie C22 - C30

Fractie C30 - C40

Totaal olie C10 - C40

Benzo(a)antraceen

Chryseen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

PAK 10 van VROM

Polychloorbifenylen (PCB) (µg/kgds)

PCB 101

PCB 118

PCB 138

zz

zz

zz

zz

zz

gemeten gemeten gemetengecorrigeerde

zz

02 (0,60-1,10)

07 (1,50-2,00)

12 (0,50-1,00)

12 (1,00-1,50)

zz12 (0,00-0,50)

01 (0,00-0,50) 08 (0,00-0,50)

03 (0,00-0,50)(traject in m - mv.)

gecorrigeerde

PCB 28

PCB 52

Benzo(k)fluoranteen

Indeno(1,2,3-cd)pyreen

Fenantreen

(opmerking)

Molybdeen

Fluoranteen

Naftaleen

Antraceen

Lood

Nikkel

MM02

puin- en slakhoudend zand

MM03

klei

Zink

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) (mg/kgds)

Monstersamenstelling

RF 811 Toetsing landbodem R16 02-01-14

Tabel 2. Analyseresultaten en toetsing grond (1/7)

09 (0,00-0,50)

04 (0,00-0,50) 10 (0,00-0,10)

05 (0,00-0,50) 11 (0,00-0,40)

06 (0,00-0,30)

groter dan MI

Toetsing Circulaire bodemsanering:

Toetsing Besluit bodemkwaliteit:

wonen

kleiner dan A

Mengmonster MM01

klei

waarde

zz

zz

zz

zz

Kobalt

Koper

02 (1,10-1,50)

02 (1,50-2,00)

07 (0,00-0,10)

11 (0,40-0,80)

zz

waarde (1)

Lutum (gew.%ds)

Barium

Droge stof (gew.%)

Organische stof (gew.%ds)

Metalen (mg/kgds)

_______________________________________________________________________________________
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66,2 n.v.t. 39,6 n.v.t. 85,0 n.v.t.

14 (3) 10 14 (3) 10 14 (3) 10

2,5 (3) 25 2,5 (3) 25 2,5 (3) 25

260 950 +++ 650 2400 +++ < 20 < rg

360 460 ++ ●● 1100 1400 +++ ●●● 21 27 - -

400 710 ++ ●● 670 1200 +++ ●●● 39 70 - -

A
- T
+ I

++ MW
+++ MI

rg
--

- m - mv.
●
●●
●●●

(1)
(2)
(3)
(4) Voor de overige parameters is uitgegaan van de concentraties in mengmonster MM02

Indicatieve indeling in bodemkwaliteitsklassen ten behoeve van hergebruik van de grond.

interventiewaarde
maximale waarde wonen
maximale waarde industrie
rapportagegrens uit AS3000
niet geanalyseerd
meter beneden maaiveld

Omgerekend naar standaardbodem (organische stof = 10 gew.%ds en lutum = 25 gew.%ds).

groter dan MW, kleiner dan of gelijk aan MI

groter dan A, kleiner dan of gelijk aan T
groter dan T, kleiner dan of gelijk aan I
groter dan I

groter dan A, kleiner dan of gelijk aan MW

Monstersamenstelling zz

tussenwaarde

gecorrigeerde

waarde (1)

Klassenindeling BBK (2) industrie (4) niet toepasbaar (4)

Barium

Metalen (mg/kgds)

Lood

waarde (1)

zz

achtergrondwaarde

gemetengecorrigeerde

07 (0,00-0,10)

zz

02 (1,10-1,50) zz

zz

02

puin- en slakhoudend zand

Tabel 2. Analyseresultaten en toetsing grond (2/7)

puin- en slakhoudend zand

07

puin- en slakhoudend zand

RF 811 Toetsing landbodem R16 02-01-14

zz

groter dan MI

Toetsing Circulaire bodemsanering:

Toetsing Besluit bodemkwaliteit:

Voor de toetsing is gebruik gemaakt van het organische stof- en lutumgehalte van mengmonster MM02

waarde

zz

gemeten gemeten

(traject in m - mv.)

gecorrigeerde

waarde

Zink

kleiner dan A

industrie (4)

kleiner dan A

Boring

(opmerking)

waarde

02

zz

02 (1,50-2,00)

zz

waarde (1)

Lutum (gew.%ds)

Droge stof (gew.%)

Organische stof (gew.%ds)

_______________________________________________________________________________________
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59,7 n.v.t. 0,0 n.v.t. 0,0 n.v.t.

14 (3) 10 -- 10 -- 10

2,5 (3) 25 -- 25 -- 25

210 770 -- -- -- --

160 200 + ● -- -- -- --

720 1300 +++ ●●● -- -- -- --

A
- T
+ I

++ MW
+++ MI

rg
--

- m - mv.
●
●●
●●●

(1)
(2)
(3)
(4)

Voor de toetsing is gebruik gemaakt van het organische stof- en lutumgehalte van mengmonster MM02
Voor de overige parameters is uitgegaan van de concentraties in mengmonster MM02

n.v.t.

kleiner dan A

Lutum (gew.%ds)

Droge stof (gew.%)

Organische stof (gew.%ds)

zz

gemeten

zz

zzzz(traject in m - mv.)

gecorrigeerde

zz

zz

waarde (1)

Monstersamenstelling

gemeten gemetengecorrigeerde

11 (0,40-0,80) zz

RF 811 Toetsing landbodem R16 02-01-14

zz

groter dan MI

Toetsing Circulaire bodemsanering:

Toetsing Besluit bodemkwaliteit:

waarde

Indicatieve indeling in bodemkwaliteitsklassen ten behoeve van hergebruik van de grond.

maximale waarde wonen
maximale waarde industrie
rapportagegrens uit AS3000
niet geanalyseerd
meter beneden maaiveld

Omgerekend naar standaardbodem (organische stof = 10 gew.%ds en lutum = 25 gew.%ds).

zz

(leeg)

0

Tabel 2. Analyseresultaten en toetsing grond (3/7)

puin- en slakhoudend zand

0

0

Boring

(opmerking)

11

zz

achtergrondwaarde
tussenwaarde

gecorrigeerde

waarde (1)

zz

Barium

Metalen (mg/kgds)

Lood

waarde (1) waardewaarde

Zink

interventiewaarde

groter dan MW, kleiner dan of gelijk aan MI

groter dan A, kleiner dan of gelijk aan T
groter dan T, kleiner dan of gelijk aan I
groter dan I

groter dan A, kleiner dan of gelijk aan MW
kleiner dan A

Klassenindeling BBK (2) niet toepasbaar (4) n.v.t.

_______________________________________________________________________________________
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56,2 n.v.t. 66,0 n.v.t. 65,9 n.v.t.

6,5 (3) 10 14 (4) 10 14 (4) 10

30 (3) 25 2,5 (4) 25 2,5 (4) 25

130 110 150 550 410 1500 +++

19 19 - - 130 170 + ● 360 460 ++ ●●
81 76 - - 130 230 + ●● 430 770 +++ ●●●

A
- T
+ I

++ MW
+++ MI

rg
--

- m - mv.
●
●●
●●●

(1)
(2)
(3)
(4)

Indicatieve indeling in bodemkwaliteitsklassen ten behoeve van hergebruik van de grond.

interventiewaarde
maximale waarde wonen
maximale waarde industrie
rapportagegrens uit AS3000
niet geanalyseerd
meter beneden maaiveld

Omgerekend naar standaardbodem (organische stof = 10 gew.%ds en lutum = 25 gew.%ds).

groter dan MW, kleiner dan of gelijk aan MI

groter dan A, kleiner dan of gelijk aan T
groter dan T, kleiner dan of gelijk aan I
groter dan I

groter dan A, kleiner dan of gelijk aan MW

tussenwaarde

gecorrigeerde

waarde (1)

kleiner dan A

Klassenindeling BBK (2) n.v.t. n.v.t.

Barium

Metalen (mg/kgds)

Lood

waarde (1)

(traject in m - mv.)

gecorrigeerde

zz

zz

achtergrondwaarde

gemeten gemetengecorrigeerde

103 (0,70-1,20)

zz

101 (2,00-2,50) zz

zz

MM102

slak- en baksteenhoudend zand

103

slak-, kool- en baksteenhoudend

zand

Zink

Monstersamenstelling

klei

0

waarde

RF 811 Toetsing landbodem R16 02-01-14

Tabel 2. Analyseresultaten en toetsing grond (4/7)

zz

groter dan MI

Toetsing Circulaire bodemsanering:

Toetsing Besluit bodemkwaliteit:

n.v.t.

kleiner dan A

Mengmonster / boring

(opmerking)

waarde

101

Voor de toetsing is gebruik gemaakt van het organische stof- en lutumgehalte van mengmonster MM03
Voor de toetsing is gebruik gemaakt van het organische stof- en lutumgehalte van mengmonster MM02

102 (0,50-1,00)

102 (1,00-1,50)

waarde (1)

Lutum (gew.%ds)

Droge stof (gew.%)

Organische stof (gew.%ds)

waarde

zz

zz

gemeten

_______________________________________________________________________________________
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66,7 n.v.t. 44,4 n.v.t. 0,0 n.v.t.

14 (3) 10 14 (3) 10 -- 10

2,5 (3) 25 2,5 (3) 25 -- 25

470 1700 +++ 220 800 -- --

470 600 +++ ●●● 73 93 + ● -- --

560 1000 +++ ●●● 140 250 + ●● -- --

A
- T
+ I

++ MW
+++ MI

rg
--

- m - mv.
●
●●
●●●

(1)
(2)
(3) Voor de toetsing is gebruik gemaakt van het organische stof- en lutumgehalte van mengmonster MM02

Indicatieve indeling in bodemkwaliteitsklassen ten behoeve van hergebruik van de grond.

interventiewaarde
maximale waarde wonen
maximale waarde industrie
rapportagegrens uit AS3000
niet geanalyseerd
meter beneden maaiveld

Omgerekend naar standaardbodem (organische stof = 10 gew.%ds en lutum = 25 gew.%ds).

groter dan MW, kleiner dan of gelijk aan MI

groter dan A, kleiner dan of gelijk aan T
groter dan T, kleiner dan of gelijk aan I
groter dan I

groter dan A, kleiner dan of gelijk aan MW

achtergrondwaarde
tussenwaarde

gecorrigeerde

waarde (1)

kleiner dan A

Klassenindeling BBK (2) n.v.t. n.v.t.

gecorrigeerde

waardewaarde (1)

Lutum (gew.%ds)

Barium

Lood

zz

zz

zz

gemeten gemeten gemetengecorrigeerde

zz

zz

zz

104 (0,20-0,50) zz

104 (0,50-1,00)(traject in m - mv.)

MM105

slak-, kool- en baksteenhoudend

zand

(leeg)

0

Zink

Monstersamenstelling

waarde

MM104

slak-, kool- en baksteenhoudend

zand

RF 811 Toetsing landbodem R16 02-01-14

Tabel 2. Analyseresultaten en toetsing grond (5/7)

zz

104 (1,00-1,50) zz

groter dan MI

Toetsing Circulaire bodemsanering:

Toetsing Besluit bodemkwaliteit:

n.v.t.

kleiner dan A

Mengmonster

(opmerking)

zz

zz

zz

105 (0,20-0,50)

105 (0,50-1,00)

105 (1,00-1,50)

Droge stof (gew.%)

Organische stof (gew.%ds)

Metalen (mg/kgds)

waardewaarde (1)

_______________________________________________________________________________________
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79,0 n.v.t. 78,2 n.v.t. 76,7 n.v.t.

14 (3) 10 14 (3) 10 14 (3) 10

2,5 (3) 25 2,5 (3) 25 2,5 (3) 25

280 500 ++ ●● 460 820 +++ ●●● 210 370 + ●●

A
- T
+ I

++ MW
+++ MI

rg
--

- m - mv.
●
●●
●●●

(1)
(2)
(3) Voor de toetsing is gebruik gemaakt van het organische stof- en lutumgehalte van mengmonster MM02

RF 811 Toetsing landbodem R16 02-01-14

Tabel 2. Analyseresultaten en toetsing grond (6/7)

zz

groter dan MI

Toetsing Circulaire bodemsanering:

Toetsing Besluit bodemkwaliteit:

n.v.t.

kleiner dan A

Boring

(opmerking)

waarde

201

zand

202

slak- en koolhoudend zand

203

slak- en koolhoudend zand

Zink

Monstersamenstelling

waarde

zz

zz

202 (0,20-0,50)

zz

zz

zz

gemeten gemeten gemetengecorrigeerde

203 (0,50-1,00)

zz

201 (0,70-1,20) zz

zz(traject in m - mv.)

gecorrigeerde

achtergrondwaarde
tussenwaarde

gecorrigeerde

waarde (1)

Lutum (gew.%ds)

Droge stof (gew.%)

Organische stof (gew.%ds)

Metaal (mg/kgds)

waardewaarde (1) waarde (1)

Klassenindeling BBK (2) n.v.t. n.v.t.

Indicatieve indeling in bodemkwaliteitsklassen ten behoeve van hergebruik van de grond.

interventiewaarde
maximale waarde wonen
maximale waarde industrie
rapportagegrens uit AS3000
niet geanalyseerd
meter beneden maaiveld

Omgerekend naar standaardbodem (organische stof = 10 gew.%ds en lutum = 25 gew.%ds).

groter dan MW, kleiner dan of gelijk aan MI

groter dan A, kleiner dan of gelijk aan T
groter dan T, kleiner dan of gelijk aan I
groter dan I

groter dan A, kleiner dan of gelijk aan MW
kleiner dan A

_______________________________________________________________________________________
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62,8 n.v.t. 82,8 n.v.t. 0,0 n.v.t.

14 * 10 14 * 10 -- 10

2,5 * 25 2,5 * 25 -- 25

410 730 +++ ●●● < 20 < rg - - -- --

A
- T
+ I

++ MW
+++ MI

rg
--

- m - mv.
●
●●
●●●

(1)
(2) Indicatieve indeling in bodemkwaliteitsklassen ten behoeve van hergebruik van de grond.

interventiewaarde
maximale waarde wonen
maximale waarde industrie
rapportagegrens uit AS3000
niet geanalyseerd
meter beneden maaiveld

Omgerekend naar standaardbodem (organische stof = 10 gew.%ds en lutum = 25 gew.%ds).

groter dan MW, kleiner dan of gelijk aan MI

groter dan A, kleiner dan of gelijk aan T
groter dan T, kleiner dan of gelijk aan I
groter dan I

groter dan A, kleiner dan of gelijk aan MW

achtergrondwaarde
tussenwaarde

gecorrigeerde

waarde (1)

kleiner dan A

Klassenindeling BBK (2) n.v.t. n.v.t.

Lutum (gew.%ds)

Droge stof (gew.%)

Organische stof (gew.%ds)

Metalen (mg/kgds)

waardewaarde (1)

zz

zz

gemeten gemeten gemetengecorrigeerde

zz

zz

204 (0,50-0,70) zz

zz(traject in m - mv.)

gecorrigeerde

*  Voor de toetsing is gebruik gemaakt van het organische stof- en lutumgehalte van mengmonster MM02

205

zand

(leeg)

0

Zink

Monstersamenstelling

waarde

zz

zz

205 (0,20-0,70)

zz

waarde (1)

RF 811 Toetsing landbodem R16 02-01-14

Tabel 2. Analyseresultaten en toetsing grond (7/7)

zz

groter dan MI

Toetsing Circulaire bodemsanering:

Toetsing Besluit bodemkwaliteit:

n.v.t.

kleiner dan A

Boring

(opmerking)

waarde

204

slak- en koolhoudend zand

_______________________________________________________________________________________
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FIGUUR 1. 

Regionale tekening met ligging onderzochte locatie 

FIGUUR 2. 

Situatietekening  
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BIJLAGE 1. 

Kadastrale informatie 



Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: T.14.7742

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 3 februari 2015
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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https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VLD02&sectie=A&perceelnummer=1839&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VLD02&sectie=A&perceelnummer=1691&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VLD02&sectie=A&perceelnummer=1204&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VLD02&sectie=A&perceelnummer=1172&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VLD02&sectie=A&perceelnummer=1506&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VLD02&sectie=A&perceelnummer=1173&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VLD02&sectie=A&perceelnummer=1276&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VLD02&sectie=A&perceelnummer=1253&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VLD02&sectie=A&perceelnummer=1504&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VLD02&sectie=A&perceelnummer=447&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VLD02&sectie=A&perceelnummer=1505&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VLD02&sectie=A&perceelnummer=1507&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
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Kadaster
Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen

Betreft: VREELAND  A  1505 3-2-2015
Boslaan 13  3633 VZ VREELAND 15:12:23

Uw referentie: T.14.7742
Toestandsdatum: 2-2-2015

Kadastraal object
Kadastrale aanduiding: VREELAND A 1505
Grootte: 57 a 95 ca
Coördinaten: 130950-470958
Omschrijving kadastraal object: WONEN TERREIN (GRASLAND)
Locatie: Boslaan  13   

3633 VZ  VREELAND
Boslaan  13  T  1
3633 VZ  VREELAND

Ontstaan op: 26-3-1987

Publiekrechtelijke beperkingen
Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de
Basisregistratie Kadaster.

Gerechtigde
EIGENDOM
De heer Willem Jan Soede
Boslaan  13   
3633 VZ  VREELAND
Geboren op: 09-04-1953
Geboren te: HILVERSUM
(Persoonsgegevens zijn conform GBA)

Recht ontleend aan: HYP4  3979/45  reeks UTRECHT
Eerst genoemde object in
brondocument:

VREELAND  A  1505

Aantekening recht
BURGERLIJKE STAAT GEHUWD
Betrokken persoon:
Mevrouw Tonia Arina Ruiter
Boslaan  13   
3633 VZ  VREELAND
Geboren op: 22-01-1952
Geboren te: LOOSDRECHT
(Persoonsgegevens zijn conform GBA)
Ontleend aan: BSA  505/4001  reeks UTRECHT   d.d. 29-4-2005 

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=144603904&subjectnummer=6604460917&voornaam=Tonia Arina&voorvoegsel=&naam=Ruiter&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=UT
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=3979&nummer=45&reeks=UTT&z=HYPERLINK STUK&bewcode=UT
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=145482905&subjectnummer=6601628240&voornaam=Willem Jan&voorvoegsel=&naam=Soede&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=UT
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VLD02&sectie=A&perceelnummer=1505&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=UT
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Kadaster

Betreft: VREELAND  A  1505 3-2-2015
Boslaan 13  3633 VZ VREELAND 15:12:23

Uw referentie: T.14.7742
Toestandsdatum: 2-2-2015

Gerechtigde
OPSTALRECHT NUTSVOORZIENINGEN
Vitens N.V.
Meander  1101   
6825 MJ  ARNHEM
Postadres: Postbus: 1205

8001 BE  ZWOLLE
Zetel: UTRECHT
KvK-nummer: 05069581 (Bron: NHR)
Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het KvK-nummer.

Recht ontleend aan: HYP4  51202/137      d.d. 7-12-2006 
Brondocumenten mogelijk van
belang:

HYP4  65254/120      d.d. 28-11-2014 

HYP4  60669/17      d.d. 31-10-2011 
ZIE AKTE

Gerechtigde
OPSTALRECHT NUTSVOORZIENINGEN OP GEDEELTE VAN PERCEEL
N.V. Stedin Netten Utrecht
Blaak  8   
3011 TA  ROTTERDAM
Postadres: Postbus: 49

3000 AA  ROTTERDAM
Zetel: ROTTERDAM
KvK-nummer: 30094357 (Bron: NHR)
Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het KvK-nummer.

Recht ontleend aan: HYP4  8329/19  reeks UTRECHT      d.d. 3-1-1995 
TEKENING AANWEZIG

Gerechtigde
OPSTALRECHT NUTSVOORZIENINGEN OP GEDEELTE VAN PERCEEL
Gemeente Stichtse Vecht
Endelhovenlaan  1   
3601 GR  MAARSSEN
Zetel: MAARSSEN

Recht ontleend aan: HYP4  59568/45      d.d. 16-2-2011 

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=59568&nummer=45&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=399216549&subjectnummer=6615784695&voornaam=&voorvoegsel=&naam=Gemeente Stichtse Vecht&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=UT
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=8329&nummer=19&reeks=UTT&z=HYPERLINK STUK&bewcode=UT
http://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=30094357
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=146104211&subjectnummer=6602095919&voornaam=&voorvoegsel=&naam=N.V. Stedin Netten Utrecht&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=UT
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=60669&nummer=17&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=65254&nummer=120&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=51202&nummer=137&z=HYPERLINK STUK
http://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=05069581
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=254268777&subjectnummer=6614940607&voornaam=&voorvoegsel=&naam=Vitens N.V.&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=UT
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Kadaster
Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen

Betreft: VREELAND  A  1173 3-2-2015
bij Boslaan 11  VREELAND 15:14:08

Uw referentie: T.14.7742
Toestandsdatum: 2-2-2015

Kadastraal object
Kadastrale aanduiding: VREELAND A 1173
Grootte: 12 a 30 ca
Coördinaten: 130908-470987
Omschrijving kadastraal object: WONEN TERREIN (GRASLAND)
Locatie: bij Boslaan  11   

VREELAND
Ontstaan op: 26-3-1987

Publiekrechtelijke beperkingen
Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de
Basisregistratie Kadaster.

Gerechtigde
EIGENDOM
De heer Willem Jan Soede
Boslaan  13   
3633 VZ  VREELAND
Geboren op: 09-04-1953
Geboren te: HILVERSUM
(Persoonsgegevens zijn conform GBA)

Recht ontleend aan: HYP4  3979/45  reeks UTRECHT
Eerst genoemde object in
brondocument:

VREELAND  A  1173

Aantekening recht
BURGERLIJKE STAAT GEHUWD
Betrokken persoon:
Mevrouw Tonia Arina Ruiter
Boslaan  13   
3633 VZ  VREELAND
Geboren op: 22-01-1952
Geboren te: LOOSDRECHT
(Persoonsgegevens zijn conform GBA)
Ontleend aan: BSA  505/4001  reeks UTRECHT   d.d. 29-4-2005 

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=144603904&subjectnummer=6604460917&voornaam=Tonia Arina&voorvoegsel=&naam=Ruiter&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=UT
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=3979&nummer=45&reeks=UTT&z=HYPERLINK STUK&bewcode=UT
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=145482905&subjectnummer=6601628240&voornaam=Willem Jan&voorvoegsel=&naam=Soede&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=UT
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VLD02&sectie=A&perceelnummer=1173&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=UT
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Kadaster

Betreft: VREELAND  A  1173 3-2-2015
bij Boslaan 11  VREELAND 15:14:08

Uw referentie: T.14.7742
Toestandsdatum: 2-2-2015

Gerechtigde
OPSTALRECHT NUTSVOORZIENINGEN
Vitens N.V.
Meander  1101   
6825 MJ  ARNHEM
Postadres: Postbus: 1205

8001 BE  ZWOLLE
Zetel: UTRECHT
KvK-nummer: 05069581 (Bron: NHR)
Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het KvK-nummer.

Recht ontleend aan: HYP4  51202/137      d.d. 7-12-2006 
Brondocumenten mogelijk van
belang:

HYP4  65254/120      d.d. 28-11-2014 

HYP4  60669/17      d.d. 31-10-2011 
ZIE AKTE

Gerechtigde
OPSTALRECHT NUTSVOORZIENINGEN OP GEDEELTE VAN PERCEEL
N.V. Stedin Netten Utrecht
Blaak  8   
3011 TA  ROTTERDAM
Postadres: Postbus: 49

3000 AA  ROTTERDAM
Zetel: ROTTERDAM
KvK-nummer: 30094357 (Bron: NHR)
Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het KvK-nummer.

Recht ontleend aan: HYP4  8329/19  reeks UTRECHT      d.d. 3-1-1995 
TEKENING AANWEZIG

Gerechtigde
OPSTALRECHT NUTSVOORZIENINGEN OP GEDEELTE VAN PERCEEL
Gemeente Stichtse Vecht
Endelhovenlaan  1   
3601 GR  MAARSSEN
Zetel: MAARSSEN

Recht ontleend aan: HYP4  59568/45      d.d. 16-2-2011 

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=59568&nummer=45&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=399216549&subjectnummer=6615784695&voornaam=&voorvoegsel=&naam=Gemeente Stichtse Vecht&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=UT
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=8329&nummer=19&reeks=UTT&z=HYPERLINK STUK&bewcode=UT
http://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=30094357
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=146104211&subjectnummer=6602095919&voornaam=&voorvoegsel=&naam=N.V. Stedin Netten Utrecht&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=UT
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=60669&nummer=17&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=65254&nummer=120&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=51202&nummer=137&z=HYPERLINK STUK
http://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=05069581
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=254268777&subjectnummer=6614940607&voornaam=&voorvoegsel=&naam=Vitens N.V.&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=UT
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Kadaster
Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen

Betreft: VREELAND  A  447 3-2-2015
Boslaan  VREELAND 15:14:28

Uw referentie: T.14.7742
Toestandsdatum: 2-2-2015

Kadastraal object
Kadastrale aanduiding: VREELAND A 447
Grootte: 20 a 10 ca
Coördinaten: 130986-470989
Omschrijving kadastraal object: RECREATIE - SPORT
Locatie: Boslaan     

VREELAND
Ontstaan op: 26-3-1987

Publiekrechtelijke beperkingen
BESLUIT OP BASIS VAN MONUMENTENWET 1988
Betrokken bestuursorgaan: De Staat (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen)
Ontleend aan: HYP4  58633/117      d.d. 13-9-2010 

BESLUIT OP BASIS VAN MONUMENTENWET 1988
Betrokken bestuursorgaan: De Staat (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen)
Ontleend aan: HYP4  63868/108      d.d. 22-4-2014 

Gerechtigde
EIGENDOM
De heer Willem Jan Soede
Boslaan  13   
3633 VZ  VREELAND
Geboren op: 09-04-1953
Geboren te: HILVERSUM
(Persoonsgegevens zijn conform GBA)

Recht ontleend aan: HYP4  3979/45  reeks UTRECHT
Eerst genoemde object in
brondocument:

VREELAND  A  447

Aantekening recht
BURGERLIJKE STAAT GEHUWD
Betrokken persoon:
Mevrouw Tonia Arina Ruiter
Boslaan  13   
3633 VZ  VREELAND
Geboren op: 22-01-1952
Geboren te: LOOSDRECHT
(Persoonsgegevens zijn conform GBA)
Ontleend aan: BSA  505/4001  reeks UTRECHT   d.d. 29-4-2005 

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=144603904&subjectnummer=6604460917&voornaam=Tonia Arina&voorvoegsel=&naam=Ruiter&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=UT
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=3979&nummer=45&reeks=UTT&z=HYPERLINK STUK&bewcode=UT
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=145482905&subjectnummer=6601628240&voornaam=Willem Jan&voorvoegsel=&naam=Soede&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=UT
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=63868&nummer=108&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=159273875&subjectnummer=6602143535&voornaam=&voorvoegsel=&naam=De Staat (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen)&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=UT
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=58633&nummer=117&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=159273875&subjectnummer=6602143535&voornaam=&voorvoegsel=&naam=De Staat (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen)&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=UT
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VLD02&sectie=A&perceelnummer=447&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=UT


2001

BIJLAGE 2. 

Locatiefoto’s



 Foto 1: Zicht vanuit westzijde op een deel van het klinkerpad. 

 Foto 2: Zicht vanuit zuidzijde op een deel van de gedempte watergang. 

Opdrachtgever: De heer B. Ruiter

Projecttitel: ‘Boslaan 13’ te Vreeland

Omschrijving: Locatiefoto’s

Projectnummer: T.14.7742 Bijlage 2



     Foto 3: Zicht vanuit noordwestzijde op een deel van het klinkerpad en de gedempte watergang. 

 Foto 4: Zicht vanuit noordzijde op een deel van de locatie ten oosten van de bunker. 

Opdrachtgever: De heer B. Ruiter

Projecttitel: ‘Boslaan 13’ te Vreeland

Omschrijving: Locatiefoto’s

Projectnummer: T.14.7742 Bijlage 2



2001

BIJLAGE 3. 

Boorprofielen 



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

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

bentoniet afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand

asfalt, beton, klinkers, tegels,

ondoordringbare laag

puin

asbest

grind

puinverharding



Projectnummer: T.14.7742

Projecttitel: 'Boslaan 13' te Vreeland

Opdrachtgever: De heer B. Ruiter

Blad 1 van 4

Omschrijving: Boorprofielen (getekend volgens NEN 5104)

301

Boordatum

05-01-2015

Meters t.o.v. mv Monstercode

Grondsoort,
bijz. bestanddelen, geur, kleur

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

Y5219347M

Y5219363K

Y5219361I

Y5219358O

Y5219359P

Y5219372K

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, zwak humeus, 
neutraalbruin

Zand, uiterst fijn, matig siltig, zwak 
humeus, matig koolhoudend, zwak 
puinhoudend, donker grijsbruin

Klei, sterk zandig, neutraalgrijs

302

Boordatum

05-01-2015

Meters t.o.v. mv Monstercode

Grondsoort,
bijz. bestanddelen, geur, kleur

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

Y5219367O

Y5219365M

Y5219376O

Y5219349O

Klei, zwak zandig, zwak humeus, neutraal 
grijsbruin

Klei, sterk zandig, zwak humeus, matig 
puinhoudend, matig koolhoudend

Klei, zwak zandig, neutraal grijsblauw

303

Boordatum

05-01-2015

Meters t.o.v. mv Monstercode

Grondsoort,
bijz. bestanddelen, geur, kleur

0,00

0,50

1,00

Y5219338M

Y5219339N

Klei, zwak zandig, zwak humeus, neutraal 
grijsbruin

304

Boordatum

05-01-2015

Meters t.o.v. mv Monstercode

Grondsoort,
bijz. bestanddelen, geur, kleur

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

Y5219366N

Y5219343I

Y5219350G

Y5219364L

Y5219988X

Y5219981Q

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, zwak humeus, 
neutraalbruin

Zand, uiterst fijn, matig siltig, neutraal 
bruingrijs

Klei, sterk zandig, neutraal blauwgrijs

Zand, uiterst fijn, sterk siltig, brokken 
kolen, brokken puin/slakken, donker 
blauwgrijs

Veen, zwak kleiïg, neutraalbruin



Projectnummer: T.14.7742

Projecttitel: 'Boslaan 13' te Vreeland

Opdrachtgever: De heer B. Ruiter

Blad 2 van 4

Omschrijving: Boorprofielen (getekend volgens NEN 5104)

305

Boordatum

05-01-2015

Meters t.o.v. mv Monstercode

Grondsoort,
bijz. bestanddelen, geur, kleur

0,00

0,50

1,00

Y5219346L

Y5219370I

Y5219351H

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, zwak humeus, 
neutraalbruin

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, licht beigebruin

Klei, matig zandig, neutraal bruingrijs

306

Boordatum

05-01-2015

Meters t.o.v. mv Monstercode

Grondsoort,
bijz. bestanddelen, geur, kleur

0,00

0,50

1,00

1,50

Y5219828Q

Y5219999Z

Y4838429T

volledig klinkers

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, licht bruinbeige

Zand, uiterst fijn, matig siltig, neutraal 
grijsbruin

Klei, zwak zandig

307

Boordatum

05-01-2015

Meters t.o.v. mv Monstercode

Grondsoort,
bijz. bestanddelen, geur, kleur

0,00

0,50

1,00

1,50

Y4838956Y

Y4840996V

Y48410109

volledig klinkers

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, neutraal 
beigegeel

Zand, uiterst fijn, matig siltig, neutraal 
grijsbruin

Klei, zwak zandig, neutraal grijsblauw

308

Boordatum

05-01-2015

Meters t.o.v. mv Monstercode

Grondsoort,
bijz. bestanddelen, geur, kleur

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

Y4838211I

Y5219847R

Y4838214L

Y4838057Q

Y5219839S

volledig klinkers

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, zwak humeus, 
sporen kolen, sporen ijzer, neutraal 
zwartbruin

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, neutraal 
geelbruin

Zand, uiterst fijn, matig siltig, neutraal 
grijsbruin

Klei, zwak zandig, neutraal blauwgrijs



Projectnummer: T.14.7742

Projecttitel: 'Boslaan 13' te Vreeland

Opdrachtgever: De heer B. Ruiter

Blad 3 van 4

Omschrijving: Boorprofielen (getekend volgens NEN 5104)

309

Boordatum

05-01-2015

Meters t.o.v. mv Monstercode

Grondsoort,
bijz. bestanddelen, geur, kleur

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

Y5219980P

Y5219989Y

Y5219995V

Y5219994U

Y5219976U

Klei, sterk zandig, zwak humeus, neutraal 
beigebruin

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, neutraal 
bruinbeige

Zand, uiterst fijn, matig siltig, neutraal 
bruinbeige

Klei, zwak zandig, neutraal grijsblauw

310

Boordatum

05-01-2015

Meters t.o.v. mv Monstercode

Grondsoort,
bijz. bestanddelen, geur, kleur

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

Y5219982R

Y5219990Q

Y5219974S

Y5219987W

Y5219991R

Klei, sterk zandig, zwak humeus, neutraal 
beigebruin

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, neutraal 
bruinbeige

Zand, uiterst fijn, matig siltig, neutraal 
bruinbeige

Klei, zwak zandig, neutraal grijsblauw

311

Boordatum

05-01-2015

Meters t.o.v. mv Monstercode

Grondsoort,
bijz. bestanddelen, geur, kleur

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

Y5219895U

Y5219985U

Y5219912K

Y5219970O

Y5219996W

Klei, sterk zandig, zwak humeus, neutraal 
beigebruin

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, neutraal 
bruinbeige

Zand, uiterst fijn, matig siltig, neutraal 
bruinbeige

Klei, zwak zandig, neutraal grijsblauw

312

Boordatum

05-01-2015

Meters t.o.v. mv Monstercode

Grondsoort,
bijz. bestanddelen, geur, kleur

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

Y5219997X

Y5219914M

Y52200099

Y52200055

Y5219917P

volledig tegel

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, brokken 
baksteen, lichtbeige

Zand, uiterst fijn, matig siltig, licht blauwgrijs

Klei, zwak zandig, neutraalgrijs



Projectnummer: T.14.7742

Projecttitel: 'Boslaan 13' te Vreeland

Opdrachtgever: De heer B. Ruiter

Blad 4 van 4

Omschrijving: Boorprofielen (getekend volgens NEN 5104)

313

Boordatum

05-01-2015

Meters t.o.v. mv Monstercode

Grondsoort,
bijz. bestanddelen, geur, kleur

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

Y52200088

Y52200077

Y5219923M

Y52200044

Y5219679U

Klei, sterk zandig, zwak humeus, neutraal 
beigebruin

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, neutraal 
bruinbeige

Zand, uiterst fijn, matig siltig, neutraal 
bruinbeige

Klei, zwak zandig, neutraal grijsblauw

314

Boordatum

05-01-2015

Meters t.o.v. mv Monstercode

Grondsoort,
bijz. bestanddelen, geur, kleur

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

Y4838826U

Y4838752S

Y4838828W

Y4838831Q

Klei, sterk zandig, zwak humeus, donker 
zwartbruin

Klei, zwak zandig, neutraal grijsblauw

315

Boordatum

05-01-2015

Meters t.o.v. mv Monstercode

Grondsoort,
bijz. bestanddelen, geur, kleur

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

Y4840802H

Y4840807M

Y4841005D

Y4840517K

Y4841007F

Klei, zwak zandig, zwak humeus, neutraal 
grijsbruin

Klei, sterk zandig, zwak baksteenhoudend, 
matig houthoudend, neutraal zwartbruin

Klei, zwak zandig, zwak humeus, neutraal 
grijsblauw
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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

Blad 1 van 8

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

TERRASCAN

Dhr. W.Q. Sanders

Postbus 102

1170 AC  BADHOEVEDORP

Uw projectnaam : Boslaan 13

Uw projectnummer : T.14.7742

ALcontrol rapportnummer : 12093483, versienummer: 1

Rapport-verificatienummer : I8PP4KZL

Rotterdam, 13-01-2015

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project

T.14.7742. 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, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door

ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 8 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger

vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen

vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

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



TERRASCAN

Boslaan 13

T.14.7742

12093483

07-01-2015

Dhr. W.Q. Sanders

07-01-2015

13-01-2015

Blad 2 van 8

Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

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) 302 (50-100) 302 (50-100)

002 Grond (AS3000) 304 (150-200) 304 (150-200)

003 Grond (AS3000) 308 (10-30) 308 (10-30)

004 Grond (AS3000) 312 (10-50) 312 (10-50)

005 Grond (AS3000) MM301 301 (20-70) 301 (70-100)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

droge stof gew.-% S 63.3 61.2 78.5 83.3 60.6

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

aard van de artefacten g S geen geen geen geen geen

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

METALEN
barium mg/kgds S 180 510 240 440

lood mg/kgds S 400 400 150 1200

zink mg/kgds S 360 900 150 55 1000

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Blad 3 van 8

Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

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-

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.
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07-01-2015
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Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

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

006 Grond (AS3000) MM303 303 (0-50) 303 (50-100)

007 Grond (AS3000) MM306 306 (10-50) 306 (50-100)

008 Grond (AS3000) MM307 307 (10-60) 307 (60-100)

009 Grond (AS3000) MM309 309 (10-50) 309 (50-100)

010 Grond (AS3000) MM310 310 (10-50) 310 (50-100)

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009 010

droge stof gew.-% S 76.9 82.7 84.5 81.2 80.2

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

aard van de artefacten g S geen geen geen geen geen

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

METALEN
barium mg/kgds S 140 <20 <20

lood mg/kgds S 26 <10 <10

zink mg/kgds S 78 <20 <20 <20 <20

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.



TERRASCAN
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Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

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-

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.

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

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.



TERRASCAN

Boslaan 13

T.14.7742

12093483

07-01-2015

Dhr. W.Q. Sanders

07-01-2015

13-01-2015

Blad 6 van 8

Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

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

011 Grond (AS3000) MM311 311 (10-50) 311 (50-100)

012 Grond (AS3000) MM314 314 (0-50) 314 (50-100) 314 (100-150)

013 Grond (AS3000) MM315 315 (50-100) 315 (100-150)

Analyse Eenheid Q 011 012 013   

droge stof gew.-% S 81.0 49.8 61.5

gewicht artefacten g S <1 <1 <1

aard van de artefacten g S geen geen geen

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

METALEN
barium mg/kgds S  390 160

lood mg/kgds S  230 280

zink mg/kgds S <20 560 290

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

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-

Monster beschrijvingen

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

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

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

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

013 * 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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Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

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) Grond: Gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN

15934. Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-ISO

11465

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000, NEN 5709

aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem

barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform ISO 22036).

lood Grond (AS3000) Idem

zink Grond (AS3000) Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y5219365 05-01-2015 05-01-2015 ALC201  

002 Y5219364 05-01-2015 05-01-2015 ALC201  

003 Y4838211 05-01-2015 05-01-2015 ALC201  

004 Y5219997 05-01-2015 05-01-2015 ALC201  

005 Y5219361 05-01-2015 05-01-2015 ALC201  

005 Y5219363 05-01-2015 05-01-2015 ALC201  

006 Y5219338 05-01-2015 05-01-2015 ALC201  

006 Y5219339 05-01-2015 05-01-2015 ALC201  

007 Y5219828 05-01-2015 05-01-2015 ALC201  

007 Y5219999 05-01-2015 05-01-2015 ALC201  

008 Y4838956 05-01-2015 05-01-2015 ALC201  

008 Y4840996 05-01-2015 05-01-2015 ALC201  

009 Y5219995 05-01-2015 05-01-2015 ALC201  

009 Y5219989 05-01-2015 05-01-2015 ALC201  

010 Y5219990 05-01-2015 05-01-2015 ALC201  

010 Y5219974 05-01-2015 05-01-2015 ALC201  

011 Y5219985 05-01-2015 05-01-2015 ALC201  

011 Y5219912 05-01-2015 05-01-2015 ALC201  

012 Y4838826 05-01-2015 05-01-2015 ALC201  

012 Y4838752 05-01-2015 05-01-2015 ALC201  

012 Y4838828 05-01-2015 05-01-2015 ALC201  

013 Y4841005 05-01-2015 05-01-2015 ALC201  

013 Y4840807 05-01-2015 05-01-2015 ALC201  
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Circulaire bodemsanering 2013 / Regeling bodemkwaliteit (wijziging 01.01.15) 1

Achtergrond-, tussen- en interventiewaarden grond voor een standaardbodem en streef-, tussen- en 
interventiewaarden ondiep grondwater

Grond Grondwater

Achter-
grondwaarde

Tussen-
waarde

Interventie-
waarde

Streef-
waarde

Tussen-
waarde

(2)
Interventie-

waarde

Stof
(1)

mg/kgds mg/kgds mg/kgds µg/l µg/l µg/l

1. Metalen
Antimoon (Sb) 4,0* 13 22 10 20
Arseen (As) 20 48 76 10 35 60
Barium (Ba)

(14) (14)
920 

(14)
50 338 625

Beryllium (Be) 30 
(9)

15 
(9)

Cadmium (Cd) 0,60 6,8 13 0,40 3,2 6,0
Chroom (Cr) 55 118 180 1,0 16 30
Kobalt (Co) 15 108 190 20 60 100
Koper (Cu) 40 115 190 15 45 75
Kwik (Hg) 0,15 18 36 0,05 0,20 0,30
Lood (Pb) 50 290 530 15 45 75
Molybdeen (Mo) 1,5* 96 190 5,0 153 300
Nikkel (Ni) 35 68 100 15 45 75
Seleen (Se) 100 

(9)
160 

(9)

Tellurium (Te) 600 
(9)

70 
(9)

Thallium (Tl) 15 
(9)

7,0 
(9)

Tin (Sn) 6,5 900 
(9)

50 
(9)

Vanadium (V) 80 250 
(9)

70 
(9)

Zilver (Ag) 15 
(9)

40 
(9)

Zink (Zn) 140 430 720 65 433 800

2. Overige anorganische stoffen
Chloride 100 mg/l
Cyanide (vrij)

(4)
3,0 12 20 5,0 753 1500

Cyanide (complex)
(5)

5,5 28 50 10 755 1500
Thiocyanaten 6,0 13 20 750 1500

3. Aromatische stoffen
Benzeen 0,20* 0,65 1,1 0,20 15 30
Ethylbenzeen 0,20* 55 110 4,0 75 150
Tolueen 0,20* 16 32 7,0 504 1000
Xylenen (som) 0,45* 8,7 17 0,20 35 70
Styreen (vinylbenzeen) 0,25* 43 86 6,0 153 300
Fenol 0,25 7,1 14 0,20 1000 2000
Cresolen (som) 0,30* 6,7 13 0,20 100 200
Dodecylbenzeen 0,35* 1000 

(9)
0,02 

(9)

Aromatische oplosmiddelen (som)
(6)

2,5* 200 
(9)

150 
(9)

Dihydroxybenzenen (som) 
(16)

8,0 
(9)

Catechol (o-dihydroxybenzeen) 0,20 1.250 
(9)

Resorcinol (m-dihydroxybenzeen) 0,20 600 
(9)

Hydrochinon (p-dihydroxybenzeen) 0,20 800 
(9)

4. Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK)
Naftaleen 0,01 35 70
Fenantreen 0,003

#
2,5 5,0

Antraceen 0,0007
#

2,5 5,0
Fluorantheen 0,003 0,50 1,0
Chryseen 0,003

#
0,10 0,20

Benzo(a)antraceen 0,0001
#

0,25 0,50
Benzo(a)pyreen 0,0005

#
0,025 0,05

Benzo(k)fluorantheen 0,0004
#

0,025 0,05
Indeno(1,2,3cd)pyreen 0,0004

#
0,025 0,05

Benzo(ghi)peryleen 0,0003 0,025 0,05
PAK totaal (som 10)

(15)
1,5 21 40

(7)

5. Gechloreerde koolwaterstoffen
a. (Vluchtige) chloorkoolwaterstoffen
Monochlooretheen (vinylchloride)

(8)
0,10* 0,10 0,01 2,5 5,0

Dichloormethaan 0,10 2,0 3,9 0,01 500 1000
1,1-Dichloorethaan 0,20* 7,6 15 7 454 900
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Grond Grondwater

Achter-
grondwaarde

Tussen-
waarde

Interventie-
waarde

Streef-
waarde

Tussen-
waarde

(2)
Interventie-

waarde

Stof
(1)

mg/kgds mg/kgds mg/kgds µg/l µg/l µg/l

1,2-Dichloorethaan 0,20* 3,3 6,4 7 204 400
1,1-Dichlooretheen 

(8)
0,30* 0,30 0,01 5,0 10

1,2-Dichlooretheen (som) 
(15)

0,30* 0,65 1,0 0,01 10 20
Dichloorpropanen (som) 

(15)
0,80* 1,4 2,0 0,80 40 80

Trichloormethaan (chloroform) 0,25* 2,9 5,6 6 203 400
1,1,1-Trichloorethaan 0,25* 7,6 15 0,01 150 300
1,1,2-Trichloorethaan 0,30* 5,2 10 0,01 65 130
Trichlooretheen (tri) 0,25* 1,4 2,5 24 262 500
Tetrachloormethaan (tetra) 0,30* 0,50 0,70 0,01 5,0 10
Tetrachlooretheen (per) 0,15 4,5 8,8 0,01 20 40

b. Chloorbenzenen
Monochloorbenzeen 0,20* 7,6 15 7,0 94 180
Dichloorbenzenen (som) 2,0* 11 19 3,0 27 50
Trichloorbenzenen (som) 0,015* 5,5 11 0,01 5,0 10
Tetrachloorbenzenen (som) 0,009* 1,1 2,2 0,01 1,3 2,5
Pentachloorbenzeen 0,0025 3,4 6,7 0,003 0,50 1,0
Hexachloorbenzeen 0,0085 1,0 2,0 0,00009

