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Stand van zaken Q3 2017 
De afgelopen maanden is onderzoek gedaan naar locaties in Ten Boer voor het nieuwe 

Kindcentrum1. Ligging, bereikbaarheid, locatie, nabijheid aanvullende voorzieningen en 

stedenbouwkundige kaders zijn de belangrijkste criteria die van ruimtelijk belang zijn en 

die afgewogen zijn. Ook zijn financiële aspecten en tijd van belang geweest in de keuze. 

Zo zijn bijvoorbeeld het hoofdvoetbalveld en het kunstgrasveld afgevallen in verband met 

de recent gedane investeringen op deze plekken. Uiteindelijk zijn er twee locaties 

overgebleven, elk met hun eigen voor- en nadelen. Het betreft de locatie aan de kop van 

de Skeelerbaan aan de Riekele Prinsstraat en de locatie van de huidige Tiggelhal. 

Het programma van eisen voor het nieuwe Kindcentrum wordt in Q4 van 2017 afgerond. 

Het concept PvE geeft een totale ruimtebehoefte aan van ca. 2.800 m2 bvo.  Uitgaande 

van twee schoolpleinen van elke 600m2 en ruimte voor groen is er ca. 4.200m2 

grondgebied nodig. Binnen deze behoefte is nog geen rekening gehouden met ruimte 

voor fietsstallingen, kiss&ride en medewerker parkeren. De totale grondbehoefte zal 

daarmee uitkomen op ca. 5.000 m2. 

Op 4 oktober 2017 zijn beide locaties in de projectgroep ‘nieuwbouw kindcentrum’ 

besproken. Hier zijn  vanuit onderwijsperspectief de voor en nadelen van elke locatie 

besproken2.  

In september 2017 is de aanvraag voor versteviging van de Tiggelhal als zgn. koppelkans 

aangemerkt. Hiertoe zijn slechts informeel bedragen genoemd voor dekking van de 

verstevigingsopgave. Zie ook de risico’s benoemd bij de varianten verder in deze notitie. 

 

Resultaten 
Vanuit het scholenprogramma is de opdracht om eind 2019 de nieuwbouw gereed te 

hebben (ingebruikname vanaf 1 januari 2020). Om dit te realiseren dient er uiterlijk 1 

december een principekeus gemaakt te worden voor de locatie i.v.m. de op te starten 

architectenselectie. In het overzicht in figuur 1, op blz. 9, is te zien dat de locatie aan de 

Riekele Prinsstraat de meest optimale score heeft. Van de twee varianten zijn zowel 

voor- als nadelen te benoemen. De belangrijkste overwegingen zijn; 

Tiggelhal; beperkte mogelijkheden op de kavel en daarme is niet het meest optimale 

kindcentrum te realiseren. Door de nieuwbouw of renovatie van de Tiggelhal te 

integreren in het project ontstaat er vertraging in de tijd en dient er rekening te worden 

gehouden met een forse investering boven op de vergoeding van de NAM. 

Riekele Prinsstraat; ruime kavel waarop een optimaal kindcentrum gerealiseerd kan 

worden. Een aandachtspunt is de verkeersroute naar het centrum, de mogelijke 

bezwaren van de omwonenden en de verplaatsing van de kleedruimte welke in eigendom 

is van Kaakheem. 

                                                             

1 Notitie 171101_uitwerking_locatieonderzoekschool.pdf 

2 Verslag projectgroep d.d. 4 oktober 2017 
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Locatie Skeeler- en IJsbaan, Riekele Prinsstraat 
 

 

De hoofdentree van het gebouw is gesitueerd aan de Riekele Prinsstraat. Vanuit 

representativiteit is hier bebouwing in twee bouwlagen zeer gewenst, achter op de kavel 

kan het vanuit ruimtelijk oogpunt ook in 1 bouwlaag. Er liggen kansen om de ruimte op 

de vrachtwagenparkeerplaats te combineren met medewerker parkeren. Voorzieningen 

voor de Kiss&ride kunnen rondom het gebouw worden gesitueerd, mogelijk zelfs op een 

creatieve manier zoals bij een school in Enschede, Roombeek.  

Stedenbouwkundig en verkeer 

+ brede kavel waardoor meer flexibiliteit in inpassing van school op locatie is.  

+ medewerker parkeren goed mogelijk te combineren met vrachtwagenparkeerplaats 

+ meer (mogelijkheden met) groen aanwezig op kavel.  

+ nieuw Kindcentrum kan zich goed presenteren aan de openbare weg 

+ goed bereikbaar met de fiets 

+ goed bereikbaar vanaf de Rijksweg 

- Skeelerbaan: verkleinen, verplaatsen of opheffen?  

- IJsbaan:: verkleinen, verplaatsen of opheffen? 

- Kiss&ride op locatie organiseren 

- Op 500m afstand van sporthal via fiets-/looppad. 

- Voor autobereikbaarheid moet men gevoelsmatig het dorp uit 

- Bestemming sport en groen moet aangepast worden naar bestemming maatschappelijk 
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Onderwijs 

+ voldoende ruimte om een gebouw van grotendeels 1 laags te realiseren  

+ voldoende ruimte om de schoolpleinen zonnig te oriënteren met voldoende groen 

+ goede bereikbaarheid vanaf de Rijksweg 

+ op loopafstand van de sporthal (450m) 

- Locatie ligt niet centraal in dorp 

- geen directe (droge) verbinding met de sporthal, 

- goede afspraken over vrachtwagen parkeren maken 

Milieu 

- geluid vanaf de Rijksweg? (Fontein nu geen last); nader te onderzoeken 

Economisch  

Skeelerbaan verplaatsen of verkleinen    EUR PM 

IJsbaan verplaatsen of verkleinen    EUR (in alle opties hetzelfde) 

kleedruimte IJsbaan verplaatsen (afkoop?)3  EUR PM 

Fiets-/voetpad openstellen voor verkeer4   EUR PM 

Bouwrijp maken locatie     EUR PM 

Plankosten       EUR (in alle opties hetzelfde) 

Nieuwbouw onderwijs     EUR (in alle opties hetzelfde) 

 

Risico’s 

➢ Bestemmingsplanwijziging nodig, bezwaren kunnen planning nieuwbouw beïnvloeden 

➢ Gebouw is eigendom van IJsvereniging Kaakheem,  

➢ Bezwaren van omwonenden i.vm. vrij uitzicht 

➢ Aanpassen van de ijs- en skeelerbaan 

➢ Indien nodig/mogelijk het op schooltijden openstellen van de Sportlaan voor auto’s. 

  

                                                             

3 De kleedruimte is eigendom van de ijsvereniging Kaakheem.  

4 Nader onderzoeken of dit nodig en/of mogelijk is 
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Locatie Tiggelhal, Sportlaan 
 

 

De locatie voor de Tiggelhal beslaat niet alleen de Tiggelhal maar ook de voorliggende 

parkeervoorziening en het achterliggende trainingsveld. Deze zijn nodig om te voldoen 

aan de ruimtebehoefte. De parkeervoorzieningen voor de sportfaciliteiten kunnen ook 

worden gebruikt voor het Kindcentrum. Op deze locatie zijn twee hoofd varianten 

mogelijk, met daarop vele sub varianten.  

Optie 1; versterking sporthal 
Versterking van de bestaande sporthal houdt in dat de sporthal blijft staan op de huidige 

locatie en dat de school zich om de hal heen zal moeten passen. Contact tussen 

gebouwen en pleinen en de presentatie van het Kindcentrum zijn hierin 

aandachtspunten. Wanneer een groot deel van het Kindcentrum achter de sporthal wordt 

gesitueerd zal er gekeken moeten worden naar de bereikbaarheid van het centrum voor 

hulpdiensten. Uit overleg blijkt dat met name voor Kids2b de afstand acceptabel is. De 

gebruikers geven aan dat een school voor of in delen om de Tiggelhal geen optie is. 

Stedebouwkundig en verkeer 

+ Locatie ligt centraal in het dorp 

+ Combinatiegebruik van de al aanwezige parkeervoorzieningen voor de sportfaciliteiten 

 

- Op zoek naar nieuwe locatie trainingsveld, bijvoorbeeld op deel van Skeelerbaan 

- Sporthal beperkt realisatie optimaal Kindcentrum. 