#
0,25 0,5

Chloorbenzenen (som)
(7)

c. Chloorfenolen
Monochloorfenolen (som) 0,045 2,7 5,4 0,3 50 100
Dichloorfenolen (som) 0,20* 11 22 0,2 15 30
Trichloorfenolen (som) 0,003* 11 22 0,03

#
5,0 10

Tetrachloorfenolen (som) 0,015* 11 21 0,01
#

5,0 10
Pentachloorfenol 0,003* 6,0 12 0,04

#
1,5 3,0

Chloorfenolen (som)
(7)

d. Polychloorbifenylen (PCB)
PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
PCB (som 7) 

(15)
0,02 0,51 1,0 0,01

#
0,01

e. Overige gechloreerde koolwaterstoffen
Monochlooranilinen (som) 0,20* 25 50 30
Dichlooranilinen 50 

(9)
100 

(9)

Trichlooranilinen 10 
(9)

10 
(9)

Tetrachlooranilinen 30 
(9)

10 
(9)

Pentachlooraniline 0,15* 10 
(9)

1,0 
(9)

Dioxine (som I-TEQ) 0,000055* 0,00018 0,001 ng/l
( 9)

Chloornaftaleen (som) 0,07* 12 23 6,0
4-Chloormethylfenolen 15 

(9)
350 

(9)

6. Bestrijdingsmiddelen
a. Organochloorbestrijdingsmiddelen
Chloordaan (som) 0,002 2,0 4,0 0,02 ng/l

#
0,10 0,20

DDT (som) 0,20 0,60 1,7
DDE (som) 0,10 0,70 2,3
DDD (som) 0,02 17 34
DDT/DDE/DDD (som) 0,004 ng/l

#
0,005 0,01

Aldrin 0,32 0,009 ng/l
#

Dieldrin 0,10 ng/l
#

Endrin 0,04 ng/l
#

Isodrin
Telodrin
Drins (som) 0,015 2,0 4,0 0,05 0,10
Endosulfansulfaat
α-Endosulfan 0,0009 2,0 4,0 0,2 ng/l

#
2,5 5,0

α-HCH 0,001 8,5 17 33 ng/l
β-HCH 0,002 0,80 1,6 8 ng/l
γ-HCH (lindaan) 0,003 0,60 1,2 9 ng/l
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Grond Grondwater

Achter-
grondwaarde

Tussen-
waarde

Interventie-
waarde

Streef-
waarde

Tussen-
waarde

(2)
Interventie-

waarde

Stof
(1)

mg/kgds mg/kgds mg/kgds µg/l µg/l µg/l

HCH-verbindingen (som) 0,05 0,53 1,0
Heptachloor 0,0007 2,0 4,0 0,005 ng/l

#
0,15 0,30

Heptachloorepoxide (som) 0,002 2,0 4,0 0,005 ng/l
#

1,5 3,0
Hexachloorbutadieen 0,003*
Organochloorhoudende bestrij- 0,40
dingsmiddelen (som landbodem)

b. Organofosforpesticiden
Azinfosmethyl 0,0075* 2,0 

(9)
0,1 ng/l

#
2,0 

(9)

c. Organotinbestrijdingsmiddelen
Organotinverbindingen (som) 

(10)
0,15 1,3 2,5 0,05

#
-16 ng/l 0,35 0,7

Tributyltin (TBT) 
(10)

0,065

d. Chloorfenoxy-azijnzuurherbiciden
MCPA 0,55* 2,3 4,0 0,02 25 50

e. Overige bestrijdingsmiddelen
Atrazine 0,035* 0,37 0,71 29 ng/l 75 150
Carbaryl 0,15* 0,30 0,45 2 ng/l

#
25 50

Carbofuran 
(8)

0,017* 0,017 9 ng/l 50 100
4-Chloormethylfenolen (som) 0,60*
Maneb 22 

(9)
0,05 ng/l

#
0,10 

(9)

Niet-chloorhoudende bestrij- 0,09*
dingsmiddelen (som)

7. Overige stoffen
Asbest 

(11)
100

Cyclohexanon 2,0* 76 150 0,50 7500 15000
Dimethylftalaat 

(12)
0,045* 41 82

Diethylftalaat 
(12)

0,045* 27 53
Di-isobutylftalaat 

(12)
0,045* 8,5 17

Dibutylftalaat 
(12)

0,07* 18 36
Butylbenzylftalaat 

(12)
0,07* 24 48

Dihexylftalaat 
(12)

0,07* 110 220
Di(2-ethylhexyl)ftalaat 

(12)
0,045* 30 60

Ftalaten (som) 0,50 2,8 5,0
Minerale olie 

(13)
190 2595 5000 50 325 600

Pyridine 0,15* 5,6 11 0,50 15 30
Tetrahydrofuran 0,45 3,7 7,0 0,50 150 300
Tetrahydrothiofeen 1,5* 5,2 8,8 0,5 2500 5000
Tribroommethaan (bromoform) 0,20* 38 75 315 630
Ethyleenglycol 5,0 100 

(9)
5500 

(9)

Diethyleenglycol 8,0 270 
(9)

13000 
(9)

Acrylonitril 0,10* 0,10
(9)

0,80 5,0 
(9)

Formaldehyde 0,10* 0,10
(9)

50 
(9)

Isopropanol (2-propanol) 0,75 220 
(9)

31000 
(9)

Methanol 3,0 30 
(9)

24000 
(9)

Butanol (1-butanol) 2,0* 30 
(9)

5600 
(9)

1,2-Butylacetaat 2,0* 200 
(9)

6300 
(9)

Ethylacetaat 2,0* 75 
(9)

15000 
(9)

Methyl-tert-butylether (MTBE) 0,20* 100 
(9)

9400 
(9)

Methylethylketon 2,0* 35 
(9)

6000 
(9)

Verklaring: 

(1)
 Voor de samenstelling van de somparameters wordt verwezen naar bijlage N van de Regeling bodemkwaliteit. Bij het 

berekenen van een somwaarde worden voor de individuele componenten de resultaten < vereiste rapportagegrens 
AS3000 vermenigvuldigd met 0,7. Indien alle individuele waarden als onderdeel van de berekende waarde het resultaat < 
vereiste rapportagegrens AS3000 hebben, mag de beoordelaar ervan uitgaan dat de kwaliteit van de grond of het 
grondwater voldoet aan de van toepassing zijnde normwaarde. Indien er voor één of meer individuele componenten één of 
meer gemeten gehalten (zonder < teken) zijn, dan dient de berekende waarde te worden getoetst aan de van toepassing 
zijnde normwaarde. Deze regel geldt ook als gemeten gehalten lager zijn dan de vereiste rapportagegrens.  

(2)
 Indien geen streefwaarde bekend is, of voor de streefwaarde de bepalingsgrens wordt aangehouden, bedraagt de 

tussenwaarde 0,5 maal de interventiewaarde. 
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(3)
 In gebieden met mariene beïnvloeding komen van nature hogere waarden voor (zout en brak grondwater). 

(4)
 Bij gehalten die de achtergrondwaarde overschrijden moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid van 

uitdamping. Wanneer uitdamping naar binnenlucht zou kunnen optreden, moet bij overschrijding van de 
achtergrondwaarde worden gemeten in de bodemlucht en moet worden getoetst aan de TCL (Toxicologisch Toelaatbare 
Concentratie in Lucht). 

(5)
 Het gehalte cyanide-complex is gelijk aan het gehalte cyanide-totaal minus het gehalte cyanide-vrij, bepaald conform NEN 

6655. Indien geen cyanide-vrij wordt verwacht, mag het gehalte cyanide-complex gelijk worden gesteld aan het gehalte 
cyanide-totaal (en hoeft dus alleen het gehalte cyanide-totaal te worden gemeten). 

 (6)
 De achtergrondwaarde van deze somparameter gaat uit van de aanwezigheid van meerdere van de 16 componenten, die 

tot deze somparameter worden gerekend (zie bijlage N van de Regeling Bodemkwaliteit). De hoogte van de 
achtergrondwaarde is gebaseerd op de som van de bepalingsgrenzen vermenigvuldigd met 0,7. Sommige componenten 
zijn tevens individueel genormeerd. Binnen de somparameter mag de achtergrondwaarde van de individueel genormeerde 
componenten niet worden overschreden. Voor componenten die niet individueel zijn genormeerd geldt per component een 
maximumgehalte van 0,45 mg/kgds voor de achtergrondwaarde. 

(7)
 Voor grondwater zijn effecten van PAK, chloorbenzenen en chloorfenolen indirect, als fractie van de individuele 

interventiewaarde, optelbaar (dat wil zeggen 0,5 x interventiewaarde stof A heeft evenveel effect als 0,5 x 
interventiewaarde stof B). Dit betekent dat een somformule 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 ∑ (Ci/Ii) > 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 interventiewaarden van deze stoffen zijn gelijk aan of kleiner dan de bepalingsgrens (intralaboratorium 

reproduceerbaarheid). Indien de stof wordt aangetoond moeten de risico’s nader worden onderzocht. Bij het aantreffen van 
vinylchloride of 1,1-dichlooretheen moet tevens het grondwater worden onderzocht. 

(9)
 Indicatief niveau voor ernstige verontreiniging. 

(10)
 De eenheid voor organotinverbindingen is mg Sn/kgds. 

 (11)
 Gewogen norm (concentratie serpentijnasbest + 10 x concentratie amfiboolasbest). 

(12)
 Het is onzeker of de achtergrondwaarden voor de ftalaten meetbaar zijn. Toekomstige ervaringen moeten uitwijzen of 

sprake is van een knelpunt. 

(13)
 De definitie van minerale olie wordt beschreven bij de analysenorm. Indien er sprake is van een verontreiniging met 

mengsels (bijvoorbeeld benzine of huisbrandolie) dan dient naast het alkaangehalte ook het gehalte aan aromatische en / 
of polycyclische aromatische koolwaterstoffen te worden bepaald. Met deze somparameter is om praktische redenen 
volstaan. Nadere toxicologische en chemische differentiatie wordt bestudeerd. 

(14)
 De norm voor barium is tijdelijk ingetrokken. Gebleken is dat de interventiewaarde voor barium lager was dan het gehalte 

dat van nature in de bodem voorkomt. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de natuurlijke 
achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte worden beoordeeld op basis van de voormalige 
interventiewaarde voor barium van 920 mg/kgds. Deze voormalige interventiewaarde is op dezelfde manier onderbouwd 
als de interventiewaarden voor de meeste andere metalen en is voor barium inclusief een natuurlijk achtergrondgehalte 
van 190 mg/kgds. 

(15)
 Bij de berekening van de som worden voor de individuele parameters die de rapportagegrenzen niet overschrijden deze 

rapportagegrenzen vermenigvuldigd met 0,7 en opgeteld bij de overige parameters. Voor de toetsing van de somwaarde 
worden de parameters die de rapportagegrenzen niet overschrijden gelijk gesteld aan 0, mits de rapportagegrenzen 
voldoen aan de in de AS3000 voorgeschreven rapportagegrenzen. Indien de rapportagegrenzen verhoogd zijn ten opzichte 
van de eis uit de AS3000 worden deze rapportagegrenzen voor de toetsing vermenigvuldigd met 0,7. 

(16)
 Onder dihydroxybenzenen (som) wordt verstaan de som van catechol, resorcinol, hydrochinon. 

* Achtergrondwaarde is gebaseerd op de bepalingsgrens (intralaboratorium reproduceerbaarheid), omdat onvoldoende data 
beschikbaar zijn om een betrouwbare P95 af te leiden. 

#
 Getalswaarden beneden de bepalingsgrens. 
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Bodemtypecorrectie (zie bijlage G van de Regeling Bodemkwaliteit) 

De normwaarden voor grond en baggerspecie zijn bodemtype-afhankelijk en zijn gebaseerd op een standaardbodem met een 
lutumpercentage van 25% en een organische stofpercentage van 10%. Bij de beoordeling van de kwaliteit van de grond of 
baggerspecie worden de gemeten gehalten middels een bodemtypecorrectie omgerekend naar een standaardbodem. De 
omrekening naar standaardbodem vindt plaats op basis van individuele meetwaarden, alvorens andere berekeningen (bepalen 
gemiddelden of P95) worden uitgevoerd. Bij het standaardiseren wordt gebruik gemaakt van de gemeten percentages 
organische stof en lutum. De gestandaardiseerde gehalten worden, met inachtneming van de toetsingsregels, getoetst aan de 
normwaarden zoals die zijn opgenomen in de bovenstaande tabel. Hierbij is het percentage organische stof bepaald volgens 
NEN 5754 en s het percentage lutum het gewichtspercentage minerale bestanddelen met een diameter kleiner dan 2 µm 
betrokken op het drooggewicht. 

De omrekening van de gemeten gehalten in grond of baggerspecie naar een standaardbodem verloopt via de onderstaande 
formule: 

).%*()%*(

)10*()25*(
*

stoforgClutumBA

CBA
GG ms 




waarin: Gs = Gestandaardiseerd gehalte. 
  Gm = Gemeten gehalte. 
  A, B, C = Stofafhankelijke constanten voor metalen (zie onderstaande tabel). 
  %lutum = Percentage lutum: het gewichtspercentage minerale bestanddelen met een diameter kleiner dan 2 
     µm betrokken op het totale drooggewicht van de grond of baggerspecie. Voor thermisch 
     gereinigde grond en baggerspecie geldt de volgende uitzondering: indien het lutumpercentage 
     lager is dan 10% wordt bij de omrekening van de gemeten gehalten aan barium met een 
     lutumpercentage van 10% gerekend. Voor het percentage lutum is een minimumwaarde 
     gedefinieerd (zie onderstaande tabel). 
  %org.stof = Gemeten percentage organisch stof betrokken op het drooggewicht. Het percentage organisch 
     koolstof kan voor zoute baggerspecie ook berekend worden uit het percentage organisch 
     koolstof x 1,724. Voor het percentage organische stof zijn minimum- en maximumwaarden 
     gedefinieerd (zie onderstaande tabel). 

Stofafhankelijke constanten voor metalen en organische verbindingen: 

Stof A B C

Antimoon 1 0 0
Arseen 15 0,4 0,4
Barium 30 5 0
Beryllium 8 0,9 0
Cadmium 0,4 0,007 0,021
Chroom 50 2 0
Kobalt 2 0,28 0
Koper 15 0,6 0,6
Kwik 0,2 0,0034 0,0017
Lood 50 1 1
Molybdeen 1 0 0
Nikkel 10 1 0
Thallium 1 0 0
Tin 4 0,6 0
Vanadium 12 1,2 0
Zink 50 3 1,5
Organische verbindingen 0 0 1
Overige verbindingen 1 0 0

Minimum- en maximumwaarden voor het organische stof- en lutumpercentage: 

Stofgroep Organische stof Lutum

Min. (%) Max. (%) Min. (%) Max. (%)

Anorganische parameters 2 - 2 -
Organische parameters 2 30 - -
PAK 10 30 - -



2001

BIJLAGE 6. 

Toetsingswaarden landbodem 
Regeling bodemkwaliteit 
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Normwaarden voor toepassen van grond of baggerspecie op of in de bodem, voor de bodem waarop grond of bagger 
wordt toegepast en voor verspreiden van baggerspecie over het aangrenzende perceel (voor standaardbodem)

Achter-
grond-
waarde

Maximale 
waarde voor 
verspreiden 
van bagger-
specie over 

aangrenzend 
perceel

(2)

Maximale 
waarde 

bodemfunc-
tieklasse 
wonen

Maximale 
waarde 

bodemfunc-
tieklasse 
industrie

Maximale waarde
grootschalige 

toepassingen op of in de 
bodem

Maximale 
waarde 

kwaliteits-
klasse 
wonen

Maximale 
waarde 

kwaliteits-
klasse 

industrie

Maximale 
emissie-
waarde

Emissie-
toetswaarde

Stof
(1)

mg/kgds mg/kgds mg/kgds mg/kgds mg/kg L/S 10 mg/kgds

1. Metalen
Antimoon (Sb) 4,0* X 15 22 0,070 9,0
Arseen (As) 20 X 27 76 0,61 42
Barium (Ba)

(14)
X

Cadmium (Cd) 0,60 X en 7,5 1,2 4,3 0,051 4,3
Chroom (Cr) 55 X 62 180 0,17 180
Kobalt (Co) 15 X 35 190 0,24 130
Koper (Cu) 40 X 54 190 1,0 113
Kwik (Hg) 0,15 X 0,83 4,8 0,49 4,8
Lood (Pb) 50 X 210 530 15 308
Molybdeen (Mo) 1,5* X 88 190 0,48 105
Nikkel (Ni) 35 X 39 100 0,21 100
Tin (Sn) 6,5 X 180 900 0,093 450
Vanadium (V) 80 X 97 250 1,9 146
Zink (Zn) 140 X 200 720 2,1 430

2. Overige anorganische stoffen
Chloride 

(3)
-

Cyanide (vrij) 
(4)

3,0 3,0 20 n.v.t. n.v.t.
Cyanide (complex) 

(5)
5,5 5,5 50 n.v.t. n.v.t.

Thiocyanaten 6,0 6,0 20 n.v.t. n.v.t.

3. Aromatische stoffen
Benzeen 0,20* 0,20 1,0 n.v.t. n.v.t.
Ethylbenzeen 0,20* 0,20 1,25 n.v.t. n.v.t.
Tolueen 0,20* 0,20 1,25 n.v.t. n.v.t.
Xylenen (som) 0,45* 0,45 1,25 n.v.t. n.v.t.
Styreen (vinylbenzeen) 0,25* 0,25 2,5 n.v.t. n.v.t.
Fenol 0,25 0,25 1,25 n.v.t. n.v.t.
Cresolen (som) 0,30* 0,30 5,0 n.v.t. n.v.t.
Dodecylbenzeen 0,35* 0,35 0,35 n.v.t. n.v.t.
Aromatische oplosmiddelen (som) 

(6)
2,5* 2,5 2,5 n.v.t. n.v.t.

4. Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK)
Naftaleen X n.v.t. n.v.t.
Fenantreen X n.v.t. n.v.t.
Antraceen X n.v.t. n.v.t.
Fluorantheen X n.v.t. n.v.t.
Chryseen X n.v.t. n.v.t.
Benzo(a)antraceen X n.v.t. n.v.t.
Benzo(a)pyreen X n.v.t. n.v.t.
Benzo(k)fluorantheen X n.v.t. n.v.t.
Indeno(1,2,3cd)pyreen X n.v.t. n.v.t.
Benzo(ghi)peryleen X n.v.t. n.v.t.
PAK totaal (som 10) 1,5 6,8 40 n.v.t. n.v.t.

5. Gechloreerde koolwaterstoffen
a. (Vluchtige) chloorkoolwaterstoffen
Monochlooretheen (vinylchloride) 

(7)
0,10* 0,10 0,10 n.v.t. n.v.t.

Dichloormethaan 0,10 0,10 3,9 n.v.t. n.v.t.
1,1-Dichloorethaan 0,20* 0,20 0,20 n.v.t. n.v.t.
1,2-Dichloorethaan 0,20* 0,20 4,0 n.v.t. n.v.t.
1,1-Dichlooretheen 

(7)
0,30* 0,30 0,30 n.v.t. n.v.t.
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Achter-
grond-
waarde

Maximale 
waarde voor 
verspreiden 
van bagger-
specie over 

aangrenzend 
perceel

(2)

Maximale 
waarde 

bodemfunc-
tieklasse 
wonen

Maximale 
waarde 

bodemfunc-
tieklasse 
industrie

Maximale waarde
grootschalige 

toepassingen op of in de 
bodem

Maximale 
waarde 

kwaliteits-
klasse 
wonen

Maximale 
waarde 

kwaliteits-
klasse 

industrie

Maximale 
emissie-
waarde

Emissie-
toetswaarde

Stof
(1)

mg/kgds mg/kgds mg/kgds mg/kgds mg/kg L/S 10 mg/kgds

1,2-Dichlooretheen (som) 0,30* 0,30 0,30 n.v.t. n.v.t.
Dichloorpropanen (som) 0,80* 0,80 0,80 n.v.t. n.v.t.
Trichloormethaan (chloroform) 0,25* 0,25 3,0 n.v.t. n.v.t.
1,1,1-Trichloorethaan 0,25* 0,25 0,25 n.v.t. n.v.t.
1,1,2-Trichloorethaan 0,30* 0,30 0,30 n.v.t. n.v.t.
Trichlooretheen (tri) 0,25* 0,25 2,5 n.v.t. n.v.t.
Tetrachloormethaan (tetra) 0,30* 0,30 0,70 n.v.t. n.v.t.
Tetrachlooretheen (per) 0,15 0,15 4,0 n.v.t. n.v.t.

b. Chloorbenzenen
Monochloorbenzeen 0,20* 0,20 5,0 n.v.t. n.v.t.
Dichloorbenzenen (som) 2,0* 2,0 5,0 n.v.t. n.v.t.
Trichloorbenzenen (som) 0,015* 0,015 5,0 n.v.t. n.v.t.
Tetrachloorbenzenen (som) 0,0090* 0,0090 2,2 n.v.t. n.v.t.
Pentachloorbenzeen 0,0025 X 0,0025 5,0 n.v.t. n.v.t.
Hexachloorbenzeen 0,0085 X 0,027 1,4 n.v.t. n.v.t.
Chloorbenzenen (som)

c. Chloorfenolen
Monochloorfenolen (som) 0,045 0,045 5,4 n.v.t. n.v.t.
Dichloorfenolen (som) 0,20* 0,20 6,0 n.v.t. n.v.t.
Trichloorfenolen (som) 0,0030* 0,0030 6,0 n.v.t. n.v.t.
Tetrachloorfenolen (som) 0,015* 1,0 6,0 n.v.t. n.v.t.
Pentachloorfenol 0,0030* X 1,4 5,0 n.v.t. n.v.t.
Chloorfenolen (som)

d. Polychloorbifenylen (PCB)
PCB 28 X n.v.t. n.v.t.
PCB 52 X n.v.t. n.v.t.
PCB 101 X n.v.t. n.v.t.
PCB 118 X n.v.t. n.v.t.
PCB 138 X n.v.t. n.v.t.
PCB 153 X n.v.t. n.v.t.
PCB 180 X n.v.t. n.v.t.
PCB (som 7) 0,020 0,040 0,50 n.v.t. n.v.t.

e. Overige gechloreerde koolwaterstoffen
Monochlooranilinen (som) 0,20* 0,20 0,20 n.v.t. n.v.t.
Pentachlooraniline 0,15* 0,15 0,15 n.v.t. n.v.t.
Dioxine (som I-TEQ) 0,000055* 0,000055 0,000055 n.v.t. n.v.t.
Chloornaftaleen (som) 0,070* 0,070 10 n.v.t. n.v.t.

6. Bestrijdingsmiddelen
a. Organochloorbestrijdingsmiddelen
Chloordaan (som) 0,0020 X 0,0020 0,10 n.v.t. n.v.t.
DDT (som) 0,20 X 0,20 1,0 n.v.t. n.v.t.
DDE (som) 0,10 X 0,13 1,3 n.v.t. n.v.t.
DDD (som) 0,020 X 0,84 34 n.v.t. n.v.t.
DDT/DDE/DDD (som) n.v.t. n.v.t.
Aldrin X n.v.t. n.v.t.
Dieldrin X n.v.t. n.v.t.
Endrin X n.v.t. n.v.t.
Isodrin X n.v.t. n.v.t.
Telodrin X n.v.t. n.v.t.
Drins (som) 0,015 0,04 0,14 n.v.t. n.v.t.
Endosulfansulfaat X n.v.t. n.v.t.
-Endosulfan 0,00090 X 0,00090 0,10 n.v.t. n.v.t.
-HCH 0,0010 X 0,0010 0,50 n.v.t. n.v.t.
β-HCH 0,0020 X 0,0020 0,50 n.v.t. n.v.t.
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Achter-
grond-
waarde

Maximale 
waarde voor 
verspreiden 
van bagger-
specie over 

aangrenzend 
perceel

(2)

Maximale 
waarde 

bodemfunc-
tieklasse 
wonen

Maximale 
waarde 

bodemfunc-
tieklasse 
industrie

Maximale waarde
grootschalige 

toepassingen op of in de 
bodem

Maximale 
waarde 

kwaliteits-
klasse 
wonen

Maximale 
waarde 

kwaliteits-
klasse 

industrie

Maximale 
emissie-
waarde

Emissie-
toetswaarde

Stof
(1)

mg/kgds mg/kgds mg/kgds mg/kgds mg/kg L/S 10 mg/kgds

γ-HCH (lindaan) 0,0030 X 0,04 0,50 n.v.t. n.v.t.
-HCH X n.v.t. n.v.t.
HCH-verbindingen (som) n.v.t. n.v.t.
Heptachloor 0,00070 X 0,00070 0,10 n.v.t. n.v.t.
Heptachloorepoxide (som) 0,0020 X 0,0020 0,10 n.v.t. n.v.t.
Hexachloorbutadieen 0,003* X n.v.t. n.v.t.
Organochloorhoudende bestrij- 0,40 n.v.t. n.v.t.
dingsmiddelen (som landbodem)

b. Organofosforpesticiden
Azinfosmethyl 0,0075* 0,0075 0,0075 n.v.t. n.v.t.

c. Organotinbestrijdingsmiddelen
Organotinverbindingen (som) 

(8)
0,15 0,50 2,5 

(9)
n.v.t. n.v.t.

Tributyltin (TBT) 
(8)

0,065 0,065 0,065 n.v.t. n.v.t.

d. Chloorfenoxy-azijnzuurherbiciden
MCPA 0,55* 0,55 0,55 n.v.t. n.v.t.

e. Overige bestrijdingsmiddelen
Atrazine 0,035* 0,035 0,50 n.v.t. n.v.t.
Carbaryl 0,15* 0,15 0,45 n.v.t. n.v.t.
Carbofuran 

(7)
0,017* 0,017 0,017 n.v.t. n.v.t.

4-Chloormethylfenolen (som) 0,60* 0,60 0,60 n.v.t. n.v.t.
Niet-chloorhoudende bestrij- 0,090* 0,090 0,50 n.v.t. n.v.t.
dingsmiddelen (som)

7. Overige stoffen
Asbest 

(10)
- - 100 100 n.v.t. n.v.t.

Cyclohexanon 2,0* 2,0 150 n.v.t. n.v.t.
Dimethylftalaat 

(11)
0,045* 9,2 60 n.v.t. n.v.t.

Diethylftalaat 
(11)

0,045* 5,3 53 n.v.t. n.v.t.
Di-isobutylftalaat 

(11)
0,045* 1,3 17 n.v.t. n.v.t.

Dibutylftalaat 
(11)

0,070* 5,0 36 n.v.t. n.v.t.
Butylbenzylftalaat 

(11)
0,070* 2,6 48 n.v.t. n.v.t.

Dihexylftalaat 
(11)

0,070* 18 60 n.v.t. n.v.t.
Di(2-ethylhexyl)ftalaat 

(11)
0,045* 8,3 60 n.v.t. n.v.t.

Minerale olie 
(12) (13)

190 3000 190 500 n.v.t. n.v.t.
Pyridine 0,15* 0,15 1,0 n.v.t. n.v.t.
Tetrahydrofuran 0,45 0,45 2,0 n.v.t. n.v.t.
Tetrahydrothiofeen 1,5* 1,5 8,8 n.v.t. n.v.t.
Tribroommethaan (bromoform) 0,20* 0,20 0,20 n.v.t. n.v.t.
Ethyleenglycol 5,0 5,0 5,0 n.v.t. n.v.t.
Diethyleenglycol 8,0 8,0 8,0 n.v.t. n.v.t.
Acrylonitril 0,10 0,10 0,10 n.v.t. n.v.t.
Formaldehyde 0,10 0,10 0,10 n.v.t. n.v.t.
Isopropanol (2-propanol) 0,75 0,75 0,75 n.v.t. n.v.t.
Methanol 3,0 3,0 3,0 n.v.t. n.v.t.
Butanol (1-butanol) 2,0* 2,0 2,0 n.v.t. n.v.t.
Butylacetaat 2,0* 2,0 2,0 n.v.t. n.v.t.
Ethylacetaat 2,0* 2,0 2,0 n.v.t. n.v.t.
Methyl-tert-butylether (MTBE) 0,20* 0,20 0,20 n.v.t. n.v.t.
Methylethylketon 2,0* 2,0 2,0 n.v.t. n.v.t.
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Verklaring: 

(1)
 Voor de definitie van somparameters wordt verwezen naar bijlage N van de Regeling bodemkwaliteit. 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 msPAF wordt berekend voor de met X aangegeven stoffen. Indien geen waarde wordt ingevuld (bijvoorbeeld omdat de 

stof niet gemeten wordt) wordt gerekend met 0,7 * bepalingsgrens (intralaboratorium reproduceerbaarheid). De 
baggerspecie voldoet aan de maximale waarden voor verspreiden van baggerspecie op het aangrenzende perceel indien: 

 De gehalten van de gemeten stoffen lager zijn dan de interventiewaarde bodem, niet zijnde de bodem of oever van 
een oppervlaktewaterlichaam, en 

 Voor organische stoffen: msPAF < 20%, en 

 Voor metalen: msPAF < 50%, waarbij voor cadmium een maximumgehalte geldt. 
Voor gemeten stoffen die geen deel uitmaken van de msPAF-berekening geldt de achtergrondwaarde (m.u.v. 
somparameters waarbij de individuele parameters onderdeel uitmaken van de msPAF-berekening; deze uitzondering geldt 
niet voor dioxine (som TEQ) waarvan PCB118 onderdeel uitmaakt). Minerale olie maakt geen deel uit van de msPAF-
berekening. In plaats van de achtergrondwaarde geldt voor deze stof de waarde die vermeld is in de kolom ‘Maximale 
waarde voor verspreiden van baggerspecie over aangrenzend perceel’. Voor toetsing aan de achtergrondwaarden worden 
de toetsingsregels van de achtergrondwaarden toegepast. 
Uit artikel 36 van het Besluit bodemkwaliteit vloeit voort dat naast de msPAF-toetsing ook een toets moet plaatsvinden aan 
de interventiewaarden bodem. Voor metalen waarvoor geen interventiewaarden bodem zijn vastgesteld, dienen de 
maximale waarden voor de bodemfunctieklasse industrie te worden gehanteerd. 

(3)
 Voor het toepassen van zeezand geldt de norm van 200 mg/kgds. Bij het toepassen van zeezand op plaatsen waar een 

direct contact is of mogelijk is met brak oppervlaktewater of zeewater met van nature een chloridegehalte van meer dan 
5.000 mg/l, geldt voor chloride geen maximale waarde. 

(4)
 Bij gehalten die de achtergrondwaarde overschrijden moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid van 

uitdamping. Wanneer uitdamping naar binnenlucht zou kunnen optreden, moet bij overschrijding van de 
achtergrondwaarde worden gemeten in de bodemlucht en moet worden getoetst aan de TCL (Toxicologisch Toelaatbare 
Concentratie in Lucht). 

(5)
 Het gehalte cyanide-complex is gelijk aan het gehalte cyanide-totaal minus het gehalte cyanide-vrij, bepaald conform NEN-

EN-ISO 14403-1:2012, NEN-EN-ISO 14403-2:2012 en NEN-EN-ISO 17380:2006. Indien geen cyanide-vrij wordt verwacht, 
mag het gehalte cyanide-complex gelijk worden gesteld aan het gehalte cyanide-totaal (en hoeft dus alleen het gehalte 
cyanide-totaal te worden gemeten). 

(6)
 De achtergrondwaarde van deze somparameter gaat uit van de aanwezigheid van meerdere van de 16 componenten, die 

tot deze somparameter worden gerekend (zie bijlage N van de Regeling Bodemkwaliteit). De hoogte van de 
achtergrondwaarde is gebaseerd op de som van de bepalingsgrenzen vermenigvuldigd met 0,7. Sommige componenten 
zijn tevens individueel genormeerd. Binnen de somparameter mag de achtergrondwaarde van de individueel genormeerde 
componenten niet worden overschreden. Hetzelfde geldt voor de maximale waarde wonen en de maximale waarde 
industrie. Voor componenten die niet individueel zijn genormeerd geldt per component een maximumgehalte van 0,45 
mg/kgds, zowel voor de achtergrondwaarde als de maximale waarden wonen en industrie. 

(7)
 De maximale waarden bodemfunctieklasse wonen en industrie van deze stoffen zijn gelijk aan de interventiewaarden 

bodemsanering en zijn gelijk aan of kleiner dan de bepalingsgrens (intralaboratorium reproduceerbaarheid). Indien de stof 
wordt aangetoond moeten de risico’s nader worden onderzocht. Bij het aantreffen van vinylchloride of 1,1-dichlooretheen 
moet tevens het grondwater worden onderzocht. 

(8)
 De eenheid voor organotinverbindingen is mg Sn/kgds, met uitzondering van de normwaarden met voetnoot 9. 

(9)
 De eenheid van de maximale waarde industrie voor organotinverbindingen (som) is organotin in mg/kgds. 

(10)
 Gewogen norm (concentratie serpentijnasbest + 10x concentratie amfiboolasbest). Deze eis bedraagt 0 mg/kgds indien 

niet is voldaan aan artikel 2, onder b, van het Productenbesluit Asbest. 

(11)
 Het is onzeker of de achtergrondwaarden en maximale waarden wonen voor de ftalaten meetbaar zijn. Toekomstige 

ervaringen moeten uitwijzen of sprake is van een knelpunt. 

(12)
 Minerale olie heeft betrekking op de som van de (al dan niet) vertakte alkanen. Indien er enigerlei vorm van verontreiniging 

door 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. 

(13)
 Voor het toepassen van baggerspecie in grootschalige toepassingen geldt voor minerale olie een maximale waarde van 

2.000 mg/kgds. 

(14)
 Voor barium gelden tot nader order geen toetsingswaarden. 

* Achtergrondwaarde is gebaseerd op de bepalingsgrens (intralaboratorium reproduceerbaarheid), omdat onvoldoende data 
beschikbaar zijn om een betrouwbare P95 af te leiden. 
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Bodemtypecorrectie (zie bijlage G van de Regeling Bodemkwaliteit) 

De normwaarden voor grond en baggerspecie zijn bodemtype-afhankelijk en zijn gebaseerd op een standaardbodem met een 
lutumpercentage van 25% en een organische stofpercentage van 10%. Bij de beoordeling van de kwaliteit van de bodem, 
bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam of toe te passen grond of baggerspecie op of in de bodem of in een 
oppervlaktewaterlichaam worden de gemeten gehalten middels een bodemtypecorrectie omgerekend naar standaardbodem. 
Bij de beoordeling aan de maximale waarde verspreiden in zoute oppervlaktewaterlichamen wordt geen bodemtypecorrectie 
toegepast. Toetsing vindt dan plaats met de werkelijk gemeten gehalten. 

De omrekening naar standaardbodem vindt plaats op basis van individuele meetwaarden, alvorens andere berekeningen 
(bepalen gemiddelden of P95) worden uitgevoerd. Bij het standaardiseren wordt gebruik gemaakt van de gemeten percentages 
organische stof en lutum. De gestandaardiseerde gehalten worden, met inachtneming van de toetsingsregels, getoetst aan de 
normwaarden zoals die zijn opgenomen in de bovenstaande tabel. Hierbij is het percentage organische stof bepaald volgens 
NEN 5754 en is het percentage lutum het gewichtspercentage minerale bestanddelen met een diameter kleiner dan 2 µm 
betrokken op het drooggewicht. 

De omrekening van de gemeten gehalten in grond of baggerspecie naar een standaardbodem verloopt via de onderstaande 
formule: 

).%*()%*(

)10*()25*(
*

stoforgClutumBA

CBA
GG ms 




waarin: Gs = Gestandaardiseerd gehalte. 
  Gm = Gemeten gehalte. 
  A, B, C = Stofafhankelijke constanten voor metalen (zie onderstaande tabel). 
  %lutum = Percentage lutum: het gewichtspercentage minerale bestanddelen met een diameter kleiner dan 2 
     µm betrokken op het totale drooggewicht van de grond of baggerspecie. Voor thermisch 
     gereinigde grond en baggerspecie geldt de volgende uitzondering: indien het lutumpercentage 
     lager is dan 10% wordt bij de omrekening van de gemeten gehalten aan barium met een 
     lutumpercentage van 10% gerekend. Voor het percentage lutum is een minimumwaarde 
     gedefinieerd (zie onderstaande tabel). 
  %org.stof = Gemeten percentage organisch stof betrokken op het drooggewicht. Het percentage organisch 
     koolstof kan voor zoute baggerspecie ook berekend worden uit het percentage organisch 
     koolstof x 1,724. Voor het percentage organische stof zijn minimum- en maximumwaarden 
     gedefinieerd (zie onderstaande tabel). 

Stofafhankelijke constanten voor metalen en organische verbindingen: 

Stof A B C

Arseen 15 0,4 0,4
Barium 30 5 0
Cadmium 0,4 0,007 0,021
Chroom 50 2 0
Kobalt 2 0,28 0
Koper 15 0,6 0,6
Kwik 0,2 0,0034 0,0017
Lood 50 1 1
Molybdeen 1 0 0
Nikkel 10 1 0
Tin 4 0,6 0
Vanadium 12 1,2 0
Zink 50 3 1,5
Organische verbindingen 0 0 1
Overige verbindingen 1 0 0

Voor antimoon, molybdeen en thallium wordt geen bodemtypecorrectie toegepast. 

Minimum- en maximumwaarden voor het organische stof- en lutumpercentage: 

Stofgroep Organische stof Lutum

Min. (%) Max. (%) Min. (%) Max. (%)

Anorganische parameters 2 - 2 -
Organische parameters 2 30 - -
PAK 10 30 - -

De berekening van de meersoorten Potentieel Aangetast Fractie (msPAF) als aparte normwaarde bij het beoordelen van de 
kwaliteit van baggerspecie die conform artikel 35, onderdeel f van het Besluit bodemkwaliteit wordt verspreid op het 
aangrenzend perceel heeft een aparte vorm van standaardisatie. De minimum- en maximumwaarden zoals weergegeven in de 
bovenstaande tabel worden niet gehanteerd bij het berekenen van de msPAF, met uitzondering van de minimumwaarde voor 
de organische parameters genoemd in deze tabel. 
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Rapportage Sanscrit.nl
Instrument ter bepaling van spoedeisendheid van saneren

Algemeen

Naam dossier: Boslaan (barium, lood, zink)

Beoordelaar: terrascan@terrascan.nl

Uitgevoerde beoordelingen:

Code: T.14.7742

Datum rapport:

Opmerkingen bij dossier:

V. Sanscrit 2.4.3
V. rapport 2.14

dinsdag 10 februari 2015

Humaan
Ecologisch
Verspreiding

Stap2: Standaardbeoordeling Stap 3: Uitgebreide beoordeling

= voltooid = niet uitgevoerd = niet relevant op basis van uitkomst stap 2

Stap1: Ernst van de verontreiniging:
Er is sprake van een geval van ernstige verontreiniging als gevolg van:

- Ernstige bodemverontreiniging

Type bodemgebruik: huidig

Over Sanscrit

Sanscrit 2.0 is een geautomatiseerde versie van het Saneringscriterium. Het Saneringscriterium is beschreven in de 
Circulaire Bodemsanering 2009 welke op 1 april 2009 in werking is getreden. De applicatie Sanscrit is ontwikkeld in 
opdracht van het ministerie van I&M.
Met het Saneringscriterium wordt bepaald of sprake is van onaanvaardbare risico’s van bodemverontreiniging voor mens, 
ecosysteem of van verspreiding van verontreiniging in het grondwater. Op basis van de bepaalde risico’s wordt 
vastgesteld of een sanering met spoed dient te worden uitgevoerd. 

Uitgangspunten
De sanering dient met spoed te worden uitgevoerd, tenzij op basis van de risicobeoordeling is aangetoond dat de 
sanering niet met spoed hoeft te worden uitgevoerd. 
De werkwijze van het Saneringscriterium geldt voor:
· een geval van ernstige bodemverontreiniging;
· een historische verontreiniging. Voor verontreinigingen die sinds 1987 zijn ontstaan is artikel 13 van de Wbb 

(zorgplicht) van toepassing;
· huidig en voorgenomen gebruik;
· grond en grondwater. Voor waterbodem is een separate systematiek ontwikkeld, met uitzondering van asbest;
· alle stoffen waarvoor een interventiewaarde is afgeleid, met uitzondering van asbest. Daar asbest heel specifieke 

chemische en fysische eigenschappen heeft, is voor asbest separaat het ‘Milieuhygiënisch saneringscriterium, 
protocol asbest’ ontwikkeld hetgeen ook van toepassing is voor waterbodems. Asbest is dan ook niet 
opgenomen in het programma Sanscrit.

Eindconclusie

(Een deel van) de locatie dient met spoed gesaneerd te worden als gevolg van:
- onaanvaardbare risico's voor de mens (gebaseerd op stap 3)



Humane risicobeoordeling - Toetsresultaten

PPeerr ssttooff

MTR
[mg/kg lg/d] Risico-Index

Dosis
[mg/kg lg/d]Stof

Wonen met tuin
Barium 1,07e-3  0,052,00e-2
Lood 3,16e-3  1,132,80e-3
Zink 6,56e-3  0,015,00e-1

Sprake van huidcontact?Functie

Wonen met tuin Nee

HHiinnddeerr -- hhuuiiddccoonnttaacctt

Toelichting:



UUiittggeebbrreeiidd oovveerrzziicchhtt bblloooottsstteelllliinngg

Blootstellingsroute Relatieve bijdrage [%]
Wonen met tuin
Barium
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  47.35
Dermale opname binnen  0.00
Dermale opname buiten  0.00
Dermale opname tijdens baden  0.00
Ingestie grond  52.24
Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00
Inhalatie van binnenlucht  0.00
Inhalatie van buitenlucht  0.00
Inhalatie van gronddeeltjes  0.41
Permeatie drinkwater  0.00

Lood
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  4.13
Dermale opname binnen  0.00
Dermale opname buiten  0.00
Dermale opname tijdens baden  0.00
Ingestie grond  95.57
Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00
Inhalatie van binnenlucht  0.00
Inhalatie van buitenlucht  0.00
Inhalatie van gronddeeltjes  0.30
Permeatie drinkwater  0.00

Zink
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  87.41
Dermale opname binnen  0.00
Dermale opname buiten  0.00
Dermale opname tijdens baden  0.00
Ingestie grond  12.50
Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00
Inhalatie van binnenlucht  0.00
Inhalatie van buitenlucht  0.00
Inhalatie van gronddeeltjes  0.10
Permeatie drinkwater  0.00

Humane risico's - invoergegevens

Onbebouwd OnbebouwdBebouwdGeheel Bebouwd
C-grondwater [ug/l]C-totaal [mg/kg]

Stof
Wonen met tuin

Barium 4,57e2
Lood 6,13e2
Zink 6,70e2

OS [%]
Berekening 
blootstelling lood:

Diepte verontreiniging [m]
t.o.v. maaiveldt.o.v. kruipruimteFunctie

Wonen met tuin  0,75  2,00Als kind  14,00

PPaarraammeetteerrss



Humane risicobeoordeling - Parameters uitgebreide beoordeling

Let op: in dit onderdeel wordt een overzicht gegeven van parameters die afwijken van de standaardwaarden uit de stap 
2 beoordeling. Parameters die niet zijn ingevoerd en/of afwijken van de standaardinstellingen verschijnen ook niet in dit 
overzicht.

BBlloooottsstteelllliinnggssrroouuttee

Blootstellingsroute Status
Wonen met tuin

verontreiniging uitsluitend in grond aangetoond op onbebouwd 
terreindeel

Verantwoording:

UitgeschakeldInhalatie binnenlucht



Ecologische risicobeoordeling - standaard

De verontreiniging bevindt zich geheel of ten dele in de bovenste meter van de onbedekte bodem en/of er is sprake van 
gewassen wortelend in verontreinigde bodem dieper dan één meter.

TD>25%

TD>65%

Ingevoerd [m2] Criterium [m2] Overschrijding

100

0

5000

500

Nee

Nee

Contour

Matig gevoeligEcologisch toetsniveau:

Risicobeoordeling verspreiding - standaard

UitkomstOnderdeel

Liggen er kwetsbare objecten binnen het bodemvolume dat wordt ingesloten door het 
interventiewaarden-contour en/of zal dit binnen enkele jaren het geval zijn?

Nee

Is er een drijflaag aanwezig die door activiteiten en processen in de bodem kan worden 
verplaatst en van waaruit verspreiding van verontreiniging kan plaatsvinden?

Nee

Is er een zaklaag aanwezig die door activiteiten en processen in de bodem kan worden 
verplaatst en van waaruit verspreiding van verontreiniging kan plaatsvinden?

Nee

Is er sprake van een bodemvolume groter dan 6.000 m3 dat wordt ingesloten door het 
interventiewaarden-contour in het grondwater?