- Door plaatsing op perceel zijn in diverse modellen beperkingen. Denk hierbij aan       
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presentatie, contact schoolgebouw- plein, bereikbaarheid auto/ hulpdiensten, etc. 

- Geen zichtlocatie i.v.m. aanwezigheid sporthal 

- Bestemming sport moet aangepast worden naar bestemming maatschappelijk 

Onderwijs 

+ goede bereikbaarheid met fiets en auto vanuit het dorp 

+ school en sporthal kunnen direct met elkaar worden verbonden 

- beperkingen voor gebouw en speelpleinen door de beperkte breedte van de kavel 

- grotendeels 1 laags niet mogelijk 

- achter de sporthal niet zichtbaar 

Milieu 

- in deze fase nog geen bijzonderheden te beschrijven; nader te onderzoeken 

Economisch 

Trainingsveld verplaatsen (nodig?)    EUR PM 

IJsbaan verplaatsen of verkleinen ivm trainingsveld EUR PM (in alle opties hetzelfde) 

Tiggelhal verstevigen     EUR bekostiging door NAM 

Bouwrijp maken locatie     EUR PM 

Plankosten       EUR PM (in alle opties hetzelfde) 

Nieuwbouw onderwijs     EUR PM (in alle opties hetzelfde) 

Risico’s 

➢ Bestemmingsplanwijziging nodig, bezwaren kunnen planning nieuwbouw beïnvloeden 

➢ Onduidelijkheid over hoogte en tijdstip vergoeding van de NAM 

➢ Project wordt groter en kent daarmee een langere doorlooptijd, conflict met 

scholenprogramma. 

➢ Trainingsveld achter de Tiggelhal vervalt of moet verplaatst worden. 

➢ Aanpassen van de ijs- en skeelerbaan ivm aanpassing trainingsveld. 

 

Optie 2; nieuwbouw sporthal 
De tweede variant houdt sloop en nieuwbouw van de Tiggelhal in. De sporthal kan samen 

met het nieuwe Kindcentrum een multifunctionele accommodatie worden die mogelijk 

zelfs vanuit beheer gecombineerd kan worden met het naastgelegen dorpshuis. Door de 

sloop kan er vrij worden gekeken naar een goede inpassing van de gebouwen ten 

opzichte van omgeving, pleinen en andere aspecten. 

Een tussenvariant is te bedenken waarbij eerst een nieuwe sporthal wordt gerealiseerd 

vóórdat de oude sporthal gesloopt wordt. Voordeel hiervan is dat er geen vervanging 

voor de sporthal gezocht hoeft te worden. De huidige Tiggelhal ligt op een dusdanige 

positie op de kavel dat het nog steeds beperkend kan zijn voor een optimale inpassing. 

Of het nieuwe Kindcentrum zal in meerdere fases gerealiseerd moeten worden. 

Stedebouwkundig en verkeer 

+ Locatie ligt centraal in het dorp 

+ Combinatiegebruik van de al aanwezige parkeervoorzieningen voor de sportfaciliteiten 
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+ Representatief gebouw 

+ Nieuwe sporthal biedt kansen voor duurzaamheid (lagere exploitatiekosten) 

- Op zoek naar nieuwe locatie trainingsveld, bijvoorbeeld op deel van Skeelerbaan 

- Tijdelijke huisvesting sporthal 

- Bestemming sport moet aangepast worden naar bestemming maatschappelijk 

Onderwijs 

+ goede bereikbaarheid met fiets en auto vanuit het dorp 

+ school en sporthal kunnen direct met elkaar worden verbonden 

+ Representatief gebouw 

Milieu 

- in deze fase nog geen bijzonderheden te beschrijven; nader te onderzoeken 

Economisch 

Trainingsveld verplaatsen (nodig?)    EUR PM 

IJsbaan verplaatsen of verkleinen ivm trainingsveld EUR PM (in alle opties hetzelfde) 

Tiggelhal nieuwbouw (inclusief vergoeding NAM)5 EUR 3.900.000,- 

Boekwaarde Tiggelhal     EUR 600.000,- 

Tijdelijke huisvesting      EUR PM 

Bouwrijp maken locatie     EUR calculatie IGG november 

Plankosten       EUR PM (in alle opties hetzelfde) 