Nee

Toelichting:



Rapportage Sanscrit.nl
Instrument ter bepaling van spoedeisendheid van saneren

Algemeen

Naam dossier: Boslaan (zink)

Beoordelaar: terrascan@terrascan.nl

Uitgevoerde beoordelingen:

Code: T.14.7742

Datum rapport:

Opmerkingen bij dossier:

V. Sanscrit 2.4.3
V. rapport 2.14

dinsdag 10 februari 2015

Humaan
Ecologisch
Verspreiding

Stap2: Standaardbeoordeling Stap 3: Uitgebreide beoordeling

= voltooid = niet uitgevoerd = niet relevant op basis van uitkomst stap 2

Stap1: Ernst van de verontreiniging:
Er is sprake van een geval van ernstige verontreiniging als gevolg van:

- Ernstige bodemverontreiniging

Type bodemgebruik: huidig

Over Sanscrit

Sanscrit 2.0 is een geautomatiseerde versie van het Saneringscriterium. Het Saneringscriterium is beschreven in de 
Circulaire Bodemsanering 2009 welke op 1 april 2009 in werking is getreden. De applicatie Sanscrit is ontwikkeld in 
opdracht van het ministerie van I&M.
Met het Saneringscriterium wordt bepaald of sprake is van onaanvaardbare risico’s van bodemverontreiniging voor mens, 
ecosysteem of van verspreiding van verontreiniging in het grondwater. Op basis van de bepaalde risico’s wordt 
vastgesteld of een sanering met spoed dient te worden uitgevoerd. 

Uitgangspunten
De sanering dient met spoed te worden uitgevoerd, tenzij op basis van de risicobeoordeling is aangetoond dat de 
sanering niet met spoed hoeft te worden uitgevoerd. 
De werkwijze van het Saneringscriterium geldt voor:
· een geval van ernstige bodemverontreiniging;
· een historische verontreiniging. Voor verontreinigingen die sinds 1987 zijn ontstaan is artikel 13 van de Wbb 

(zorgplicht) van toepassing;
· huidig en voorgenomen gebruik;
· grond en grondwater. Voor waterbodem is een separate systematiek ontwikkeld, met uitzondering van asbest;
· alle stoffen waarvoor een interventiewaarde is afgeleid, met uitzondering van asbest. Daar asbest heel specifieke 

chemische en fysische eigenschappen heeft, is voor asbest separaat het ‘Milieuhygiënisch saneringscriterium, 
protocol asbest’ ontwikkeld hetgeen ook van toepassing is voor waterbodems. Asbest is dan ook niet 
opgenomen in het programma Sanscrit.

Eindconclusie

Er is een geval van ernstige verontreiniging, maar de locatie hoeft niet met spoed gesaneerd te worden.



Humane risicobeoordeling - Toetsresultaten

PPeerr ssttooff

MTR
[mg/kg lg/d] Risico-Index

Dosis
[mg/kg lg/d]Stof

Wonen met tuin
Zink 4,59e-3  0,015,00e-1

Sprake van huidcontact?Functie

Wonen met tuin Nee

HHiinnddeerr -- hhuuiiddccoonnttaacctt

Toelichting:

UUiittggeebbrreeiidd oovveerrzziicchhtt bblloooottsstteelllliinngg

Blootstellingsroute Relatieve bijdrage [%]
Wonen met tuin
Zink
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  87.41
Dermale opname binnen  0.00
Dermale opname buiten  0.00
Dermale opname tijdens baden  0.00
Ingestie grond  12.50
Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00
Inhalatie van binnenlucht  0.00
Inhalatie van buitenlucht  0.00
Inhalatie van gronddeeltjes  0.10
Permeatie drinkwater  0.00

Humane risico's - invoergegevens

Onbebouwd OnbebouwdBebouwdGeheel Bebouwd
C-grondwater [ug/l]C-totaal [mg/kg]

Stof
Wonen met tuin

Zink 4,68e2

OS [%]
Berekening 
blootstelling lood:

Diepte verontreiniging [m]
t.o.v. maaiveldt.o.v. kruipruimteFunctie

Wonen met tuin  0,75  0,70Als kind  14,00

PPaarraammeetteerrss



Ecologische risicobeoordeling - standaard

De verontreiniging bevindt zich geheel of ten dele in de bovenste meter van de onbedekte bodem en/of er is sprake van 
gewassen wortelend in verontreinigde bodem dieper dan één meter.

TD>25%

TD>65%

Ingevoerd [m2] Criterium [m2] Overschrijding

25

0

5000

500

Nee

Nee

Contour

Matig gevoeligEcologisch toetsniveau:

Risicobeoordeling verspreiding - standaard

UitkomstOnderdeel

Liggen er kwetsbare objecten binnen het bodemvolume dat wordt ingesloten door het 
interventiewaarden-contour en/of zal dit binnen enkele jaren het geval zijn?

Nee

Is er een drijflaag aanwezig die door activiteiten en processen in de bodem kan worden 
verplaatst en van waaruit verspreiding van verontreiniging kan plaatsvinden?

Nee

Is er een zaklaag aanwezig die door activiteiten en processen in de bodem kan worden 
verplaatst en van waaruit verspreiding van verontreiniging kan plaatsvinden?

Nee

Is er sprake van een bodemvolume groter dan 6.000 m3 dat wordt ingesloten door het 
interventiewaarden-contour in het grondwater?

Nee

Toelichting:
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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

TERRASCAN
Dhr. W.Q. Sanders
Postbus 102
1170 AC  BADHOEVEDORP

Uw projectnaam : Boslaan 13
Uw projectnummer : T.14.7742
ALcontrol rapportnummer : 12093483, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : I8PP4KZL

Rotterdam, 13-01-2015

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
T.14.7742. 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, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 8 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

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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Projectnummer
Rapportnummer
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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) 302 (50-100) 302 (50-100)
002 Grond (AS3000) 304 (150-200) 304 (150-200)
003 Grond (AS3000) 308 (10-30) 308 (10-30)
004 Grond (AS3000) 312 (10-50) 312 (10-50)
005 Grond (AS3000) MM301 301 (20-70) 301 (70-100)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

droge stof gew.-% S 63.3 61.2 78.5 83.3 60.6
gewicht artefacten g S <1 <1 <1 <1 <1
aard van de artefacten g S geen geen geen geen geen

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

METALEN
barium mg/kgds S 180 510 240 440
lood mg/kgds S 400 400 150 1200
zink mg/kgds S 360 900 150 55 1000

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

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

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

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

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

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.



TERRASCAN

Boslaan 13
T.14.7742
12093483

07-01-2015

Dhr. W.Q. Sanders

07-01-2015

13-01-2015

Blad 4 van 8

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) MM303 303 (0-50) 303 (50-100)
007 Grond (AS3000) MM306 306 (10-50) 306 (50-100)
008 Grond (AS3000) MM307 307 (10-60) 307 (60-100)
009 Grond (AS3000) MM309 309 (10-50) 309 (50-100)
010 Grond (AS3000) MM310 310 (10-50) 310 (50-100)

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009 010

droge stof gew.-% S 76.9 82.7 84.5 81.2 80.2
gewicht artefacten g S <1 <1 <1 <1 <1
aard van de artefacten g S geen geen geen geen geen

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

METALEN
barium mg/kgds S 140 <20 <20
lood mg/kgds S 26 <10 <10
zink mg/kgds S 78 <20 <20 <20 <20

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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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-

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.

010 * 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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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

011 Grond (AS3000) MM311 311 (10-50) 311 (50-100)
012 Grond (AS3000) MM314 314 (0-50) 314 (50-100) 314 (100-150)
013 Grond (AS3000) MM315 315 (50-100) 315 (100-150)

Analyse Eenheid Q 011 012 013   

droge stof gew.-% S 81.0 49.8 61.5
gewicht artefacten g S <1 <1 <1
aard van de artefacten g S geen geen geen

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

METALEN
barium mg/kgds S  390 160
lood mg/kgds S  230 280
zink mg/kgds S <20 560 290

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

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

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

013 * 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) Grond: Gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN
15934. Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-ISO
11465

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000, NEN 5709
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

lood Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y5219365 05-01-2015 05-01-2015 ALC201  
002 Y5219364 05-01-2015 05-01-2015 ALC201  
003 Y4838211 05-01-2015 05-01-2015 ALC201  
004 Y5219997 05-01-2015 05-01-2015 ALC201  
005 Y5219361 05-01-2015 05-01-2015 ALC201  
005 Y5219363 05-01-2015 05-01-2015 ALC201  
006 Y5219338 05-01-2015 05-01-2015 ALC201  
006 Y5219339 05-01-2015 05-01-2015 ALC201  
007 Y5219828 05-01-2015 05-01-2015 ALC201  
007 Y5219999 05-01-2015 05-01-2015 ALC201  
008 Y4838956 05-01-2015 05-01-2015 ALC201  
008 Y4840996 05-01-2015 05-01-2015 ALC201  
009 Y5219995 05-01-2015 05-01-2015 ALC201  
009 Y5219989 05-01-2015 05-01-2015 ALC201  
010 Y5219990 05-01-2015 05-01-2015 ALC201  
010 Y5219974 05-01-2015 05-01-2015 ALC201  
011 Y5219985 05-01-2015 05-01-2015 ALC201  
011 Y5219912 05-01-2015 05-01-2015 ALC201  
012 Y4838826 05-01-2015 05-01-2015 ALC201  
012 Y4838752 05-01-2015 05-01-2015 ALC201  
012 Y4838828 05-01-2015 05-01-2015 ALC201  
013 Y4841005 05-01-2015 05-01-2015 ALC201  
013 Y4840807 05-01-2015 05-01-2015 ALC201  
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Omschrijving: Boorprofielen (getekend volgens NEN 5104)

301

Boordatum

05-01-2015

Meters t.o.v. mv Monstercode

Grondsoort,
bijz. bestanddelen, geur, kleur

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

Y5219347M

Y5219363K

Y5219361I

Y5219358O

Y5219359P

Y5219372K

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, zwak humeus, 
neutraalbruin

Zand, uiterst fijn, matig siltig, zwak 
humeus, matig koolhoudend, zwak 
puinhoudend, donker grijsbruin

Klei, sterk zandig, neutraalgrijs

302

Boordatum

05-01-2015

Meters t.o.v. mv Monstercode

Grondsoort,
bijz. bestanddelen, geur, kleur

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

Y5219367O

Y5219365M

Y5219376O

Y5219349O

Klei, zwak zandig, zwak humeus, neutraal 
grijsbruin

Klei, sterk zandig, zwak humeus, matig 
puinhoudend, matig koolhoudend

Klei, zwak zandig, neutraal grijsblauw

303

Boordatum

05-01-2015

Meters t.o.v. mv Monstercode

Grondsoort,
bijz. bestanddelen, geur, kleur

0,00

0,50

1,00

Y5219338M

Y5219339N

Klei, zwak zandig, zwak humeus, neutraal 
grijsbruin

304

Boordatum

05-01-2015

Meters t.o.v. mv Monstercode

Grondsoort,
bijz. bestanddelen, geur, kleur

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

Y5219366N

Y5219343I

Y5219350G

Y5219364L

Y5219988X

Y5219981Q

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, zwak humeus, 
neutraalbruin

Zand, uiterst fijn, matig siltig, neutraal 
bruingrijs

Klei, sterk zandig, neutraal blauwgrijs

Zand, uiterst fijn, sterk siltig, brokken 
kolen, brokken puin/slakken, donker 
blauwgrijs

Veen, zwak kleiïg, neutraalbruin
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Omschrijving: Boorprofielen (getekend volgens NEN 5104)

305

Boordatum

05-01-2015

Meters t.o.v. mv Monstercode

Grondsoort,
bijz. bestanddelen, geur, kleur

0,00

0,50

1,00

Y5219346L

Y5219370I

Y5219351H

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, zwak humeus, 
neutraalbruin

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, licht beigebruin

Klei, matig zandig, neutraal bruingrijs

306

Boordatum

05-01-2015

Meters t.o.v. mv Monstercode

Grondsoort,
bijz. bestanddelen, geur, kleur

0,00

0,50

1,00

1,50

Y5219828Q

Y5219999Z

Y4838429T

volledig klinkers

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, licht bruinbeige

Zand, uiterst fijn, matig siltig, neutraal 
grijsbruin

Klei, zwak zandig

307

Boordatum

05-01-2015

Meters t.o.v. mv Monstercode

Grondsoort,
bijz. bestanddelen, geur, kleur

0,00

0,50

1,00

1,50

Y4838956Y

Y4840996V

Y48410109

volledig klinkers

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, neutraal 
beigegeel

Zand, uiterst fijn, matig siltig, neutraal 
grijsbruin

Klei, zwak zandig, neutraal grijsblauw

308

Boordatum

05-01-2015

Meters t.o.v. mv Monstercode

Grondsoort,
bijz. bestanddelen, geur, kleur

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

Y4838211I

Y5219847R

Y4838214L

Y4838057Q

Y5219839S

volledig klinkers

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, zwak humeus, 
sporen kolen, sporen ijzer, neutraal 
zwartbruin

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, neutraal 
geelbruin

Zand, uiterst fijn, matig siltig, neutraal 
grijsbruin

Klei, zwak zandig, neutraal blauwgrijs
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309

Boordatum

05-01-2015

Meters t.o.v. mv Monstercode

Grondsoort,
bijz. bestanddelen, geur, kleur

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

Y5219980P

Y5219989Y

Y5219995V

Y5219994U

Y5219976U

Klei, sterk zandig, zwak humeus, neutraal 
beigebruin

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, neutraal 
bruinbeige

Zand, uiterst fijn, matig siltig, neutraal 
bruinbeige

Klei, zwak zandig, neutraal grijsblauw

310

Boordatum

05-01-2015

Meters t.o.v. mv Monstercode

Grondsoort,
bijz. bestanddelen, geur, kleur

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

Y5219982R

Y5219990Q

Y5219974S

Y5219987W

Y5219991R

Klei, sterk zandig, zwak humeus, neutraal 
beigebruin

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, neutraal 
bruinbeige

Zand, uiterst fijn, matig siltig, neutraal 
bruinbeige

Klei, zwak zandig, neutraal grijsblauw

311

Boordatum

05-01-2015

Meters t.o.v. mv Monstercode

Grondsoort,
bijz. bestanddelen, geur, kleur

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

Y5219895U

Y5219985U

Y5219912K

Y5219970O

Y5219996W

Klei, sterk zandig, zwak humeus, neutraal 
beigebruin

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, neutraal 
bruinbeige

Zand, uiterst fijn, matig siltig, neutraal 
bruinbeige

Klei, zwak zandig, neutraal grijsblauw

312

Boordatum

05-01-2015

Meters t.o.v. mv Monstercode

Grondsoort,
bijz. bestanddelen, geur, kleur

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

Y5219997X

Y5219914M

Y52200099

Y52200055

Y5219917P

volledig tegel

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, brokken 
baksteen, lichtbeige

Zand, uiterst fijn, matig siltig, licht blauwgrijs

Klei, zwak zandig, neutraalgrijs
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313

Boordatum

05-01-2015

Meters t.o.v. mv Monstercode

Grondsoort,
bijz. bestanddelen, geur, kleur

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

Y52200088

Y52200077

Y5219923M

Y52200044

Y5219679U

Klei, sterk zandig, zwak humeus, neutraal 
beigebruin

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, neutraal 
bruinbeige

Zand, uiterst fijn, matig siltig, neutraal 
bruinbeige

Klei, zwak zandig, neutraal grijsblauw

314

Boordatum

05-01-2015

Meters t.o.v. mv Monstercode

Grondsoort,
bijz. bestanddelen, geur, kleur

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

Y4838826U

Y4838752S

Y4838828W

Y4838831Q

Klei, sterk zandig, zwak humeus, donker 
zwartbruin

Klei, zwak zandig, neutraal grijsblauw

315

Boordatum

05-01-2015

Meters t.o.v. mv Monstercode

Grondsoort,
bijz. bestanddelen, geur, kleur

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

Y4840802H

Y4840807M

Y4841005D

Y4840517K

Y4841007F

Klei, zwak zandig, zwak humeus, neutraal 
grijsbruin

Klei, sterk zandig, zwak baksteenhoudend, 
matig houthoudend, neutraal zwartbruin

Klei, zwak zandig, zwak humeus, neutraal 
grijsblauw



60,6 n.v.t. 63,3 n.v.t. 76,9 n.v.t.

14 (3) 10 6,5 (4) 10 6,5 (4) 10

2,5 (3) 25 30 (4) 25 30 (4) 25

440 1600 +++ 180 160 140 120

1200 1500 +++ ●●● 400 390 ++ ●● 26 26 - -

1000 1800 +++ ●●● 360 340 + ●● 78 73 - -

A
- T
+ I

++ MW
+++ MI

rg
--

- m - mv.
●
●●
●●●

(1)
(2)
(3)

(4)
verkennend en nader bodemonderzoek (kenmerk T.14.7402 / T.14.7502)
Voor de toetsing is gebruik gemaakt van het organische stof- en lutumgehalte van mengmonster MM03 uit het voorgaande 
verkennend en nader bodemonderzoek (kenmerk T.14.7402 / T.14.7502)

Indicatieve indeling in bodemkwaliteitsklassen ten behoeve van hergebruik van de grond.

interventiewaarde
maximale waarde wonen
maximale waarde industrie
rapportagegrens uit AS3000
niet geanalyseerd
meter beneden maaiveld

Omgerekend naar standaardbodem (organische stof = 10 gew.%ds en lutum = 25 gew.%ds).

Voor de toetsing is gebruik gemaakt van het organische stof- en lutumgehalte van mengmonster MM02 uit het voorgaande 

groter dan MW, kleiner dan of gelijk aan MI

groter dan A, kleiner dan of gelijk aan T
groter dan T, kleiner dan of gelijk aan I
groter dan I

groter dan A, kleiner dan of gelijk aan MW

achtergrondwaarde
tussenwaarde

gecorrigeerde

waarde (1)

kleiner dan A

Klassenindeling Bbk (2) n.v.t. n.v.t.

Barium

Metalen (mg/kgds)

Lood

waardewaarde (1)

zz

zz

gemeten gemeten gemetengecorrigeerde

303 (0,00-0,50)

303 (0,50-1,00)

301 (0,20-0,70) zz

301 (0,70-1,00)(traject in m - mv.)

gecorrigeerde

zz

zz

302 (50-100)

puin- en koolhoudende klei

Tabel 1. Analyseresultaten en toetsing grond (1/5)

puin- en koolhoudend zand

MM303

klei

Zink

Monstersamenstelling

RF 811 Toetsing grond R20 04-12-14

zz

groter dan MI

Toetsing Circulaire bodemsanering:

Toetsing Besluit bodemkwaliteit:

n.v.t.

kleiner dan A

Mengmonster / boring

(opmerking)

waarde

MM301

302 (0,50-1,00)

zz

waarde (1)

Lutum (gew.%ds)

Droge stof (gew.%)

Organische stof (gew.%ds)

waarde

_______________________________________________________________________________________
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61,2 n.v.t. 82,7 n.v.t. 84,5 n.v.t.

14 (3) 10 14 (3) 10 14 (3) 10

2,5 (3) 25 2,5 (3) 25 2,5 (3) 25

510 1900 +++ < 20 < rg < 20 < rg

400 510 ++ ●● < 10 < rg - - < 10 < rg - -

900 1600 +++ ●●● < 20 < rg - - < 20 < rg - -

A
- T
+ I

++ MW
+++ MI

rg
--

- m - mv.
●
●●
●●●

(1)
(2)
(3) Voor de toetsing is gebruik gemaakt van het organische stof- en lutumgehalte van mengmonster MM02 uit het voorgaande 

verkennend en nader bodemonderzoek (kenmerk T.14.7402 / T.14.7502)

Indicatieve indeling in bodemkwaliteitsklassen ten behoeve van hergebruik van de grond.

interventiewaarde
maximale waarde wonen
maximale waarde industrie
rapportagegrens uit AS3000
niet geanalyseerd
meter beneden maaiveld

Omgerekend naar standaardbodem (organische stof = 10 gew.%ds en lutum = 25 gew.%ds).

groter dan MW, kleiner dan of gelijk aan MI

groter dan A, kleiner dan of gelijk aan T
groter dan T, kleiner dan of gelijk aan I
groter dan I

groter dan A, kleiner dan of gelijk aan MW

achtergrondwaarde
tussenwaarde

gecorrigeerde

waarde (1)

kleiner dan A

Klassenindeling Bbk (2) n.v.t. n.v.t.

Barium

Metalen (mg/kgds)

Lood

waardewaarde (1)

zz

zz

gemeten gemeten gemetengecorrigeerde

307 (0,10-0,60)

307 (0,60-1,00)

304 (1,50-2,00) zz

zz(traject in m - mv.)

gecorrigeerde

zz

zz

MM306

zand

Tabel 1. Analyseresultaten en toetsing grond (2/5)

puin-, slak en koolhoudend zand

MM307

zand

Zink

Monstersamenstelling

RF 811 Toetsing grond R20 04-12-14

zz

groter dan MI

Toetsing Circulaire bodemsanering:

Toetsing Besluit bodemkwaliteit:

n.v.t.

kleiner dan A

Mengmonster / boring

(opmerking)

waarde

304 (150-200)

306 (0,10-0,50)

306 (0,50-1,00)

waarde (1)

Lutum (gew.%ds)

Droge stof (gew.%)

Organische stof (gew.%ds)

waarde

_______________________________________________________________________________________
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78,5 n.v.t. 81,2 n.v.t. 80,2 n.v.t.

14 (3) 10 14 (3) 10 14 (3) 10

2,5 (3) 25 2,5 (3) 25 2,5 (3) 25

240 880 -- -- -- --

150 190 + ● -- -- -- --

150 270 + ●● < 20 < rg - - < 20 < rg - -

A
- T
+ I

++ MW
+++ MI

rg
--

- m - mv.
●
●●
●●●

(1)
(2)
(3)

Indicatieve indeling in bodemkwaliteitsklassen ten behoeve van hergebruik van de grond.

interventiewaarde
maximale waarde wonen
maximale waarde industrie
rapportagegrens uit AS3000
niet geanalyseerd
meter beneden maaiveld

Omgerekend naar standaardbodem (organische stof = 10 gew.%ds en lutum = 25 gew.%ds).

groter dan MW, kleiner dan of gelijk aan MI

groter dan A, kleiner dan of gelijk aan T
groter dan T, kleiner dan of gelijk aan I
groter dan I

groter dan A, kleiner dan of gelijk aan MW
kleiner dan A

Klassenindeling Bbk (2) n.v.t. n.v.t.

achtergrondwaarde
tussenwaarde

gecorrigeerde

waarde (1)

Lutum (gew.%ds)

Barium

Droge stof (gew.%)

Organische stof (gew.%ds)

Metalen (mg/kgds)

Lood

waarde (1) waarde waarde (1)

zz

zz

gemeten gemeten gemetengecorrigeerde

310 (0,10-0,50)

310 (0,50-1,00)

308 (0,10-0,30) zz

zz(traject in m - mv.)

gecorrigeerde

kool- en ijzerhoudend zand

Voor de toetsing is gebruik gemaakt van het organische stof- en lutumgehalte van mengmonster MM02 uit het voorgaande 
verkennend en nader bodemonderzoek (kenmerk T.14.7402 / T.14.7502)

MM309

zand

MM310

zand

Zink

Monstersamenstelling zz

zz

309 (0,10-0,50)

309 (0,50-1,00)

waarde

RF 811 Toetsing grond R20 04-12-14

Tabel 1. Analyseresultaten en toetsing grond (3/5)

zz

groter dan MI

Toetsing Circulaire bodemsanering:

Toetsing Besluit bodemkwaliteit:

n.v.t.

kleiner dan A

Mengmonster / boring

(opmerking)

waarde

308 (10-30)

_______________________________________________________________________________________
T.14.7742 / N.O. 'Boslaan 13' te Vreeland



81,0 n.v.t. 83,3 n.v.t. 49,8 n.v.t.

14 (3) 10 14 (3) 10 6,5 (4) 10

2,5 (3) 25 2,5 (3) 25 30 (4) 25

-- -- -- -- 390 340

-- -- -- -- 230 230 + ●●
< 20 < rg - - 55 98 - - 560 520 ++ ●●

A
- T
+ I

++ MW
+++ MI

rg
--

- m - mv.
●
●●
●●●

(1)
(2)
(3)

(4)

Voor de toetsing is gebruik gemaakt van het organische stof- en lutumgehalte van mengmonster MM02 uit het voorgaande 
verkennend en nader bodemonderzoek (kenmerk T.14.7402 / T.14.7502)
Voor de toetsing is gebruik gemaakt van het organische stof- en lutumgehalte van mengmonster MM03 uit het voorgaande 
verkennend en nader bodemonderzoek (kenmerk T.14.7402 / T.14.7502)

Indicatieve indeling in bodemkwaliteitsklassen ten behoeve van hergebruik van de grond.
Omgerekend naar standaardbodem (organische stof = 10 gew.%ds en lutum = 25 gew.%ds).

waarde (1)

groter dan MW, kleiner dan of gelijk aan MI

groter dan A, kleiner dan of gelijk aan T
groter dan T, kleiner dan of gelijk aan I
groter dan I

achtergrondwaarde
tussenwaarde
interventiewaarde
maximale waarde wonen
maximale waarde industrie
rapportagegrens uit AS3000
niet geanalyseerd

gecorrigeerde

waarde waarde (1)

Lutum (gew.%ds)

Barium

Lood

kleiner dan A
groter dan A, kleiner dan of gelijk aan MW

Klassenindeling Bbk (2) n.v.t. n.v.t.

meter beneden maaiveld

zz

zz

zz

gemeten gemeten gemetengecorrigeerde

314 (0,00-0,50)

314 (0,50-1,00)

314 (1,00-1,50)

311 (0,10-0,50) zz

311 (0,50-1,00)(traject in m - mv.)

312 (10-50)

baksteenhoudend zand

Tabel 1. Analyseresultaten en toetsing grond (4/5)

MM311

zand

MM314

klei

Zink

Monstersamenstelling

RF 811 Toetsing grond R20 04-12-14

zz

zz zz

groter dan MI

Toetsing Circulaire bodemsanering:

Toetsing Besluit bodemkwaliteit:

n.v.t.

kleiner dan A

Mengmonster / boring

(opmerking)

zz

zz

zz

312 (0,10-0,50)

zz

zz

Droge stof (gew.%)

Organische stof (gew.%ds)

Metalen (mg/kgds)

waarde waarde

gecorrigeerde

waarde (1)

_______________________________________________________________________________________
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61,5 n.v.t. 0,0 n.v.t. 0,0 n.v.t.

6,5 (3) 10 -- 10 -- 10

30 (3) 25 -- 25 -- 25

160 140 -- -- -- --

280 280 + ●● -- -- -- --

290 270 + ●● -- -- -- --

A
- T
+ I

++ MW
+++ MI

rg
--

- m - mv.
●
●●
●●●

(1)
(2)
(3) Voor de toetsing is gebruik gemaakt van het organische stof- en lutumgehalte van mengmonster MM03 uit het voorgaande 

verkennend en nader bodemonderzoek (kenmerk T.14.7402 / T.14.7502)

Indicatieve indeling in bodemkwaliteitsklassen ten behoeve van hergebruik van de grond.

interventiewaarde
maximale waarde wonen
maximale waarde industrie
rapportagegrens uit AS3000
niet geanalyseerd
meter beneden maaiveld

Omgerekend naar standaardbodem (organische stof = 10 gew.%ds en lutum = 25 gew.%ds).

groter dan MW, kleiner dan of gelijk aan MI

groter dan A, kleiner dan of gelijk aan T
groter dan T, kleiner dan of gelijk aan I
groter dan I

groter dan A, kleiner dan of gelijk aan MW

achtergrondwaarde
tussenwaarde

gecorrigeerde

waarde (1)

kleiner dan A

Klassenindeling Bbk (2) n.v.t. n.v.t.

Barium

Metalen (mg/kgds)

Lood

waardewaarde (1)

zz

zz

gemeten gemeten gemetengecorrigeerde

zz

zz

315 (0,50-1,00) zz

315 (1,00-1,50)(traject in m - mv.)

gecorrigeerde

zz

zz

(leeg)

0

Tabel 1. Analyseresultaten en toetsing grond (5/5)

baksteenhoudende klei

0

0

Zink

Monstersamenstelling

RF 811 Toetsing grond R20 04-12-14

zz

groter dan MI

Toetsing Circulaire bodemsanering:

Toetsing Besluit bodemkwaliteit:

n.v.t.

kleiner dan A

Mengmonster

(opmerking)

waarde

MM315

zz

zz

waarde (1)

Lutum (gew.%ds)

Droge stof (gew.%)

Organische stof (gew.%ds)

waarde

_______________________________________________________________________________________
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Opdrachtgever: De heer B. Ruiter

Projecttitel:        'Boslaan 13' te Vreeland

Omschrijving:    Situatietekening

Datum: 14-01-2015 Versie: 1 Boorplan

Projectnummer: T.14.7742 Schaal: 1:250 (A3) CONCEPT

stacaravan

bunker

07

08
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08

12

06

10

203205

301 303

305

309 311

313

310
312

N
0 2,5 5,0 7,5 10,0 12,5    m

314

?
? ?

103
02 / 

101
105

104

102

304
302

315

B

307

308

306

A

204

11 / 

201

202

grondboring nader onderzoek

LEGENDA:

klinkers / tegels

onverhard

peilbuis / boring t.b.v. verkennend en nader 

bodemonderzoek T.14.7402 / T.14.7502

globale ligging gedempte watergang: heterogeen matig 

tot sterk verontreinigd door barium, lood en / of zink

globale ligging klinker- en tegelpad: heterogeen matig 

tot sterk verontreinigd door barium, lood en / of zink

heterogeen matig tot sterk verontreinigd door zink
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Telefoon: 023 5551456 
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Opdrachtgever: De heer M. Cerneus te Loenen a/d Vecht 
 
 
Verantwoording: 

 Terrascan B.V. is ISO 9001:2008, BRL SIKB 1000 (protocol 1001), BRL SIKB 2000 (protocollen 2001, 2002, 2003 en 2018) en BRL SIKB 
6000 (protocol 6001) gecertificeerd. 

 Terrascan B.V. is lid van NLingenieurs (branchevereniging van advies-, management- en ingenieursbureaus). 

 Terrascan B.V. streeft de door NLingenieurs opgestelde gedragscode na. De ten behoeve van de onafhankelijkheid in de 
beoordelingsrichtlijnen (BRL) verplicht gestelde functiescheiding tussen Terrascan B.V. (opdrachtnemer) en de opdrachtgever en/of de 
eigenaar van de partij, de grond en/of het terrein is middels deze gedragscode gewaarborgd. 

 
 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, geautomatiseerde 
gegevensbestanden of op welke andere wijze ook en evenmin in een retrieval systeem worden opgeslagen zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de opdrachtgever.   
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1. INLEIDING 

 
 
De heer M. Cerneus heeft in juni 2016 aan Terrascan B.V. opdracht verleend voor het 
uitvoeren van een bodemonderzoek ter plaatse van ‘Boslaan 13’ te Vreeland. De 
regionale ligging van de onderzoekslocatie is weergegeven in figuur 1. 
 
Het onderhavig bodemonderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de voorgenomen 
aankoop van het terrein en de daaropvolgende aanvraag van een omgevings-
vergunning ten behoeve van voorgenomen nieuwbouw van woonhuizen op de locatie. 
 
Op het terrein is in 2014 en 2015 door Terrascan B.V. een verkennend, nader en 
aanvullend bodemonderzoek uitgevoerd. In de onderzoeken is vastgesteld dat de grond 
sterk verontreinigd is door diverse metalen. Er is geen asbestonderzoek conform de 
NEN 5707 uitgevoerd. Tevens zijn de begrenzingen van de verontreinigingen door 
metalen ter plaatse van een klinkerpad en is de milieuhygiënische kwaliteit van het 
dempingsmateriaal van een voormalige watergang niet voldoende vastgesteld. 
 
Het doel van het onderhavige bodemonderzoek is meerledig: 
 

A. Het vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit (inclusief asbest) en de 
begrenzingen van het dempingsmateriaal, alsmede de omvang van een 
eventuele verontreiniging ter plaatse van de voormalige watergang. 

B. Het vaststellen van de aard, concentratie en omvang van de bij het voorgaande 
bodemonderzoek aangetoonde verontreinigingen door metalen en inclusief het 
vaststellen van de verontreinigingssituatie door asbest in de bodem ter plaatse 
van het klinkerpad. 

C. Het vaststellen van de verontreinigingssituatie door asbest in bodem ter plaatse 
van het oostelijk terreindeel. 

 
 
Terrascan heeft het bodemonderzoek uitgevoerd in de periode juni en juli 2016. Bij de 
uitvoering van het onderzoek is gewerkt conform of gebruik gemaakt van de volgende 
normen en richtlijnen: 
 

 NEN 5707:2015 ‘Bodem - Inspectie en monsterneming van asbest in bodem en 
partijen grond - Strategie voor het uitvoeren van nader onderzoek asbest in 
bodem’; 

 NEN 5725:2009 ‘Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van 
vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek’; 

 NEN 5740:2009/A1:2016 ‘Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren 
van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische 
kwaliteit van bodem en grond’; 

 NTA 5755:2010 ‘Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van nader 
onderzoek - Onderzoek naar de aard en omvang van bodemverontreiniging’. 

 
 
Het veldwerk is uitgevoerd onder procescertificaat van de BRL SIKB 2000 
(Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB-procescertificaat voor veldwerk bij milieuhygiënisch 
bodemonderzoek). Terrascan B.V. is gecertificeerd volgens het procescertificaat 
veldwerk voor milieuhygiënisch bodemonderzoek. 
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In de onderhavige rapportage wordt in hoofdstuk 2 de relevante achtergrondinformatie 
van de locatie behandeld met de ligging en het gebruik van de locatie en de resultaten 
van het vooronderzoek. In hoofdstuk 3 worden het doel en de gekozen strategie van het 
onderzoek beschreven. De uitvoering en de resultaten van het veld- en 
laboratoriumonderzoek worden behandeld in de hoofdstukken 4 en 5. In hoofdstuk 6 
worden alle gegevens geïnterpreteerd en getoetst aan de hand van de Circulaire 
bodemsanering en de Regeling bodemkwaliteit voor het vaststellen van de 
verontreinigingssituatie, de hergebruiksmogelijkheden van de grond en de ernst en 
omvang van de verontreinigingen. Hier worden tevens een conclusie en advies aan 
verbonden. Voor de samenvatting wordt verwezen naar hoofdstuk 7. 
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2. ACHTERGRONDINFORMATIE 

 
 
De onderstaande gegevens zijn mede gebaseerd op informatie van de zijde van de 
opdrachtgever, uit het verkennend en nader bodemonderzoek uit 2014, het aanvullend 
nader bodemonderzoek uit 2015 en van de Omgevingsdienst Regio Utrecht (voorheen 
Milieudienst Utrecht). Ten behoeve van het voorgaande verkennend bodemonderzoek 
is vooronderzoek uitgevoerd conform NEN 5725:2009. De resultaten van dit onderzoek 
zijn in samengevatte vorm opgenomen in hoofdstuk 2. 
 
 

2.1 Ligging en (voormalig) gebruik van de locatie 
 
 
De onderzoekslocatie ‘Boslaan 13’ is gelegen in een landelijk (recreatie)gebied ten 
zuiden van Vreeland in de gemeente Stichtse Vecht (zie figuur 1). De coördinaten van 
de locatie zijn: 
 
 X = 130,980 ±  50 m 
 Y = 471,050 ±  50 m 
 
 Z = NAP - 0,5 m ± 0,5 m 
 
 
Het terrein is bekend bij de kadastrale gemeente Vreeland onder sectie A nummers 
447, 1173 en 1505 (zie bijlage 1). De onderzoekslocatie betreft een deel van een 
landelijk recreatieterrein ter grootte van ca. 3.000 m2. Op de onderzoekslocatie 
bevinden zich thans diverse stacaravans, vakantiehuisjes en een bunker (zie figuur 2 
en locatiefoto’s in bijlage 2). In de toekomst zullen enkele vakantiehuisjes worden 
verwijderd ten behoeve van de nieuwbouw van woonhuizen op een deel van de locatie. 
De bodem van de onderzoekslocatie is gedeeltelijk verhard met klinkers en tegels 
(verder te noemen: klinkerpad) en grotendeels onverhard. 
 
Ten noorden, oosten en zuiden van de onderzoekslocatie bevinden zich natuur-
gebieden en weilanden. Aan de westzijde bevinden zich schuren en een woonhuis met 
daarachter gelegen de openbare weg (Boslaan). 
 
Er is ons geen informatie bekend over (ondergrondse) opslag van bodembedreigende 
(vloei)stoffen op de onderzochte delen van het terrein. Er hebben zich in het verleden, 
voor zover bekend, op de onderzochte delen van het terrein geen milieucalamiteiten 
voorgedaan. 
 
Op basis van informatie verkregen van de eigenaar / gebruiker van het terrein is het 
terrein in het verleden in gebruik geweest als gemeentewerf. De bunker op het terrein 
maakte in het verleden deel uit van een eiland. Derhalve is tevens een gedempte 
watergang op de locatie aanwezig. De locatie van het klinkerpad (westelijk deel van de 
voormalige watergang) is ten behoeve van de toegang tot het voormalige eiland in een 
eerder stadium gedempt dan het overige deel (zuidelijk deel van de voormalige 
watergang). De dempingen van de watergang bevatten derhalve mogelijk materiaal van 
verschillende aard. 
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2.2 Voorgaande bodemonderzoeken 
 
 
Op onderhavige onderzoekslocatie zijn in het verleden twee bodemonderzoeken 
uitgevoerd. De voor het onderhavige onderzoek relevante gegevens zijn onderstaand 
samengevat weergegeven: 
 
Verkennend en nader bodemonderzoek ‘Boslaan 13’ te Vreeland 
(kenmerk T.14.7402 / T.14.7502, Terrascan B.V., d.d. 14 mei 2014) 
In de periode februari t/m mei 2014 is door Terrascan B.V. een verkennend en nader 
bodemonderzoek op de onderhavige locatie uitgevoerd. De resultaten hiervan worden 
als volgt samengevat: 
 

 In de kool-, baksteen- en slakhoudende grond ter plaatse van het klinkerpad en 
ten oosten van de bunker (verder te noemen: oostelijk terreindeel) zijn sterke 
verontreinigingen door barium, lood en zink aangetoond. De verontreinigingen 
betreffen 2 spots. 

 Het gebied ter plaatse van en rondom het klinkerpad en het oostelijk terreindeel 
is als heterogeen verontreinigd beschouwd door metalen. Gezien de oppervlakte 
van dit gebied (grove schatting minimaal 200 m2) en de dikte van de 
verontreinigde laag (grove schatting minimaal 0,5 meter), wordt verwacht dat op 
het terrein meer dan 25 m3 grond sterk verontreinigd is. 

 De verontreinigingscontouren zijn met de uitvoering van het verkennend en 
nader bodemonderzoek nog niet geheel in beeld gebracht. Geadviseerd is om 
aanvullend nader onderzoek (zie onder) te verrichten naar de matige en sterke 
verontreinigingen door metalen in de grond. 

 
 
Aanvullend nader bodemonderzoek ‘Boslaan 13’ te Vreeland 
(kenmerk T.14.7742, Terrascan B.V., d.d. 11 februari 2015) 
In de periode december 2014 t/m februari 2015 is door Terrascan B.V. een aanvullend 
nader bodemonderzoek op de onderhavige locatie uitgevoerd. Het doel van het 
onderzoek was het vaststellen van de aard en de omvang van de aangetoonde matige 
en sterke verontreinigingen door metalen, teneinde te bepalen of er op onderhavige 
locaties sprake is van één of meerdere gevallen van ernstige bodemverontreiniging 
(meer dan 25 m3 sterk verontreinigde grond). De resultaten van het aanvullend nader 
bodemonderzoek worden als volgt samengevat: 
 

 Ter plaatse van de gedempte watergang en het klinkerpad is sprake van een 
geval van ernstige bodemverontreiniging door metalen in de grond (minstens 
100 m3 sterk verontreinigde grond). De sanering wordt op basis van een 
risicobeoordeling als spoedeisend aangemerkt. 

 Ter plaatse van het oostelijk terreindeel is geen sprake van een geval van 
ernstige bodemverontreiniging (< 25 m3 sterk verontreinigde grond). 

 Het inperken van de verontreiniging ter plaatse van de gedempte watergang in 
zuidelijke richting maakte geen onderdeel uit van het onderzoek. 

 Er is geen specifiek asbestonderzoek uitgevoerd. Voorafgaand aan een 
eventuele bodemsanering is vanuit arbohygiënisch oogpunt of op verzoek van 
het bevoegd gezag mogelijk een onderzoek naar asbest in bodem conform de 
NEN 5707 noodzakelijk. 
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3. DOEL VAN HET ONDERZOEK EN STRATEGIE 

 
 

3.1 Doel 
 
 
Het doel van het onderhavige bodemonderzoek is meerledig: 
 

A. Het vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit (inclusief asbest) en de 
begrenzingen van het dempingsmateriaal, alsmede de omvang van een 
eventuele verontreiniging ter plaatse van de voormalige watergang. 

B. Het vaststellen van de aard, concentratie en omvang van de bij het voorgaande 
bodemonderzoek aangetoonde verontreinigingen door metalen en inclusief het 
vaststellen van de verontreinigingssituatie door asbest in de bodem ter plaatse 
van het klinkerpad. 

C. Het vaststellen van de verontreinigingssituatie door asbest in bodem ter plaatse 
van het oostelijk terreindeel. 

 
 

3.2 Strategie 
 
 
A. Bodem- en asbestonderzoek ter plaatse van de gedempte watergang 
Uit historische informatie en eerder uitgevoerde onderzoeken (zie hoofdstuk 2) is 
bekend dat op de onderzoekslocatie een gedempte watergang aanwezig is. 
Watergangen zijn in het verleden vaak gedempt met materiaal van onbekende aard en 
milieuhygiënische kwaliteit. Veelal vonden de dempingen plaats met landbouwgrond 
afkomstig van de omliggende percelen, maar soms werd ook (huis)afval gebruikt om de 
watergang te dempen. Derhalve wordt het dempingsmateriaal verdacht beschouwd op 
verontreiniging door met name metalen, PAK en asbest.  
 
Bij het asbestonderzoek is gebruik gemaakt van de richtlijn NEN 5707:2015 ‘Bodem - 
Inspectie en monsterneming van asbest in bodem en partijen grond’, § 7.2.3 ‘Verdachte 
ondergrond’. De voormalige watergang is in onderhavig onderzoek over de gehele 
breedte van de onderzoekslocatie onderzocht (ca. 500 m2, 100 m lengte x 5 m breedte). 
Met behulp van een graafmachine zijn 10 inspectiesleuven dwars op de voormalige 
watergang gegraven tot minimaal een 0,5 m in de ongeroerde onderliggende grond (zie 
figuur 2). De gedempte watergang is op basis van zintuiglijke waarnemingen in het veld 
ingedeeld in één ruimtelijke eenheid van ca. 500 m2 (RE01). 
 
Ten behoeve van het vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit (metalen, PAK, 
PCB en minerale olie) van de bodem zijn ter plaatse van het zuidelijk deel van de 
voormalige watergang monsters genomen uit de inspectiesleuven en geanalyseerd op 
een standaard NEN 5740 analysepakket. Er wordt van uitgegaan dat een eventuele 
verontreiniging door diverse stoffen (met name metalen, PAK en asbest) zich 
heterogeen verspreid in het dempingsmateriaal van de voormalige watergang bevindt. 
Bekend is dat de bodem van het noordelijk deel van de watergang verontreinigd is door 
diverse metalen (zie § 2.2). Hierbij is gebruik gemaakt van de richtlijn NTA 5755:2010 
‘Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van nader onderzoek - Onderzoek 
naar de aard en omvang van bodemverontreiniging’. 
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Onderzoek naar het vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit van het grondwater 
ter plaatse van de voormalige watergang maakte geen onderdeel uit van het 
onderhavige bodemonderzoek, gezien de aard van de aangetoonde verontreinigingen 
(in de grond zijn maximaal lichte immobiele verontreinigingen aangetoond, zie § 6.1). 
 
 
B. Bodem- en asbestonderzoek ter plaatse van het klinkerpad 
In verband met de aanwezigheid van puin in de bodem wordt de bodem ter plaatse van 
het klinkerpad verdacht beschouwd op het voorkomen van een verontreiniging door 
asbest. Het onderzoek is uitgevoerd conform § 7.2.2 uit de NEN 5707:2015 (verdachte 
bovengrond) en heeft zich gericht op zowel de toplaag als de bovengrond. De 
onderzoekslocatie betreft één ruimtelijke eenheid van ca. 500 m2 (RE02). Met behulp 
van een graafmachine zijn 4 inspectiesleuven gegraven tot minimaal een 0,5 m in de 
ongeroerde onderliggende grond (zie figuur 2). 
 
Ten behoeve van het vaststellen van de verontreinigingssituatie van de bodem ter 
plaatse van het westelijk deel van het klinkerpad zijn tevens monsters genomen en 
geanalyseerd op het voorkomen van diverse metalen. Er wordt van uitgegaan dat een 
eventuele verontreiniging door metalen en asbest zich heterogeen verspreid in de 
puinhoudende grond bevindt. Bekend is dat de bodem van het oostelijk deel van het 
klinkerpad verontreinigd is door diverse metalen (§ 2.2). Hierbij is gebruik gemaakt van 
de richtlijn NTA 5755:2010 ‘Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van 
nader onderzoek - Onderzoek naar de aard en omvang van bodemverontreiniging’. 
 