Nieuwbouw onderwijs     EUR PM (in alle opties hetzelfde) 

Risico’s 

➢ Bestemmingsplanwijziging nodig, bezwaren kunnen planning nieuwbouw beïnvloeden 

➢ Onduidelijkheid over hoogte en tijdstip vergoeding van de NAM 

➢ Project wordt groter en kent daarmee een langere doorlooptijd, conflict met ambitie 

stuurgroep 

➢ Trainingsveld achter de Tiggelhal vervalt of moet verplaatst worden. 

➢ Aanpassen van de ijs- en skeelerbaan ivm aanpassing trainingsveld. 

➢ Hogere investering nodig ivm nieuwbouw sporthal 

Optie 3; tussenvarianten 
Er zijn varianten denkbaar om nieuwbouw van de Tiggelhal op termijn mogelijk te maken 

en de risico’s in het project te verminderen. Deze opties kunnen na de locatiekeus verder 

uitgediept worden.  

3.1 Tiggelhal gefaseerd slopen 

3.2 Tiggelhal nieuw bouwen op locatie IJs- en Skeelerbaan 

  

                                                             

5 Zie notitie investering nieuwbouw Tiggelhal dd 26-9-2017 
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Overzicht score locaties 
Bovenstaande voor en nadelen zijn in figuur 1 samengevoegd in een matrix. 

 

FIGUUR 1 

Tijdlijn project 
In de samenwerking overeenkomst hebben de schoolbesturen, Kids2B en de Gemeente 

naar elkaar het streven uitgesproken dat het nieuwe schoolgebouw binnen 5 jaar, te 

rekenen vanaf 1 juli 2016, in gebruik genomen zal worden.  

De opdracht vanuit scholenprogramma is echter ingebruikname van het Kindcentrum 

voor 1 januari 2020. Dit is een stevige ambitie gezien de keuzes die nog gemaakt 

moeten worden. Enerzijds vanuit de ontwerpfase om in samenwerking tussen de 

schoolbesturen en kinderopvang een gedragen en toekomstbestendig ontwerp te maken. 

Maar anderzijds om een geschikte locatie bouwrijp te maken. Om hier toe te komen zal 

er in alle gevallen een bestemmingsplan wijziging moeten komen. Dit vraagt om een 

strakke sturing, zo dat er tijdig beheersmaatregelen genomen kunnen worden op vooraf 

ingeschatte risico’s. 

Om ingebruikname op 1 januari 2020 te halen, zijn de volgende (hoofd)mijlpalen te 

benoemen. Hierbij is nog geen rekening gehouden met aanpassing aan de sporthal of 

huisvesting ijsbaan. 

december 2017; Locatiekeus gereed  

december 2017; Programma van Eisen gereed  

december 2017;  College- en raadsbesluit locatie en voorbereidingskrediet 

Skeeler- IJsbaan Tiggelhal nieuwbouw Tiggelhal verstevigen Opmerking

Ruimtelijk / Stedebouwkundig

Eigendom +/- + + gebouw in eigendom van IJsvereniging Kaakheem

Kosten om kavel gereed te maken +/- +/- +/-

realiseerbaar binnen gestelde termijn +/- - +/- +/- afhankelijk van Kaakheem of NAM procedure

mogelijkheid tot veel groen + +/- -

ruimte voor schoolgebouw grotendeels 1 laag + - -

ruimte voor schoolgebouw 2 laag + + +/-

schoolplein op zon orientatie + +/- +/-

zichtbaarheid + + -

Planologisch

passend binnen bestemmingsplan - - - huidige bestemming is sport en groen

overige kaders zoals milieuzonering nog uit te zoeken

Bereikbaarheid

vanuit dorp +/- + +

met auto vanuit Rijksweg + +/- +/-

fietsers + + +

Kiss & Ride + + +/-

parkeren medewerkers + + +

busverbinding nog uit te zoeken

Omgeving

verleinen IJsbaan - - - bij locatie Skleerbaan eigendom Kaakheem afkopen

verkleinen Skeelerbaan - - - verkleinen

verplaatsen trainingsveld voetbal + - - + is niet nodig

tijdelijke huisvesting sporthal + - + + is niet nodig

Gebruiker

voldoende ruimte 2 schoolpleinen en groen + +/- -

directe verbinding met Sporthal - + +

maximaal 500meter van Sporthal + + +
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december 2017; Start selectieprocedure architect en overige adviseurs 