 
C. Asbestonderzoek ter plaatse van het oostelijk terreindeel 
In verband met de aanwezigheid van puin in de bodem wordt de bodem ter plaatse van 
het oostelijk terreindeel verdacht beschouwd op het voorkomen van een verontreiniging 
door asbest. Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van § 7.2.2 uit de NEN 5707:2015 
(verdachte bovengrond). In verband met de zeer beperkte werkruimte en de 
aanwezigheid van een aanzienlijke hoeveelheid vegetatie is daar een indicatief 
asbestonderzoek uitgevoerd. 
 
Het was niet mogelijk om inspectiesleuven van 200 x 30 cm te graven, derhalve zijn 2 
inspectiegaten van 30 x 30 cm gegraven. De oppervlakte van het onderzochte 
oostelijke terreindeel bedraagt ca. 40 m2. Voor kleinschalige locaties is een 
vermindering van de onderzoeksinspanning (inspectiegaten in plaats van inspectie-
sleuven) denkbaar zonder dat dit hoeft te leiden tot een wezenlijke vermindering van de 
betrouwbaarheid van het onderzoeksresultaat. 
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4. VELDONDERZOEK 

 
 

4.1 Uitvoering veldonderzoek 
 
 
De veldwerkzaamheden zijn op 22 juni 2016 uitgevoerd onder begeleiding van conform 
het Besluit bodemkwaliteit erkende medewerkers van Terrascan B.V. conform protocol 
2001 en 2018 (zie verantwoording). Ten tijde van het onderzoek waren de 
weersomstandigheden geschikt voor het uitvoeren van een visuele inspectie. 
 
Ten behoeve van het veldonderzoek is door een projectleider van Terrascan een 
monsternemingsplan opgesteld conform protocol 2018. Het monsternemingsplan 
diende als handleiding voor de veldmedewerkers. Het monsternemingsplan is door de 
veldmedewerkers in het veld gecontroleerd en getoetst aan de aangetroffen situatie. 
Eventuele wijzigingen van het plan zijn aangegeven en teruggekoppeld aan de 
projectleider. De bevindingen van het veldwerk zijn weergegeven op het monster-
nemingsformulier. Het monsternemingsplan en het monsternemingsformulier zijn 
opgenomen in respectievelijk bijlage 3 en 4. 
 
 
Maaiveldinspectie 
Het maaiveld van de onderzochte terreindelen is visueel geïnspecteerd op het 
voorkomen van fragmenten asbestverdacht materiaal, afval en puin. Hierbij is de 
onderzoekslocatie ingedeeld in inspectiestroken van 1,5 m breed en in twee richtingen 
haaks op elkaar geïnspecteerd. 
 
Het maaiveld was ten tijde van de inspectie grotendeels vrij van objecten. Er bevonden 
zich geen waterplassen op het maaiveld. De inspectie is uitgevoerd tijdens daglicht. 
Door de plaatselijke aanwezigheid van een klinker- en tegelverharding en een 
aanzienlijke hoeveelheid vegetatie kon daar geen representatieve maaiveldinspectie 
worden uitgevoerd en kan derhalve geen indicatieve concentratie asbest in de toplaag 
worden vastgesteld. De inspectie-efficiëntie op de overige terreindelen is vastgesteld op 
70 tot 90 %. 
 
 
Inspectie en monsterneming bodem gedempte watergang (RE01) 
Dwars op de gedempte watergang zijn over de gehele breedte om de 7 meter met 
behulp van een graafmachine lange inspectiesleuven met een breedte van ca. 30 cm 
gegraven tot op de ongeroerde ondergrond (SL01 t/m SL10, zie figuur 2). Het uit de 
inspectiesleuven vrijgekomen grond is visueel geïnspecteerd op het voorkomen van 
asbestverdacht materiaal. 
 
Vervolgens is op 5 aselecte locaties de grond afkomstig van een sleuflengte van 2 
meter gezeefd over een zeef met een maaswijdte van 20 mm en is de fractie > 20 mm 
gewogen. Van de fractie > 20 mm zijn alle fragmenten asbestverdacht materiaal 
verzameld en gewogen. Per type asbestverdacht materiaal is een representatief 
monster genomen ten behoeve van de analyse in het laboratorium. Van de fractie < 20 
mm is een monster van minimaal 10 kg samengesteld (monstercode RE01). Tevens 
zijn monsters genomen ten behoeve van het vaststellen van de milieuhygiënische 
kwaliteit van het dempingsmateriaal en de onderliggende bodem. 
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In afwijking van BRL SIKB 2000, protocol 2018 en de NEN 5707:2015 zijn van de 
aangetroffen fragmenten asbestverdachte materialen geen verzamelmonsters samen-
gesteld. In het veld zijn de aangetroffen asbestverdachte fragmenten per type 
gewogen. Van elk type asbestverdacht materiaal is een fragment bemonsterd en ter 
analyse aan het laboratorium aangeboden. De consequentie van deze afwijking is dat 
er waarschijnlijk een geringe overschatting van het asbestgehalte plaatsvindt als gevolg 
van de weging van veldvochtig materiaal in plaats van weging van gedroogd materiaal. 
 
 
Inspectie en monsterneming bodem klinkerpad (RE02) 
Met behulp van een graafmachine zijn 4 inspectiesleuven gegraven (ca. 200 x 30 cm) 
tot op onderzijde van de puinhoudende grondlaag, oftewel 0,5 à 0,7 m diep (SL11 t/m 
SL14). In de sleuven is met behulp van een edelmanboor met een diameter van 12 cm 
doorgeboord tot in de ondergrond. 
 
De uit de inspectiesleuven vrijgekomen grond is visueel geïnspecteerd op het 
voorkomen van asbestverdacht materiaal. Vervolgens is alle opgegraven puinhoudende 
grond gezeefd over een zeef met een maaswijdte van 20 mm en is de fractie > 20 mm 
gewogen. Van de fractie < 20 mm is een monster van minimaal 10 kg samengesteld 
(monstercode RE02). Daarnaast zijn monsters genomen ten behoeve van het 
vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem. 
 
 
Inspectie en monsterneming bodem oostelijk terreindeel (RE03) 
Er zijn handmatig 2 inspectiegaten van minimaal 30 x 30 cm gegraven (A01 en A02) tot 
ca. 0,5 m in de zintuiglijk schone ondergrond (ca. 1,2 m - mv.). De uit de inspectiegaten 
vrijkomende grond is per inspectiegat gezeefd over een zeef met een maaswijdte van 
20 mm. De fractie > 20 mm is visueel geïnspecteerd op de aanwezigheid van asbest. 
Van de fractie < 20 mm is in het veld een mengmonster van minimaal 10 kg 
samengesteld ten behoeve van de analyse in het laboratorium (monstercode RE03). 
 
 

4.2 Resultaten veldonderzoek 
 
 
Maaiveldinspectie 
Bij de maaiveldinspectie zijn geen fragmenten asbestverdacht materiaal aangetroffen. 
 
 
Inspectie en monsterneming bodem gedempte watergang (RE01, SL01 t/m SL10) 
De in de inspectiesleuven aangetroffen bodemopbouw is weergegeven in bijlage 5. In 
zowel de boven- als de ondergrond (tot ca. 1,8 m - mv.) van de inspectiesleuven is 
dempingsmateriaal aangetroffen. Het dempingsmateriaal bestond uit zand en klei met 
bijmengingen van baksteenfragmenten, hout, aardewerk, huisafval, asbestfragmenten 
en metaalrestanten. Onder het dempingsmateriaal (vanaf 1,0 à 1,8 m - mv.) en in de 
omliggende bodem is zintuiglijk schone grond aangetroffen. 
 
In de fractie > 20 mm van het dempingsmateriaal zijn diverse fragmenten asbest-
verdacht materiaal aangetroffen (zie tabel 2). Van zowel het plaat- als het dunne plaat-
materiaal is een representatief monster genomen ten behoeve van de laboratorium-
analyses (respectievelijk type 01 en type 02). In de zintuiglijk schone onder- en 
omliggende grond is visueel geen asbestverdacht materiaal waargenomen. 
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Inspectie en monsterneming bodem klinkerpad (RE02, SL11 t/m SL14) 
Ter plaatse van de inspectiesleuven SL11 en SL12 bestond de bodem uit puin-, 
kolengruis- en/of slakkenhoudende klei tot 0,3 à 0,5 m - mv. Hieronder is zintuiglijk 
schone klei aangetroffen. Ter plaatse van de  inspectiesleuven SL13 en SL14 is 
(puinhoudend) zand met daaronder zintuigelijk schone klei aangetroffen. In de fractie  
> 20 mm van de bovengrond en de ondergrond zijn geen asbestverdachte materialen 
aangetroffen. 
 
 
Inspectie en monsterneming bodem oostelijk terreindeel (RE03, A01 en A02) 
De grond tot ca. 0,7 m - mv. bestond uit (puinhoudend) zand. Hieronder is in de 
ongeroerde ondergrond zintuiglijk schoon zand aangetroffen. In de fractie > 20 mm van 
de bovengrond en de ondergrond zijn geen asbestverdachte materialen aangetroffen. 
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5. LABORATORIUMONDERZOEK 

 
 

5.1 Uitvoering laboratoriumonderzoek 
 
 
Op basis van zintuiglijke waarnemingen (bodemsoort (zand/klei/veen), puinfracties) en 
geografische ligging (deellocaties) zijn monsters geselecteerd en mengmonsters 
samengesteld ten behoeve van de laboratoriumanalyses. De monsters zijn in het 
laboratorium geanalyseerd op de parameters zoals aangegeven in de onderstaande 
tabel. 
 

Deellocatie Monstercode (opmerking) Inspectiesleuven  
(traject m - mv.) 

Onderzochte parameters 

gedempte  
watergang 

MM-SL01 (puinhoudende klei, 
dempingsmateriaal) 

SL04 (0,00-0,50) 
SL05 (0,00-1,00) 
SL06 (0,00-0,50) 
SL07 (0,00-0,50) 
SL08 (0,00-0,50) 
SL09 (0,50-1,50) 
SL10 (0,00-1,00) 

NEN 5740 grond 

MM-SL02 (klei, onderliggende 
bodem) 

SL04 (1,00-1,50) 
SL05 (1,00-1,50) 
SL06 (1,00-1,50) 
SL07 (1,00-1,50) 

NEN 5740 grond 

MM-SL03 (veen, onderliggende 
bodem) 

SL08 (1,00-1,50) 
SL09 (1,50-2,00) 
SL10 (1,00-1,50) 

NEN 5740 grond 

RE01 (puinhoudende klei / zand, 
dempingsmateriaal) 

SL01 (0,50-1,80) 
SL03 (0,50-1,50) 
SL05 (0,00-1,00) 
SL08 (0,00-1,00) 
SL10 (0,00-1,00) 

asbest fractie < 20 mm 

type 01 en 02 (asbestfragmenten) - asbest fractie > 20 mm 

klinkerpad SL11 (puinhoudende klei) SL11 (0,00-0,50) barium, lood, zink,  
organische stof- en lutumgehalte 

SL12 (puinhoudende klei) SL12 (0,00-0,30) barium, lood, zink,  
organische stof- en lutumgehalte 

MM-SL04 (klei) SL11 (0,50-1,00) 
SL12 (0,30-0,50) 

barium, lood, zink,  
organische stof- en lutumgehalte 

RE02 (puinhoudend(e) zand / klei) SL11 (0,00-0,50) 
SL12 (0,00-0,30) 
SL13 (0,30-0,80) 
SL14 (0,05-0,20) 

asbest fractie < 20 mm, SEM 
(1) 

oostelijk 
terreindeel 

RE03 (puinhoudend zand) A01 (0,30-0,70) 
A02 (0,20-0,70) 

asbest fractie < 20 mm, SEM 
(1) 

 
MM = mengmonster 
 
RE = ruimtelijke eenheid 
 
NEN 5740 grond: metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink), PAK 

(polycyclische aromatische koolwaterstoffen), PCB (polychloorbifenylen), minerale olie, 
droge stof-, lutum- en organische stofgehalte. 

 
(1):   Aangezien in de fractie > 4 mm niet-hechtgebonden asbest is aangetroffen is op het 

analysemonster aanvullend een SEM-analyse uitgevoerd van de fractie < 0,5 mm. 
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De analyses zijn uitgevoerd volgens NEN-normen of -richtlijnen door een laboratorium 
dat is geaccrediteerd volgens de door de Raad voor Accreditatie (RvA) gestelde criteria 
voor testlaboratoria conform ISO/IEC 17025:2005. Daar waar deze normen of richtlijnen 
ontbreken, zijn door het laboratorium eigen methodes toegepast. In bijlage 6 zijn de 
analyseresultaten van de grondmonsters opgenomen. 
 
 

5.2 Toetsingskader 
 
 
De uit de analyse verkregen waarden zijn getoetst aan de Circulaire bodemsanering en 
de Regeling bodemkwaliteit (zie bijlagen 7 en 8). 
 
 
Toetsing ten behoeve van vaststelling verontreinigingsgraad 
Voor het toetsen ten behoeve van het vaststellen van de verontreinigingsgraad van 
grond is de volgende terminologie gehanteerd: 
 

 Achtergrondwaarden (A) voor grond: Landelijk geldende waarden voor een 
multifunctionele bodemkwaliteit die de grens vormen aan wat in het dagelijks 
gebruik ‘schone grond’ wordt genoemd. De achtergrondwaarden zijn vastgesteld 
op basis van gehalten aan stoffen zoals die voorkomen in de (onverdachte) 
bodem van natuur- en landbouwgronden. 

 Interventiewaarden (I): Landelijk geldende waarden die aangeven dat bij 
overschrijding sprake is van potentiële ernstige vermindering van de functionele 
eigenschappen die de bodem heeft voor mens, plant of dier, als bedoeld in de 
Wet bodembescherming. Er is sprake van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging indien voor ten minste één stof de gemiddelde gemeten 
concentratie van minimaal 25 m3 grond hoger is dan de interventiewaarde. 

 
 
De achtergrondwaarden voor grond zijn opgenomen in de Regeling bodemkwaliteit. De 
interventiewaarden voor grond zijn opgenomen in de Circulaire bodemsanering. Bij de 
toetsing en interpretatie van de analyseresultaten zijn de volgende aanduidingen 
gehanteerd: 
 

 - : kleiner of gelijk aan de achtergrondwaarde voor grond  
   (= niet verontreinigd); 
 + : groter dan de achtergrondwaarde (grond) en kleiner of gelijk aan de 

interventiewaarde (= licht verontreinigd); 
 ++ : groter dan interventiewaarde (= sterk verontreinigd). 

 
 
In de onderhavige rapportage wordt gesproken van verontreinigingen indien de 
aangetoonde concentraties in de grond de achtergrondwaarden uit de Regeling 
bodemkwaliteit of uit de Circulaire bodemsanering overschrijden.  
 
 
Toetsing ten behoeve van toepassing grond en / of baggerspecie 
Voor het toetsen ten behoeve van de toepassing van grond en / of baggerspecie op of 
in de bodem of in oppervlaktewater is de volgende terminologie gehanteerd: 
 



 

 

 
                                      2001+2018 

T.16.8607 / B.O. ‘Boslaan 13’ te Vreeland 16 
 

 Achtergrondwaarden (A): Landelijk geldende waarden voor een multifunctionele 
bodemkwaliteit die de grens vormen aan wat in het dagelijks gebruik ‘schone 
grond of bagger’ wordt genoemd. De achtergrondwaarden zijn vastgesteld op 
basis van gehalten aan stoffen zoals die voorkomen in de (onverdachte) bodem 
van natuur- en landbouwgronden. 

 Maximale waarden bodemfunctieklasse wonen (MW) en industrie (MI): Landelijk 
vastgestelde generieke waarden voor de bodemkwaliteit die voor een groep van 
bodemfuncties in algemene zin de bovengrens aangeeft van wat als een 
duurzaam geschikte toestand wordt beschouwd. 

 Maximale waarden bodemkwaliteitsklasse wonen (MW) en industrie (MI): 
Landelijk vastgestelde generieke waarden voor klassen waarin de actuele 
bodemkwaliteit kan worden ingedeeld. De bovengrens van deze klassen die de 
actuele bodemkwaliteit weergeven komt overeen met de overeenkomstige 
bodemfunctieklassen die de gewenste kwaliteit weergeven. 

 Maximale waarden kwaliteitsklasse A (MA) en B (MB): Bij toepassing van grond 
of baggerspecie op de waterbodem worden de kwaliteitsklassen A en B 
gehanteerd. 

 Interventiewaarden (I): Landelijk geldende waarden die aangeven dat bij 
overschrijding sprake is van potentiële ernstige vermindering van de functionele 
eigenschappen die de bodem heeft voor mens, plant of dier, als bedoeld in de 
Wet bodembescherming (zie ook ‘Toetsing ten behoeve van vaststelling 
verontreinigingsgraad’). 

 Lokale maximale waarden: Lokaal vastgestelde waarden voor de bodemkwaliteit 
waaraan de toe te passen grond en baggerspecie moet voldoen. Bij het 
vaststellen van deze waarden is door het bevoegd gezag rekening gehouden 
met de actuele bodemkwaliteit en de risico’s voor de bodemfunctie ter plaatse. 
Aangezien de hergebruikslocatie van de grond bij het opstellen van de 
onderhavige rapportage niet bij ons bekend was, is hier geen rekening mee 
gehouden. Derhalve zijn de analyseresultaten uitsluitend getoetst aan de 
generieke (landelijke) maximale waarden. Mogelijk zijn in het bodembeheerplan 
en de bodemkwaliteitskaart van de gemeente waar de grond zal worden 
toegepast afwijkende maximale hergebruikswaarden opgenomen. 

 Emissietoetswaarden grootschalige toepassingen: Landelijk vastgestelde 
generieke maximale waarden voor de toepassing van grond of baggerspecie in 
grootschalige toepassingen op of in de bodem zoals bedoeld in artikel 63 van 
het Besluit bodemkwaliteit. 

 
 
De landelijke generieke toetsingswaarden voor grond en baggerspecie (achtergrond-
waarden en maximale waarden) zijn opgenomen in de Regeling bodemkwaliteit. Bij de 
toetsing en interpretatie van de analyseresultaten zijn de volgende aanduidingen 
gehanteerd: 
 

 - : kleiner of gelijk aan de achtergrondwaarde (klasse landbouw / natuur); 
 ● : groter dan de achtergrondwaarde en kleiner of gelijk aan de maximale 

waarde bodemfunctieklasse of bodemkwaliteitsklasse wonen (klasse 
wonen); 

 ●● : groter dan de maximale waarde bodemfunctieklasse of bodemkwaliteits-
klasse wonen en kleiner of gelijk aan de maximale waarde bodemfunctie-
klassen of bodemkwaliteitsklasse industrie (klasse industrie); 

 ●●● : groter dan de maximale waarde bodemfunctieklasse of bodemkwaliteits-
klasse industrie (klasse niet toepasbaar). 
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De klassenindeling van de grond is indicatief, aangezien niet conform het protocol uit 
de Regeling bodemkwaliteit voor het uitvoeren van een partijkeuring is bemonsterd en 
geanalyseerd. 
 
 
Bodemtypecorrectie 
De toetsingswaarden voor grond en baggerspecie zijn bodemtype-afhankelijk en 
gebaseerd op een standaardbodem met een organische stofgehalte van 10 gew.% en 
een lutumgehalte van 25 gew.%. Bij de toetsing van de analyseresultaten van grond en 
baggerspecie dienen derhalve de gemeten concentraties middels een bodemtype-
correctie te worden omgerekend naar standaardbodem. 
 
 
Toetsing asbest in bodem 
Aan de hand van de aangetroffen fragmenten asbest is per ruimtelijke eenheid met de 
formules uit de NEN 5707:2015 de concentratie asbest berekend. Hierbij zijn de 
concentraties serpentijn- en amfiboolasbest en hun 95%-betrouwbaarheidsintervallen 
apart berekend. Voorafgaand aan de concentratieberekening is de homogeniteit tussen 
de inspectiesleuven getoetst. Indien geen sprake is van homogeniteit tussen de 
inspectiesleuven, wordt de concentratie asbest in de sleuf met het hoogste gehalte als 
concentratie binnen de gehele ruimtelijke eenheid beschouwd. 
 
De concentratie asbest in de fractie > 20 mm (zie tabel 2) en de concentratie asbest uit 
de analyse van de fractie < 20 mm (zie tabel 3) zijn per ruimtelijke eenheid voor 
toetsing bij elkaar opgeteld (zie tabel 4). Hetzelfde geldt voor de 95%-
betrouwbaarheidsintervallen. Hierbij is de concentratie asbest in de fractie < 20 mm 
gecorrigeerd op basis van de fractieverdeling van de bemonsterde grond.  
 
De concentraties asbest zijn getoetst aan het Besluit bodemkwaliteit en de Wet 
bodembescherming. Hierbij geldt een interventiewaarde voor asbest in of op de bodem 
van 100 mg/kgds gewogen asbest. 
 
Om de gewogen concentratie asbest te bepalen geldt de volgende berekening: 
 

serpentijnasbestconcentratie + 10 x amfiboolasbestconcentratie 
 
 
De berekende gewogen concentraties asbest, de 95%-betrouwbaarheidsintervallen en 
de toetsing zijn weergegeven in tabel 4. Bij de toetsing geldt het volgende: 
 

< bg: Er is geen asbest aangetoond (kleiner dan bepalingsgrens). 
< I: De gewogen concentratie asbest in de bodem of toplaag is kleiner dan de 

interventiewaarde. Er is geen sprake van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging door asbest. 

> I: De gewogen concentratie asbest in de bodem of toplaag is groter dan de 
interventiewaarde. Er is sprake van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging door asbest. 
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Bij de interpretatie van de concentratie asbest in of op de bodem zijn de volgende 
aanduidingen gehanteerd ten aanzien van de betrouwbaarheidsintervallen. 
 

- Er is geen asbest aangetoond. 
+ De bovengrens van het 95%-betrouwbaarheidsinterval is kleiner dan de 

interventiewaarde. 
++ De ondergrens van het 95%-betrouwbaarheidsinterval is kleiner dan de 

interventiewaarde en de bovengrens is groter dan de interventiewaarde. 
+++ De ondergrens van het 95%-betrouwbaarheidsinterval is groter dan de 

interventiewaarde. 
 
 
Indien de ondergrens van het 95%-betrouwbaarheidsinterval kleiner is dan de 
interventiewaarde en de bovengrens groter is dan de interventiewaarde dient formeel 
conform NEN 5707:2015 aanvullend (specifieker) onderzoek uitgevoerd te worden.  
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6. INTERPRETATIE VAN DE RESULTATEN 

 
 

6.1 Verontreinigingssituatie 
 
 
Bodem- en asbestonderzoek gedempte watergang (RE01) 
In de geanalyseerde materiaalmonsters van de fractie > 20 mm is in het laboratorium 
asbest aangetoond (zie tabel 2 en 3 en bijlage 6). Het aangetroffen asbest betreft 
hechtgebonden chrysotiel- en/of crocidoliethoudend plaatmateriaal. In het 
analysemonster (RE01) van de fractie < 20 mm zijn diverse asbesthoudende materialen 
aangetroffen (zie tabel 4 en bijlage 6). De berekende gewogen concentratie asbest in 
het dempingsmateriaal is bepaald op 1.900 mg/kgds met een betrouwbaarheidsinterval 
van 1.500 tot 2.300 mg/kgds (zie tabel 5). De interventiewaarde van 100 mg/kgds is 
ruimschoots overschreden. 
 
In het dempingsmateriaal en de zintuiglijk schone onderliggende bodem (meng-
monsters MM-SL01 t/m MM-SL03, zie tabel 1) zijn lichte verontreinigingen (geen over-
schrijdingen van de interventiewaarden) door diverse metalen en PAK aangetoond. 
Aangezien het dempingsmateriaal sterk verontreinigd is door asbest wordt aanvullend 
onderzoek naar de aangetoonde verhoogde concentraties niet noodzakelijk geacht. De 
verontreinigingen worden gerelateerd aan het puinhoudende dempingsmateriaal. De 
aangetoonde lichte verontreinigingen in de zintuiglijk schone ondergrond worden 
mogelijk veroorzaakt door uitloging vanuit het bovengelegen dempingsmateriaal. 
 
Geadviseerd wordt de puinhoudende verontreinigde grond (dempingsmateriaal) op 
basis van de gewogen asbestconcentratie als ongeschikt voor hergebruik te 
beschouwen en bij eventuele afvoer te laten reinigen of storten. De zintuiglijk schone 
ondergrond wordt indicatief ingedeeld in de bodemkwaliteitsklasse industrie en komt bij 
eventuele afvoer mogelijk in aanmerking voor hergebruik binnen gebieden met de 
bodemfunctieklasse industrie (e.e.a. afhankelijk van de kwaliteit van de ontvangende 
bodem en het bodembeheerplan van de locatie waar de grond wordt toegepast). 
 
Bodem- en asbestonderzoek klinkerpad (RE02) 
In het analysemonster (RE02) van de fractie < 20 mm is niet-hechtgebonden 
asbesthoudend isolatiemateriaal aangetroffen. De berekende gewogen concentratie 
asbest in de bodem is bepaald op 29 mg/kgds met een betrouwbaarheidsinterval van 
21 tot 36 mg/kgds. De interventiewaarde van 100 mg/kgds is niet overschreden. De 
puinhoudende grond ter plaatse van het westelijk deel van het klinkerpad is licht 
verontreinigd (> A) door lood en zink. De zintuigelijk schone ondergrond (mengmonster 
MM-SL04) is niet verontreinigd. Aangezien uit het onderzoek naar asbest geen 
significante verontreiniging is gebleken, is asbest niet van invloed op de hergebruiks-
mogelijkheden van de grond. Echter kan geen indicatieve bodemkwaliteitsklasse 
worden vastgesteld, aangezien niet alle parameters uit het standaard analysepakket 
zijn geanalyseerd. 
 
Asbestonderzoek oostelijk terreindeel (RE03) 
In het analysemonster (RE03) van de fractie < 20 mm is niet-hechtgebonden asbest-
houdend isolatiemateriaal aangetroffen. De berekende gewogen concentratie asbest in 
de bodem is bepaald op 7,4 mg/kgds met een betrouwbaarheidsinterval van 5,6 tot 9,3 
mg/kgds. De interventiewaarde van 100 mg/kgds is niet overschreden. 
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6.2 Omvang en ernst van de verontreinigingen 
 
 
Gedempte watergang 
Het dempingsmateriaal van de voormalige watergang is sterk verontreinigd door 
asbest. Het noordelijk deel van de watergang is sterk verontreinigd door diverse 
metalen, het zuidelijk deel is licht verontreinigd door metalen en PAK. De oppervlakte 
van de sterk door asbest (en metalen) verontreinigde grond bedraagt ca. 500 m2. Met 
een gemiddelde dikte van ca. 1,0 meter bedraagt het volume ca. 500 m3 sterk 
verontreinigde grond. Op de onderzoekslocatie is conform de Wet bodembescherming 
sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging door metalen en asbest. 
 
Uit een risicobeoordeling is gebleken dat in de huidige situatie ten aanzien van asbest  
geen sprake is van onaanvaardbare risico's. De locatie is permanent en volledig bedekt 
met gras of vergelijkbare dichte vegetatie, derhalve kan er geen verwaaiing 
plaatsvinden. Echter blijkt op basis van het voorgaande bodemonderzoek (§ 2.2) dat er 
sprake is van onaanvaardbare humane risico’s op basis van de verhoogde concentratie 
lood. Er is bij de huidige gebruiksfunctie geen sprake van ecologische of verspreidings-
risico’s. 
 
 
Klinkerpad 
De totale hoeveelheid licht tot sterk verontreinigde grond door barium, lood en zink ter 
plaatse van het klinkerpad wordt geraamd op ca. 350 m3 (500 m2 x 0,7 m). Er wordt van 
uitgegaan dat hiervan ca. 200 m3 sterk verontreinigd is. Derhalve is conform de Wet 
bodembescherming sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. In 
verband met een verhoogde concentratie lood zijn er onaanvaardbare humane risico’s. 
Aangezien uit het onderzoek naar asbest geen significante verontreiniging is gebleken, 
is asbest niet van invloed op de risicobeoordeling. 
 
 
Oostelijk terreindeel 
Aangezien uit het voorgaande onderzoek is gebleken dat er ca. 20 m3 (40 m2 x 0,5 m) 
matig tot sterk verontreinigd is door zink en tijdens het onderhavig onderzoek geen 
significante verontreiniging door asbest is gebleken is hier geen sprake van een geval 
van ernstige bodemverontreiniging. Er zijn geen onaanvaardbare humane, ecologische 
en verspreidingsricio’s. 
 
 
In figuur 2 zijn de voor hierboven genoemde verontreinigingen de contouren weer-
gegeven. Op basis van (indicatieve) inter- en extrapolatie, zintuiglijke waarnemingen en 
interpretatie van de analyseresultaten van de voorgaande bodemonderzoeken en het 
onderhavige onderzoek zijn deze contouren bepaald. 
 
De verontreinigingen vallen naar onze mening niet onder het zorgplichtbeginsel, maar 
zijn historisch van aard. Er wordt van uitgegaan dat de verontreinigingen voor 1987 zijn 
ontstaan aangezien voor de verontreiniging in de huidige gebruikssituatie van het 
terrein geen eenduidige oorzaak valt aan te wijzen. In verband met de organisatorische 
samenhang van de activiteiten (dempen en verharden van de bodem) die de 
verontreinigingen hebben veroorzaakt worden de verontreinigingen ter plaatse van de 
voormalige watergang en het klinkerpad als één geval van bodemverontreiniging 
beschouwd. De sanering van de bodemverontreinigingen is op basis van de 
risicobeoordelingen spoedeisend. Over de mate van spoedeisendheid van de sanering 
kan het bevoegd gezag een definitieve uitspraak doen. 
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6.3 Conclusie en advies 
 
 
Op basis van de resultaten van de voorgaande bodemonderzoeken en het onderhavig 
bodemonderzoek wordt geconcludeerd dat in de bodem van de voormalige watergang 
lichte tot sterke verontreinigingen door metalen en een sterke verontreiniging door 
asbest zijn aangetoond. Ter plaatse van het klinkerpad zijn licht tot sterke 
verontreinigingen door diverse metalen in de grond aangetoond. De bodem is niet 
significant verontreinigd door asbest. Ter plaatse van het oostelijk terreindeel is 
eveneens geen significante verontreiniging door asbest aangetoond.  
 
Ter plaatse van de gedempte watergang en het klinkerpad is sprake van een geval van 
ernstige bodemverontreiniging door metalen en/of asbest in de grond. Op het oostelijk 
terreindeel is geen sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging (< 25 m3 
sterk verontreinigde grond en geen significante verontreiniging door asbest 
aangetoond). 
 
Geadviseerd wordt om de verontreinigde grond ter plaatse van het oostelijk terreindeel 
onder milieukundige begeleiding separaat te ontgraven en af te voeren naar een 
erkende verwerker of stortlocatie. Voor de overige terreindelen (klinkerpad en 
gedempte watergang) wordt geadviseerd om voorafgaand aan een sanering een 
saneringsplan op te stellen of een melding in het kader van het Besluit Uniforme 
Saneringen (BUS) te verrichten bij het bevoegd gezag (provincie Utrecht). Tevens 
wordt geadviseerd, voorafgaand aan de aanvraag van een omgevingsvergunning ten 
behoeve van de bouw van woonhuizen, onderhavige en voorgaande rapportages voor 
te leggen aan het bevoegd gezag.  
 
In verband met de organisatorische samenhang van de activiteiten (dempen en 
verharden van de bodem) die de verontreinigingen hebben veroorzaakt worden de 
verontreinigingen ter plaatse van de voormalige watergang en het klinkerpad als één 
geval van bodemverontreiniging beschouwd. De verontreinigingen vallen naar onze 
mening niet onder het zorgplichtbeginsel, maar zijn historisch van aard. Er wordt van 
uitgegaan dat de verontreinigingen voor 1987 zijn ontstaan aangezien voor de 
verontreiniging in de huidige gebruikssituatie van het terrein geen eenduidige oorzaak 
valt aan te wijzen. De sanering wordt op basis van een risicobeoordeling als 
spoedeisend aangemerkt. Het bevoegd gezag kan een definitieve uitspraak doen over 
de spoedeisendheid van de sanering. 
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7. SAMENVATTING 

 
 
In opdracht van de heer M. Cerneus heeft Terrascan B.V. in de periode juni en juli 2016 
een bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van de ‘Boslaan 13’ te Vreeland. Het 
onderhavig bodemonderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de voorgenomen 
aankoop van het terrein en de daaropvolgende aanvraag van een omgevings-
vergunning ten behoeve van voorgenomen nieuwbouw van woonhuizen op de locatie. 
 
Op het terrein is in 2014 en 2015 door Terrascan B.V. een verkennend, nader en 
aanvullend bodemonderzoek uitgevoerd. In de onderzoeken is vastgesteld dat de grond 
sterk verontreinigd is door diverse metalen. Er is geen asbestonderzoek conform de 
NEN 5707 uitgevoerd. Tevens zijn de begrenzingen van de verontreinigingen door 
metalen ter plaatse van een klinkerpad en is de milieuhygiënische kwaliteit van het 
dempingsmateriaal van een voormalige watergang niet voldoende vastgesteld. Het doel 
van het onderhavig bodemonderzoek is meerledig: 
 

A. Het vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit (inclusief asbest) en de 
begrenzingen van het dempingsmateriaal, alsmede de omvang van een 
eventuele verontreiniging ter plaatse van de voormalige watergang. 

B. Het vaststellen van de aard, concentratie en omvang van de bij het voorgaande 
bodemonderzoek aangetoonde verontreinigingen door metalen en inclusief het 
vaststellen van de verontreinigingssituatie door asbest in de bodem ter plaatse 
van het klinkerpad. 

C. Het vaststellen van de verontreinigingssituatie door asbest in bodem ter plaatse 
van het oostelijk terreindeel. 

 
De onderzoekslocatie betreft een deel van een landelijk recreatieterrein ter grootte van 
ca. 3.000 m2. Op de onderzoekslocatie bevinden zich thans diverse stacaravans, 
vakantiehuisjes en een bunker. In de toekomst zullen enkele vakantiehuisjes worden 
verwijderd ten behoeve van de nieuwbouw van woonhuizen op een deel van de locatie. 
De bodem van de onderzoekslocatie is gedeeltelijk verhard met klinkers en tegels en 
grotendeels onverhard. De bunker op het terrein maakte in het verleden deel uit van een 
eiland. Derhalve is tevens een gedempte watergang op de locatie aanwezig. 
 
De resultaten van het bodemonderzoek worden als volgt samengevat: 
 

A. In zowel de boven- als de ondergrond ter plaatse van de gedempte watergang is 
dempingsmateriaal aangetroffen. Het dempingsmateriaal bestond uit zand en 
klei met bijmengingen baksteenfragmenten, hout, aardewerk, huisafval, asbest-
fragmenten en metaalrestanten. Onder het dempingsmateriaal en in de 
omliggende bodem is zintuiglijk schone grond aangetroffen. In de bodem zijn 
lichte tot sterke verontreinigingen door metalen en een sterke verontreiniging 
door asbest aangetoond. 

B. Ter plaatse het klinkerpad bestond de bodem uit puin-, kolengruis- en/of 
slakkenhoudend zand / klei. Hieronder is zintuiglijk schone klei aangetroffen. In 
de bodem zijn lichte tot sterke verontreinigingen door diverse metalen 
aangetoond. De bodem is niet significant verontreinigd door asbest 

C. De bodem ter plaatse van het oostelijk terreindeel bestond uit (puinhoudend) 
zand. Hieronder is in de ondergrond zintuiglijk schoon zand aangetroffen. Er is 
geen significante verontreiniging door asbest aangetoond. 
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Ter plaatse van de gedempte watergang en het klinkerpad is sprake van een geval van 
ernstige bodemverontreiniging door metalen en/of asbest in de grond. Op het oostelijk 
terreindeel is geen sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging (< 25 m3 
sterk verontreinigde grond en geen significante verontreiniging door asbest 
aangetoond). 
 
Geadviseerd wordt om de verontreinigde grond ter plaatse van het oostelijk terreindeel 
onder milieukundige begeleiding separaat te ontgraven en af te voeren naar een 
erkende verwerker of stortlocatie. Voor de overige terreindelen (klinkerpad en 
gedempte watergang) wordt geadviseerd om voorafgaand aan een sanering een 
saneringsplan op te stellen of een melding in het kader van het Besluit Uniforme 
Saneringen (BUS) te verrichten bij het bevoegd gezag (provincie Utrecht). Tevens 
wordt geadviseerd, voorafgaand aan de aanvraag van een omgevingsvergunning ten 
behoeve van de bouw van woonhuizen, onderhavige en voorgaande rapportages voor 
te leggen aan het bevoegd gezag.  
 
In verband met de organisatorische samenhang van de activiteiten (dempen en 
verharden van de bodem) die de verontreinigingen hebben veroorzaakt worden de 
verontreinigingen ter plaatse van de voormalige watergang en het klinkerpad als één 
geval van bodemverontreiniging beschouwd. De verontreinigingen vallen naar onze 
mening niet onder het zorgplichtbeginsel, maar zijn historisch van aard. Er wordt van 
uitgegaan dat de verontreinigingen voor 1987 zijn ontstaan aangezien voor de 
verontreiniging in de huidige gebruikssituatie van het terrein geen eenduidige oorzaak 
valt aan te wijzen. De sanering wordt op basis van een risicobeoordeling als 
spoedeisend aangemerkt. Het bevoegd gezag kan een definitieve uitspraak doen over 
de spoedeisendheid van de sanering. 
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TABEL 1. 
 
Analyseresultaten en toetsing grond 
 
 
TABEL 2. 
 
Asbest in grond fractie > 20 mm en op het maaiveld 
 
 
TABEL 3. 
 
Concentraties asbest in grond fractie > 20 mm 
 
 
TABEL 4. 
 
Concentraties asbest in grond fractie < 20 mm 
na correctie 
 
 
TABEL 5. 
 
Berekende gewogen concentraties asbest  
en 95%-betrouwbaarheidsintervallen 
 
 

  



60,9 n.v.t. 48,2 n.v.t. 21,5 n.v.t.

8,3 10 13 10 46 10

11 25 47 25 19 25

140 260 220 130 150 190

0,64 0,77 + ● 0,63 0,49 - - 1,3 0,69 + ●

7,1 13 - - 11 6,5 - - 8,8 11 - -

56 76 + ●● 33 23 - - 30 20 - -

0,52 0,62 + ● 0,20 0,16 + ● 0,20 0,18 + ●

320 390 + ●● (3) 96 74 + ● 110 82 + ●

0,65 0,65 - - 1,1 1,1 - - 1,8 1,8 + ●

22 37 + ● 36 22 - - 30 36 + ●

330 480 + ●● (3) 310 210 + ●● 450 360 + ●●

0,02 0,02 < 0,01 < rg < 0,03 < rg

0,10 0,10 0,11 0,08 0,07 0,02

0,50 0,50 0,69 0,52 0,49 0,16

1,3 1,3 0,64 0,48 1,4 0,47

0,58 0,58 0,22 0,17 0,63 0,21

0,60 0,60 0,28 0,21 0,83 0,28

0,68 0,68 0,23 0,17 0,48 0,16

0,47 0,47 0,17 0,13 0,49 0,16

0,39 0,39 0,14 0,11 0,53 0,18

0,44 0,44 0,17 0,13 0,51 0,17

5,1 5,1 + ● 2,7 2,0 + ● 5,5 1,8 + ●

< 1,0 < rg < 1,0 < rg < 1,6 0,37

< 1,0 < rg < 1,0 < rg < 1,9 0,44

< 1,0 < rg < 1,0 < rg < 1,5 0,35

< 1,0 < rg < 1,0 < rg < 1,8 0,42

1,9 2,3 < 1,0 < rg < 1,6 0,37

1,8 2,2 < 1,0 < rg < 1,2 0,28

1,7 2,0 < 1,0 < rg < 1,6 0,37

8,2 9,9 - - < 7,0 < rg - - < 7,8 2,6 - -

< 5,0 < rg < 5,0 < rg 13 4,3

6,0 7,2 < 5,0 < rg 37 12

25 30 14 11 71 24

18 22 6,0 4,5 31 10

50 60 - - 20 15 - - 150 50 - -

-- niet geanalyseerd
- m - mv. meter beneden maaiveld
+ rg rapportagegrens uit AS3000

++

-
●
●●
●●●

(1)
(2)
(3)

Benzo(a)pyreen

PCB 153

Grootschalige toepassing nee ja ja

De emissietoetswaarde voor grootschalige toepassingen op of in de bodem wordt overschreden.

Klassenindeling Bbk (2) industrie industrie

Minerale olie (mg/kgds)

Fractie C12 - C22

Fractie C22 - C30

Fractie C30 - C40

Totaal olie C10 - C40

Fractie C10 - C12

Omgerekend naar standaardbodem (organische stof = 10 gew.%ds en lutum = 25 gew.%ds).
Indicatieve indeling in bodemkwaliteitsklassen ten behoeve van hergebruik van de grond.

groter dan maximale waarde wonen, kleiner dan of gelijk aan maximale waarde industrie
groter dan maximale waarde industrie

industrie

PCB 28

PCB 52

Benzo(k)fluoranteen

Indeno(1,2,3-cd)pyreen

Fenantreen

Cadmium

Kwik

PCB som 7

Polychloorbifenylen (PCB) (µg/kgds)

PCB 101

PCB 118

PCB 138

waarde (1)

Nikkel

waarde waarde

PCB 180

Benzo(a)antraceen

Chryseen

veen

Zink

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) (mg/kgds)

Monstersamenstelling

RF 811 Toetsing grond R24 14-06-16

Tabel 1. Analyseresultaten en toetsing grond (1/2)

SL09 (0,50-1,00)

SL05 (0,50-1,00) SL09 (1,00-1,50)

SL06 (0,00-0,50) SL10 (0,00-0,50)

SL07 (0,00-0,50)

waarde (1)

Benzo(ghi)peryleen

PAK 10 van VROM

gedempte watergang gedempte watergang

MM-SL02

klei

MM-SL03

SL04 (1,00-1,50)

SL05 (1,00-1,50)

SL06 (1,00-1,50)

Deellocatie

Mengmonster / inspectiesleuf

(opmerking)

waarde

Molybdeen

MM-SL01

puinhoudende klei

gedempte watergang

gemeten gecorrigeerde

(traject in m - mv.)

Kobalt

Koper

waarde (1)

SL08 (1,00-1,50)

SL09 (1,50-2,00)

SL10 (1,00-1,50)

zz

zzSL10 (0,50-1,00)

SL04 (0,00-0,50) SL08 (0,00-0,50)

SL05 (0,00-0,50)

zz

zz

zz

zzSL07 (1,00-1,50)

zz

zz

zz

zz

zz

gemeten gemeten

zz

gecorrigeerde gecorrigeerde

T.16.8607 'Boslaan 13'

Toetsing Circulaire bodemsanering:
kleiner dan achtergrondwaarde
groter dan achtegrondwaarde, kleiner dan of gelijk aan interventiewaarde
groter dan interventiewaarde

Toetsing Besluit bodemkwaliteit:
kleiner dan achtergrondwaarde
groter dan achtergrondwaarde, kleiner dan of gelijk aan maximale waarde wonen

Lutum (gew.%ds)

Barium

Droge stof (gew.%)

Organische stof (gew.%ds)

Metalen (mg/kgds)

Fluoranteen

Naftaleen

Antraceen

Lood

zz

_______________________________________________________________________________________



80,5 n.v.t. 80,9 n.v.t. 74,8 n.v.t.

5,3 10 5,5 10 3,3 10

13 25 4,6 25 30 25

120 200 120 350 160 140

140 170 + ● 160 230 + ●● 31 32 - -

110 160 + ● 110 210 + ●● 98 95 - -

-- niet geanalyseerd
- m - mv. meter beneden maaiveld
+ rg rapportagegrens uit AS3000

++

-
●
●●
●●●

(1)
(2)

Omgerekend naar standaardbodem (organische stof = 10 gew.%ds en lutum = 25 gew.%ds).

groter dan maximale waarde wonen, kleiner dan of gelijk aan maximale waarde industrie
groter dan maximale waarde industrie

n.v.t.

n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Toetsing Besluit bodemkwaliteit:
kleiner dan achtergrondwaarde
groter dan achtergrondwaarde, kleiner dan of gelijk aan maximale waarde wonen

Er is geen indicatieve bodemkwaliteitsklasse bepaald, aangezien niet alle parameters uit het standaard analysepakket zijn geanalyseerd.