februari 2018; contracteren architect en overige adviseurs   

maart 2018  start bestemmingsplan procedure 

maart 2018  Voorontwerp gereed 

mei 2018  Definitief ontwerp gereed 

mei -juni 2018 Aanvraag uitvoeringskrediet (College + Raad) 

mei 2018  Aanvraag omgevingsvergunning bouw 

juli 2018  Aannemer (bouwteampartner) geselecteerd 

juli 2018   vast stelling bestemmingplan door de raad. 

oktober 2018  bestemmingsplan onherroepelijk 

november 2018 Uitvoering gereed ontwerp + tekenen aanneemovereenkomst 

december 2018 bouwrijp maken kavel gereed (sloop?) 

januari 2019  start bouw 

december 2019 oplevering bouw en terrein 

januari 2020  ingebruikname nieuwbouw 



LOCATIEONDERZOEK KINDCENTRUM TEN BOER 
CONCEPT        1 NOVEMBER 2017
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Inleiding
Ten Boer kampt met krimp waardoor ook de hoeveelheid 
schoolgaande kinderen daalt. Daarnaast speelt in de gemeente 
de aardbevingsproblematiek waardoor verschillende panden 
aangepast moeten worden omdat ze niet aardbevingsbestendig 
zijn. Ook de drie scholen in het dorp Ten Boer zullen versterkt of 
gesloopt moeten worden.

Doelstelling
In dit onderzoek gaan we op zoek naar een mogelijke nieuwe 
locatie voor twee basisscholen in Ten Boer, namelijk De Huifkar 
en De Fontein. De scholen willen zich vestigen in één nieuw 
gebouw, samen met kindvoorzieningen. Het doel is om de (on)
mogelijkheden van verschillende locaties inzichtelijk te maken.

Aanleiding
Het dorp Ten Boer heeft drie basisscholen. De Fontein, De 
Huifkar en De Poort. In De Huifkar zijn naast de school ook een 
kinderdagverblijf en een BSO gevestigd. 

Uit de bouwkundige inspecties die zijn gedaan door VIIA blijkt 
dat geen van de scholen in de gemeente aardbevingsbestendig 
is en dat er versterkingsmaatregelen nodig zijn. Naar aanleiding 
van de inspectie zijn de zogenaamde hoog risico gebouwele-
menten direct na vaststelling verwijderd of verstevigd waardoor 
de scholen voor nu veilig zijn om te gebruiken. Op termijn zullen 
alle scholen moeten voldoen aan de richtlijnen voor aardbe-
vingsbestendig bouwen.

In de zomer van 2017 is er een samenwerkingsovereenkomst 
(SOK) getekend waarin de schoolbesturen van VCPONG, 
Stichting Marenland, Kids2B, Gemeente Ten Boer en de NAM 
hebben afgesproken om vervangende nieuwbouw te realiseren 
voor de Huifkar en de Fontein. Dit wordt een Kindcentrum waar-
in de scholen haar eigen identiteit zullen behouden en waar ook 
de kinderopvang Kids2B een plek zal krijgen. De huisvesting 
van De Poort zal versterkt worden.

Aan de basis van de transitievoorstellen liggen drie met elkaar 
samenhangende integrale uitgangspunten. Het gaat hierbij om:
• Toekomstbestendigheid; krimpproof, aardbevingsbestendig 

en bijdragen aan de leefbaarheid van dorpen en wijken
• Hoge onderwijskwaliteit: ontwikkelingen op het gebied van 

speciale zorg, gebruik van ICT en integrale kindcentra vra-
gen een aangepaste functionaliteit van gebouwen die niet 
altijd binnen de bestaande panden kan worden gerealiseerd. 

• Hoge gebouwkwaliteit; goed binnenklimaat, duurzaamheid 
van het gebouw en de energieprestatie. 
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Criteria
Welke criteria zijn van ruimtelijk belang voor de locatiekeuze 
van de twee-onder-ééndakschool in Ten Boer?
• Ligging
 - Centrale ligging verkleint de gemiddelde afstand voor  
 gebruikers
 - Ligging ten opzichte van belangrijke verkeerstructuren:  
 de Stadsweg, Gaykingastraat en de N360. Het is niet   
 wenselijk dat de school aan één van deze drukke   
 verkeerswegen komt te liggen
 - Binnen de bebouwde kom?
• Bereikbaarheid
	 -	Goede	bereikbaarheid	voor	voetgangers,	fietser 	en			
 auto’s
• Stedenbouwkundige kaders
• Locatie
 - Huidig gebruik van het perceel en wat voor ingrepen  
 zijn noodzakelijk om de locatie geschikt te maken voor  
 de nieuwe invulling? (tijdelijke huisvesting, sloop,   
 verplaatsing van andere bestaande functie)
 - Omgeving bebouwing
 - Perceelgrootte, is de school inpasbaar op de locatie   
 (mogelijk met 2 bouwlagen)
 - Grondeigendom
 - Tijdelijke huisvesting school en kinderopvang
 - zichtbaarheid
• Aanwezigheid aanvullende voorzieningen
• Beleidskaders
 - Bestemmingsplan
 - Overige kaders zoals milieuzonering

Locatie achter de sporthal
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Diverse locaties met groottes

Vijverweide

De Huifkar

De Fontein

Stadsweg
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Hoofdvoetbalveld

Achter de 
sporthal

Sportlaan

Kunstgrasveld

Ijsbaan

Skeelerbaan

Dijkshorn

De Fontein

Stadsweg
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Ruimtebehoefte
Vanuit het (concept) Programma van Eisen komt naar voren 
dat de ruimtebehoefte voor de twee scholen en de kinderop-
vang 2795 m² bedraagt. Voor de buitenruimte is een behoefte 
van	1390	m².	Samen	met	het	fietsparkeren 	kiss&ride	en	ove-
rige parkeervoorzieningen wordt het ruimtebeslag ongeveer 
5000m². 

Potentiële plekken:
Op basis van verschillende factoren is er een quickscan ge-
maakt naar welke locaties in aanmering zouden kunnen komen 
voor de huisvesting van het Kindcentrum. Eigendom en grootte 
waren hierbij de eerste criteria op basis daarvan kwam het on-
derstaande lijstje naar voren.

        Oppervlakte  grondeigenaar
- Locatie van de huidige school De Huifkar 6900(+2000)  gemeente/school
- Locatie van huidige school De Fontein  4400   school
- Dijkshorn      passend   gemeente
- Stadsweg      passend  gemeente
- Hoofdvoetbalveld     9500   gemeente
- Kunstgrasveld     12.000  gemeente
- Vijverweide      5800   gemeente
- Achter de sporthal     4700   gemeente
- Sportlaan      10.500  gemeente
- Ijsbaan      8600   gemeente
- Skeelerbaan/aan Riekele Prinsstraat  10.500  gemeente
 
De voorkeur gaat uit naar het bouwen van een Kindcentrum 
op een nieuwe locatie. Met deze wens vallen zowel de locatie 
van De Huifkar als De Fontein af. Ook is geopperd dat we een 
nieuw Kindcentrum in Dijkshorn kunnen realiseren. De grond 
is op dit moment nog beschikbaar en de locatie is optimaal in 
te richten. Maar op dit moment verloopt de verkoop van bouw-
grond goed en gaat de voorkeur uit naar het verder uitleggen 
van woningen. De locatie ten noorden van de Stadsweg ligt 
allereerst áán de Stadsweg waardoor er veel extra verkeer 
op deze route wordt gegenereert. In de ogen van veel omwo-
nenden wordt de weg als onveilig ervaren. Daarnaast ligt het 
gebied buiten het dorp en is het de vraag of dit planologisch op 
korte termijn realiseerbaar is. 