Klassenindeling Bbk (2) n.v.t. n.v.t.

klinkerpad klinkerpad

Zink

Monstersamenstelling

gecorrigeerde

(traject in m - mv.)

waarde (1)waarde

SL11

RF 811 Toetsing grond R24 14-06-16

Tabel 1. Analyseresultaten en toetsing grond (2/2)

zz

waarde (1)

SL12

puin-/kolengruishoudende klei

SL12 (0,00-0,30)

MM-SL04

zz

waarde (1)waarde waarde

Grootschalige toepassing (2)

gemeten

klinkerpad

gecorrigeerde gecorrigeerde

zz zz

Deellocatie

Mengmonster / inspectiesleuf

klei

SL11 (0,50-1,00)

groter dan achtegrondwaarde, kleiner dan of gelijk aan interventiewaarde
groter dan interventiewaarde

SL12 (0,30-0,50)

puin-/kolengruishoudende klei

SL11 (0,00-0,50)

T.16.8607 'Boslaan 13'

Toetsing Circulaire bodemsanering:
kleiner dan achtergrondwaarde

Lutum (gew.%ds)

Barium

Droge stof (gew.%)

Organische stof (gew.%ds)

Metalen (mg/kgds)

Lood

gemeten gemeten

(opmerking)

_______________________________________________________________________________________
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Tabel 2: Asbest in grond fractie > 20 mm en op het maaiveld 
 
 

ruimtelijke 
eenheid 

maaiveld / 
inspectie-
sleuf-/gat 

traject 
(m - mv.)

 
type 

materiaal
(1)

 
aantal 

deeltjes 
gewicht 
(gram) 

soort asbest 
hecht/ 

niet-hecht 
gebonden 

conc. 
asbest 

(m/m %) 

RE01-RE03 maaiveld 0,00-0,02 - - - - - - 

RE01 SL01 0,50-1,80 - - - - - - 

SL03 0,50-1,50 type 01 1 10 chrysotiel hecht 10-15 

SL05 0,00-1,00 type 01 133 5.400 chrysotiel hecht 10-15 

SL08 0,00-1,00 - - - - - - 

SL10 0,00-1,00 type 02 23 514 
chrysotiel / 
crocidoliet 

hecht 2-5 

RE02 SL11 0,00-0,50 - - - - - - 

SL12 0,00-0,30 - - - - - - 

SL13 0,30-0,80 - - - - - - 

SL14 0,05-0,20 - - - - - - 

RE03 A01 0,30-0,70 - - - - - - 

A02 0,20-0,70 - - - - - - 

 
 
 
 
Tabel 3: Concentraties asbest in grond fractie > 20 mm 
 
 

ruimtelijke 
eenheid 

traject 
(m - mv.) 

totaal serpentijnasbest
 

totaal amfiboolasbest
 

concentratie 
(mg/kg) 

ondergrens 
(mg/kg) 

bovengrens 
(mg/kg) 

concentratie 
(mg/kg) 

ondergrens 
(mg/kg) 

bovengrens 
(mg/kg) 

RE01 0,00-1,80 1.900 1.200 2.700 - 
(2) 

- 
(2)

 - 
(2)

 

RE02 0,00-0,80 - - - - - - 

RE03 0,20-0,70 - - - - - - 

 
 
 
 
Tabel 4: Concentraties asbest in grond fractie < 20 mm na correctie 
 
 

ruimtelijke 
eenheid 

traject 
(m - mv.) 

fractie 
< 20 mm (%) 

totaal serpentijnasbest
 

totaal amfiboolasbest
 

concentratie 
(mg/kg) 

ondergrens 
(mg/kg) 

bovengrens 
(mg/kg) 

concentratie 
(mg/kg) 

ondergrens 
(mg/kg) 

bovengrens 
(mg/kg) 

RE01 0,00-1,80 79 56 45 86 - - - 

RE02 0,00-0,80 96 29 21 36 - - - 

RE03 0,20-0,70 98 7,4 5,6 9,3 - - - 

 
 
 
 
Tabel 5: Berekende gewogen concentraties asbest en 95%-betrouwbaarheidsintervallen  
 
 

ruimtelijke 
eenheid 

traject 
(m - mv.) 

totaal asbest 
(3)

 toetsing 
95%-betrouw-

baarheidsinterval 

toetsing 
gewogen concentraties concentratie 

(mg/kg) 
ondergrens 

(mg/kg) 
bovengrens 

(mg/kg) 

RE01 0,00-1,80 1.900 1.500 2.300 +++ > I 

RE02 0,00-0,80 29 21 36 + < I 

RE03 0,20-0,70 7,4 5,6 9,3 + < I 
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Verklaring toetsing 95%-betrouwbaarheidsintervallen: 
- geen asbest aangetoond 
+ bovengrens 95%-betrouwbaarheidsinterval kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde  
++ ondergrens 95%-betrouwbaarheidsinterval kleiner dan de interventiewaarde en bovengrens groter dan de 

interventiewaarde  
+++ ondergrens 95%-betrouwbaarheidsinterval groter dan de interventiewaarde  
 
Verklaring toetsing gewogen concentraties asbest: 
< bg geen asbest aangetoond (onder de bepalingsgrens) 
< I gewogen concentratie asbest kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde  
> I gewogen concentratie asbest groter dan de interventiewaarde 
 
RE :  ruimtelijke eenheid 
m-mv. :  meter beneden maaiveld 
 (1)

 :  zie analysecertificaat 
 (2)

 :  opgemerkt wordt dat er sprake is van een significant verschil tussen de verschillende inspectiesleuven bij  
  de beoordeling van het resultaat, derhalve is het hoogste gehalte (cf. NEN 5707) binnen onderhavige  
  ruimtelijke eenheid bepalend (concentratie berekend op basis van inspectiesleuf SL05) 
 (3)

 :  gewogen concentratie asbest (= concentratie serpentijnasbest + 10 x concentratie amfiboolasbest) 
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FIGUUR 1. 
 
Regionale tekening met ligging onderzochte locatie 
 
 
FIGUUR 2. 
 
Situatietekening 
 

 



 

  
 

  
 

 

Opdrachtgever: De heer M. Cerneus te Loenen a/d Vecht 

Projecttitel: ‘Boslaan 13’ te Vreeland 

Omschrijving: Regionale tekening met ligging onderzochte locatie 

Projectnummer: T.16.8607 Schaal: 1: 25.000 Figuur 1 

 

 

N



Opdrachtgever: De heer M. Cerneus te Loenen a/d Vecht

Projecttitel:        ‘Boslaan 13’ te Vreeland 

Omschrijving:    Situatietekening

Datum: 07-07-2016 Versie: 3 Figuur 2 

Projectnummer: T.16.8607 Schaal: 1: 500 (A4) DEFINTIEF

stacaravan

bunker
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SL10

A01
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RE01
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RE02

RE01

N

gedempte watergang: (sterk) verontreinigd door barium, lood, 

zink en/of asbest (geval van ernstige bodemverontreiniging)

klinkerpad: (sterk) verontreinigd door barium, lood en/of zink 

(geval van ernstige bodemverontreiniging)

oostelijk terreindeel: (sterk) verontreinigd door zink 

(géén geval van ernstige bodemverontreiniging)

LEGENDA:
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onverhard / gras

inspectiesleuf 

asbestonderzoek
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A02
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BIJLAGE 1. 
 
Kadastrale informatie 

  



Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: T.16.8607

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 5 juli 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.

VREELAND
A
1505
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https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VLD02&sectie=A&perceelnummer=1507&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VLD02&sectie=A&perceelnummer=1276&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VLD02&sectie=A&perceelnummer=1506&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VLD02&sectie=A&perceelnummer=1172&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VLD02&sectie=A&perceelnummer=1504&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VLD02&sectie=A&perceelnummer=1839&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VLD02&sectie=A&perceelnummer=1253&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VLD02&sectie=A&perceelnummer=1505&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VLD02&sectie=A&perceelnummer=1204&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VLD02&sectie=A&perceelnummer=1691&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VLD02&sectie=A&perceelnummer=1173&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VLD02&sectie=A&perceelnummer=447&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART


Kadastraal bericht object pagina 1 van 1
 Kadaster 

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen
 
Betreft: VREELAND  A  447 3-2-2015
 Boslaan  VREELAND 15:14:28
Uw referentie: T.14.7742
Toestandsdatum: 2-2-2015

Kadastraal object
 Kadastrale aanduiding: VREELAND A 447
 Grootte: 20 a 10 ca
 Coördinaten: 130986-470989
 Omschrijving kadastraal object: RECREATIE - SPORT
 Locatie: Boslaan     
 VREELAND
 Ontstaan op: 26-3-1987
 
 
Publiekrechtelijke beperkingen
 BESLUIT OP BASIS VAN MONUMENTENWET 1988
 Betrokken bestuursorgaan: De Staat (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen)
 Ontleend aan: HYP4  58633/117      d.d. 13-9-2010 
 
 BESLUIT OP BASIS VAN MONUMENTENWET 1988
 Betrokken bestuursorgaan: De Staat (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen)
 Ontleend aan: HYP4  63868/108      d.d. 22-4-2014 
 
 

Gerechtigde
EIGENDOM

 De heer Willem Jan Soede
 Boslaan  13   
 3633 VZ  VREELAND
 Geboren op: 09-04-1953
 Geboren te: HILVERSUM
 (Persoonsgegevens zijn conform GBA)
 
 Recht ontleend aan: HYP4  3979/45  reeks UTRECHT  
 Eerst genoemde object in

brondocument:
VREELAND  A  447

 
Aantekening recht
 BURGERLIJKE STAAT GEHUWD
 Betrokken persoon:
 Mevrouw Tonia Arina Ruiter
 Boslaan  13   
 3633 VZ  VREELAND
 Geboren op: 22-01-1952
 Geboren te: LOOSDRECHT
 (Persoonsgegevens zijn conform GBA)
 Ontleend aan: BSA  505/4001  reeks UTRECHT   d.d. 29-4-2005 
 

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VLD02&sectie=A&perceelnummer=447&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=UT
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=159273875&subjectnummer=6602143535&voornaam=&voorvoegsel=&naam=De Staat (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen)&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=UT
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=58633&nummer=117&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=159273875&subjectnummer=6602143535&voornaam=&voorvoegsel=&naam=De Staat (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen)&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=UT
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=63868&nummer=108&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=145482905&subjectnummer=6601628240&voornaam=Willem Jan&voorvoegsel=&naam=Soede&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=UT
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=3979&nummer=45&reeks=UTT&z=HYPERLINK STUK&bewcode=UT
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=144603904&subjectnummer=6604460917&voornaam=Tonia Arina&voorvoegsel=&naam=Ruiter&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=UT
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Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen
 
Betreft: VREELAND  A  1173 3-2-2015
 bij Boslaan 11  VREELAND 15:14:08
Uw referentie: T.14.7742
Toestandsdatum: 2-2-2015

Kadastraal object
 Kadastrale aanduiding: VREELAND A 1173
 Grootte: 12 a 30 ca
 Coördinaten: 130908-470987
 Omschrijving kadastraal object: WONEN TERREIN (GRASLAND)
 Locatie: bij Boslaan  11   
 VREELAND
 Ontstaan op: 26-3-1987
 
 
Publiekrechtelijke beperkingen
 Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de

Basisregistratie Kadaster.
 

Gerechtigde
EIGENDOM

 De heer Willem Jan Soede
 Boslaan  13   
 3633 VZ  VREELAND
 Geboren op: 09-04-1953
 Geboren te: HILVERSUM
 (Persoonsgegevens zijn conform GBA)
 
 Recht ontleend aan: HYP4  3979/45  reeks UTRECHT  
 Eerst genoemde object in

brondocument:
VREELAND  A  1173

 
Aantekening recht
 BURGERLIJKE STAAT GEHUWD
 Betrokken persoon:
 Mevrouw Tonia Arina Ruiter
 Boslaan  13   
 3633 VZ  VREELAND
 Geboren op: 22-01-1952
 Geboren te: LOOSDRECHT
 (Persoonsgegevens zijn conform GBA)
 Ontleend aan: BSA  505/4001  reeks UTRECHT   d.d. 29-4-2005 
 
 

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VLD02&sectie=A&perceelnummer=1173&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=UT
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=145482905&subjectnummer=6601628240&voornaam=Willem Jan&voorvoegsel=&naam=Soede&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=UT
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=3979&nummer=45&reeks=UTT&z=HYPERLINK STUK&bewcode=UT
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=144603904&subjectnummer=6604460917&voornaam=Tonia Arina&voorvoegsel=&naam=Ruiter&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=UT
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Betreft: VREELAND  A  1173 3-2-2015
 bij Boslaan 11  VREELAND 15:14:08
Uw referentie: T.14.7742
Toestandsdatum: 2-2-2015

Gerechtigde
OPSTALRECHT NUTSVOORZIENINGEN

 Vitens N.V.
 Meander  1101   
 6825 MJ  ARNHEM
 Postadres: Postbus: 1205
 8001 BE  ZWOLLE
 Zetel: UTRECHT
 KvK-nummer: 05069581 (Bron: NHR)
 Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het KvK-nummer.
 
 Recht ontleend aan: HYP4  51202/137      d.d. 7-12-2006 
 Brondocumenten mogelijk van

belang:
HYP4  65254/120      d.d. 28-11-2014 

 HYP4  60669/17      d.d. 31-10-2011 
 ZIE AKTE
 

Gerechtigde
OPSTALRECHT NUTSVOORZIENINGEN OP GEDEELTE VAN PERCEEL

 N.V. Stedin Netten Utrecht
 Blaak  8   
 3011 TA  ROTTERDAM
 Postadres: Postbus: 49
 3000 AA  ROTTERDAM
 Zetel: ROTTERDAM
 KvK-nummer: 30094357 (Bron: NHR)
 Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het KvK-nummer.
 
 Recht ontleend aan: HYP4  8329/19  reeks UTRECHT      d.d. 3-1-1995 
 TEKENING AANWEZIG
 

Gerechtigde
OPSTALRECHT NUTSVOORZIENINGEN OP GEDEELTE VAN PERCEEL

 Gemeente Stichtse Vecht
 Endelhovenlaan  1   
 3601 GR  MAARSSEN
 Zetel: MAARSSEN
 
 Recht ontleend aan: HYP4  59568/45      d.d. 16-2-2011 

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=254268777&subjectnummer=6614940607&voornaam=&voorvoegsel=&naam=Vitens N.V.&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=UT
http://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=05069581
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=51202&nummer=137&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=65254&nummer=120&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=60669&nummer=17&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=146104211&subjectnummer=6602095919&voornaam=&voorvoegsel=&naam=N.V. Stedin Netten Utrecht&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=UT
http://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=30094357
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=8329&nummer=19&reeks=UTT&z=HYPERLINK STUK&bewcode=UT
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=399216549&subjectnummer=6615784695&voornaam=&voorvoegsel=&naam=Gemeente Stichtse Vecht&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=UT
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=59568&nummer=45&z=HYPERLINK STUK
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 Kadaster 

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen
 
Betreft: VREELAND  A  1505 3-2-2015
 Boslaan 13  3633 VZ VREELAND 15:12:23
Uw referentie: T.14.7742
Toestandsdatum: 2-2-2015

Kadastraal object
 Kadastrale aanduiding: VREELAND A 1505
 Grootte: 57 a 95 ca
 Coördinaten: 130950-470958
 Omschrijving kadastraal object: WONEN TERREIN (GRASLAND)
 Locatie: Boslaan  13   
 3633 VZ  VREELAND
 Boslaan  13  T  1
 3633 VZ  VREELAND
 Ontstaan op: 26-3-1987
 
 
Publiekrechtelijke beperkingen
 Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de

Basisregistratie Kadaster.
 

Gerechtigde
EIGENDOM

 De heer Willem Jan Soede
 Boslaan  13   
 3633 VZ  VREELAND
 Geboren op: 09-04-1953
 Geboren te: HILVERSUM
 (Persoonsgegevens zijn conform GBA)
 
 Recht ontleend aan: HYP4  3979/45  reeks UTRECHT  
 Eerst genoemde object in

brondocument:
VREELAND  A  1505

 
Aantekening recht
 BURGERLIJKE STAAT GEHUWD
 Betrokken persoon:
 Mevrouw Tonia Arina Ruiter
 Boslaan  13   
 3633 VZ  VREELAND
 Geboren op: 22-01-1952
 Geboren te: LOOSDRECHT
 (Persoonsgegevens zijn conform GBA)
 Ontleend aan: BSA  505/4001  reeks UTRECHT   d.d. 29-4-2005 
 
 

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VLD02&sectie=A&perceelnummer=1505&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=UT
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=145482905&subjectnummer=6601628240&voornaam=Willem Jan&voorvoegsel=&naam=Soede&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=UT
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=3979&nummer=45&reeks=UTT&z=HYPERLINK STUK&bewcode=UT
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=144603904&subjectnummer=6604460917&voornaam=Tonia Arina&voorvoegsel=&naam=Ruiter&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=UT
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Betreft: VREELAND  A  1505 3-2-2015
 Boslaan 13  3633 VZ VREELAND 15:12:23
Uw referentie: T.14.7742
Toestandsdatum: 2-2-2015

Gerechtigde
OPSTALRECHT NUTSVOORZIENINGEN

 Vitens N.V.
 Meander  1101   
 6825 MJ  ARNHEM
 Postadres: Postbus: 1205
 8001 BE  ZWOLLE
 Zetel: UTRECHT
 KvK-nummer: 05069581 (Bron: NHR)
 Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het KvK-nummer.
 
 Recht ontleend aan: HYP4  51202/137      d.d. 7-12-2006 
 Brondocumenten mogelijk van

belang:
HYP4  65254/120      d.d. 28-11-2014 

 HYP4  60669/17      d.d. 31-10-2011 
 ZIE AKTE
 

Gerechtigde
OPSTALRECHT NUTSVOORZIENINGEN OP GEDEELTE VAN PERCEEL

 N.V. Stedin Netten Utrecht
 Blaak  8   
 3011 TA  ROTTERDAM
 Postadres: Postbus: 49
 3000 AA  ROTTERDAM
 Zetel: ROTTERDAM
 KvK-nummer: 30094357 (Bron: NHR)
 Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het KvK-nummer.
 
 Recht ontleend aan: HYP4  8329/19  reeks UTRECHT      d.d. 3-1-1995 
 TEKENING AANWEZIG
 

Gerechtigde
OPSTALRECHT NUTSVOORZIENINGEN OP GEDEELTE VAN PERCEEL

 Gemeente Stichtse Vecht
 Endelhovenlaan  1   
 3601 GR  MAARSSEN
 Zetel: MAARSSEN
 
 Recht ontleend aan: HYP4  59568/45      d.d. 16-2-2011 

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=254268777&subjectnummer=6614940607&voornaam=&voorvoegsel=&naam=Vitens N.V.&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=UT
http://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=05069581
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=51202&nummer=137&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=65254&nummer=120&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=60669&nummer=17&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=146104211&subjectnummer=6602095919&voornaam=&voorvoegsel=&naam=N.V. Stedin Netten Utrecht&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=UT
http://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=30094357
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=8329&nummer=19&reeks=UTT&z=HYPERLINK STUK&bewcode=UT
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=399216549&subjectnummer=6615784695&voornaam=&voorvoegsel=&naam=Gemeente Stichtse Vecht&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=UT
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=59568&nummer=45&z=HYPERLINK STUK
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BIJLAGE 2. 
 
Locatiefoto’s 



 

  
 

  
 

Foto 1: Zicht vanuit zuidwestzijde op onderzoekslocatie (gedempte watergang / RE01). 

 

Foto 2: Detail van het aangetroffen dempingsmateriaal (gedempte watergang / RE01). 
 

  Opdrachtgever: De heer M. Cerneus te Loenen a/d Vecht 

Projecttitel: ‘Boslaan 13’ te Vreeland 

Omschrijving: Locatiefoto’s 

Projectnummer: T.16.8607 Bijlage 2 

 



 

  
 

  
 

Foto 3: Zicht vanuit noordwestzijde op onderzoekslocatie (klinkerpad / RE02). 

 

Foto 4: Zicht vanuit zuidzijde op onderzoekslocatie (oostelijk terreindeel / RE03). 
 

Opdrachtgever: De heer M. Cerneus te Loenen a/d Vecht 

Projecttitel: ‘Boslaan 13’ te Vreeland 

Omschrijving: Locatiefoto’s 

Projectnummer: T.16.8607 Bijlage 2 
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BIJLAGE 3. 
 
Monsternemingsplan 
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Monsternemingsplan asbestonderzoek NEN 5707 en NEN 5897 Projectnummer: T.

1. Projectgegevens

a. Projectnaam:

b. Locatie:

c. Contactpersoon: d. Telefoonnummer:

2. Opdrachtgever

a. Naam opdrachtgever:

b. Contactpersoon: c. Telefoonnummer:

d. Adres: e. Postcode/woonplaats:

3. Opdrachtnemer

a. Uitvoerende organisatie: Terrascan B.V. d. Veldmedewerker(s):

b. Projectleider: e. Telefoonnummer:

c. Telefoonnummer: f. Datum monsterneming:

4. Locatiegegevens op basis van vooronderzoek

Deellocatie Oppervlakte (m
2
)

Verdachte
toplaag

Verdachte 
bovengrond

Verdachte 
ondergrond

Verdacht op niet-
hechtgeb. asbest

Verwachte conc.
(< I of > I)

Criteria indeling deellocaties:

5. Onderzoekstype en -strategie

a. Doel van het onderzoek:

b. Type onderzoek: c. Onderzoeksstrategie (paragraaf uit betreffende norm):

    0   verkennend onderzoek asbest in bodem (NEN 5707) 6

    0   nader onderzoek asbest in bodem (NEN 5707) 7 d. Maaiveldinspectie uitvoeren:   0   ja      0   nee / reeds uitgevoerd

    0   verkennend onderzoek asbest in puin (NEN 5897) 6 e. Opmerkingen:

    0   nader onderzoek asbest in puin (NEN 5897) 7

    0   partijkeuring asbest (NEN 5707) gebruik RF 905

6. Verkennend onderzoek asbest in bodem conform NEN 5707 / in puin conform NEN 5897

a. Inspectiegaten (minimaal 30 x 30 cm; of inspectieboringen Ø 35 cm):

Deellocatie
Aantal inspectiegaten

tot 0,5 m in verdachte laag
Aantal inspectiegaten tot 
onderzijde verdachte laag

Aantal mengmonsters
per verdachte laag

Opmerkingen

b. Monsterneming:

Deellocatie Zeven / uitspreiden
Greepgrootte

(zie kolom B van tabel I)
Aantal grepen per 

mengmonster
Monstergrootte

(zie kolom C van tabel I)

7. Nader onderzoek asbest in bodem conform NEN 5707 / in puin conform NEN 5897

a. Inspectiesleuven:

Deellocatie Aantal ruimtelijke eenheden
Aantal korte 

inspectiesleuven
Aantal lange 

inspectiesleuven
Opmerkingen

 500 m2 ja ja ja nee < I

RE02 (klinkerpad) 500 m2 ja ja nee nee < I

40 m2 ja ja nee nee < I

- 10 -

4 - -

2 - -

16.8607

Boslaan 13 te Vreeland

Buitenterrein

Michel Cerneus 0646708750

Michel Cerneus

Michel Cerneus

Wallestein 42

0646708750

3632 WN Loenen a/d Vecht

L. Smoor

023-5551456

P. van Wijk

06-42159176

22-06-16

RE01 (watergang)

RE03 (oostelijk terrein)

Het vaststellen van de concentratie asbest in bodem per ruimtelijke eenheid.

7.2.2+7.2.3

Op basis van voorgaande bodemonderzoek (T.14.7402, T.14.7502, T.14.7742)

✔ ✔

RE01: lange sleuven 

RE02+RE03: korte sleuven

RE01 (watergang)

RE02 (klinkerpad)

RE03 (oostelijk terreindeel)

1

1

1
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b. Monsterneming:

Maaswijdte zeef: 0   20 mm 0   anders: mm

Deellocatie Greepgrootte voor zeving Monstergrootte voor zeving
Greepgrootte na zeving
(zie kolom B van tabel I, 
maaswijdte in kolom A) 

Monstergrootte na zeving
(zie kolom C van tabel I, 
maaswijdte in kolom A) 

8. Tabel I. Minimale greepgrootte en monstergrootte in relatie tot de grootte van asbesthoudende deeltjes (tabel 8 uit NEN 5707 / NEN5897)

A. maximale grootte 
asbesthoudende 

deeltjes (mm)

B. minimale
greepgrootte (kg)

minimale monstergrootte na verwijderen grove fractie (kg) F. minimale monster-
grootte zonder verwijderen 

grove fractie (kg)C. grond D. puin E. partijkeuring grond

< 5 0,05 10 10 9 10

5 - 10 0,1 10 15 9 15

10 - 20 0,5 10 25 9 50

20 - 30 1,5 10 25 9 150

30 - 40 3 10 25 9 300

40 - 50 6 10 25 9 500

50 - 75 18 10 25 9 1.000

75 - 100 40 10 25 9 2.000

9. Monstercodering en -overdracht

a. b. Laboratorium: c. Aanlevering aan laboratorium:

0   ALcontrol 0   binnen 24 uur

0   Détect (alleen materiaalmonsters) 0   anders:

Monstercodering:

0  standaard verkennnend onderzoek ( xx)

0 standaard nader onderzoek (RExx)

0   afwijkend: 0   anders:

10. Te gebruiken materialen en hulpmiddelen

0   zeef (maaswijdte 20 mm) 0   edelmanboor 0 weegschaal 0

0   hark 0   folie 0 0

0   schep 0   meetlint / meetwiel 0 0

11. Veiligheid

a. Te gebruiken materialen: b. Meetregime bodemvocht: c. Inhuur graafmachine (indien van toepassing):

0   (wegwerp)overall 0   markeerlint 0   2x per dag Naam machinist: 

0   laarzen 0   deco-unit 0   4x per dag Keuringsdatum machinist: 

0   handschoenen 0   bodemvochtmeter 0   1x per uur Keuringsdatum overdrukinstallatie: 

0   adembescherming (P3) 0 0   anders:

0   hekwerk 0

12. Bijlagen

0   monsternemingsformulier (RF 926) 0   situatietekening / boorplan 0 resultaten maaiveldinspectie

0   formulier veldwaarnemingen verkennend 0   formulier veldwaarnemingen nader 0 locatiefoto’s

onderzoek asbest (RF 903) onderzoek asbest (RF 922) 0

13. Opmerkingen

14. Kwaliteitswaarborging

Naam Handtekening Datum

Projectleider

Veldmedewerker

5 x aselect 500 kg / locatie 0,5 kg / greep 1 x 10 kg

alles uit sleuf alles uit sleuf 0,5 kg / greep 1 x 10 kg

alles uit sleuf alles uit sleuf 0,5 kg / greep 1 x 10 kg

L. Smoor 21-06-16

P. van Wijk 21-06-16

RE01 (watergang)

RE02 (klinkerpad)

RE03 (oostelijk terreindeel)

✔

✔

✔ ✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

(Firma Baars)

✔ ✔

✔

2x per uur
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Monsternemingsformulier  
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Monsternemingsformulier asbestonderzoek NEN 5707 en NEN 5897 Projectnummer: T.

1. Projectgegevens

a. Projectnaam:

b. Locatie:

c. Contactpersoon: d. Telefoonnummer:

2. Opdrachtgever

a. Naam opdrachtgever:

b. Contactpersoon: c. Telefoonnummer:

d. Adres: e. Postcode/woonplaats:

3. Opdrachtnemer

a. Uitvoerende organisatie: Terrascan B.V. d. Veldmedewerker(s):

b. Projectleider: e. Telefoonnummer:

c. Telefoonnummer: f. Datum monsterneming:

g. checklist veldwerk (RF 904) gecontroleerd:   ja   /   nee

4. Omstandigheden tijdens visuele inspectie

a. Aanvangstijd: d. Intensiteit neerslag: f. Bedekking maaiveld: h. Vegetatie verwijderd?

b. Eindtijd:     0   < 10 mm per uur     0   < 25 %     0   ja

c. Neerslag:     0   > 10 mm per uur     0   > 25 %     0   nee

    0   regen

    0   hagel e. Zicht: g. Aard bedekking maaiveld: i. Bedekking na verwijdering:

    0   sneeuw     0   < 50 m     0   vegetatie     0   < 25 %

    0   droog     0   > 50 m     0   waterplassen     0   > 25 %

    0   anders:

5. Werkwijze

a. Visuele inspectie door middel van: b. bemonsteringsmateriaal:

    0   zeven, maaswijdte zeef:                         mm     0   edelmanboor, diameter:                         cm

    0   uitspreiden     0   schep

    0   anders: 

6. Aangetroffen asbestverdacht materiaal op maaiveld en in fractie > 20 mm

Type Omschrijving Vermoedelijke herkomst
Barcode

analysemonster
Datum overdracht
aan laboratorium

1

2

3

4

5

6

7

7. Analysemonsters fractie < 20 mm

Monster-
code

Barcode
analysemonster

Datum overdracht
aan laboratorium

Monster-
code

Barcode
analysemonster

Datum overdracht
aan laboratorium

Plaat Onbekend P5182015 22-06-2016

Dunne plaat Onbekend P5182016 22-06-2016

RE01 E1467859 22-06-2016

RE02 E1467441 22-06-2016

RE03 E1467440 22-06-2016

16.8607

Boslaan 13 te Vreeland

Buitenterrein

M. Cerneus 0646708750

Michel Cerneus

Michel Cerneus

Wallestein 42

06-46708750

3632 WN Loenen a/d Vecht

L.Smoor

0235551456

P. van Wijk

06-42159176

22-06-16

✔

07:00

15:30

Klinkers, tegels en bebouwing

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔ ✔

✔

✔

20 12

Graafmachine
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8. Veiligheid

a. Gebruikte materialen: b. Inhuur graafmachine (indien van toepassing):

    0   (wegwerp)overall 0   markeerlint     Naam machinist: 

    0   laarzen 0   deco-unit     Keuringsdatum machinist: 

    0   handschoenen 0   bodemvochtmeter     Keuringsdatum overdrukinstallatie: 

    0   adembescherming (P3) 0

    0   hekwerk 0

c. Metingen bodemvocht:

Tijd Vochtgehalte (%) Tijd Vochtgehalte (%) Tijd Vochtgehalte (%)

9. Checklist

a. Is de checklist veldwerk (RF 904) gecontroleerd? 0   nee 0   ja

b. Is RF 903 / RF 922 ingevuld? 0   nee 0   ja, aantal formulieren:

c. Is per inspectiegat/sleuf/boring een profielbeschrijving van de bodem gemaakt? 0   nee 0   ja

d. Zijn de afmetingen van de inspectiegaten/sleuven/boringen bepaald? 0   nee 0   ja

e. Zijn de locaties van de inspectiegaten/sleuven/boringen op de tekening aangegeven? 0   nee 0   ja

f. Zijn er foto’s van de onderzoekslocatie gemaakt? 0   nee 0   ja

g. Is het veiligheidsregime ten tijde van het onderzoek aangepast? 0   nee 0   ja, reden:

h. Zijn er afwijkingen van protocol 2018, NEN 5707 en / of NEN 5897? 0   nee 0   ja, licht toe bij 10.

10. Opmerkingen

Door het ondertekenen van dit formulier verklaart de veldwerker dat het veldwerk onafhankelijk van de opdrachtgever is uitgevoerd conform de eisen van 
BRL SIKB 2000 en de daarbij horende protocollen.

11. Kwaliteitswaarborging

Naam Handtekening Datum

Projectleider

Veldmedewerker

Ter plaatse van RE03 zijn inspectiegaten gegraven in plaats van inspectiesleuven in verband met de zeer beperkte werkruimte (veel vegetatie).

L. Smoor 22-06-16

P. van Wijk 22-06-16

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Martijn mohlen

15-06-2016

23-07-2015

11:00 

11:30 

12:00 

12:30 

13:00 

13:30 

26,8 

30,4 

34,3 

28,2 

40,2 

36,8 

14:30 
15:00

37,3 
42,6

1
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BIJLAGE 5. 
 
Bodemprofielen 
  



 

 

 
 

  
 

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

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

bentoniet afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand

asfalt, beton, klinkers, tegels,

ondoordringbare laag

puin

asbest

grind

puinverharding

 

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

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

bentoniet afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand

asfalt, beton, klinkers, tegels,

ondoordringbare laag

puin

asbest

grind

puinverharding

 

Legenda 
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Omschrijving: Bodemprofielen (getekend volgens NEN 5104)

 SL01

Boordatum

22-06-2016

Meters t.o.v. mv Monstercode

Grondsoort,
bijz. bestanddelen, geur, kleur

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

Zand, matig fijn, sterk siltig, matig humeus, 
sterk wortelhoudend, neutraal beigebruin

Zand, matig fijn, sterk siltig, matig humeus, 
zwak aardewerkhoudend, matig 
afvalhoudend, matig puinhoudend, matig 
metaalhoudend, neutraal bruingrijs, RE01

Klei, sterk siltig, neutraal grijsgrijs

 SL02

Boordatum

22-06-2016

Meters t.o.v. mv Monstercode

Grondsoort,
bijz. bestanddelen, geur, kleur

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

Zand, matig fijn, sterk siltig, matig humeus, 
sterk wortelhoudend, neutraal beigebruin

Zand, matig fijn, sterk siltig, matig humeus, 
zwak aardewerkhoudend, matig 
afvalhoudend, matig puinhoudend, matig 
metaalhoudend, neutraal bruingrijs, RE01

Klei, sterk siltig, neutraal grijsgrijs

 SL03

Boordatum

22-06-2016

Meters t.o.v. mv Monstercode

Grondsoort,
bijz. bestanddelen, geur, kleur

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

Zand, matig fijn, sterk siltig, matig humeus, 
sterk wortelhoudend, neutraal beigebruin

Zand, matig fijn, sterk siltig, matig humeus, 
zwak aardewerkhoudend, matig 
afvalhoudend, matig puinhoudend, matig 
metaalhoudend, neutraal bruingrijs, RE01

Klei, sterk siltig, neutraal grijsgrijs

 SL04

Boordatum

22-06-2016

Meters t.o.v. mv Monstercode

Grondsoort,
bijz. bestanddelen, geur, kleur

0,00

0,50

1,00

1,50

Y5890916T

Y5890910N

Y5890913Q

Klei, sterk zandig, zwak humeus, matig 
afvalhoudend, zwak puinhoudend, neutraal 
beigebruin, RE01

Klei, sterk siltig, zwak humeus, neutraal 
grijsbruin
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 SL05

Boordatum

22-06-2016

Meters t.o.v. mv Monstercode

Grondsoort,
bijz. bestanddelen, geur, kleur

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

Y5890924S

Y5890919W

Y5890912P

Y5890923R

Klei, matig zandig, matig humeus, sterk 
puinhoudend, brokken hout, neutraal 
beigebruin, RE01

Klei, sterk zandig, zwak humeus

Veen, zwak kleiïg, neutraal beigebruin

 SL06

Boordatum

22-06-2016

Meters t.o.v. mv Monstercode

Grondsoort,
bijz. bestanddelen, geur, kleur

0,00

0,50

1,00

1,50

Y5404741G

Y5890373Q

Y5404742H

Klei, matig zandig, matig humeus, sterk 
puinhoudend, brokken hout, neutraal 
beigebruin, RE01

Klei, sterk siltig, matig humeus, laagjes veen

 SL07

Boordatum

22-06-2016

Meters t.o.v. mv Monstercode

Grondsoort,
bijz. bestanddelen, geur, kleur

0,00

0,50

1,00

1,50

Y5890365R

Y5890381P

Y5890382Q

Klei, matig zandig, matig humeus, sterk 
puinhoudend, brokken hout, neutraal 
beigebruin, RE01

Klei, sterk siltig, matig humeus, laagjes veen

 SL08

Boordatum

22-06-2016

Meters t.o.v. mv Monstercode

Grondsoort,
bijz. bestanddelen, geur, kleur

0,00

0,50

1,00

1,50

Y5890235N

Y5889835.

Y5889254W

Klei, zwak zandig, matig humeus, uiterst 
puinhoudend, brokken hout, metaal, neutraal 
grijsbruin, RE01

Veen, zwak kleiïg, neutraal beigebruin
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 SL09

Boordatum

22-06-2016

Meters t.o.v. mv Monstercode

Grondsoort,
bijz. bestanddelen, geur, kleur

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

Y5890514N

Y5890533O

Y5890233L

Y5890236O

Klei, zwak zandig, matig humeus, neutraal 
grijsbruin

Klei, sterk zandig, matig humeus, sterk 
puinhoudend, matig grindhoudend, neutraal 
beigebruin, RE01

Veen, sterk kleiïg, neutraal zwartbruin

 SL10

Boordatum

22-06-2016

Meters t.o.v. mv Monstercode

Grondsoort,
bijz. bestanddelen, geur, kleur

0,00

0,50

1,00

1,50

Y5890393S

Y5890389X

Y5890390P

Klei, zwak zandig, sterk humeus, brokken 
baksteen, sterk afvalhoudend, zwak 
asbesthoudend, matig puinhoudend, neutraal 
beigebruin, RE01

Veen, zwak kleiïg, neutraal beigebruin

 SL11

Boordatum

22-06-2016

Meters t.o.v. mv Monstercode

Grondsoort,
bijz. bestanddelen, geur, kleur

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

Y5889273X

Y5889274Y

Y5889271V

Y5889272W

Klei, sterk zandig, matig humeus, zwak 
puinhoudend, matig kolengruishoudend, 
matig slakhoudend, neutraal bruingrijs, RE02

Klei, sterk siltig, neutraal grijsbeige

 SL12

Boordatum

22-06-2016

Meters t.o.v. mv Monstercode

Grondsoort,
bijz. bestanddelen, geur, kleur

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

Y5889251T

Y5889268.

Y5889275Z

Y5889270U

Y5889269 

Klei, sterk zandig, matig humeus, matig 
puinhoudend, sterk kolengruishoudend, 
neutraal bruingrijs, RE02

Klei, sterk siltig, neutraal grijsbeige
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 SL13

Boordatum

22-06-2016

Meters t.o.v. mv Monstercode

Grondsoort,
bijz. bestanddelen, geur, kleur

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

Y5889266Z

Y5889247Y

Y5889265Y

Y5889261U

Y5889267-

Klinker

Zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal 
geelbeige

Zand, matig fijn, sterk siltig, zwak 
aardewerkhoudend, zwak glashoudend, 
matig puinhoudend, brokken hout, donker 
bruinbeige, RE02

Klei, sterk siltig, neutraal bruingrijs

 SL14

Boordatum

22-06-2016

Meters t.o.v. mv Monstercode

Grondsoort,
bijz. bestanddelen, geur, kleur

0,00

0,50

1,00

1,50

Y5889241S

Y5889253V

Y5889256Y

Y5889252U

Klinker

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
puinhoudend, sterk afvalhoudend, neutraal 
grijsbruin, RE02

Zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal grijsgrijs

Klei, sterk siltig, donkergrijs

 A01

Boordatum

22-06-2016

Meters t.o.v. mv Monstercode

Grondsoort,
bijz. bestanddelen, geur, kleur

0,00

0,50

1,00

tegel

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, grijsbruin

Zand, uiterst fijn, sterk siltig, zwak 
puinhoudend, grijsbruin, RE03

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, grijsbruin

 A02

Boordatum

22-06-2016

Meters t.o.v. mv Monstercode

Grondsoort,
bijz. bestanddelen, geur, kleur

0,00

0,50

1,00

tegel

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, grijsbruin

Zand, uiterst fijn, sterk siltig, zwak 
puinhoudend, grijsbruin, RE03

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, grijsbruin
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Analyserapport

Blad 1 van 11

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

TERRASCAN

Dhr. L.H. Smoor

Postbus 102

1170 AC  BADHOEVEDORP

Uw projectnaam : Boslaan 13

Uw projectnummer : T.16.8607

ALcontrol rapportnummer : 12328684, versienummer: 1

Rapport-verificatienummer : TPTDXVHL

Rotterdam, 03-07-2016

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project

T.16.8607. 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, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door

ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 11 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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Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

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) MM-SL01 SL10 (0-50) SL10 (50-100) SL09 (50-100) SL09 (100-150) SL08 (0-50) SL07 (0-50) SL06 (0-50)

SL04 (0-50) SL05 (0-50) SL05 (50-100)

002 Grond (AS3000) MM-SL02 SL07 (100-150) SL06 (100-150) SL04 (100-150) SL05 (100-150)

003 Grond (AS3000) MM-SL03 SL10 (100-150) SL09 (150-200) SL08 (100-150)

004 Grond (AS3000) SL11 (0-50) SL11 (0-50)

005 Grond (AS3000) SL12 (0-30) SL12 (0-30)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

droge stof gew.-% S 60.9
 

48.2
 

21.5
 

80.5
 

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 8.3
 

13.3
 

45.5
 

5.3
 

5.5
 

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

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 11

 
47

 
19

2)
13

 
4.6

 

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

METALEN
barium mg/kgds S 140

 
220

 
150

3)
120

 
120

 

cadmium mg/kgds S 0.64
 

0.63
 

1.3
 

 
 

 
 

kobalt mg/kgds S 7.1
 

11
 

8.8
 

 
 

 
 

koper mg/kgds S 56
 

33
 

30
 

 
 

 
 

kwik mg/kgds S 0.52
 

0.20
 

0.20
 

 
 

 
 

lood mg/kgds S 320
 

96
 

110
 

140
 

160
 

molybdeen mg/kgds S 0.65
 

1.1
 

1.8
 

 
 

 
 

nikkel mg/kgds S 22
 

36
 

30
 

 
 

 
 

zink mg/kgds S 330
 

310
 

450
 

110
 

110
 

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

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S 0.02

 
<0.01

 
<0.03

4)
 

 
 

 

fenantreen mg/kgds S 0.50
 

0.69
 

0.49
 

 
 

 
 

antraceen mg/kgds S 0.10
 

0.11
 

0.07
 

 
 

 
 

fluoranteen mg/kgds S 1.3
 

0.64
 

1.4
 

 
 

 
 

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.58
 

0.22
 

0.63
 

 
 

 
 

chryseen mg/kgds S 0.60
 

0.28
 

0.83
 

 
 

 
 

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.39
 

0.14
 

0.53
 

 
 

 
 

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.68
 

0.23
 

0.48
 

 
 

 
 

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.47
 

0.17
 

0.49
 

 
 

 
 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.44
 

0.17
 

0.51
 

 
 

 
 

pak-totaal (10 van VROM)

(0.7 factor)

mg/kgds S 5.08
1)

2.657
1)

5.451
1)

 
 

 
 

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

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

 
<1

 
<1.6

4)
 

 
 

 

PCB 52 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1.9
4)

 
 

 
 

PCB 101 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1.5
4)

 
 

 
 

PCB 118 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1.8
4)

 
 

 
 

PCB 138 µg/kgds S 1.9
 

<1
 

<1.6
4)

 
 

 
 

PCB 153 µg/kgds S 1.8
 

<1
 

<1.2
4)

 
 

 
 

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

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM-SL01 SL10 (0-50) SL10 (50-100) SL09 (50-100) SL09 (100-150) SL08 (0-50) SL07 (0-50) SL06 (0-50)

SL04 (0-50) SL05 (0-50) SL05 (50-100)

002 Grond (AS3000) MM-SL02 SL07 (100-150) SL06 (100-150) SL04 (100-150) SL05 (100-150)

003 Grond (AS3000) MM-SL03 SL10 (100-150) SL09 (150-200) SL08 (100-150)

004 Grond (AS3000) SL11 (0-50) SL11 (0-50)

005 Grond (AS3000) SL12 (0-30) SL12 (0-30)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

PCB 180 µg/kgds S 1.7
 

<1
 

<1.6
4)

 
 

 
 

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 8.2
1)

4.9
1)

7.84
1)

 
 

 
 

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

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5

 
<5

 
13

 
 

 
 

 

fractie C12-C22 mg/kgds  6
 

<5
 

37
 

 
 

 
 

fractie C22-C30 mg/kgds  25
 

14
 

71
 

 
 

 
 

fractie C30-C40 mg/kgds  18
 

6
 

31
 

 
 

 
 

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S 50
 

20
 

150
 

 
 

 
 

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

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

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

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

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

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

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

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

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

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

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

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.

2 Het resultaat is indicatief ivm storende matrix.

3 Het resultaat is indicatief, omdat de hoeveelheid toegevoegd zuur niet voldoende is om het hoge organische stof gehalte

te maskeren.

4 De rapportagegrens is verhoogd i.v.m. lage droge stof.
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) MM-SL04 SL11 (50-100) SL12 (30-50)

Analyse Eenheid Q 006     

droge stof gew.-% S 74.8
 

 
 

 
 

 
 

 
 

gewicht artefacten g S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

aard van de artefacten - S geen
 

 
 

 
 

 
 

 
 

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

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 3.3
 

 
 

 
 

 
 

 
 

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

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 30

 
 

 
 

 
 

 
 

 

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

METALEN
barium mg/kgds S 160

 
 

 
 

 
 

 
 

 

lood mg/kgds S 31
 

 
 

 
 

 
 

 
 

zink mg/kgds S 98
 

 
 

 
 

 
 

 
 

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



TERRASCAN

Boslaan 13

T.16.8607

12328684

23-06-2016

Dhr. L.H. Smoor

23-06-2016

03-07-2016

Blad 6 van 11

Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

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
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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.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934.

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

barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform ISO 22036).

cadmium Grond (AS3000) Idem

kobalt Grond (AS3000) Idem

koper Grond (AS3000) Idem

kwik Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961,

meting conform NEN-ISO 16772)

lood Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform ISO 22036).

molybdeen Grond (AS3000) Idem

nikkel Grond (AS3000) Idem

zink Grond (AS3000) Idem

naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6

fenantreen Grond (AS3000) Idem

antraceen Grond (AS3000) Idem

fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem

chryseen Grond (AS3000) Idem

benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem

benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem

indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem

pak-totaal (10 van VROM) (0.7

factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8

PCB 52 Grond (AS3000) Idem

PCB 101 Grond (AS3000) Idem

PCB 118 Grond (AS3000) Idem

PCB 138 Grond (AS3000) Idem

PCB 153 Grond (AS3000) Idem

PCB 180 Grond (AS3000) Idem

som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform prestatieblad 3010-7 Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y5404741 22-06-2016 22-06-2016 ALC201  

001 Y5890235 22-06-2016 22-06-2016 ALC201  

001 Y5890233 22-06-2016 22-06-2016 ALC201  

001 Y5890533 22-06-2016 22-06-2016 ALC201  

001 Y5890393 22-06-2016 22-06-2016 ALC201  

001 Y5890389 22-06-2016 22-06-2016 ALC201  

001 Y5890916 22-06-2016 22-06-2016 ALC201  
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y5890365 22-06-2016 22-06-2016 ALC201  

001 Y5890919 22-06-2016 22-06-2016 ALC201  

001 Y5890924 22-06-2016 22-06-2016 ALC201  

002 Y5890913 22-06-2016 22-06-2016 ALC201  

002 Y5890912 22-06-2016 22-06-2016 ALC201  

002 Y5890382 22-06-2016 22-06-2016 ALC201  

002 Y5404742 22-06-2016 22-06-2016 ALC201  

003 Y5889254 22-06-2016 22-06-2016 ALC201  

003 Y5890390 22-06-2016 22-06-2016 ALC201  

003 Y5890236 22-06-2016 22-06-2016 ALC201  

004 Y5889273 22-06-2016 22-06-2016 ALC201  

005 Y5889251 22-06-2016 22-06-2016 ALC201  

006 Y5889274 22-06-2016 22-06-2016 ALC201  

006 Y5889268 22-06-2016 22-06-2016 ALC201  
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

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

MM-SL01SL10 (0-50) SL10 (50-100) SL09 (50-100) SL09 (100-150) SL08 (0-50) SL07 (0-50)

SL06 (0-50) SL04 (0-50) SL05 (0-50) SL05 (50-100)

001
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Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

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

MM-SL02SL07 (100-150) SL06 (100-150) SL04 (100-150) SL05 (100-150)

002
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1-

Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

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

MM-SL03SL10 (100-150) SL09 (150-200) SL08 (100-150)

003
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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

TERRASCAN

Dhr. L.H. Smoor

Postbus 102

1170 AC  BADHOEVEDORP

Uw projectnaam : Boslaan 13

Uw projectnummer : T.16.8607

ALcontrol rapportnummer : 12328535, versienummer: 1

Rapport-verificatienummer : 3IC8NCQN

Rotterdam, 01-07-2016

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project

T.16.8607. 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, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door

ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 9 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger

vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen

vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

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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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Asbestverdachte

grond AS3000

RE01

002 Asbestverdachte

grond AS3000

RE02

003 Asbestverdachte

grond AS3000

RE03

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

ASBESTONDERZOEK
aangeleverd materiaal grond kg  16.63

 
12.05

 
13.58

 
 

 
 

 

KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK
gemeten totaal

asbestconcentratie

mg/kgds S 71
 

30
 

7.6
 

 
 

 
 

gewogen asbestconcentratie mg/kgds S 71
 

30
 

7.6
 

 
 

 
 

gewogen niet-

hechtgebonden

asbestconcentratie

mg/kgds S <2
 

30
 

7.6
 

 
 

 
 

ondergrens (95%

betrouwb.interval)

mg/kgds S 57
 

22
 

5.7
 

 
 

 
 

bovengrens (95%

betrouwb.interval)

mg/kgds S 86
 

38
 

9.5
 

 
 

 
 

chrysotiel mg/kgds S 71
 

30
 

7.6
 

 
 

 
 

Concentratie chrysotiel

(ondergrens)

mg/kgds S 57
 

22
 

5.7
 

 
 

 
 

Concentratie chrysotiel

(bovengrens)

mg/kgds S 86
 

38
 

9.5
 

 
 

 
 

amosiet mg/kgds S <2
 

<2
 

<2
 

 
 

 
 

Concentratie amosiet

(ondergrens)

mg/kgds S <2
 

<2
 

<2
 

 
 

 
 

Concentratie amosiet

(bovengrens)

mg/kgds S <2
 

<2
 

<2
 

 
 

 
 

crocidoliet mg/kgds S <2
 

<2
 

<2
 

 
 

 
 

Concentratie crocidoliet

(ondergrens)

mg/kgds S <2
 

<2
 

<2
 

 
 

 
 

Concentratie crocidoliet

(bovengrens)

mg/kgds S <2
 

<2
 

<2
 

 
 

 
 

anthophylliet mg/kgds S <2
 

<2
 

<2
 

 
 

 
 

Concentratie anthophylliet

(ondergrens)

mg/kgds S <2
 

<2
 

<2
 

 
 

 
 

Concentratie anthophylliet

(bovengrens)

mg/kgds S <2
 

<2
 

<2
 

 
 

 
 

tremoliet mg/kgds S <2
 

<2
 

<2
 

 
 

 
 

Concentratie tremoliet

(ondergrens)

mg/kgds S <2
 

<2
 

<2
 

 
 

 
 

Concentratie tremoliet

(bovengrens)

mg/kgds S <2
 

<2
 

<2
 

 
 

 
 

actinoliet mg/kgds S <2
 

<2
 

<2
 

 
 

 
 

Concentratie actinoliet

(ondergrens)

mg/kgds S <2
 

<2
 

<2
 

 
 

 
 

Concentratie actinoliet

(bovengrens)

mg/kgds S <2
 

<2
 

<2
 

 
 

 
 

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

001 Asbestverdachte

grond AS3000

RE01

002 Asbestverdachte

grond AS3000

RE02

003 Asbestverdachte

grond AS3000

RE03

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

gemeten serpentijn-

asbestconcentratie

mg/kgds S 71
 

30
 

7.6
 

 
 

 
 

gemeten amfibool-

asbestconcentratie

mg/kgds S <2
 

<2
 

<2
 

 
 

 
 

berekende bepalingsgrens mg/kgds S 1.2
 

0.8
 

1.3
 

 
 

 
 

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

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

gemeten totaal

asbestconcentratie

Asbestverdachte grond AS3000 conform NEN5707 en AS3000 (3070-1)

gewogen asbestconcentratie Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gewogen niet-hechtgebonden

asbestconcentratie

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

ondergrens (95%

betrouwb.interval)

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

bovengrens (95%

betrouwb.interval)

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

chrysotiel Asbestverdachte grond AS3000 Conform NEN 5896

Concentratie chrysotiel

(ondergrens)

Asbestverdachte grond AS3000 conform NEN5707 en AS3000 (3070-1)

Concentratie chrysotiel

(bovengrens)

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

amosiet Asbestverdachte grond AS3000 Conform NEN 5896

Concentratie amosiet

(ondergrens)

Asbestverdachte grond AS3000 conform NEN5707 en AS3000 (3070-1)

Concentratie amosiet

(bovengrens)

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

crocidoliet Asbestverdachte grond AS3000 Conform NEN 5896

Concentratie crocidoliet

(ondergrens)

Asbestverdachte grond AS3000 conform NEN5707 en AS3000 (3070-1)

Concentratie crocidoliet

(bovengrens)

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

anthophylliet Asbestverdachte grond AS3000 Conform NEN 5896

Concentratie anthophylliet

(ondergrens)

Asbestverdachte grond AS3000 conform NEN5707 en AS3000 (3070-1)

Concentratie anthophylliet

(bovengrens)

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

tremoliet Asbestverdachte grond AS3000 Conform NEN 5896

Concentratie tremoliet

(ondergrens)

Asbestverdachte grond AS3000 conform NEN5707 en AS3000 (3070-1)

Concentratie tremoliet

(bovengrens)

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

actinoliet Asbestverdachte grond AS3000 Conform NEN 5896

Concentratie actinoliet

(ondergrens)

Asbestverdachte grond AS3000 conform NEN5707 en AS3000 (3070-1)

Concentratie actinoliet

(bovengrens)

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten serpentijn-

asbestconcentratie

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten amfibool-

asbestconcentratie

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

berekende bepalingsgrens Asbestverdachte grond AS3000 Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 E1467859 22-06-2016 22-06-2016 ALC291  

002 E1467441 22-06-2016 22-06-2016 ALC291  

003 E1467440 22-06-2016 22-06-2016 ALC291  
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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

TERRASCAN

Dhr. L.H. Smoor

Postbus 102

1170 AC  BADHOEVEDORP

Uw projectnaam : Boslaan 13

Uw projectnummer : T.16.8607

ALcontrol rapportnummer : 12328544, versienummer: 1

Rapport-verificatienummer : 3M6R1JVC

Rotterdam, 24-06-2016

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project

T.16.8607. 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, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door

ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger

vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen

vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

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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1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Asbestverdacht type 01

002 Asbestverdacht type 02

Analyse Eenheid Q 001 002    

ASBESTONDERZOEK
aangeleverd materiaal g  13.77

 
7.47

 
 

 
 

 
 

 

KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK
asbestresultaten - Q zie bijlage

 
zie bijlage

 
 

 
 

 
 

 

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

aangeleverd materiaal Asbestverdacht Conform NEN 5896

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 P5182015 22-06-2016 22-06-2016 ALC299  

002 P5182016 22-06-2016 22-06-2016 ALC299  
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Achtergrond- en interventiewaarden grond voor een standaardbodem 
en streef- en interventiewaarden ondiep grondwater 
 

 Grond Grondwater 

 Achter-
grondwaarde 

Interventie-
waarde 

Streef- 
waarde 

Interventie-
waarde 

Stof 
(1) 

mg/kgds mg/kgds µg/l µg/l 

     
1. Metalen     
Antimoon (Sb) 4,0* 22  20 
Arseen (As) 20 76 10 60 
Barium (Ba) 

(11) 
920 

(11) 
50 625 

Beryllium (Be)  30 
(6) 

 15 
(6) 

Cadmium (Cd) 0,60 13 0,40 6,0 
Chroom (Cr) 55 180 1,0 30 
Kobalt (Co) 15 190 20 100 
Koper (Cu) 40 190 15 75 
Kwik (Hg) 0,15 36 0,05 0,30 
Lood (Pb) 50 530 15 75 
Molybdeen (Mo) 1,5* 190 5,0 300 
Nikkel (Ni) 35 100 15 75 
Seleen (Se)  100 

(6) 
 160 

(6) 

Tellurium (Te)  600 
(6) 

 70 
(6) 

Thallium (Tl)  15 
(6) 

 7,0 
(6) 

Tin (Sn) 6,5 900 
(6) 

 50 
(6) 

Vanadium (V) 80 250 
(6) 

 70 
(6) 

Zilver (Ag)  15 
(6) 

 40 
(6) 

Zink (Zn) 140 720 65 800 
     

     
2. Overige anorganische stoffen     
Chloride

 
  100 mg/l

 
 

Cyanide (vrij) 
(2) 

3,0 20 5,0 1500 
Cyanide (complex) 

(2) 
5,5 50

 
10 1500 

Thiocyanaten 6,0 20  1500 
     

     
3. Aromatische stoffen     
Benzeen 0,20* 1,1 0,20 30 
Ethylbenzeen 0,20* 110 4,0 150 
Tolueen 0,20* 32 7,0 1000 
Xylenen (som) 0,45* 17 0,20 70 
Styreen (vinylbenzeen) 0,25* 86 6,0 300 
Fenol 0,25 14 0,20 2000 
Cresolen (som) 0,30* 13 0,20 200 
Dodecylbenzeen 0,35* 1000 

(6) 
 0,02 

(6) 

Aromatische oplosmiddelen (som) 
(3) 

2,5* 200 
(6) 

 150 
(6) 

Dihydroxybenzenen (som) 
(13) 

 8,0 
(6) 

  
Catechol (o-dihydroxybenzeen)   0,20 1.250 

(6) 

Resorcinol (m-dihydroxybenzeen)   0,20 600 
(6) 

Hydrochinon (p-dihydroxybenzeen)   0,20 800 
(6) 

     

     
4. Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) 
Naftaleen   0,01 70 
Fenantreen   0,003

#
 5,0 

Antraceen   0,0007
#
 5,0 

Fluorantheen   0,003 1,0 
Chryseen   0,003

#
 0,20 

Benzo(a)antraceen   0,0001
#
 0,50 

Benzo(a)pyreen   0,0005
#
 0,05 

Benzo(k)fluorantheen   0,0004
#
 0,05 

Indeno(1,2,3cd)pyreen   0,0004
#
 0,05 

Benzo(ghi)peryleen   0,0003 0,05 
PAK totaal (som 10) 

(12) 
1,5 40  

(4) 

     

     
5. Gechloreerde koolwaterstoffen     
a. (Vluchtige) chloorkoolwaterstoffen 
Monochlooretheen (vinylchloride) 

(5) 
0,10* 0,10 0,01 5,0 

Dichloormethaan 0,10 3,9 0,01 1000 
1,1-Dichloorethaan 0,20* 15 7 900 
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 Grond Grondwater 

 Achter-
grondwaarde 

Interventie-
waarde 

Streef- 
waarde 

Interventie-
waarde 

Stof 
(1) 

mg/kgds mg/kgds µg/l µg/l 

     
1,2-Dichloorethaan 0,20* 6,4 7 400 
1,1-Dichlooretheen 

(5) 
0,30* 0,30 0,01 10 

1,2-Dichlooretheen (som) 
(12) 

0,30* 1,0 0,01 20 
Dichloorpropanen (som) 

(12) 
0,80* 2,0 0,80 80 

Trichloormethaan (chloroform) 0,25* 5,6 6 400 
1,1,1-Trichloorethaan 0,25* 15 0,01 300 
1,1,2-Trichloorethaan 0,30* 10 0,01 130 
Trichlooretheen (tri) 0,25* 2,5 24 500 
Tetrachloormethaan (tetra) 0,30* 0,70 0,01 10 
Tetrachlooretheen (per) 0,15 8,8 0,01 40 

     
b. Chloorbenzenen     
Monochloorbenzeen 0,20* 15 7,0 180 
Dichloorbenzenen (som) 2,0* 19 3,0 50 
Trichloorbenzenen (som) 0,015* 11 0,01 10 
Tetrachloorbenzenen (som) 0,009* 2,2 0,01 2,5 
Pentachloorbenzeen 0,0025 6,7 0,003 1,0 
Hexachloorbenzeen 0,0085 2,0 0,00009

#
 0,5 

Chloorbenzenen (som)    
(4) 

     
c. Chloorfenolen     
Monochloorfenolen (som) 0,045 5,4 0,3 100 
Dichloorfenolen (som) 0,20* 22 0,2 30 
Trichloorfenolen (som) 0,003* 22 0,03

#
 10 

Tetrachloorfenolen (som) 0,015* 21 0,01
#
 10 

Pentachloorfenol 0,003* 12 0,04
#
 3,0 

Chloorfenolen (som)    
(4) 

     
d. Polychloorbifenylen (PCB)     
PCB 28     
PCB 52     
PCB 101     
PCB 118     
PCB 138     
PCB 153     
PCB 180     
PCB (som 7) 

(12) 
0,02 1,0 0,01

#
 0,01 

     
e. Overige gechloreerde koolwaterstoffen 
Monochlooranilinen (som) 0,20* 50  30 
Dichlooranilinen  50 

(6) 
 100 

(6) 

Trichlooranilinen  10 
(6) 

 10 
(6) 

Tetrachlooranilinen  30 
(6) 

 10 
(6) 

Pentachlooraniline 0,15* 10 
(6) 

 1,0 
(6) 

Dioxine (som I-TEQ) 0,000055* 0,00018  0,001 ng/l
( 9) 

Chloornaftaleen (som) 0,07* 23  6,0 
4-Chloormethylfenolen  15 

(6) 
 350 

(6) 

     

     
6. Bestrijdingsmiddelen     
a. Organochloorbestrijdingsmiddelen 
Chloordaan (som) 0,002 4,0 0,02 ng/l

#
 0,20 

DDT (som) 0,20 1,7   
DDE (som) 0,10 2,3   
DDD (som) 0,02 34   
DDT/DDE/DDD (som)   0,004 ng/l

#
 0,01 

Aldrin  0,32 0,009 ng/l
#
  

Dieldrin   0,10 ng/l
#
  

Endrin   0,04 ng/l
#
  

Isodrin     
Telodrin     
Drins (som) 0,015 4,0  0,10 
Endosulfansulfaat     
α-Endosulfan 0,0009 4,0 0,2 ng/l

#
 5,0 

α-HCH 0,001 17 33 ng/l  
β-HCH 0,002 1,6 8 ng/l  
γ-HCH (lindaan) 0,003 1,2 9 ng/l  
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 Grond Grondwater 

 Achter-
grondwaarde 

Interventie-
waarde 

Streef- 
waarde 

Interventie-
waarde 

Stof 
(1) 

mg/kgds mg/kgds µg/l µg/l 

     
HCH-verbindingen (som)   0,05 1,0 
Heptachloor 0,0007 4,0 0,005 ng/l

#
 0,30 

Heptachloorepoxide (som) 0,002 4,0 0,005 ng/l
#
 3,0 

Hexachloorbutadieen 0,003*    
Organochloorhoudende bestrij- 0,40    
dingsmiddelen (som landbodem)     
     
b. Organofosforpesticiden     
Azinfosmethyl 0,0075* 2,0 

(6) 
0,1 ng/l

# 
2,0 

(6) 

     
c. Organotinbestrijdingsmiddelen     
Organotinverbindingen (som) 

(7) 
0,15 2,5 0,05

#
-16 ng/l 0,7 

Tributyltin (TBT) 
(7) 

0,065    
     

d. Chloorfenoxy-azijnzuurherbiciden 
MCPA 0,55* 4,0 0,02 50 
     
e. Overige bestrijdingsmiddelen     
Atrazine 0,035* 0,71 29 ng/l 150 
Carbaryl 0,15* 0,45 2 ng/l

#
 50 

Carbofuran 
(5) 

0,017* 0,017 9 ng/l 100 
4-Chloormethylfenolen (som) 0,60*    
Maneb  22 

(6) 
0,05 ng/l

# 
0,10 

(6) 

Niet-chloorhoudende bestrij- 0,09*    
dingsmiddelen (som)     
     

     
7. Overige stoffen     
Asbest 

(8) 
 100   

Cyclohexanon 2,0* 150 0,50 15000 
Dimethylftalaat 

(9) 
0,045* 82   

Diethylftalaat 
(9) 

0,045* 53   
Di-isobutylftalaat 

(9) 
0,045* 17   

Dibutylftalaat 
(9) 

0,07* 36   
Butylbenzylftalaat 

(9) 
0,07* 48   

Dihexylftalaat 
(9) 

0,07* 220   
Di(2-ethylhexyl)ftalaat 

(9) 
0,045* 60   

Ftalaten (som)   0,50 5,0 
Minerale olie 

(10) 
190 5000 50 600 

Pyridine 0,15* 11 0,50 30 
Tetrahydrofuran 0,45 7,0 0,50 300 
Tetrahydrothiofeen 1,5* 8,8 0,5 5000 
Tribroommethaan (bromoform) 0,20* 75  630 
Ethyleenglycol 5,0 100 

(6) 
 5500 

(6) 

Diethyleenglycol 8,0 270 
(6) 

 13000 
(6) 

Acrylonitril 0,10* 0,10 
(6) 

0,80 5,0 
(6) 

Formaldehyde 0,10* 0,10 
(6) 

 50 
(6) 

Isopropanol (2-propanol) 0,75 220 
(6) 

 31000 
(6) 

Methanol 3,0 30 
(6) 

 24000 
(6) 

Butanol (1-butanol) 2,0* 30 
(6) 

 5600 
(6) 

1,2-Butylacetaat 2,0* 200 
(6) 

 6300 
(6) 

Ethylacetaat 2,0* 75 
(6) 

 15000 
(6) 

Methyl-tert-butylether (MTBE) 0,20* 100 
(6) 

 9400 
(6) 

Methylethylketon 2,0* 35 
(6) 

 6000 
(6) 

     

 
Verklaring: 
 
(1)

 Voor de samenstelling van de somparameters wordt verwezen naar bijlage N van de Regeling bodemkwaliteit. Bij het 
berekenen van een somwaarde worden voor de individuele componenten de resultaten < vereiste rapportagegrens 
AS3000 vermenigvuldigd met 0,7. Indien alle individuele waarden als onderdeel van de berekende waarde het resultaat < 
vereiste rapportagegrens AS3000 hebben, mag de beoordelaar ervan uitgaan dat de kwaliteit van de grond of het 
grondwater voldoet aan de van toepassing zijnde normwaarde. Indien er voor één of meer individuele componenten één of 
meer gemeten gehalten (zonder < teken) zijn, dan dient de berekende waarde te worden getoetst aan de van toepassing 
zijnde normwaarde. Deze regel geldt ook als gemeten gehalten lager zijn dan de vereiste rapportagegrens.  
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(2)
 Bij gehalten die de achtergrondwaarde overschrijden moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid van 

uitdamping. Wanneer uitdamping naar binnenlucht zou kunnen optreden, moet bij overschrijding van de 
achtergrondwaarde worden gemeten in de bodemlucht en moet worden getoetst aan de TCL (Toxicologisch Toelaatbare 
Concentratie in Lucht). 

 
(2)

 Het gehalte cyanide-complex is gelijk aan het gehalte cyanide-totaal minus het gehalte cyanide-vrij, bepaald conform NEN 
6655. Indien geen cyanide-vrij wordt verwacht, mag het gehalte cyanide-complex gelijk worden gesteld aan het gehalte 
cyanide-totaal (en hoeft dus alleen het gehalte cyanide-totaal te worden gemeten). 

 
 (3)

 De achtergrondwaarde van deze somparameter gaat uit van de aanwezigheid van meerdere van de 16 componenten, die 
tot deze somparameter worden gerekend (zie bijlage N van de Regeling Bodemkwaliteit). De hoogte van de 
achtergrondwaarde is gebaseerd op de som van de bepalingsgrenzen vermenigvuldigd met 0,7. Sommige componenten 
zijn tevens individueel genormeerd. Binnen de somparameter mag de achtergrondwaarde van de individueel genormeerde 
componenten niet worden overschreden. Voor componenten die niet individueel zijn genormeerd geldt per component een 
maximumgehalte van 0,45 mg/kgds voor de achtergrondwaarde. 

 
(4)

 Voor grondwater zijn effecten van PAK, chloorbenzenen en chloorfenolen indirect, als fractie van de individuele 
interventiewaarde, optelbaar (dat wil zeggen 0,5 x interventiewaarde stof A heeft evenveel effect als 0,5 x 
interventiewaarde stof B). Dit betekent dat een somformule 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 ∑ (Ci/Ii) > 1, waarbij Ci = gemeten concentratie van een stof uit een betreffende groep en Ii = 
interventiewaarde voor de betreffende stof uit de betreffende groep. 

 
(5)

 De interventiewaarden van deze stoffen zijn gelijk aan of kleiner dan de bepalingsgrens (intralaboratorium 
reproduceerbaarheid). Indien de stof wordt aangetoond moeten de risico’s nader worden onderzocht. Bij het aantreffen van 
vinylchloride of 1,1-dichlooretheen moet tevens het grondwater worden onderzocht. 

 
(6)

 Indicatief niveau voor ernstige verontreiniging. 
 
(7)

 De eenheid voor organotinverbindingen is mg Sn/kgds. 
 
(8)

 Gewogen norm (concentratie serpentijnasbest + 10 x concentratie amfiboolasbest). 
 
(9)

 Het is onzeker of de achtergrondwaarden voor de ftalaten meetbaar zijn. Toekomstige ervaringen moeten uitwijzen of 
sprake is van een knelpunt. 

 
(10)

 De definitie van minerale olie wordt beschreven bij de analysenorm. Indien er sprake is van een verontreiniging met 
mengsels (bijvoorbeeld benzine of huisbrandolie) dan dient naast het alkaangehalte ook het gehalte aan aromatische en / 
of polycyclische aromatische koolwaterstoffen te worden bepaald. Met deze somparameter is om praktische redenen 
volstaan. Nadere toxicologische en chemische differentiatie wordt bestudeerd. 

 
(11)

 De norm voor barium is tijdelijk ingetrokken. Gebleken is dat de interventiewaarde voor barium lager was dan het gehalte 
dat van nature in de bodem voorkomt. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de natuurlijke 
achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte worden beoordeeld op basis van de voormalige 
interventiewaarde voor barium van 920 mg/kgds. Deze voormalige interventiewaarde is op dezelfde manier onderbouwd 
als de interventiewaarden voor de meeste andere metalen en is voor barium inclusief een natuurlijk achtergrondgehalte 
van 190 mg/kgds. 

 
(12)

 Bij de berekening van de som worden voor de individuele parameters die de rapportagegrenzen niet overschrijden deze 
rapportagegrenzen vermenigvuldigd met 0,7 en opgeteld bij de overige parameters. Voor de toetsing van de somwaarde 
worden de parameters die de rapportagegrenzen niet overschrijden gelijk gesteld aan 0, mits de rapportagegrenzen 
voldoen aan de in de AS3000 voorgeschreven rapportagegrenzen. Indien de rapportagegrenzen verhoogd zijn ten opzichte 
van de eis uit de AS3000 worden deze rapportagegrenzen voor de toetsing vermenigvuldigd met 0,7. 

 
(13)

 Onder dihydroxybenzenen (som) wordt verstaan de som van catechol, resorcinol, hydrochinon. 
 
 
 
* Achtergrondwaarde is gebaseerd op de bepalingsgrens (intralaboratorium reproduceerbaarheid), omdat onvoldoende data 

beschikbaar zijn om een betrouwbare P95 af te leiden. 
 
#
 Getalswaarden beneden de bepalingsgrens. 
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Bodemtypecorrectie (zie bijlage G van de Regeling Bodemkwaliteit) 
 
De normwaarden voor grond en baggerspecie zijn bodemtype-afhankelijk en zijn gebaseerd op een standaardbodem met een 
lutumpercentage van 25% en een organische stofpercentage van 10%. Bij de beoordeling van de kwaliteit van de grond of 
baggerspecie worden de gemeten gehalten middels een bodemtypecorrectie omgerekend naar een standaardbodem. De 
omrekening naar standaardbodem vindt plaats op basis van individuele meetwaarden, alvorens andere berekeningen (bepalen 
gemiddelden of P95) worden uitgevoerd. Bij het standaardiseren wordt gebruik gemaakt van de gemeten percentages 
organische stof en lutum. De gestandaardiseerde gehalten worden, met inachtneming van de toetsingsregels, getoetst aan de 
normwaarden zoals die zijn opgenomen in de bovenstaande tabel. Hierbij is het percentage organische stof bepaald volgens 
NEN 5754 en s het percentage lutum het gewichtspercentage minerale bestanddelen met een diameter kleiner dan 2 µm 
betrokken op het drooggewicht. 
 
De omrekening van de gemeten gehalten in grond of baggerspecie naar een standaardbodem verloopt via de onderstaande 
formule: 
 

).%*()%*(

)10*()25*(
*

stoforgClutumBA

CBA
GG ms




  

 
waarin: Gs = Gestandaardiseerd gehalte. 
  Gm = Gemeten gehalte. 
  A, B, C = Stofafhankelijke constanten voor metalen (zie onderstaande tabel). 
  %lutum = Percentage lutum: het gewichtspercentage minerale bestanddelen met een diameter kleiner dan 2 
     µm betrokken op het totale drooggewicht van de grond of baggerspecie. Voor thermisch 
     gereinigde grond en baggerspecie geldt de volgende uitzondering: indien het lutumpercentage 
     lager is dan 10% wordt bij de omrekening van de gemeten gehalten aan barium met een 
     lutumpercentage van 10% gerekend. Voor het percentage lutum is een minimumwaarde 
     gedefinieerd (zie onderstaande tabel). 
  %org.stof = Gemeten percentage organisch stof betrokken op het drooggewicht. Het percentage organisch 
     koolstof kan voor zoute baggerspecie ook berekend worden uit het percentage organisch 
     koolstof x 1,724. Voor het percentage organische stof zijn minimum- en maximumwaarden 
     gedefinieerd (zie onderstaande tabel). 
 
 
Stofafhankelijke constanten voor metalen en organische verbindingen: 

 

Stof A B C 

Antimoon 1 0 0 
Arseen 15 0,4 0,4 
Barium 30 5 0 
Beryllium 8 0,9 0 
Cadmium 0,4 0,007 0,021 
Chroom 50 2 0 
Kobalt 2 0,28 0 
Koper 15 0,6 0,6 
Kwik 0,2 0,0034 0,0017 
Lood 50 1 1 
Molybdeen 1 0 0 
Nikkel 10 1 0 
Thallium 1 0 0 
Tin 4 0,6 0 
Vanadium 12 1,2 0 
Zink 50 3 1,5 
Organische verbindingen 0 0 1 
Overige verbindingen 1 0 0 

 
 
Minimum- en maximumwaarden voor het organische stof- en lutumpercentage: 
 

 

Stofgroep Organische stof Lutum 

 Min. (%) Max. (%) Min. (%) Max. (%) 

Anorganische parameters 2 - 2 - 
Organische parameters 2 30 - - 
PAK 10 30 - - 

 



 

 

 
                                      2001+2018 
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Normwaarden voor toepassen van grond of baggerspecie op of in de bodem, voor de bodem waarop grond of bagger 
wordt toegepast en voor verspreiden van baggerspecie over het aangrenzende perceel (voor standaardbodem) 
 

 Achter-
grond-
waarde 

Maximale 
waarde voor 
verspreiden 
van bagger-
specie over 

aangrenzend 
perceel 

(2) 

Maximale 
waarde 

bodemfunc-
tieklasse 
wonen 

Maximale 
waarde 

bodemfunc-
tieklasse 
industrie 

Maximale waarde 
grootschalige 

toepassingen op of in de 
bodem 

 Maximale 
waarde 

kwaliteits-
klasse 
wonen 

Maximale 
waarde 

kwaliteits-
klasse 

industrie 

Maximale 
emissie-
waarde 

Emissie-
toetswaarde 

Stof 
(1) 

mg/kgds mg/kgds mg/kgds mg/kgds mg/kg L/S 10 mg/kgds 

       
1. Metalen 
Antimoon (Sb) 4,0* X 15 22 0,070 9,0 
Arseen (As) 20 X 27 76 0,61 42 
Barium (Ba) 

(14) 
 X     

Cadmium (Cd) 0,60 X en 7,5 1,2 4,3 0,051 4,3 
Chroom (Cr) 55 X 62 180 0,17 180 
Kobalt (Co) 15 X 35 190 0,24 130 
Koper (Cu) 40 X 54 190 1,0 113 
Kwik (Hg) 0,15 X 0,83 4,8 0,49 4,8 
Lood (Pb) 50 X 210 530 15 308 
Molybdeen (Mo) 1,5* X 88 190 0,48 105 
Nikkel (Ni) 35 X 39 100 0,21 100 
Tin (Sn) 6,5 X 180 900 0,093 450 
Vanadium (V) 80 X 97 250 1,9 146 
Zink (Zn) 140 X 200 720 2,1 430 
       

       
2. Overige anorganische stoffen 
Chloride 

(3) 
    -  

Cyanide (vrij) 
(4) 

3,0  3,0 20 n.v.t. n.v.t. 
Cyanide (complex) 

(5) 
5,5  5,5 50 n.v.t. n.v.t. 

Thiocyanaten 6,0  6,0 20 n.v.t. n.v.t. 
       

       
3. Aromatische stoffen 
Benzeen 0,20*  0,20 1,0 n.v.t. n.v.t. 
Ethylbenzeen 0,20*  0,20 1,25 n.v.t. n.v.t. 
Tolueen 0,20*  0,20 1,25 n.v.t. n.v.t. 
Xylenen (som) 0,45*  0,45 1,25 n.v.t. n.v.t. 
Styreen (vinylbenzeen) 0,25*  0,25 2,5 n.v.t. n.v.t. 
Fenol 0,25  0,25 1,25 n.v.t. n.v.t. 
Cresolen (som) 0,30*  0,30 5,0 n.v.t. n.v.t. 
Dodecylbenzeen 0,35*  0,35 0,35 n.v.t. n.v.t. 
Aromatische oplosmiddelen (som) 

(6) 
2,5*  2,5 2,5 n.v.t. n.v.t. 

       

       
4. Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) 
Naftaleen  X   n.v.t. n.v.t. 
Fenantreen  X   n.v.t. n.v.t. 
Antraceen  X   n.v.t. n.v.t. 
Fluorantheen  X   n.v.t. n.v.t. 
Chryseen  X   n.v.t. n.v.t. 
Benzo(a)antraceen  X   n.v.t. n.v.t. 
Benzo(a)pyreen  X   n.v.t. n.v.t. 
Benzo(k)fluorantheen  X   n.v.t. n.v.t. 
Indeno(1,2,3cd)pyreen  X   n.v.t. n.v.t. 
Benzo(ghi)peryleen  X   n.v.t. n.v.t. 
PAK totaal (som 10) 

 
1,5  6,8 40 n.v.t. n.v.t. 

       

       
5. Gechloreerde koolwaterstoffen 
a. (Vluchtige) chloorkoolwaterstoffen 
Monochlooretheen (vinylchloride) 

(7) 
0,10*  0,10 0,10 n.v.t. n.v.t. 

Dichloormethaan 0,10  0,10 3,9 n.v.t. n.v.t. 
1,1-Dichloorethaan 0,20*  0,20 0,20 n.v.t. n.v.t. 
1,2-Dichloorethaan 0,20*  0,20 4,0 n.v.t. n.v.t. 
1,1-Dichlooretheen 

(7) 
0,30*  0,30 0,30 n.v.t. n.v.t. 
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 Achter-
grond-
waarde 

Maximale 
waarde voor 
verspreiden 
van bagger-
specie over 

aangrenzend 
perceel 

(2) 

Maximale 
waarde 

bodemfunc-
tieklasse 
wonen 

Maximale 
waarde 

bodemfunc-
tieklasse 
industrie 

Maximale waarde 
grootschalige 

toepassingen op of in de 
bodem 

 Maximale 
waarde 

kwaliteits-
klasse 
wonen 

Maximale 
waarde 

kwaliteits-
klasse 

industrie 

Maximale 
emissie-
waarde 

Emissie-
toetswaarde 

Stof 
(1) 

mg/kgds mg/kgds mg/kgds mg/kgds mg/kg L/S 10 mg/kgds 

       
1,2-Dichlooretheen (som) 

 
0,30*  0,30 0,30 n.v.t. n.v.t. 

Dichloorpropanen (som) 
 

0,80*  0,80 0,80 n.v.t. n.v.t. 
Trichloormethaan (chloroform) 0,25*  0,25 3,0 n.v.t. n.v.t. 
1,1,1-Trichloorethaan 0,25*  0,25 0,25 n.v.t. n.v.t. 
1,1,2-Trichloorethaan 0,30*  0,30 0,30 n.v.t. n.v.t. 
Trichlooretheen (tri) 0,25*  0,25 2,5 n.v.t. n.v.t. 
Tetrachloormethaan (tetra) 0,30*  0,30 0,70 n.v.t. n.v.t. 
Tetrachlooretheen (per) 0,15  0,15 4,0 n.v.t. n.v.t. 
       
b. Chloorbenzenen 
Monochloorbenzeen 0,20*  0,20 5,0 n.v.t. n.v.t. 
Dichloorbenzenen (som) 2,0*  2,0 5,0 n.v.t. n.v.t. 
Trichloorbenzenen (som) 0,015*  0,015 5,0 n.v.t. n.v.t. 
Tetrachloorbenzenen (som) 0,0090*  0,0090 2,2 n.v.t. n.v.t. 
Pentachloorbenzeen 0,0025 X 0,0025 5,0 n.v.t. n.v.t. 
Hexachloorbenzeen 0,0085 X 0,027 1,4 n.v.t. n.v.t. 
Chloorbenzenen (som)       
       
c. Chloorfenolen 
Monochloorfenolen (som) 0,045  0,045 5,4 n.v.t. n.v.t. 
Dichloorfenolen (som) 0,20*  0,20 6,0 n.v.t. n.v.t. 
Trichloorfenolen (som) 0,0030*  0,0030 6,0 n.v.t. n.v.t. 
Tetrachloorfenolen (som) 0,015*  1,0 6,0 n.v.t. n.v.t. 
Pentachloorfenol 0,0030* X 1,4 5,0 n.v.t. n.v.t. 
Chloorfenolen (som)       
       
d. Polychloorbifenylen (PCB) 
PCB 28  X   n.v.t. n.v.t. 
PCB 52  X   n.v.t. n.v.t. 
PCB 101  X   n.v.t. n.v.t. 
PCB 118  X   n.v.t. n.v.t. 
PCB 138  X   n.v.t. n.v.t. 
PCB 153  X   n.v.t. n.v.t. 
PCB 180  X   n.v.t. n.v.t. 
PCB (som 7) 

 
0,020  0,040 0,50 n.v.t. n.v.t. 

       
e. Overige gechloreerde koolwaterstoffen 
Monochlooranilinen (som) 0,20*  0,20 0,20 n.v.t. n.v.t. 
Pentachlooraniline 0,15*  0,15 0,15 n.v.t. n.v.t. 
Dioxine (som I-TEQ) 0,000055*  0,000055 0,000055 n.v.t. n.v.t. 
Chloornaftaleen (som) 0,070*  0,070 10 n.v.t. n.v.t. 
       

       
6. Bestrijdingsmiddelen 
a. Organochloorbestrijdingsmiddelen 
Chloordaan (som) 0,0020 X 0,0020 0,10 n.v.t. n.v.t. 
DDT (som) 0,20 X 0,20 1,0 n.v.t. n.v.t. 
DDE (som) 0,10 X 0,13 1,3 n.v.t. n.v.t. 
DDD (som) 0,020 X 0,84 34 n.v.t. n.v.t. 
DDT/DDE/DDD (som)     n.v.t. n.v.t. 
Aldrin  X   n.v.t. n.v.t. 
Dieldrin  X   n.v.t. n.v.t. 
Endrin  X   n.v.t. n.v.t. 
Isodrin  X   n.v.t. n.v.t. 
Telodrin  X   n.v.t. n.v.t. 
Drins (som) 0,015  0,04 0,14 n.v.t. n.v.t. 
Endosulfansulfaat  X   n.v.t. n.v.t. 
α-Endosulfan 0,00090 X 0,00090 0,10 n.v.t. n.v.t. 
α-HCH 0,0010 X 0,0010 0,50 n.v.t. n.v.t. 
β-HCH 0,0020 X 0,0020 0,50 n.v.t. n.v.t. 
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 Achter-
grond-
waarde 

Maximale 
waarde voor 
verspreiden 
van bagger-
specie over 

aangrenzend 
perceel 

(2) 

Maximale 
waarde 

bodemfunc-
tieklasse 
wonen 

Maximale 
waarde 

bodemfunc-
tieklasse 
industrie 

Maximale waarde 
grootschalige 

toepassingen op of in de 
bodem 

 Maximale 
waarde 

kwaliteits-
klasse 
wonen 

Maximale 
waarde 

kwaliteits-
klasse 

industrie 

Maximale 
emissie-
waarde 

Emissie-
toetswaarde 

Stof 
(1) 

mg/kgds mg/kgds mg/kgds mg/kgds mg/kg L/S 10 mg/kgds 

       
γ-HCH (lindaan) 0,0030 X 0,04 0,50 n.v.t. n.v.t. 
δ-HCH  X   n.v.t. n.v.t. 
HCH-verbindingen (som)     n.v.t. n.v.t. 
Heptachloor 0,00070 X 0,00070 0,10 n.v.t. n.v.t. 
Heptachloorepoxide (som) 0,0020 X 0,0020 0,10 n.v.t. n.v.t. 
Hexachloorbutadieen 0,003* X   n.v.t. n.v.t. 
Organochloorhoudende bestrij- 0,40    n.v.t. n.v.t. 
dingsmiddelen (som landbodem)       
       
b. Organofosforpesticiden 
Azinfosmethyl 0,0075*  0,0075 0,0075 n.v.t. n.v.t. 
       
c. Organotinbestrijdingsmiddelen 
Organotinverbindingen (som) 

(8) 
0,15  0,50 2,5 

(9) 
n.v.t. n.v.t. 

Tributyltin (TBT) 
(8) 

0,065  0,065 0,065 n.v.t. n.v.t. 
       
d. Chloorfenoxy-azijnzuurherbiciden 
MCPA 0,55*  0,55 0,55 n.v.t. n.v.t. 
       
e. Overige bestrijdingsmiddelen 
Atrazine 0,035*  0,035 0,50 n.v.t. n.v.t. 
Carbaryl 0,15*  0,15 0,45 n.v.t. n.v.t. 
Carbofuran 

(7) 
0,017*  0,017 0,017 n.v.t. n.v.t. 

4-Chloormethylfenolen (som) 0,60*  0,60 0,60 n.v.t. n.v.t. 
Niet-chloorhoudende bestrij- 0,090*  0,090 0,50 n.v.t. n.v.t. 
dingsmiddelen (som)       
       

       
7. Overige stoffen 
Asbest 

(10) 
- - 100 100 n.v.t. n.v.t. 

Cyclohexanon 2,0*  2,0 150 n.v.t. n.v.t. 
Dimethylftalaat 

(11) 
0,045*  9,2 60 n.v.t. n.v.t. 

Diethylftalaat 
(11) 

0,045*  5,3 53 n.v.t. n.v.t. 
Di-isobutylftalaat 

(11) 
0,045*  1,3 17 n.v.t. n.v.t. 

Dibutylftalaat 
(11) 

0,070*  5,0 36 n.v.t. n.v.t. 
Butylbenzylftalaat 

(11) 
0,070*  2,6 48 n.v.t. n.v.t. 

Dihexylftalaat 
(11) 

0,070*  18 60 n.v.t. n.v.t. 
Di(2-ethylhexyl)ftalaat 

(11) 
0,045*  8,3 60 n.v.t. n.v.t. 

Minerale olie 
(12) (13) 

190 3000 190 500 n.v.t. n.v.t. 
Pyridine 0,15*  0,15 1,0 n.v.t. n.v.t. 
Tetrahydrofuran 0,45  0,45 2,0 n.v.t. n.v.t. 
Tetrahydrothiofeen 1,5*  1,5 8,8 n.v.t. n.v.t. 
Tribroommethaan (bromoform) 0,20*  0,20 0,20 n.v.t. n.v.t. 
Ethyleenglycol 5,0  5,0 5,0 n.v.t. n.v.t. 
Diethyleenglycol 8,0  8,0 8,0 n.v.t. n.v.t. 
Acrylonitril 0,10  0,10 0,10 n.v.t. n.v.t. 
Formaldehyde 0,10  0,10 0,10 n.v.t. n.v.t. 
Isopropanol (2-propanol) 0,75  0,75 0,75 n.v.t. n.v.t. 
Methanol 3,0  3,0 3,0 n.v.t. n.v.t. 
Butanol (1-butanol) 2,0*  2,0 2,0 n.v.t. n.v.t. 
Butylacetaat 2,0*  2,0 2,0 n.v.t. n.v.t. 
Ethylacetaat 2,0*  2,0 2,0 n.v.t. n.v.t. 
Methyl-tert-butylether (MTBE) 0,20*  0,20 0,20 n.v.t. n.v.t. 
Methylethylketon 2,0*  2,0 2,0 n.v.t. n.v.t. 
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Verklaring: 
 
(1)

 Voor de definitie van somparameters wordt verwezen naar bijlage N van de Regeling bodemkwaliteit. 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 msPAF wordt berekend voor de met X aangegeven stoffen. Indien geen waarde wordt ingevuld (bijvoorbeeld omdat de 
stof niet gemeten wordt) wordt gerekend met 0,7 * bepalingsgrens (intralaboratorium reproduceerbaarheid). De 
baggerspecie voldoet aan de maximale waarden voor verspreiden van baggerspecie op het aangrenzende perceel indien: 

 De gehalten van de gemeten stoffen lager zijn dan de interventiewaarde bodem, niet zijnde de bodem of oever van 
een oppervlaktewaterlichaam, en 

 Voor organische stoffen: msPAF < 20%, en 

 Voor metalen: msPAF < 50%, waarbij voor cadmium een maximumgehalte geldt. 
Voor gemeten stoffen die geen deel uitmaken van de msPAF-berekening geldt de achtergrondwaarde (m.u.v. 
somparameters waarbij de individuele parameters onderdeel uitmaken van de msPAF-berekening; deze uitzondering geldt 
niet voor dioxine (som TEQ) waarvan PCB118 onderdeel uitmaakt). Minerale olie maakt geen deel uit van de msPAF-
berekening. In plaats van de achtergrondwaarde geldt voor deze stof de waarde die vermeld is in de kolom ‘Maximale 
waarde voor verspreiden van baggerspecie over aangrenzend perceel’. Voor toetsing aan de achtergrondwaarden worden 
de toetsingsregels van de achtergrondwaarden toegepast. 
Uit artikel 36 van het Besluit bodemkwaliteit vloeit voort dat naast de msPAF-toetsing ook een toets moet plaatsvinden aan 
de interventiewaarden bodem. Voor metalen waarvoor geen interventiewaarden bodem zijn vastgesteld, dienen de 
maximale waarden voor de bodemfunctieklasse industrie te worden gehanteerd. 

 
(3)

 Voor het toepassen van zeezand geldt de norm van 200 mg/kgds. Bij het toepassen van zeezand op plaatsen waar een 
direct contact is of mogelijk is met brak oppervlaktewater of zeewater met van nature een chloridegehalte van meer dan 
5.000 mg/l, geldt voor chloride geen maximale waarde. 