Zowel bij het hoofdvoetbalveld als het kunstgrasveld zijn re-
cent	flink 	investeringen	gedaan;	er	is	een	nieuwe	hoofdtribune	
gerealiseerd en het kunstgrasveld is nog niet zolang geleden 
aangelegd.Om deze redenen zijn deze twee poteniële locaties 
in het voorgaande proces afgevallen.  
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Een belangrijk aspect voor een school is bereikbaarheid en 
representativiteit. Wanneer de school op de Ijsbaanlocatie of de 
Sportlaan wordt gerealiseerd is het Kindcentrum in de huidige 
situatie niet bereikbaar per auto. Er zullen daarom maatregelen 
getroffen moeten worden. Ook ligt de school op een achteraf-
plek en ligt verstopt achter sportvelden, Tiggelhal en woningen. 
Ruimtelijk gezien geen geschikte plek voor een Kindcentrum. 
Uiteindelijk blijven er nog 3 locaties over: op of om de Tiggelhal, 
aan de Riekele Prinsstraat op de Skeelerbaan en de Vijverwei-
de. 

Hinderzonering
Na de eerste ronde zijn 3 locaties verder uitgewerkt. Hinderzo-
nering en inpassing zijn nader bekeken. 
Een nieuwe school  kan veel geluidshinder opleveren voor om-
liggende woningen. Daarom ligt er een planologisch gezien een 
zone rondom scholen van 30m waarbinnen zich bestemmings-
plantechnisch geen bouwvlak mag liggen met de bestemming 
wonen. In de uitwerking is de omgeving vanuit de woningen 
bekeken. Per deelgebied is er rondom de bouwvlakken binnen 
de bestemming wonen een zone van 30m getekend waarbin-
nen geen schoolactiviteiten zich mogen bevinden. Dit gaat niet 
alleen om de pleinen maar ook om de schoolgebouwen. 
Vanuit milieukundig oogpunt zijn er voor nu geen onoverko-
menlijke hinderzoneringen te verwachten. Wel zullen er, bij de 
procedure voor het wijzigen van het bestemmingsplan, verschil-
lende onderzoeken uitgevoerd moeten worden zoals de effec-
ten van geluidhinder vanaf de N360. Mogelijke hinder is naar 
verwachting op te lossen met bouwkundige maatregelen. 

Voor locatie Vijverweide zijn de woningen een ernstige beper-
king, dit is ook te zien op het onderstaande kaartje. Daarom is 
deze locatie niet meer verder uitgewerkt. 

375 m

Perceel

Hinderzone van 30m rondom 
omliggende woningen

Zichtbaarheid vanuit omge-
ving

Belangrijkste �etsroute

Belangrijkste autoroute

Medewerkersparkeren

Kiss&ride

Legenda

Afstand tot bushalte

Vijverweide met hinderzonering
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Bij het realiseren van een nieuwe school hoort ook het reali-
seren van parkeeroplossingen. Medewerkers en bezoekers 
moeten hun auto kwijt kunnen zonder overlast in de buurt te 
veroorzaken. Daarnaast zijn er nog de ouders die hun kind 
komen brengen met de auto. Jonge schoolgaande kinderen en 
kinderen die naar de kinderopvang gaan worden in het gebouw 
afgezet waardoor de ouders voor korte tijd moeten parkeren. 
Deze	kiss&ride	is	vooral	bedoelt	om	zo	snel	mogelijk	het	kind	af	
te kunnen zetten en doorstroming is hierbij belangrijk. 
Deze twee manieren van parkeren stellen voor een deel ver-
schillende eisen aan de parkeeroplossingen. Voor beide gelden 
ook andere normen.
Globaal is de parkeeropgave voor het Kindcentrum 22 parkeer-
plaatsen	voor	medewerkers	en	52	voor	kiss&ride.	

Dit laatste kan in de vorm van een traditionele parkeerplaats 
maar zou ook op een creatieve manier opgelost kunnen worden 
zoals in Enschede. 

Wanneer we deze berekening loslaten op de scholen dan ko-
men we op 42 plekken. Kids2be geeft aan 8-10 plaatsen nodig 
te	hebben.	Het	totaal	ligt	dan	op	52	kiss&ride	plekken.	