 
(4)

 Bij gehalten die de achtergrondwaarde overschrijden moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid van 
uitdamping. Wanneer uitdamping naar binnenlucht zou kunnen optreden, moet bij overschrijding van de 
achtergrondwaarde worden gemeten in de bodemlucht en moet worden getoetst aan de TCL (Toxicologisch Toelaatbare 
Concentratie in Lucht). 

 
(5)

 Het gehalte cyanide-complex is gelijk aan het gehalte cyanide-totaal minus het gehalte cyanide-vrij, bepaald conform NEN-
EN-ISO 14403-1:2012, NEN-EN-ISO 14403-2:2012 en NEN-EN-ISO 17380:2006. Indien geen cyanide-vrij wordt verwacht, 
mag het gehalte cyanide-complex gelijk worden gesteld aan het gehalte cyanide-totaal (en hoeft dus alleen het gehalte 
cyanide-totaal te worden gemeten). 

 
(6)

 De achtergrondwaarde van deze somparameter gaat uit van de aanwezigheid van meerdere van de 16 componenten, die 
tot deze somparameter worden gerekend (zie bijlage N van de Regeling Bodemkwaliteit). De hoogte van de 
achtergrondwaarde is gebaseerd op de som van de bepalingsgrenzen vermenigvuldigd met 0,7. Sommige componenten 
zijn tevens individueel genormeerd. Binnen de somparameter mag de achtergrondwaarde van de individueel genormeerde 
componenten niet worden overschreden. Hetzelfde geldt voor de maximale waarde wonen en de maximale waarde 
industrie. Voor componenten die niet individueel zijn genormeerd geldt per component een maximumgehalte van 0,45 
mg/kgds, zowel voor de achtergrondwaarde als de maximale waarden wonen en industrie. 

 
(7)

 De maximale waarden bodemfunctieklasse wonen en industrie van deze stoffen zijn gelijk aan de interventiewaarden 
bodemsanering en zijn gelijk aan of kleiner dan de bepalingsgrens (intralaboratorium reproduceerbaarheid). Indien de stof 
wordt aangetoond moeten de risico’s nader worden onderzocht. Bij het aantreffen van vinylchloride of 1,1-dichlooretheen 
moet tevens het grondwater worden onderzocht. 

 
(8)

 De eenheid voor organotinverbindingen is mg Sn/kgds, met uitzondering van de normwaarden met voetnoot 9. 
 
(9)

 De eenheid van de maximale waarde industrie voor organotinverbindingen (som) is organotin in mg/kgds. 
 
(10)

 Gewogen norm (concentratie serpentijnasbest + 10x concentratie amfiboolasbest). Deze eis bedraagt 0 mg/kgds indien 
niet is voldaan aan artikel 2, onder b, van het Productenbesluit Asbest. 

 
(11)

 Het is onzeker of de achtergrondwaarden en maximale waarden wonen voor de ftalaten meetbaar zijn. Toekomstige 
ervaringen moeten uitwijzen of sprake is van een knelpunt. 

 
(12)

 Minerale olie heeft betrekking op de som van de (al dan niet) vertakte alkanen. Indien er enigerlei vorm van verontreiniging 
door 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. 

 
(13)

 Voor het toepassen van baggerspecie in grootschalige toepassingen geldt voor minerale olie een maximale waarde van 
2.000 mg/kgds. 

 
(14)

 Voor barium gelden tot nader order geen toetsingswaarden. 
 
 
 
* Achtergrondwaarde is gebaseerd op de bepalingsgrens (intralaboratorium reproduceerbaarheid), omdat onvoldoende data 

beschikbaar zijn om een betrouwbare P95 af te leiden. 
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Bodemtypecorrectie (zie bijlage G van de Regeling Bodemkwaliteit) 
 
De normwaarden voor grond en baggerspecie zijn bodemtype-afhankelijk en zijn gebaseerd op een standaardbodem met een 
lutumpercentage van 25% en een organische stofpercentage van 10%. Bij de beoordeling van de kwaliteit van de bodem, 
bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam of toe te passen grond of baggerspecie op of in de bodem of in een 
oppervlaktewaterlichaam worden de gemeten gehalten middels een bodemtypecorrectie omgerekend naar standaardbodem. 
Bij de beoordeling aan de maximale waarde verspreiden in zoute oppervlaktewaterlichamen wordt geen bodemtypecorrectie 
toegepast. Toetsing vindt dan plaats met de werkelijk gemeten gehalten. 
 
De omrekening naar standaardbodem vindt plaats op basis van individuele meetwaarden, alvorens andere berekeningen 
(bepalen gemiddelden of P95) worden uitgevoerd. Bij het standaardiseren wordt gebruik gemaakt van de gemeten percentages 
organische stof en lutum. De gestandaardiseerde gehalten worden, met inachtneming van de toetsingsregels, getoetst aan de 
normwaarden zoals die zijn opgenomen in de bovenstaande tabel. Hierbij is het percentage organische stof bepaald volgens 
NEN 5754 en is het percentage lutum het gewichtspercentage minerale bestanddelen met een diameter kleiner dan 2 µm 
betrokken op het drooggewicht. 
 
De omrekening van de gemeten gehalten in grond of baggerspecie naar een standaardbodem verloopt via de onderstaande 
formule: 

).%*()%*(

)10*()25*(
*

stoforgClutumBA

CBA
GG ms




  

 
waarin: Gs = Gestandaardiseerd gehalte. 
  Gm = Gemeten gehalte. 
  A, B, C = Stofafhankelijke constanten voor metalen (zie onderstaande tabel). 
  %lutum = Percentage lutum: het gewichtspercentage minerale bestanddelen met een diameter kleiner dan 2 
     µm betrokken op het totale drooggewicht van de grond of baggerspecie. Voor thermisch 
     gereinigde grond en baggerspecie geldt de volgende uitzondering: indien het lutumpercentage 
     lager is dan 10% wordt bij de omrekening van de gemeten gehalten aan barium met een 
     lutumpercentage van 10% gerekend. Voor het percentage lutum is een minimumwaarde 
     gedefinieerd (zie onderstaande tabel). 
  %org.stof = Gemeten percentage organisch stof betrokken op het drooggewicht. Het percentage organisch 
     koolstof kan voor zoute baggerspecie ook berekend worden uit het percentage organisch 
     koolstof x 1,724. Voor het percentage organische stof zijn minimum- en maximumwaarden 
     gedefinieerd (zie onderstaande tabel). 
 
 
Stofafhankelijke constanten voor metalen en organische verbindingen: 

 

Stof A B C 

Arseen 15 0,4 0,4 
Barium 30 5 0 
Cadmium 0,4 0,007 0,021 
Chroom 50 2 0 
Kobalt 2 0,28 0 
Koper 15 0,6 0,6 
Kwik 0,2 0,0034 0,0017 
Lood 50 1 1 
Molybdeen 1 0 0 
Nikkel 10 1 0 
Tin 4 0,6 0 
Vanadium 12 1,2 0 
Zink 50 3 1,5 
Organische verbindingen 0 0 1 
Overige verbindingen 1 0 0 

 
Voor antimoon, molybdeen en thallium wordt geen bodemtypecorrectie toegepast. 
 
Minimum- en maximumwaarden voor het organische stof- en lutumpercentage: 

 

Stofgroep Organische stof Lutum 

 Min. (%) Max. (%) Min. (%) Max. (%) 

Anorganische parameters 2 - 2 - 
Organische parameters 2 30 - - 
PAK 10 30 - - 

 
De berekening van de meersoorten Potentieel Aangetast Fractie (msPAF) als aparte normwaarde bij het beoordelen van de 
kwaliteit van baggerspecie die conform artikel 35, onderdeel f van het Besluit bodemkwaliteit wordt verspreid op het 
aangrenzend perceel heeft een aparte vorm van standaardisatie. De minimum- en maximumwaarden zoals weergegeven in de 
bovenstaande tabel worden niet gehanteerd bij het berekenen van de msPAF, met uitzondering van de minimumwaarde voor 
de organische parameters genoemd in deze tabel. 
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Geachte heer Bosman, 

 

Hierbij zend ik u de resultaten van het akoestisch onderzoek betreffende het bepalen van de 

geluidbelastingen ten gevolge van wegverkeerslawaai (N201) ter plaatse van gevels van een  nieuw te 

bouwen woning gelegen aan de Boslaan 13 te Vreeland.  

Het akoestisch onderzoek is noodzakelijk ten behoeve van een bestemmingsplanwijziging.            

 
1 Inleiding 

Door Munsterhuis Geluidsadvies B.V. is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluidbelasting, 

afkomstig van het wegverkeer op de N201 te Vreeland.  

Het voornemen is een aantal bestaande gebouwen te slopen waarna een nieuwe woning gesitueerd zal 

gaan worden op de betreffende locatie. In onderstaande figuur is de ligging van het plan opgenomen.  

  

 Maarten Bosman   

Fonteinkruidstraat 21   

6841 KA  ARNEHEM      

  

 

datum 
4 november 2015 

  ons kenmerk 
B03.15.119.RM 

Projectnummer 
15.054 

 
 

  
  onderwerp 

Akoestisch onderzoek, wegverkeer  

 
 

 

Retouradres: Aanslagsweg 22, 7622 LD BORNE 
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Het doel van het onderzoek is het bepalen van de geluidbelasting, als gevolg van het wegverkeer op de 

N201, ter plaatse van de toekomstige woning.  

De geluidbelastingen zijn vastgesteld door middel van Standaard Rekenmethode II, zoals beschreven in 

het ‘Reken- en meetvoorschrift Geluid 2012. 

 

2 Wetgeving Wegverkeer  

Grenswaarden geluidbelasting 

In de Wgh worden twee grenswaarden gesteld ten aanzien van wegverkeerslawaai, de zogenaamde 

voorkeursgrenswaarde en de maximaal te verlenen ontheffingswaarde. In onderstaande tabel 1 wordt 

een overzicht gegeven van de grenswaarden die voor het plan van toepassing zijn. 

 

Tabel 1. Overzicht grenswaarden wegverkeerslawaai. 

 aanwezige weg buitenstedelijk 

voorkeursgrenswaarde 

 

maximaal te verlenen 

ontheffingswaarde 

nieuwe woning  48 dB 

[artikel 82 lid 1 Wgh] 

53 dB 

[artikel 83 lid 2 Wgh] 

 

Bij een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde, maar niet van de maximale ontheffings-waarde, 

kan een hogere waarde worden vastgesteld door Burgemeester en Wethouders (hierna te noemen: 

B&W). Wanneer ook de maximaal te verlenen ontheffingswaarde wordt overschreden is in principe geen 

bouw van woningen mogelijk tenzij deze worden voorzien van dove gevels of afschermende 

voorzieningen. 

 

Aftrek conform artikel 110g Wgh 

Op de berekende geluidbelastingen vanwege wegverkeerslawaai mag, conform artikel 110g van de Wet 

geluidhinder, een correctie worden toegepast. Zoals omschreven in artikel 3.6 van het RMG 2006 is de te 

hanteren aftrek 5 dB voor wegen waar de representatief te achten snelheid lager is dan 70 km/uur en 2 

dB voor wegen waar een representatief te achten snelheid gelijk aan of hoger is dan 70 km/uur. Voor de 

onderzochte weg is een aftrek van deels 2 en deels 5 dB toegepast. Deze aftrek mag alleen worden 

toegepast bij toetsing aan de grenswaarden uit de Wet geluidhinder. 

 

Hogere waarden 

Het vaststellen van een hogere waarde door B&W is mogelijk indien maatregelen om de geluidbelasting 

te reduceren aan de bron of tussen bron en ontvanger niet doelmatig zijn of bezwaren van 

stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerkundige, landschappelijke of financiële aard 

ondervinden. 
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Een overweging om een hogere grenswaarde verzoek te motiveren betreft in deze situatie een 

stedenbouwkundige overwegingen. Woningbouw is ter plaatse noodzakelijk om invulling van een lege 

plek op de betreffende locatie.  

 

3 Bepaling geluidbelasting wegverkeerslawaai 

Wegverkeergegevens 

De verkeersgegevens van de geluidrelevante weg zijn afkomstig van verkeerstellingen van de provincie 

Utrecht en van een eerder uitgevoerd onderzoek (B04.11.024-RM d.d. 11 mei 2011) geldig voor het jaar 

2025. De gehanteerde verkeersgegevens zijn in onderstaande tabellen samengevat. De 

verkeersintensiteiten zijn in tabel 2 opgenomen. In tabel 3 zijn de overige situatie- en verkeersgegevens 

gegeven. 

 

Tabel 2: Verkeersintensiteiten voor het jaar 2025.  

 

Wegen 

Procentuele verdeling aantal motorvoertuigen  

Dag,- avond- 

en nachtuur 

Lichte 

voertuigen 

Middelzware 

voertuigen 

Zware 

voertuigen 

Etmaalintensiteit 

[mvt/dag] 

d a n d – a – n d – a – n d – a – n  

N201 6,5 3,3 1,2 87,6 7,9 4,5 21.720 

 

Tabel 3: Situatie- en verkeersgegevens 

 N201 

Snelheid 60 km/uur 

Wegdekhoogte 0 meter 

Wegdektype SMA-0/6 

Beoordelingshoogte  1,5 -  4,5 – 7,5 meter 

 

In figuur 1 en 3D overzicht in bijlage 1 is de situatie weergegeven. 

 

Het plangebied ligt tevens in de zone van de Loenenseweg. De maximale ontheffingswaarde bedraagt 

voor deze weg 53 dB.  

De Loenenseweg is in het onderhavig onderzoek niet meegenomen omdat de verkeersintensiteit op deze 

weg erg laag is. De geluidbelasting van deze weg zal ook niet boven de voorkeursgrenswaarde 

uitkomen.  
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Resultaten 

Voor de nieuwe woning zijn ter plaatse van de gevels beoordelingspunten ingevoerd op verschillende 

beoordelingshoogten. Er is voor het wegverkeermodel gerekend met een bodemfactor van 1,0 

(akoestisch zacht). De invoergegevens zijn gegeven in bijlage 2. De rekenresultaten, inclusief en exclusief 

5 dB aftrek ex artikel 110g Wgh, zijn opgenomen in  bijlage 3.1 en 3.2.  

 

Resultaten geluidbelasting wegverkeerslawaai voor toetsing Wgh 

In de onderstaande tabel 4 zijn de maatgevende berekeningsresultaten van de Lidwinaweg, inclusief 5 

dB aftrek ex artikel 110g Wgh, ter plaatse van het bouwvlak gegeven. 

 

Tabel 4: Maatgevende geluidbelasting N201 incl. aftrek 2 en 5 dB ex artikel 110g Wgh. 

Beoordelingspunten Geluidbelasting [dB] 

N201 

1,5 m 4,5 m 7,5 m 

01 en 02 Woning noordgevel 46 47 48 

03 Woning westgevel 46 46 47 

04 Woning oostgevel 39 40 41 

05 Woning zuidgevel 35 28 28 

   Overschrijding van de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. 

 

Uit tabel 4 blijkt dat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB als gevolg van het wegverkeer op de N201 niet 

wordt overschreden ter plaatse van de toekomstige woning. Er dient geen hogere grenswaarde 

procedure gevolgd te worden voor wegverkeerslawaai afkomstig van de N201.  

 

Resultaten geluidbelasting wegverkeerslawaai exc. 2 en 5 dB aftrek ex artikel 110g Wgh 

Ten behoeve van de bepaling van eventuele geluidwerende voorzieningen, dient gerekend te worden 

met de geluidbelasting exclusief de aftrek ex artikel 110g Wet geluidhinder. Extra geluidwerende 

voorzieningen kunnen noodzakelijk om het maximale binnenniveau niet te  overschrijden. 

 

Het maximaal toelaatbare binnenniveau ter plaatse van woning bedraagt 33 dB. Conform het 

Bouwbesluit wordt als uitgangspunt genomen dat een gevel van een gebouw een minimale gevelwering 

heeft van 20 dB. Derhalve dient bij een geluidbelasting vanaf 53 dB geluidwerende voorzieningen 

bepaald te worden. In tabel 5 wordt de maatgevende geluidbelasting van de weg gegeven exclusief 5 dB 

aftrek. In bijlage 3.2 worden de uitgebreide rekenresultaten gegeven.  
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Tabel 5:  Rekenresultaten geluidbelasting excl. 5 dB aftrek ex artikel 110g Wgh. 

 

Beoordelingspunten 

Geluidbelasting Lden [dB] 

1,5 m 5 m 7,5 m 

01 en 02 Woning noordgevel 51 52 53 

03 Woning westgevel 51 51 52 

04 Woning oostgevel 44 45 46 

05 Woning zuidgevel 40 33 33 

   Overschrijding van de 53 dB Lden. 

 

Uit tabel 5 blijkt dat de maximale geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer ter plaatse van de 

gevels van de toekomstige woning maximaal 53 dB bedraagt.   

Daarom zijn er geen extra geluidwerende voorzieningen noodzakelijk om aan het maximaal toelaatbare 

binnenniveau van 33 dB ter plaatse van de verblijfsgebieden te kunnen voldoen.  

 

5 Conclusie  

Door Munsterhuis Geluidsadvies B.V. is een akoestisch onderzoek uitgevoerd betreffende het bepalen 

van de geluidbelastingen ten gevolge van wegverkeerslawaai op de N201 ter plaatse van gevels van een  

nieuw te bouwen woning gelegen aan de Boslaan 13 te Vreeland.  

Het onderzoek is noodzakelijk inzake een wijziging van het  bestemmingsplan.  

De geluidbelastingen zijn vastgesteld door middel van Standaard Rekenmethode II, zoals beschreven in 

het ‘Reken- en meetvoorschrift Geluid 2012. 

 

Uit het onderhavig onderzoek kunnen de volgende conclusies worden getroffen. 

- Het blijkt dat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB ten gevolge van het wegverkeer op N201 ter 

plaatse van het toekomstige woning niet wordt overschreden. Hiervoor dient derhalve geen 

hogere grenswaarde procedure gevolgd te worden. 

- Het blijkt dat de grenswaarde van 53 dB voor de toetsing van het bouwbesluit ter plaatse van 

de woning niet wordt overschreden. Daarom zijn er geen aanvullende geluidwerende 

voorzieningen noodzakelijk om aan het maximaal toelaatbare binnenniveau van 33 dB ten 

gevolge van wegverkeerslawaai in de verblijfsgebieden in woning te kunnen voldoen. 

 

Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn geweest. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Ing. R.P.M. Munsterhuis 

Munsterhuis Geluidsadvies B.V. 

 

Bijlagen: 1 tot en met 3 
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15.119Plan Boslaan 13 te Vreeland

Bijlage 2Invoergegevens gebouwen

Model: eerste model

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Cp Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

001 Toekomstige woning     8,00      0,00 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

002 Toekomstige woning bijgebouw     3,00      0,00 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

004 Bestaande woning Boslaan 13     7,00      0,00 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

008 Woonhuis     7,00      0,00 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

009 bijgebouwen     3,00      0,00 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

010 bijgebouwen     3,00      0,00 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

011 Slotzicht     6,50      0,00 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

012 Slotzicht     5,00      0,00 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

013 bijgebouw     3,00      0,00 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

014 Woning     7,00      0,00 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

015 Woning     9,00      0,00 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

016 Woning, bijgebouw     3,00      0,00 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

017 Woning, bijgebouw     3,00      0,00 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

018 Woning     8,00      0,00 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

13-10-2015 16:42:01Geomilieu V2.61





15.119Plan Boslaan 13 te Vreeland

Bijlage 2Invoergegevens bodemgebieden

Model: eerste model

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf

01 Provinciale weg 0,00

02 Boslaan 0,00

03 Vecht 0,00

04 water 0,00

05 weg 0,00

06 tennis 0,00

13-10-2015 16:42:58Geomilieu V2.61
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15.119Plan Boslaan 13 te Vreeland

Bijlage 2Invoergegevens ontvangers

Model: eerste model

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Gevel

01 noordgevel Toekomstige woning      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- Ja

02 noordgevel Toekomstige woning      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- Ja

03 westgevel Toekomstige woning      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- Ja

04 oostgevel Toekomstige woning      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- Ja

05 zuidgevel Toekomstige woning      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- Ja

06 zuidgevel Toekomstige woning      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- Ja
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15.119Plan Boslaan 13 te Vreeland

Bijlage 3.1Rekenresultaten incl. 5 dB aftrek conform ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel

Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: (hoofdgroep)

Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A noordgevel Toekomstige woning 1,50 45,0 42,1 37,7 46,4

01_B noordgevel Toekomstige woning 4,50 46,0 43,1 38,7 47,4

01_C noordgevel Toekomstige woning 7,50 47,0 44,1 39,7 48,4

02_A noordgevel Toekomstige woning 1,50 44,5 41,5 37,1 45,9

02_B noordgevel Toekomstige woning 4,50 45,4 42,5 38,1 46,8

02_C noordgevel Toekomstige woning 7,50 46,4 43,5 39,1 47,8

03_A westgevel Toekomstige woning 1,50 44,3 41,3 36,9 45,7

03_B westgevel Toekomstige woning 4,50 44,6 41,6 37,2 46,0

03_C westgevel Toekomstige woning 7,50 45,7 42,8 38,4 47,1

04_A oostgevel Toekomstige woning 1,50 37,6 34,7 30,3 39,1

04_B oostgevel Toekomstige woning 4,50 39,0 36,0 31,6 40,4

04_C oostgevel Toekomstige woning 7,50 39,5 36,5 32,1 40,9

05_A zuidgevel Toekomstige woning 1,50 33,5 30,5 26,1 34,9

05_B zuidgevel Toekomstige woning 4,50 26,5 23,6 19,2 27,9

05_C zuidgevel Toekomstige woning 7,50 26,8 23,9 19,5 28,2

06_A zuidgevel Toekomstige woning 1,50 24,9 22,0 17,6 26,3

06_B zuidgevel Toekomstige woning 4,50 27,2 24,3 19,9 28,6

06_C zuidgevel Toekomstige woning 7,50 27,5 24,6 20,2 28,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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15.119Plan Boslaan 13 te Vreeland

Bijlage 3.2Rekenresultaten excl. 5 dB aftrek conform ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel

Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: (hoofdgroep)

Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A noordgevel Toekomstige woning 1,50 50,0 47,1 42,7 51,4

01_B noordgevel Toekomstige woning 4,50 51,0 48,1 43,7 52,4

01_C noordgevel Toekomstige woning 7,50 52,0 49,1 44,7 53,4

02_A noordgevel Toekomstige woning 1,50 49,5 46,5 42,1 50,9

02_B noordgevel Toekomstige woning 4,50 50,4 47,5 43,1 51,8

02_C noordgevel Toekomstige woning 7,50 51,4 48,5 44,1 52,8

03_A westgevel Toekomstige woning 1,50 49,3 46,3 41,9 50,7

03_B westgevel Toekomstige woning 4,50 49,6 46,6 42,2 51,0

03_C westgevel Toekomstige woning 7,50 50,7 47,8 43,4 52,1

04_A oostgevel Toekomstige woning 1,50 42,6 39,7 35,3 44,1

04_B oostgevel Toekomstige woning 4,50 44,0 41,0 36,6 45,4

04_C oostgevel Toekomstige woning 7,50 44,5 41,5 37,1 45,9

05_A zuidgevel Toekomstige woning 1,50 38,5 35,5 31,1 39,9

05_B zuidgevel Toekomstige woning 4,50 31,5 28,6 24,2 32,9

05_C zuidgevel Toekomstige woning 7,50 31,8 28,9 24,5 33,2

06_A zuidgevel Toekomstige woning 1,50 29,9 27,0 22,6 31,3

06_B zuidgevel Toekomstige woning 4,50 32,2 29,3 24,9 33,6

06_C zuidgevel Toekomstige woning 7,50 32,5 29,6 25,2 33,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Vormvrije m.e.r.  

Op 1 april 2011 is het gewijzigde Besluit milieueffectrapportage in werking getreden. Een belangrijke 

wijziging betreft het indicatief maken van de drempelwaarden in onderdeel D (betreft de 

m.e.r.-beoordeling) van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage. Concreet betekent dit dat, ook 

wanneer ontwikkelingen onder de in bijlage D opgenomen drempelwaarden blijven, het bevoegd gezag zich 

er nog steeds van moet vergewissen of activiteiten geen aanzienlijke milieugevolgen kunnen hebben, de 

zogenaamde ‘vergewisplicht’. 

Het komt er op neer dat voor elk besluit of plan dat betrekking heeft op activiteit(en) die voorkomen op de 

D-lijst die beneden de drempelwaarden vallen een toets moet worden uitgevoerd of belangrijke nadelige 

milieugevolgen kunnen worden uitgesloten. Voor deze toets, die dus een nieuw element is in de 

m.e.r.-regelgeving, wordt de term vormvrije m.e.r.-beoordeling gehanteerd. Deze vormvrije 

m.e.r.-beoordeling kan tot twee conclusies leiden: 

1. belangrijke nadelige milieugevolgen zijn uitgesloten: er is geen m.e.r.(-beoordeling) noodzakelijk; 

2. belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zijn niet uitgesloten: er moet een m.e.r.-beoordeling 

plaatsvinden of er kan direct worden gekozen voor m.e.r. 

De toetsing in het kader van de vormvrije m.e.r.-beoordeling dient te geschieden aan de hand van de 

selectiecriteria in bijlage III van de EEGrichtlijn milieueffectbeoordeling. In deze bijlage staan drie 

hoofdcriteria centraal: 

1. De kenmerken van het project; 

2. De plaats van het project; 

3. De kenmerken van de potentiële effecten. 

Een stedelijke ontwikkeling is m.e.r. beoordelingsplichtig wanneer het betrekking heeft op een oppervlakte 

van 100 hectare of meer, een aaneengesloten gebied en 2000 of meer woningen omvat, of een 

bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m2 of meer. Voor elk besluit of plan dat betrekking heeft op 

activiteit(en) die voorkomen op de D-lijst die beneden de drempelwaarden vallen, dient een toets 

uitgevoerd te worden of belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen worden uitgesloten. 

Boslaan 13 te Vreeland 

De ontwikkeling aan de Boslaan 13 in Vreeland betreft de ontwikkeling van 1 woning. Dit betekent dat er 

een vormvrije m.e.r. kan worden uitgevoerd. De ontwikkeling valt binnen de D-lijst van het Besluit 

milieueffectrapportage en wordt aangemerkt als: de aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk 

ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen. 

De kenmerken van het project 

Het project bestaat uit het slopen van 7 recreatieverblijven en diverse bijgebouwen en het realiseren van 

één woning met bijgebouw. 

De plaats van het project 

De locatie ligt ten zuiden van Vreeland. Aan de westzijde van de projectlocatie ligt de Vecht. Aan de 

achterzijde sluit het plan aan op het buitengebied en de Wijde Blik. 

Kenmerken van potentiële effecten 



Door het verminderen van de bebouwing en het gebruik zal de verkeersaantrekkende werking worden 

beperkt voor de locatie. Op basis van de uitgevoerde onderzoeken zijn geen nadelige effecten te 

verwachten. Verder zal er een bodemsanering moeten plaatsvinden.  

De locatie ligt tegen Natura 2000 gebied van de Oostelijke Vechtplassen en het weidevogelleefgebied. Het 

natuurnetwerk Nederland (NNN) ligt op grote afstand. Uit de QS flora en fauna blijkt dat geen effect, 

danwel een positief effect zal ontstaan door de ontwikkeling.  

Conclusie 

Op basis hiervan, en op basis van de overige behandelde geluid, lucht, water, archeologie en externe 

veiligheidsaspecten, kan geconcludeerd worden dat het milieubelang van de ontwikkeling aan de Boslaan 

13 te Vreeland voldoende mate is afgewogen. Gelet op de kenmerken van het project (zoals het karakter in 

vergelijking met de drempelwaarden uit het Besluit m.e.r.), de plaats van het project en de kenmerken van 

de potentiële effecten zullen geen belangrijke negatieve milieugevolgen optreden. 
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Op de locatie aan de Boslaan 13 te 

Vreeland staat een voormalige boer-

derij met opstallen en zeven vakan-

tiehuisjes. De opstallen en vakantie-

huisjes worden gesloopt en op het 

terrein wordt een tweede woning ge-

bouwd. Beide woningen krijgen ieder 

een bijgebouw.  Voor de ontwikkeling 

wordt gebruik gemaakt van de ruimte 

voor ruimte regeling van de provincie 

Utrecht. Voor geplande ontwikkelin-

gen wordt een ruimtelijke procedure 

gevoerd. Onderzocht is of er een effect 

op beschermde natuurwaarden is te 

verwachten als gevolg van de ontwik-

kelingen. 

Uit het oriënterend onderzoek is geble-

ken dat er geen beschermde soorten 

aanwezig zijn. Er is een theoretische 

kans op aanwezigheid van heikikker 

en ringslang. Met een goed inrichtings-

plan en een juiste planning zal er geen 

effect ontstaan op deze soorten. Voor 

deze mitigatie is geen ontheffing van 

de Flora en Faunawet noodzakelijk. 

Het is verstandig op korte termijn een 

inrichtingsplan te laten opstellen. 

Op de overige natuurwaarden worden 

geen effecten verwacht. Er is geen ver-

gunning van de Natuurbeschermings-

wet of een wijziging van de ruimtelijke 

verordening nodig.

Op de locatie aan de Boslaan 13 te Vreeland staat een voormalige boerderij 

met opstallen en zeven vakantiehuisjes. De opstallen en vakantiehuisjes 

worden gesloopt en op het terrein wordt een tweede woning gebouwd. Beide 

woningen krijgen ieder een bijgebouw.  Voor de ontwikkeling wordt gebruik 

gemaakt van de ruimte voor ruimte regeling van de provincie Utrecht. Voor 

geplande ontwikkelingen wordt een ruimtelijke procedure gevoerd. Onder-

deel van de procedure is een onderzoek naar de effecten op beschermde 

natuurwaarden. 

Het onderzoek is uitgevoerd als een quick scan ecologie. Voor zo`n onderzoek 

wordt door een ecoloog beoordeeld of er een kans is op aanwezigheid van 

beschermde soorten. Daarbij wordt gelet op de structuur van de omgeving, 

aanwezige habitats en landschapselementen. Gezocht wordt naar sporen 

van beschermde soorten. Een quick scan is tevens bedoeld als afbakening 

van eventueel afdoend onderzoek. Op basis van een quick scan kan worden 

beoordeeld of een ontheffing van de Flora en Faunawet, of een vergunning 

van de Natuurbeschermingswet en of een wijziging van de provinciale ver-

ordening (waarschijnlijk) noodzakelijk is. Echter voor het aanvragen van een 

ontheffing c.q. vergunning is een meer nauwkeurig onderzoek - het afdoen-

de onderzoek - noodzakelijk.

Om een goed oordeel te kunnen geven is op 21 september 2015 door een eco-

loog een bezoek gebracht aan het terrein en is onderzocht wat de potentieel 

aanwezige natuurwaarden zijn, In de voorliggende notitie worden de resul-

taten van het oriënterend onderzoek besproken.
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Het terrein bestaat uit een boerderij met enkele schuren en zeven vakantiehuisjes. Op 

het terrein zijn enkele bomen aanwezig rondom en tussen de vakantiehuisjes. Daar-

naast is een deel als cultuurgras in beheer. Er is relatief weinig verharding op het terrein. 

Aan de noordzijde is een verlande sloot aanwezig. De boerderij is onderdeel van een 

kleine lintbebouwing ten zuiden van Vreeland.    

Natuurgebieden die beschermd zijn liggen allemaal op korte afstand. De achterzijde 

en de zuidkant grenst aan het Natura 2000 gebied Oostelijke Vechtplassen en aan het 

Natuurnetwerk Nederland. Aan de overzijde van de Vecht ligt de Polder Holland dat is 

aangewezen als een weidevogelleefgebied

Natura 2000 gebieden  
De Oostelijke Vechtplassen bestaat uit een reeks van laagveengebieden tussen de Vecht 

en de oostrand van Utrechtse heuvelrug. In het gebied bevinden zich door turfwin-

ning ontstane meren en plassen, meest met een zandondergrond, sommige aanzienlijk 

verdiept door zandwinning. De combinatie van rivierinvloeden en invloeden van het 

watersysteem van de zandgronden heeft een rijke schakering van typen van moeras 

en moerasvegetaties doen ontstaan. In het gebied zijn twee belangrijke gradiënten te 

onderscheiden: van noord naar zuid loopt een gradiënt van meer gesloten gebied (bos) 

naar meer open landschap (grasland, trilveen en rietland), terwijl van west naar oost 

een gradiënt is te zien van toenemende kwel (in petgaten en trilvenen).Belangrijk broed-

gebied voor broedvogels van rietmoerassen (roerdomp, purperreiger) en zeer belangrijk 

voor broedvogels van moerassen met veel waterriet en lange oeverlijnen (woudaap, 

grote karekiet). Ook van enig belang als broedgebied voor enkele andere moeras- en wa-

tervogels (porseleinhoen, zwarte stern, ijsvogel).

Natuurnetwerk Nederland (NNN)
Op vrij grote afstand liggen terreinen die vallen binnen het natuurnetwerk Nederland, 

de voormalige ecologische hoofdstructuur. Door nieuwe natuur te ontwikkelen, kunnen 

natuurgebieden met elkaar worden verbonden. Zo kunnen planten zich over verschil-

lende natuurgebieden verspreiden en dieren van het ene naar het andere gebied gaan. 

Het totaal van al deze gebieden en de verbindingen ertussen vormt het Natuurnetwerk 

van Nederland.

Weidevogelleefgebied
Via het weidevogelleefgebied zijn de broedende weidevogelbeschermd. Er mogen binnen 

het aangewezen gebied geen activiteiten ontwikkeld worden die de weidevogels scha-

den. Het weidevogelleefgebied kent geen externe werking.
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H 03 Waarnemingen: veldgegevens en gegevens uit de literatuur

Om te kunnen beoordelen of er eventueel effecten zijn te verwachten op beschermde 

soorten is het gebied bezocht door een ecoloog. Tijdens het veldbezoek van 21 septem-

ber 2015 is onderzocht of er in potentie beschermde planten en dieren aanwezig zijn 

binnen het plangebied. Daarvoor is gezocht naar sporen en andere aanwijzingen van 

planten en dieren. Op basis van de aanwezige herkenbare begroeiing en habitats is 

beoordeeld of er leefgebieden aanwezig zijn voor beschermde soorten. Aanvullend is 

een bureaustudie uitgevoerd naar de potentieel voorkomende dieren en planten in de 

directe omgeving van het plangebied.  

Planten
Het onderzoeksgebied is deels bebouwd en verhard en deels begroeid met cultuurgras, 

bomen en struiken en in de sloot met kroos. Tussen de verharding is plaatselijk sprake 

van een zwak ontwikkelde tredvegetatie. Het grasveld is ingezaaid en gemaaid. Het 

wordt als gazon onderhouden. Tussen de vakantiehuisjes staan struiken en bomen. Er 

staan vrij veel coniferen, maar ook enkele schietwilg (Salix alba). Op de sloot drijft een 

dicht kroosdek van bultkroos en klein kroos. Binnen het gebied zijn geen beschermde 

planten aangetroffen of te verwachten. 

Zoogdieren
De schuren en vakantiehuisjes zijn is niet geschikt als verblijfplaats voor vleermuizen. 

Er zijn geen holle bomen gevonden. De meeste gebouwtjes zijn helemaal van hout en 

een enkele heeft een laag muurtje waarop houten wanden en een houten dak is gemon-

teerd. Tijdens het veldbezoek is een egel aangetroffen onder een vakantiehuisje. In het 

gebied zijn slechts algemeen voorkomende soorten te verwachten.   

Vogels
Er is een vrij grote kans op broedvogels in het struweel of de bomen tussen de vakantie-

huisjes. De kans op vogels met een nest dat het gehele jaar is beschermd is zeer klein. 

Uit de omgeving is een kerkuil bekend, deze heeft een nest bij een van de buren. Alle vo-

gels zijn beschermd tijdens de broedtijd. Er is geen vaste periode waarbinnen broedende 

vogels aangetroffen kunnen worden. De periode is soort afhankelijk.

Herpetofauna en vissen
Binnen het plangebied is weinig oppervlaktewater aanwezig. Pal naast het gebied is ook 

oppervlaktewater aanwezig. Het terrein vormt in potentie een landbiotoop voor soor-

ten als heikikker (Rana arvalis) en andere amfibieën. Daarnaast kan de ringslang (Natrix 

natrix) voor het gebied niet worden uitgesloten.  

Atlassen
Voor verschillende diergroepen en voor planten zijn regionale atlassen en is internet 

geraadpleegd. In geen van deze atlassen zijn aanwijzingen voor andere beschermde 

soorten gevonden die op de locatie zijn te herleiden.
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Bij de analyse wordt gelet op de effecten als gevolg van het veranderde gebruik en de 

veranderde inrichting. Daarnaast wordt gelet op de effecten als gevolg van de werk-

zaamheden om de veranderingen te bereiken. Voor zover planlocaties binnen het Na-

tuurnetwerk Nederland, het weidevogelleefgebied, Natura 2000 of andere beschermde 

natuurgebieden liggen, worden de effecten op deze beschermde natuurgebieden ge-

toetst. Voor de Natura 2000 gebieden is de externe werking eveneens van belang; de 

belangrijkste externe effecten worden veroorzaakt door toename van depositie, geluid 

en licht. Daarnaast kunnen veranderde grondwaterstromen een effect veroorzaken.

Flora en Faunawet
Voor het terrein zijn ringslang en heikikker niet met absolute zekerheid uit te sluiten in 

de winterperiode. Deze soorten zullen geen problemen ondervinden bij het slopen van 

de gebouwen en opstallen, mits dat buiten de kwetsbare periode van de heikikker en de 

ringslang plaatsvind. Met enkele simpele maatregelen kan het gebied geoptimaliseerd 

worden voor de ringslang en amfibieën. Geadviseerd wordt deze maatregelen vast te 

leggen in een inrichtingsplan. Aangezien er, als er enkele voorwaarden in acht worden 

genomen, geen effecten zijn is er geen ontheffing van de Flora en Faunawet nodig. Er 

wordt dan gemitigeerd op het terrein en zonder effect op de soorten.

Er zijn twee vormen van mitigatie - een met een effect op soorten, denk aan het ophan-

gen van nestkastjes als vervanging van de huidige nestplek, en een zonder effect op 

de soorten, denk daarbij aan het werken buiten de broedtijd. Voor de laatste vorm van 

mitigatie is conform recente jurisprudentie geen ontheffing noodzakelijk. 

In het voorliggende project is een effect te vermijden door buiten de kwetsbare perioden 

te werken (de winter voor ringslang en heikikker, en de broedtijd van vogels). Daarnaast 

wordt in bij de inrichting schuilgelegenheid (lees winterhabitat) van de ringslang en de 

heikikker opgenomen. Deze soorten overwinteren op het land. Het is verstandig om een 

inrichtingsplan op te stellen met ecologische uitgangspunten, dat voorkomt misverstan-

den en geeft zekerheid dat het landhabitat blijft behouden. Bij het inrichtingsplan hoort 

tevens een beschrijving hoe te werken (welke periode kwetsbaar zijn etc.). 

Natuurbeschermingswet 
Beschermde Natura 2000 gebieden liggen naast de planlocatie. De herinrichting bevat 

een sanering van de opstallen op het terrein en vermindering van de bewoning (twee 

woonhuizen, in plaats van een woonhuis en zeven vakantiehuisjes). Hierdoor zal een 

positief effect ontstaan op het Natura 2000 gebied.

Natuurnetwerk Nederland 
De gebieden die onderdeel uitmaken van het Natuurnetwerk Nederland liggen naast het 

plangebied. Voor de effecten op het Natuurnetwerk Nederland geldt hetzelfde principe 

als voor de Natura 2000.
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Weidevogelleefgebied
De gebieden met weidevogels liggen op redelijk grote afstand aan de overzijde van de 

Vecht. Er zal met zekerheid geen effect ontstaan op de broedvogeldichtheid als gevolg 

van het project.
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Op de locatie aan de Boslaan 13 te Vreeland staat een voormalige boerderij 

met opstallen en zeven vakantiehuisjes. De opstallen en vakantiehuisjes 

worden gesloopt en op het terrein wordt een tweede woning gebouwd. Beide 

woningen krijgen ieder een bijgebouw.  Voor de ontwikkeling wordt gebruik 

gemaakt van de ruimte voor ruimte regeling van de provincie Utrecht. Voor 

geplande ontwikkelingen wordt een ruimtelijke procedure gevoerd. Onder-

zocht is of er een effect op beschermde natuurwaarden is te verwachten als 

gevolg van de ontwikkelingen. 

Door een ecoloog van bureau Els & Linde B.V. is op 21 september het terrein 

bezocht en beoordeeld of er beschermde planten- en diersoorten aanwezig 

zijn binnen het plangebied en of deze soorten schade ondervinden van de 

gewenste ontwikkelingen.

Flora en Faunawet
Op de planlocatie zijn geen geschikte verblijfplaatsen aangetroffen voor 

vleermuizen, vogels of andere beschermde soorten. Er is met zekerheid geen 

effect op beschermde soorten binnen of vlakbij het plangebied. Er is geen 

ontheffing van de Flora en Faunawet of een verklaring van geen bedenkin-

gen noodzakelijk. 

Er moet rekening gehouden worden met broedvogels in het struweel en de 

bomen. Er is een theoretische kans op aanwezigheid van de ringslang en de 

heikikker. Er zal geen effect ontstaan op deze soorten bij de sloop van de 

gebouwen mitsa rekening wordt gehouden met de kwetsbare periode. Om 

effecten op het landhabitat te voorkomen wordt geadviseerd een inrich-

tingsplan te laten opstellen. 

Natuurbeschermingswet en ruimtelijke verordening
Een effect op de natura 2000 gebieden en Natuurnetwerk Nederland wordt, 

door de aard en de omvang van de geplande ontwikkelingen, niet verwacht.

Conclusie
Er is geen afdoend onderzoek nodig en er is geen ontheffing van de Flora en 

Faunawet nodig. Een verklaring van geen bedenkingen hoeft niet te worden 

gevraagd. Wel is het zinvol en belangrijk een inrichtingsplan te laten opstel-

len dat rekening houdt met toekomstig aanwezige soorten.

Er is geen vergunning van de Natuurbeschermingswet nodig en er is geen 

afwijking van de ruimtelijke verordening Utrecht nodig.

Dietz, Chr., O. von Helversen & D. Nill (2012) Vleermuizen. Alle soorten van 
Europa en Noordwest- Afrika. Trition Natuur.

Jong, Th. de, R. Beenen & P. Heuts (2003) Atlas van de Utrechtse vissoorten. 
De verspreiding van vissoorten in de provincie Utrecht en het beheers-
gebied van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Provincie 
Utrecht.

Wansink, D. (2012) Verspreidingsatlas van de zoogdieren in de provincie 
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Betreft: heikikker en ringslang 
Locatie: Boslaan 13 te Vreeland
Datum: 15 maart 2018
Ecoloog: 06-27564247 
Steller: Peter van der Linden, ecoloog

Aan de Boslaan 13 te Vreeland worden opstallen en vakantiehuisjes gesloopt en wordt een 
woning gebouwd. Voor de ontwikkelingen is een ecologisch onderzoek uitgevoerd. Uit het 
onderzoek is gebleken dat de (incidentele) aanwezigheid van ringslang en heikikker niet is 
uit te sluiten. Het was echter ook duidelijk dat de ontwikkelingen – onder voorwaarden – 
kunnen worden uitgevoerd zonder dat er een effect op een van de aanwezige soorten zal 
ontstaan.
Om effecten te voorkomen en het werk te begeleiden, is een ecologisch werkprotocol opge-
steld. De werkzaamheden betreffen de sloop van de opstallen en vakantiehuisjes en de 
nieuwbouw van een woning. Het ecologisch werkprotocol beschrijft de werkwijze die moet 
worden gevolgd om schade aan de natuurwaarden te voorkomen.

Leeswijzer
In eerste instantie wordt kort ingegaan op de voorwaarden rondom de gewone dwergvleer-
muis. Daarna worden de voorschriften benoemd, deze bestaan uit algemene maatregelen en
voorschriften, tijdsplanning, voorbereiding, uitvoering, permanente maatregelen ten behoe-
ve van ringslang en heikikker en de overige maatregelen – de zorgplicht.

Ringslang
Er zijn geen broeihopen aanwezig op het terrein, wel is er enige dekking die geschikt is voor 
schuilende ringslangen. Door de inrichting van het terrein is de aanwezigheid van een ring-
slang tijdens de winterslaap uiterst onwaarschijnlijk. Gezien de afwezigheid van een broei-
hoop en een winterhabitat is er met zekerheid slechts incidenteel een (jagende of 
schuilende) ringslang aanwezig op het terrein. De kwetsbare periode van de ringslang is der-
halve niet van belang – de soort is immers slechts incidenteel en tijdens de actieve periode 
aanwezig.

Heikikker
Het water achter het perceel is vrij breed en een geschikt habitat voor vissen. Het water is 
niet geschikt als voortplantingswater voor de heikikker (te breed en te veel kans op vissen). 
Theoretisch kan de heikikker een landhabitat op het perceel vinden. De kwetsbare periode 
tijdens de landfase van de heikikker is de winter – globaal van november tot maart. 

Algemene maatregelen en voorschriften
1. Het ecologisch werkprotocol moet altijd op het werk aanwezig zijn en aan het be-

voegd gezag getoond kunnen worden, voorafgaand aan de werkzaamheden wordt 
een werkbespreking over dit ecologisch protocol gehouden.

2. Voor de werkzaamheden wordt een logboek bijgehouden dat eveneens op verzoek 
aan het bevoegd gezag kan worden getoond.

3. De achterliggende rapporten moeten eveneens altijd op het werk aanwezig zijn en 
aan het bevoegd gezag getoond kunnen worden.

Ecologisch werkprotocol
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4. Tijdens de werkzaamheden kunnen jaarlijks een of twee onverwachte inspecties 
worden uitgevoerd. De resultaten van de inspecties worden opgenomen in het log-
boek.

5. De uitvoerder is verantwoordelijk voor het correct uitvoeren van de voorschriften uit 
het ecologisch werkprotocol.

6. De algemene zorgplicht uit de Wet natuurbescherming dient in acht te worden geno-
men.

7. Voor afwijkingen van het werkprotocol c.q. niet-verwachte gebeurtenissen, dient di-
rect contact te worden opgenomen met de ecoloog P.J.H. van der Linden (06 
27564247). De ecoloog kan een werk schriftelijk ‘vrijgeven’. Dit document wordt toe-
gevoegd aan de documenten die bij het project horen en overhandigd aan de op-
drachtgever. Ook wordt de opdrachtgever en het bevoegd gezag onmiddellijk 
geïnformeerd over wijzigingen en calamiteiten.

Tijdsplanning
De voorschriften uit dit hoofdstuk moeten worden uitgevoerd voordat de werkzaamheden 
starten. De volgorde van werken in dit hoofdstuk zijn dwingend van aard.

1. Vóór de winterperiode worden struiken en de strooisel laag verwijderd op die plek-
ken waar gewerkt moet gaan worden, materiaal wordt opgeslagen of die anderszins 
betreden of bereden worden. Egels bijvoorbeeld, kunnen op beschutte plekken bo-
vengronds slapen.

2. Kap van bomen wordt buiten het broedseizoen uitgevoerd. De beste periode hiervoor
is na augustus en voor maart. Als dat logistiek noodzakelijk is om tijdens het broed-
seizoen te kappen wordt daags voorafgaande aan de kap door een ecoloog de te kap-
pen bomen geïnspecteerd op broedvogels, de ecoloog kan dan toestemming geven 
voor de kap.

3. De werkzaamheden aan de oever dienen buiten om de kwetsbare voortplantingspe-
riode van herpetofauna en vissen te worden uitgevoerd. De beste periode hiervoor is 
augustus – september.

4. Voorafgaand aan de start van de werkzaamheden wordt gecontroleerd of alle be-
schikbare gegevens aanwezig en up-to-date zijn.

Uitvoering
1. De werkzaamheden worden bij daglicht uitgevoerd.
2. De werkzaamheden worden buiten de kwetsbare periode uitgevoerd.
3. Aangetroffen dieren worden in veiligheid gebracht en buiten het werkgebied uitge-

zet. Hiervoor kan direct contact worden opgenomen met de ecoloog P.J.H. van der 
Linden.

4. Er dient zeer terughoudend te worden omgegaan met het gebruik van verlichting. De
directe omgeving dient zoveel mogelijk in duisternis te worden gehouden.

Zorgplicht
Aangetroffen dieren die niet uit zich zelf het werkgebied kunnen verlaten, dienen – onder 
begeleiding van een ecoloog - in veiligheid te worden gebracht en buiten het werkgebied te 
worden uitgezet. Schuilplekken zoals bladhopen, hout- en steenstapels e.d. dienen eerst te 



worden gecontroleerd op schuilende dieren. In zijn algemeenheid dienen geschikte schuil- 
en overwinteringsplekken voor dieren buiten het werkterrein intact te worden gelaten.

P.J.H. van der Linden
Els & Linde B.V.



Betreft: Quick scan ecologie 
Locatie: Boslaan 13 te Vreeland
Datum: 14 juni 2018
Ecoloog: 06-27564247 
Steller: Peter van der Linden, ecoloog

Voor de ontwikkelingen aan de Boslaan 13 te Vreeland is een ecologisch onderzoek uitge-
voerd. Hierover is gerapporteerd in de Quick scan ecologie Boslaan 13 te Vreeland. Op het 
rapport is gereageerd door het bevoegd gezag. In reactie daarop is een ecologisch werkproto-
col opgesteld. Het bevoegd gezag heeft aangegeven dat het ecologisch werkprotocol vol-
doende garantie geeft dat effecten worden voorkomen. Aanvullend zijn er – volgens het be-
voegd gezag – enkele onduidelijkheden in het rapport die toegelicht moeten worden. De 
aanvullingen op het rapport worden hierbij gegeven.

Vogels in de grote schuren  
In het rapport is aangegeven dat een kerkuil bij de buren broed. De fusieafstand voor de 
kerkkuil is 500 meter. Dat betekent dat er – alleen al vanwege de geringe afstand geen broe-
dende kerkuil in de schuren kan zitten. Dit dier zou dan worden verjaagd door de kerkuil die
bij de buren broedt.
De steenuil – de andere uilensoort die nabij gebouwen broedt heeft een donkere nauwe 
ruimte nodig als broedplek. Deze zijn niet aanwezig. Er hangen ook geen kasten voor uilen 
in de schuren. Er zijn geen schijtsporen of andere aanwijzingen gevonden. De steenuil is 
niet uit de directe omgeving bekend, wel op grotere afstand.

Kerkuil bij de buren
De kerkuil heeft een vrij groot jachtgebied rondom het nest. Aan de overzijde van de Bo-
slaan zijn muizenrijke graslanden aanwezig. Incidenteel zal de kerkuil op de Boslaan 13 ja-
gen op muizen. De ontwikkelleningen leiden tot meer open ruimte dan er nu aanwezig is. 
Het verlichtingsniveau zal niet of nauwelijks toenemen. De kerkuil zal ook na de ontwikke-
ling kunnen jagen binnen de Boslaan 13. Daarnaast is Boslaan 13 slechts een ondergeschikt 
qua oppervlakte met betrekking tot het jachtgebied. De kans dat door verlies aan jachtge-
bied de kerkuil niet meer tot broeden komt wordt als marginaal geschat.

Aanpassen waterstructuur
In de quick scan is inderdaad niet beschreven dat het aanpassen van de waterstructuur – 
lees graven natuurlijke oevers – een positief effect heeft op de functionele biodiversiteit. Ook
het opruimen van allerlei bouwvallen – waardoor en minder “grijs” komt is positief.

Rugstreeppad
De rugstreeppad is zeer beperkt bekend uit de omgeving. Ten noorden van de – niet over-
steekbare – Vreelandseweg en ten westen van Loenen aan de Vecht zijn waarnemingen be-

Addendum
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kend (De Wild e.a. 2016). In 2015 (ten tijden van het schrijven van de Quick scan) waren geen
waarnemingen bekend van de rugstreeppad in de omgeving van de Boslaan.
De waterpartij is te groot en te diep om als voortplantingswater te dienen en er waren/zijn 
geen aanwijzingen voor overwinterende dieren aan de Boslaan. De recente waarnemingen 
zijn gedaan op het erf van een boerderij – aannemelijk is dat de dieren daar overwinteren 
(en in de sloten zich voortplanten).

P.J.H. van der Linden
Els & Linde B.V.



 
 

 
 

Nota Overlegreacties 
 

Voorontwerpbestemmingsplan 
Boslaan 13 te Vreeland 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projectnummer: 
NL.IMRO.1904.BPBoslaan13LGB-OW01 
 
Auteur(s): 
J.M.E. Broeke 
 
Datum:  
27 augustus 2018 
 
Opdrachtgever: 
Gemeente Stichtse Vecht 



Nota Overlegreacties voorontwerpbestemmingsplan Boslaan 13 te Vreeland  1 

  

 

Inhoudsopgave 
 
Inhoudsopgave ..................................................................................................................................... 1 
1 Inleiding ......................................................................................................................................... 2 

1.1 Doel van deze nota.................................................................................................................. 2 
1.2 Leeswijzer ................................................................................................................................ 2 
1.3 Overzicht van Overlegreacties ................................................................................................ 3 

2 Algemene onderwerpen ............................................................................................................... 4 
3 Overlegreacties ............................................................................................................................. 5 

3.1 Provincie Utrecht (reactie ontvangen per mail d.d. 24 mei 2018) ........................................... 5 
3.2 Waternet (reactie ontvangen per mail d.d. 16 april 2018) ....................................................... 8 
3.3 Gasunie (reactie ontvangen per mail van 23 april 2018) ........................................................ 9 
3.4 Vechtplassencommissie (reactie ontvangen per brief d.d. 1 maart 2018) .............................. 9 

4 Ambtshalve wijzigingen ............................................................................................................. 11 
4.1 Verbeelding ........................................................................................................................... 11 
4.2 Regels ................................................................................................................................... 11 
4.3 Toelichting ............................................................................................................................. 11 
4.4 Bijlagen .................................................................................................................................. 11 

5 Staat van wijzigingen ................................................................................................................. 12 
5.1 Verbeelding ........................................................................................................................... 12 
5.2 Regels ................................................................................................................................... 12 
5.3 Toelichting ............................................................................................................................. 13 
5.4 Bijlagen .................................................................................................................................. 13 

 

  



Nota Overlegreacties voorontwerpbestemmingsplan Boslaan 13 te Vreeland  2 

  

 

1 Inleiding  
 
1.1 Doel van deze nota 

Deze Nota Overlegreacties heeft tot doel iedereen in de gelegenheid te stellen om kennis te nemen 

van alle overlegreacties op het voorontwerpbestemmingsplan “Boslaan 13” en onze antwoorden op 

deze reacties en de mogelijke wijzigingen van het bestemmingsplan die hieruit voortvloeien. In deze 

nota wordt elke overlegreactie afzonderlijk samengevat, beantwoord en wordt per reactie aangegeven 

of en in welke mate de reactie aanleiding geeft tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

 

Het voorontwerpbestemmingsplan heeft niet ter inzage gelegen voor inspraak.  

 

Het voorontwerpbestemmingsplan is op 13 april 2018 in het kader van het overleg ex artikel 3.1.1. 

Besluit ruimtelijke ordening (Bro) toegezonden aan vier organisaties die betrokken zijn bij de zorg voor 

de ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van belangen die in het plan in het geding zijn. 

Wij hebben uiteindelijk ook vier overlegreacties ontvangen. 

 

Behalve overlegreacties kunnen wijzigingen van het voorontwerp hun oorzaak vinden in nieuwe of 

gewijzigde inzichten en het herstel van onjuistheden: de ambtshalve wijzigingen. 

 
1.2 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 worden, indien van toepassing, onderwerpen behandeld die in meerdere overlegreac-

ties aan de orde worden gesteld. Waar mogelijk wordt bij het de beantwoording van individuele en 

overlegreacties verwezen naar het antwoord van de gemeente Stichtse Vecht zoals verwoord in dit 

hoofdstuk. 

 

In hoofdstuk 3 komen de overlegreacties ex artikel 3.1.1. Bro aan bod. Elke overlegreactie wordt kort 

samengevat en beantwoord. Na elke beantwoording wordt aangegeven of de reactie leidt tot aanpas-

singen van het voorontwerpbestemmingsplan.  

 

Hoofdstuk 4 is gewijd aan de ambtshalve aanpassingen. Op grond van nieuwe gegevens en inzichten 

die losstaan van de overlegreacties kan het wenselijk zijn om het bestemmingsplan op onderdelen te 

wijzigingen. 

 

In hoofdstuk 5 worden alle aanpassingen die zullen worden aangebracht in de verbeelding, regels of 

toelichting van het voorontwerpbestemmingsplan samengevat weergegeven in een “Staat van wijzi-

gingen”.  
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1.3 Overzicht van Overlegreacties  

 

3.1 Provincie Utrecht ruimtelijkeplannen@provincie-utrecht.nl 

3.2 Waternet ruimtelijkeplannen@waternet.nl 

3.3 Gasunie  ro_west@gasunie.nl 

3.4 Vechtplassencommissie  

 

  

  

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

mailto:ruimtelijkeplannen@provincie-utrecht.nl
mailto:ruimtelijkeplannen@waternet.nl


Nota Overlegreacties voorontwerpbestemmingsplan Boslaan 13 te Vreeland  4 

  

2 Algemene onderwerpen 
 

In de overlegreacties worden door overlegpartners soms onderwerpen aan de orde gesteld die in 

meerdere reacties terugkeren en het individuele belang te boven gaan. Gegeven het belang van deze 

onderwerpen en het streven naar een doelmatige beantwoording van de ontvangen reacties, worden 

voorafgaand aan de beantwoording van elke afzonderlijke overlegreactie eerst deze onderwerpen met 

een algemene strekking besproken.  

 

Er zijn in dit geval geen onderwerpen van algemeen belang die aan de orde komen. 
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3 Overlegreacties 
  
Het voorontwerpbestemmingsplan Boslaan 13 is aan de volgende instanties en organisaties toege-

zonden: 

 

1. Provincie Utrecht; 

2. Waternet; 

3. Gasunie; 

4. Vechtplassencommissie. 

 

Van vier instanties, de Provincie Utrecht, Waternet, de Vechtplassencommissie en Gasunie hebben 

wij een reactie ontvangen op het voorontwerpbestemmingsplan. De ontvangen reacties worden hier 

samengevat en beantwoord.  

 

3.1 Provincie Utrecht (reactie ontvangen per mail d.d. 24 mei 2018) 

 
Samenvatting  
De provincie Utrecht onderschrijft dat het bouwplan bijdraagt aan de verbetering van de ruimtelijke 
kwaliteit. Echter ontbreekt een verdere onderbouwing in de toelichting van het bestemmingsplan. De 
provincie Utrecht zet haar vraagtekens bij de oppervlakte van de bebouwing op het “eiland”  Verder 
ontbreekt een goede onderbouwing van de bijdrage die door dit nieuwbouwplan wordt geleverd aan 
de versterking van de cultuurhistorische waarden, de samenhang en de zichtrelaties. De verbetering 
rond de boerderij wordt passend geacht.  
  

In de inspraakreactie worden een aantal vragen gesteld. Deze zullen in de onderstaande beantwoor-
ding meegenomen worden.  
 

Beantwoording 
 

Om tot een volledige beantwoording van de inspraakreactie te komen zullen wij eerst de praktische 
vragen van de provincie Utrecht beantwoorden. Vervolgens zullen we ingaan op de landschappelijke 
inpassing, de keuze voor het ontwerp van de bebouwing en de (cultuurhistorische) kwaliteitsverbete-
ring van dit plan.  
 

Bebouwing op het “eiland” 
In de inspraakreactie lijkt de provincie Utrecht te suggereren dat er naast de woning tevens een fors 
bijgebouw gerealiseerd gaat worden. Wij willen erop wijzen dat het hier niet gaat om een nieuw te 
realiseren bijgebouw maar om een bestaande kazemat (bunker). Deze maakt onderdeel uit van de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie. Dit cultuurhistorisch waardevolle element wordt niet aangeduid in het 
geldende bestemmingsplan en wordt in het geldende bestemmingsplan dus niet beschermd. Met de 
vaststelling van het bestemmingsplan “Boslaan 13” krijgt de kazemat de benodigde aanduiding 
(Waarde Cultuurhistorie -2) en bescherming wel. De voor “Waarde – Cultuurhistorie 2” aangewezen 
gronden zijn mede bestemd voor het behoud van de objecten die onderdeel uitmaken van de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie. 
 
De bestemming “buitenplaats” op zijn plaats? 
De bestemming “buitenplaats” is niet willekeurig gekozen. Het plangebied heeft deze bestemming al in 
het geldende bestemmingsplan “Landelijk gebied Noord”. Met de vaststelling van dat bestemmings-
plan is destijds aansluiting gezocht bij het provinciaal ruimtelijk beleid en de aanduiding als buiten-
plaatsbiotoop. Door de bestemming “buitenplaats” (opnieuw) op te nemen in het bestemmingsplan 
“Boslaan 13” wordt juist recht gedaan aan de cultuurhistorische waarden van dit gebied en het feit dat 
het plangebied oorspronkelijk deel uit heeft gemaakt van een gebied met bijzondere cultuurhistorische 
waarden. Dat willen we benadrukken en behouden. Dit past ook in onze en de provinciale ruimtelijke 
ambitie om een duidelijke bijdrage te leveren aan de verbetering van ruimtelijke kwaliteit en het waar-
borgen van cultuurhistorische waarden.  
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Waarom is gekozen voor twee bijgebouwen met een wijzigingsbevoegdheid voor een extra gebouw 
en waar dienen deze voor, naast onderhoud? 
De bijgebouwen worden gebruikt voor privédoeleinden, als bijgebouwen ter ondersteuning van de 
woonfunctie. Eén van deze schuren hoort bij de nieuw te realiseren woning op het “eiland”. Het ande-
re (de voorste) is bedoeld voor de bestaande woning. Door het bijgebouw van deze woning aan de 
voorzijde van het plangebied te realiseren wordt extra bebouwing op het “eiland” uitgesloten. Gelet op 
de oppervlakte van de percelen en het onderhoud dat noodzakelijk is, vinden wij de gekozen opper-
vlakte van de bijgebouwen passend. Met de oppervlakte van de bijgebouwen wordt tevens aangeslo-
ten bij de mogelijkheden van het vergunningsvrij bouwen. Door de bijgebouwen te clusteren langs de 
oprijlaan ontstaat er een rustig en herkenbaar bebouwingsbeeld.  
 
Naar aanleiding van deze vraag van de provincie Utrecht hebben wij wel moeten constateren dat de 
regels, onder meer door aanvullende (nieuw)bouw, vergaande bouw- en gebruiksmogelijkheden op 
het perceel mogelijk maken. Dit komt onder andere terug in artikelen 3.4 (afwijken gebruiksregels) en 
3.6 (wijzigingsbevoegdheid) van de regels. Deze bouw- en gebruiksmogelijkheden sluiten bij nader 
inzien niet aan op de doelstellingen van het plan. Bijvoorbeeld omdat ze voorzien in nieuwbouw van 
gebouwen of in (bedrijfs)activiteiten. De bouw- en gebruiksmogelijkheden in deze artikelen worden, in 
overleg met de initiatiefnemer, in overeenstemming gebracht met het plan.    
 
De 7 recreatiewoningen worden gesaneerd, hiermee komt deze functie te verdwijnen of worden ze 
elders vervangen? 
Een van de grootste kwaliteitswinsten voor dit perceel is het saneren van de aanwezige recreatiewo-
ningen. Deze worden permanent van het perceel verwijderd en zullen ook niet elders in het plange-
bied of in de directe omgeving terug worden gebouwd. In artikel 12 lid 9 en lid 14 zijn voorschriften 
opgenomen om het gebruik als kampeerterrein of ten behoeve van recreatiewoningen onmogelijk te 
maken. Echter hebben wij naar aanleiding van deze opmerking wel moeten constateren dat de regels 
voor wat betreft recreatief gebruik nog niet eenduidig genoeg zijn. Volgens artikel 3 van de planregels 
lijkt recreatief medegebruik van het perceel namelijk wel te zijn toegestaan. We zullen de regels zoda-
nig aanpassen dat recreatief (mede)gebruik van het perceel niet is toegestaan.      
 
Er wordt op de locatie van het vroegere hertenkamp een laan met boombeplanting aangelegd, is deze 
als erfscheiding tussen twee eigendommen bedoeld? 
Hoewel de nieuwe kadastrale grenzen nog niet definitief vastgesteld zijn, moet de geplande boombe-
planting langs de oprijlaan zorgen een natuurlijke scheiding van de percelen. De landschappelijke 
inpassing is bedoeld om een bijdrage te leveren aan de herkenbaarheid van de percelen. De één als 
onderdeel van de buitenplaats en het andere met een sobere agrarische uitstraling.   
 
In Bijlage 3, het ontwikkelingsplan, wordt verwezen naar een ruimtelijke onderbouwing uit 2014, deze 
is niet bijgevoegd.  
Wij hebben inderdaad geconstateerd dat deze eerdere bijlage niet is toegevoegd. Hier is bewust voor 
gekozen. Het betreft hier een voorloper van het ontwikkelingsplan welke in bijlage 3 bij het bestem-
mingsplan is bijgevoegd. Omdat er nadien in het ontwerp enkele wijzigingen zijn doorgevoerd, mede 
op advies van de Welstandscommissie en de Vechtplassencommissie, hebben wij gemeend deze 
ruimtelijke onderbouwing niet bij te voegen. Ook wordt in de ruimtelijke onderbouwing verwezen naar 
niet langer geldend ruimtelijk beleid. Dit kan voor verwarring zorgen. Het ontwikkelplan zoals bijge-
voegd in bijlage 3 van het bestemmingsplan is gebaseerd op dezelfde uitgangspunten als de eerdere 
ruimtelijke onderbouwing.  
 
In de toelichting wordt nog steeds over de EHS gesproken, in plaats van de NNN. 
Naar aanleiding van de opmerking hebben wij geconstateerd dat dit niet alleen het geval is in de toe-
lichting maar ook in artikel 9 van de planregels. Dit zal aangepast worden.  
 
Ruimtelijke inpasbaarheid 
 
De gemeente Stichtse Vecht is in principe terughoudend met het toestaan van nieuwe woningbouw in 
het landelijk gebied, oftewel buiten de rode contour. Daarin volgt zij het ruimtelijk beleid van de provin-
cie Utrecht. Net als in het provinciaal ruimtelijk beleid voorziet de gemeente Stichtse Vecht uitsluitend  
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in enkele gevallen in de mogelijkheid om in het landelijk gebied nieuwe woningen te bouwen. Het lan-
delijk gebied is echter geen statisch geheel. Het is een dynamisch gebied dat door ontwikkeling voort-
durend in beweging is. Door deze ontwikkelingen kunnen belangrijke waarden in het landelijk gebied, 
zoals cultuurhistorie, landschap en natuur ook onder druk komen te staan. Daarom wordt bij nieuwe 
ontwikkelingen bijzondere aandacht gevraagd voor het behoud en versterken van de ruimtelijke kwali-
teit en de karakteristieke waarden van de fysieke leefomgeving.  
 
Het gemeentelijk en provinciaal ruimtelijk beleid voorziet, in afwijking van het verstedelijkingsverbod, 
in de mogelijkheid om na de sloop van 1.000m2 aan (voormalige) agrarische bedrijfsbebouwing één 
nieuwe woning te realiseren. De “ruimte-voor-ruimte-regeling”. Het voorliggende plan voorziet in de 
sloop van ongeveer 800m2 aan bebouwing. Veelal matig onderhouden, met een lage belevingswaar-
de en niet passend bij de karakteristiek van de directe omgeving. Het plan voldoet dus niet aan deze 
zogenaamde “ruimte-voor-ruimte-regeling”. Afwijking van de genoemde maatvoering (1.000m2) is 
echter mogelijk wanneer het initiatief leidt tot een verhoging van de ruimtelijke kwaliteit. Daarbij is het 
uitgangspunt wel heel nadrukkelijk dat zonder extra “tegenprestatie” op het gebied van kwaliteitsver-
betering geen ruimere bouw- of gebruiksmogelijkheden zijn toegestaan. 
 
In het provinciaal ruimtelijk beleid is al een aanzet gedaan om in te spelen op een dergelijk afwegings-
kader. Afwijken van de sloopverplichting is alleen mogelijk als op een andere wijze wordt voorzien in 
een aanvullende kwaliteitsverbetering welke in verhouding staat tot de gewenste ruimtelijke ontwikke-
ling. Maar wat is ruimtelijke kwaliteit en wie bepaalt wat ruimtelijke kwaliteit is? In de provinciale ruim-
telijke verordening worden al een aantal voorbeelden van kwaliteitsverbetering genoemd. Deze kun-
nen hier ook van toepassing zijn. Het gaat bijvoorbeeld om: 
 

 herstel van landschapselementen; 

 versterking van de Cultuurhistorische hoofdstructuur (agrarisch cultuurlandschap); 

 oplossingen voor de wateropgave; 

 verbetering van het woonmilieu in een aangrenzende kern. 
 
Met betrekking tot dit plan kan gesteld worden dat het plan om de volgende redenen bijdraagt aan de 
verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. 
 
1. Behoud en versterken cultuurhistorische waarden (Advies Karres en Brands) 
De ligging op het grondgebied van de oorspronkelijke buitenplaats “Slotzicht” biedt uiteraard kansen 
voor een aanzienlijke kwaliteitsverbetering. Ten behoeve van de planontwikkeling hebben de initiatief-
nemers daarom een daartoe deskundig adviesbureau gevraagd om een ontwikkelplan op te stellen. In 
het ontwikkelplan van Karres en Brands zijn, rekening houdend met de ontstaansgeschiedenis van de 
buitenplaats en de karakteristieke waarden, maatregelen voorgesteld om cultuurhistorische en land-
schappelijke waarden te herstellen en te waarborgen. Het advies van Karres en Brand wordt door 
initiatiefnemers gebruikt bij de nadere uitwerking van ruimtelijke plannen. Veel elementen uit het ad-
vies van zijn uiteindelijk als verplichting (bijlage I bij de regels) opgenomen in het nieuwe bestem-
mingsplan of zijn als zodanig direct bestemd. Het bestemmingsplan voorziet tevens in de planolo-
gische bescherming van de aanwezige kazemat (militair erfgoed). Daarmee voorziet het voorliggende 
bestemmingsplan in een verbeterde verankering van cultuurhistorische waarden ten opzichte van het 
geldende bestemmingsplan.  
 
Bij de voorbereiding van het plan en het ontwerp van de woning is ook uitvoerig overlegd met de Wel-
standscommissie (Mooisticht) en Vechtplassencommissie. Gezamenlijk zijn partijen, rekening hou-
dend met het ontwikkelplan van Karres en Brands, tot een plan gekomen met een duidelijke relatie tot 
de buitenplaats maar waarbij het ontwerp van de woning ook duidelijk refereert naar de aanwezige 
kazemat. Voor wat betreft de ruimtelijke kwaliteitsverbetering ligt de nadruk niet alleen op de bebouw-
de omgeving. In overleg met diverse partijen is ook gekeken naar de landschappelijke ontwikkeling 
van het plangebied. Door het herstellen van watergangen (en daarmee het oorspronkelijke eiland), het 
kappen van niet streekeigen beplanting, het aanbrengen van nieuwe beplanting en het realiseren van 
nieuwe zichtlijnen. Niet vergeten mag worden dat, mede door de sloop van bebouwing, ook op het 
oorspronkelijke agrarische bouwperceel sprake is van een duidelijke verbetering van de (landschap-
pelijke) inpassing. 
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2. Verbetering fysieke leefomgeving 
Naast de sloop van bebouwing gaat het hier ook om de sanering van oppervlakteverharding, het ver-
wijderen van buitenopslag op het terrein en het aanbrengen van een aanzienlijke oppervlakte aan 
oppervlaktewater. Zoals bekend voorziet het plan ook in het terugbrengen van oppervlaktewater (her-
stel van het eiland) en het behoud en de aanplant van beplanting en bomen. Op deze manier heeft het 
plan tevens een positief effect op de waterbergingscapaciteit. Ook deze maatregel is direct bestemd in 
het bestemmingsplan en daardoor ook planologisch-juridisch verankerd. Uiteraard zal de nieuwe  
woning moeten voldoen aan huidige (gemeentelijke) eisen op het gebied van duurzaamheid. 
 
3. Sanering van een verblijfsrecreatie functie 
In samenhang met de kwaliteiten van de omliggende omgeving (karakteristiek landschap, waarden 
van bebouwing en overige elementen) kunnen nieuwe plannen ontwikkelt worden die een positief 
effect hebben op de fysieke leefomgeving en percelen weer een toekomstbestendige functie bieden. 
Enkele tientallen jaren geleden is op dit perceel, ter ondersteuning van de agrarische bedrijfsvoering, 
een verblijfsrecreatie functie gevestigd. In totaal zijn er op het perceel, juist op het deel met de hoog-
ste cultuurhistorische en landschappelijke waarde, zeven recreatieverblijven opgericht. Deze werden 
tot voor kort nog actief gebruikt. Met voorliggend plan worden deze gesloopt en zal er ook in de toe-
komst geen sprake meer zijn van een verblijfsrecreatieve functie op dit perceel. In het bestemmings-
plan zijn regels opgenomen om intensief recreatief gebruik in de toekomst uit te sluiten.      
 
Het opruimen van het perceel en saneren van de recreatieverblijven kan dan ook als duidelijke kwali-
teitsverbetering gezien worden. Het betekent namelijk niet alleen een afname van het bebouwd op-
pervlak, de sloop van storende bebouwing en de kans om de oorspronkelijke waarden te herstellen. 
Het betekent ook de beëindiging van onwenselijke functie met een grote (verkeers)aantrekkende wer-
king. Voor de toekomst mag verwacht worden dat dit deel van het perceel, ten opzichte van het huidi-
ge gebruik, minder intensief wordt gebruikt en gelet op de toekomstige eigendomssituatie beter kan 
worden onderhouden.  
 
Resumerend 
Belangrijke vraag is dus of, naast de sloop van 800m2 aan bebouwing, wordt voorzien in een aanvul-
lende kwaliteitsverbetering welke in verhouding staat tot de gewenste ruimtelijke ontwikkeling. Gelet 
op het bovenstaande voorziet het plan daartoe in: 
 

 het herstel en vastleggen van cultuurhistorische en landschappelijke waarden; 

 betere (planologisch-juridische) bescherming van militair;  

 de aanleg van oppervlaktewater, mede ten behoeve van het herstel van cultuurhistorische 
waarden; 

 de definitieve sanering van een, volgens de huidige inzichten, ongewenste recreatieve functie; 

 minder intensief gebruik en betere beheermogelijkheden voor gronden gelegen binnen de 
waardevolle buitenplaatsbiotoop.   

 
Gelet hierop stellen wij ons op het standpunt dat het plan, naast de sloop van bebouwing, in ruime 
mate bijdraagt aan een ruimtelijke kwaliteitsverbetering, welke in verhouding staat tot de gewenste 
ruimtelijke ontwikkeling. Alle maatregelen voor kwaliteitsverbetering zullen vastgelegd worden in het 
vast te stellen bestemmingsplan.  
 
3.2 Waternet (reactie ontvangen per mail d.d. 16 april 2018) 
 
Samenvatting 
In het plangebied is een waterstaatswerk aanwezig. Het betreft de een secundaire waterkering met 
een kernzone met een breedte van 11 meter en een beschermingszone met een breedte van 35 me-
ter. Binnen deze zones gelden de regels uit de Keur AGV. De exacte ligging van een waterkering met 
bijbehorende beschermingszones is inzichtelijk via de online legger van hoogheemraadschap Amstel, 
Gooi en Vecht (AGV).  
 
De regels zijn opgenomen om ruimtelijke ontwikkelingen en het uitvoeren van werken en werkzaam-
heden die de stabiliteit van de waterkering of de kerende hoogte negatief kunnen beïnvloeden te 
voorkomen of de invloed daarvan te beperken. Tevens is de (dubbel)bestemming noodzakelijk voor 
het voorkomen van ontwikkelingen die toekomstige reconstructies van de waterkeringen onmogelijk 
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maken. Ondanks deze beperkingen kunnen in bepaalde gevallen onder de voorwaarden van een Wa-
terwetvergunning of melding werken of werkzaamheden in een beschermingszone van een water-
staatswerk worden toegestaan.  
 
Advies 
Waternet adviseert de grens van de beschermingszone (dus kernzone + beschermingszone) weer te 
geven op de plankaart. En in de toelichting de bovenstaande tekst op te nemen. 
 
Overigen 
Waternet staat positief tegenover dit plan vanwege het herstel van de oorspronkelijke waterinfrastruc-
tuur, cultuurhistorische waarden en het amoveren van een deel van de aanwezige bebouwing. Voor 
de nieuwe bebouwing en bestaande woningen geldt dat hemelwater en huishoudelijk afvalwater ge-
scheiden moeten worden afgevoerd. Het huishoudelijk afvalwater moet worden geloosd op het vuilwa-
terriool van de gemeente.  
 
Het realiseren van een watersysteem dat kan circuleren is van belang voor een goede waterkwaliteit. 
Benut kansen om watergangen natuurvriendelijk, met flauw talud, en onderhoudstechnisch optimaal 
aan te leggen. Wij kunnen instemmen met de aanleg van de bomenstructuur langs de oprijlaan, zo-
lang de bomen niet te dicht langs een waterpartij gepositioneerd worden, omdat bladval direct in op-
pervlaktewater negatief is voor de waterkwaliteit.  
 
Het vigerend waterpeil op locatie (peil vak 29-9) is NAP -1,22 m. Wij adviseren de grondwaternorm 
(GW-norm) te hanteren voor deze ontwikkeling. 
 
Mogelijk zijn grondwateronttrekkingen nodig tijdens de bouw. Grondwateronttrekkingen zijn meldings-
plichtig op grond van de Keur AGV. Bij een melding moet een bemalingsrapport zijn gevoegd waarin 
wordt aangetoond dat de stabiliteit en de kerende hoogte van de secundaire watergang langs de 
Vecht niet negatief worden beïnvloed. Voor onttrekkingen met een debiet hoger dan 50m3/uur of meer 
dan 15.000 m3 maand of langer dan 6 maanden geldt vergunningplicht. Voor een dergelijke vergun-
ning geldt een procedure termijn van 6 maanden + 6 weken beroepstermijn. 
 
Beantwoording 
De opmerkingen die door Waternet zijn gemaakt hebben in sommige gevallen betrekking op de uit-
werking van het plan. Deze opmerkingen kunnen pas beantwoord worden na afronding van de be-
stemmingsplanprocedure, tijdens de voorbereiding van de bouwwerkzaamheden. De ontwikkelende 
partij heeft aangegeven de opmerkingen ten aanzien van de aanduiding waterstaatkering en de bijbe-
horende regels mee te nemen bij de verdere uitwerking van het plan.  
 
De overlegreactie van Waternet heeft gevolgen voor het bestemmingsplan. De regels en verbeelding 
zullen aangepast worden. 
 
3.3 Gasunie (reactie ontvangen per mail van 23 april 2018) 
 
Samenvatting 
De Gasunie heeft aangegeven dat het plan is getoetst aan het huidige externe veiligheidsbeleid van 
het Ministerie van I&M voor aardgastransportleidingen, zoals bepaald in het per 1 januari 2011 in wer-
king getreden Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb). Op grond van deze toetsing komt de 
Gasunie tot de conclusie dat het plangebied buiten de 1% letaliteitgrens van de dichtst bij gelegen 
leiding valt. Daarmee staat vast dat deze leiding geen invloed heeft op de verdere planontwikkeling. 

 
Beantwoording 
De opmerking wordt ter kennisgeving aangenomen. De overlegreactie heeft geen gevolgen voor het 
bestemmingsplan. 
 
3.4  Vechtplassencommissie (reactie ontvangen per brief d.d. 1 maart 2018) 

 
Samenvatting 

De Vechtplassencommissie is positief over het nieuwe plan. Kort samengevat gaat dat over de vol-
gende aspecten: 
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1. het is goed dat voor zover mogelijk het agrarisch karakter is behouden, deels door het behoed 
van de karakteristieke schuur en de achterliggende hooiberg, maar ook de beide nieuwe 
schuren, links van de 'oprijlaan' hebben door de gepotdekselde muren een herkenbaar agra-
risch karakter; 

2. de aanpak van het 'eiland', het herstel van de watergangen en keus voor de behouden bomen 
versterkt dat deel de relatie met de buitenplaats; 

3. het recht doortrekken van de oprijlanen het toevoegen van een laanbeplanting is een sterk 
cultuurhistorisch element - zeker in samenhang met het open houden van het land achter de 
'boerderij'; 

4. de eerste indruk van de nieuwbouw maakt nieuwsgierig, eerste reactie positief. Goed dat voor 
eigentijdse architectuur en materialen wordt gekozen. 

 
Beantwoording 
De opmerking wordt ter kennisgeving aangenomen. De overlegreactie heeft geen gevolgen voor het 
bestemmingsplan. 
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4 Ambtshalve wijzigingen 
    
 
4.1 Verbeelding 

1. Ten behoeve van de onder 4.1. onder 1 van de nota genoemde bestaande bijgebouwen 

wordt tevens een aanduiding op de plankaart aangebracht.  

 
4.2 Regels 

1. Op het perceel Boslaan 13 achter de boerderij worden de meeste bijgebouwen gesloopt. 

Ten behoeve van de bestaande woning blijven echter twee bestaande, enigszins karakteris-

tieke, bijgebouwen behouden. In de planregels zijn hiervoor nog geen voorschriften opge-

nomen. Onder 3.2 worden deze alsnog aangevuld. 

2. Ter bescherming van bestaande cultuurhistorische waarden zijn verbodsbepalingen opge-

nomen ten aanzien van het uitvoeren van werkzaamheden. Deze verbodsbepalingen mo-

gen de uitvoering van het inrichtingsplan en daarmee de gewenste kwaliteitsverbetering niet 

in de weg staan. Daarom worden er uitzonderingen opgenomen ten behoeve van het reali-

seren van het inrichtingsplan.  

 

4.3 Toelichting 

1. Het onderdeel Ecologie (paragraaf 4.4.) zal aangevuld worden door te verwijzen naar een 

mogelijk werkprotocol voor de mogelijke aanwezigheid van uilensoorten en de rugstreep-

pad. 

2. In de toelichting zullen verwijzingen naar Ecologische Hoofdstructuur (EHS) vervangen 

worden door verwijzingen naar de Nationaal Netwerk natuur (NNN). 

3. In de toelichting zal de nadere motivering zoals opgenomen onder het kopje “ruimtelijke in-

pasbaarheid” van deze Nota (onderdeel 3.1) opgenomen worden in de conclusie bij het 

provinciaal ruimtelijk beleid. 

 

4.4 Bijlagen 

1. Een addendum voor Ecologie wordt aan de bijlagen toegevoegd. 
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5 Staat van wijzigingen 
 
In de verbeelding, de regels en/of in de toelichting van het voorontwerpbestemmingsplan Boslaan 13 

te Vreeland zijn de hieronder genoemde wijzigingen aangebracht. Bij elke wijziging is aangegeven of 

de wijziging een gevolg is van een overlegreactie of het gevolg van een ambtshalve wijziging.  

 

 

5.1 Verbeelding 

 

No. Omschrijving Aanleiding 

1 De verbeelding wordt aangepast door de (juiste) beschermingszone van 

de waterstaatkering op te nemen.  

Overlegreactie 

2 Op de verbeelding wordt een aanduiding voor “bijgebouwen” opgenomen 

ter plaatse van de bestaande bebouwing achter de boerderij op Boslaan 

13. Uit tabel I van bijlage I van de regels blijkt dat gebouwen 3 en 4 niet 

gesloopt worden. Via deze aanduiding wordt duidelijk dat de bebouwing 

op deze plaats aanwezig is.  

Ambtshalve  

wijziging 

 

 

5.2 Regels 

 

No. Omschrijving Aanleiding 

1 De begripsbepaling in artikel 1 van het bestemmingsplan wordt aange-

past dopor overtollige begrippen te verwijderen. Het gaat om artikel 1.29 

(dagrecreatie), artikel 1.32 (extensief recreatief medegebruik), artikel 

1.38 (intensieve vormen van dagrecreatie) en artikel 1.50 (manege). 

Overlegreactie 

2 In de regels worden de aanvullende bouw- en gebruiksmogelijkheden in 

de artikelen 3.4 (afwijken gebruiksregels) worden versoberd en 3.6 (wij-

zigingsbevoegdheid) geschrapt om beter aan te sluiten bij het plan.  

Overlegreactie 

3 De artikelen 3.1 lid d en h worden geschrapt.  Overlegreactie 

4 Artikel 3.2 lid c1 wordt toegevoegd door een goothoogte van 3 meter op 

te nemen voor bijgebouwen. 

Overlegreactie 

5 Artikel 3.2 wordt aangevuld met regels over de bestaande, niet te slo-

pen, bebouwing achter de boerderij op Boslaan 13. Zie 5.2 onder 2 van 

deze nota. 

Ambtshalve  

wijziging 

6 Onder Artikel 3.5.2 onder c wordt toegevoegd dat het verbod als be-

doeld in artikel 3.5.1 is niet van toepassing op werken of werkzaamhe-

den die betrekking hebben op het landschappelijk inpassingsplan, zoals 

is weergegeven in Bijlage 1. 

Ambtshalve  

wijziging 

7 Artikel 4 1 onder d: extensief recreatief medegebruik van water wordt 

geschrapt. 

Overlegreactie 

8 Artikel 4.2 onder b: recreatieve verbindingen wordt verwijderd. Overlegreactie 

9 In artikel 9 zal verwezen worden naar de aanduiding NNN in plaats van 

EHS 

Overlegreactie 

10 Artikel 10 Waterstaat – Waterkering wordt toegevoegd. In de regels 

worden de bij de beschermingszone van de Waterstaatkering voorschrif-

ten opgenomen. 

Overlegreactie 

11 Artikel 11.7 straatmeubilair komt te vervallen. Overlegreactie 

12 Artikel 13.2 tot en met 13.5 over parkeernormen worden opgenomen Overlegreactie 
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5.3 Toelichting 

 

No. Omschrijving Aanleiding 

1 De ruimtelijke inpassing (gevolgen voor landschap en cultuurhistori-

sche waarden) van het plan zal nader gemotiveerd worden in hoofdstuk 

2 van de plantoelichting. 

Overlegreactie 

2 Het onderdeel Ecologie (paragraaf 4.4.) zal aangevuld worden door te 

verwijzen naar een mogelijk werkprotocol voor de mogelijke aanwezig-

heid van uilensoorten en de rugstreeppad. 

Ambtshalve wijziging 

3 In de toelichting zullen verwijzingen naar Ecologische Hoofdstructuur 

(EHS) vervangen worden door verwijzingen naar de Nationaal Netwerk 

natuur (NNN). 

Ambtshalve wijziging 

4 In de toelichting zal de nadere motivering zoals opgenomen onder het 

kopje “ruimtelijke inpasbaarheid” van deze Nota (onderdeel 3.1) opge-

nomen worden in de conclusie bij het provinciaal ruimtelijk beleid. 

Ambtshalve wijziging 

 
 
5.4 Bijlagen 

 

No. Omschrijving Aanleiding 

1 Een addendum voor Ecologie wordt aan de bijlagen toegevoegd Ambtshalve wijziging 

2 In Bijlage I bij de regels worden de onderdelen van het inrichtingsplan 

nader beschreven. 

Overlegreactie 

 
 



Toekomstige situatie 

 

 
Afbeelding 1: Toekomstige situatie plangebied met zichtlijnen rondom woning (bron: Karres + Brands) 

 

Onderhavig plan betreft de realisatie van een woning en twee bijgebouwen. Daarnaast worden de 
recreatiewoningen en de voormalige (agrarische) bedrijfsbebouwing gesloopt. De bestaande woning 
en kazemat blijven behouden. De schuur en de hooiberg (nummer 3 en 4 van afbeelding 2 van deze 
bijlage) blijven behouden. In de tabel 1 van deze bijlage is overzichtelijk weergegeven welke 
bebouwing behouden blijft en wordt gesloopt. Onderhavig plan betreft dus een aanzienlijke 
vermindering van bebouwing.  

De te realiseren bebouwing wordt uit het zicht vanaf de Boslaan en buitenplaats Slotzicht 
gepositioneerd. De sloop van de recreatiewoningen en agrarische schuren zorgen samen met de 
opruiming van ongewenste beplanting voor een verbeterd zicht op het achtergelegen gebied. Daarbij 
wordt het gebied ingericht met sober gras, hagen en rustig kleurgebruik. Deze ontwikkelingen vormen 
een open landelijk karakter wat aansluit bij de openheid van de omgeving van het plangebied. 
Hiermee worden zichtlijnen in het plangebied gerealiseerd waarmee wordt aangesloten bij de 
landschappelijke openheid van het gebied. 

Met het plan wordt de oorspronkelijke waterstructuur hersteld. De te realiseren waterstructuur zorgt 

dat het vroegere eiland in het plangebied in ere wordt hersteld. De kazemat in het plangebied heeft 

een hoge cultuurhistorische waarde. Het beter zichtbaar maken van deze kazemat is dus een impuls 

voor de cultuurhistorische waarde van het gebied. In afbeelding 1 is de toekomstige situatie 

weergegeven. 

 

  



 
Afbeelding 2: Bebouwing bestaande situatie (bron: Karres + Brands) 

 

 Gebouw Oppervlakte (m2) Inhoud (m3) 

1 Bestaande woning 70 450 

2 Schuur (te slopen) 260 1040 

3 Schuur 95 380 

4 Hooiberg 36 180 

5 Schuur (te slopen) 243 972 

6 Schuur (te slopen) 47 141 

7 Kazemat n.v.t. n.v.t. 

8 Schuur (te slopen) 37 111 

9 Recreatiewoning (te slopen) 30 90 

10 Recreatiewoning (te slopen) 16 48 

11 Recreatiewoning (te slopen) 33 99 

12 Recreatiewoning (te slopen) 40 120 

13 Recreatiewoning (te slopen) 32 96 

14 Recreatiewoning (te slopen) 30 90 

15 Recreatiewoning (te slopen) 28 84 

Totaal  1000 m2 3901 m3 

Tabel 1: Oppervlakte en inhoud bebouwing plangebied 
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