Parkeren

creatieve oplossing kiss&ride in Enschede
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Achter de sporthal

Ligging
Deze locatie ligt relatief centraal in Ten Boer. De plek ligt niet 
aan een belangrijke autostructuur maar ligt wel vlakbij de be-
langrijkste	fietsrout 	tussen	Dijkshorn	en	het	centrum.	

De school heeft geen prominente en zichtbare plek in het dorp, 
het ligt eerder een beetje achteraf. De plek ligt binnen de be-
bouwde kom van Ten Boer. 

Bereikbaarheid
Door de centrale ligging zal de gemiddelde afstand die ouders 
en	kinderen	moeten	aflegge 	beperkt	zijn.	Wel	moeten	veel	kin-
deren 1 of 2 drukke straten oversteken voordat ze bij de school 
zijn. Kinderen die van buiten het dorp komen hoeven niet het 
hele dorp door om bij de school te komen. 

De school is per auto in de huidige situatie niet bereikbaar. De 
parkeerplaats van de sportvoorzieningen is in de huidige situ-
atie de plek waar je het dichts bij de locatie kan komen met de 
auto. 
Dit is ook alleen bereikbaar via de Blinkerdlaan. Met de auto 
hoef je niet een woonbuurt door om bij de school te komen. Er 
zal wel een mogelijkheid gemaakt moeten worden waardoor 
een auto bij de locatie kan komen. 
Voor de sporthal liggen veel parkeerplaatsen die overdag niet 
of nauwelijks gebruikt worden. Met de situering van de school 
achter de sporthal kunnen de parkeervoorzieningen dubbel 
worden gebruikt, eventueel met een aantal kleine aanpassingen 
voor	optimaal	gebruik	ten	behoeve	van	de	Kiss&ride.	Tenzij	de	
parkeervoorzieningen dichter bij de school wenselijk zijn, dan 
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zullen er nog andere voorzieningen moeten worden aangelegd.
Voor	fietser 	van	Dijkshorn	is	de	school	goed	bereikbaar	via	het	
fietspa 	Sportlaan	tussen	de	Riekele	Prinsstraat	en	de	sporthal.	

Stedenbouwkundige kaders
De school kan zich op deze locatie in de huidige situatie niet of 
nauwelijks presenteren naar buiten toe. Het zit verstopt achter 
de sporthal en ook ingeklemd tussen andere sportfaciliteiten. 
Alleen	de	fietsrout 	tussen	Dijkshorn	en	het	centrum	van	Ten	
Boer is de link met de openbare ruimte. 

Locatie
Op deze locatie ligt nu een trainingsveld. Het is de vraag of er 
voor deze functie een nieuwe locatie gezocht moet worden. Op 
de locatie staat geen bebouwing die gesloopt moet worden. 

Het trainingsveld ligt helemaal ingeklemd tussen sportvoorzie-
ningen. Het grenst aan het zwembad, de sporthal, de ijs- en 
skeelerbaan en het kunstgrasveld. Aan de noordzijde ligt een 
hoekje met achtertuinen die relatief dicht bij de plek liggen. 
De bouw van een nieuwe school op deze locatie zorgt ervoor 
dat er geen tijdelijke huisvesting nodig is. De huidige school-
gebouwen met kinderopvang kunnen in gebruik blijven tot de 
nieuwbouw klaar is. 

Het perceel is groot genoeg om te voorzien in de ruimtebehoef-
te van de twee-onder-ééndakschool met kinderopvang. 

Het perceel is in eigendom van de gemeente Ten Boer.

Nabijheid andere (aanvullende) voorzieningen
Zoals al eerder genoemd ligt de school, wanneer hij wordt gesi-
tueerd op deze plek, ingeklemd tussen verschillende sportvoor-
zieningen. De sporthal ligt aangrenzend en ook de sportvelden 
en andere faciliteiten. 

Beleidskaders
De locatie valt binnen het bestemmingsplan Dorpskern Ten 
Boer. De locatie heeft de bestemming Sport met een archeo-
logische waarde 2. De functie onderwijs met de bijbehorende 
bouwwerken kunnen niet zomaar worden gehuisvest op deze 
locatie. 

In het kader van goede ruimtelijke ordening moet er tussen de 
school en de gevels van woningen (bouwvlak) een zone van 
30 meter worden aangehouden omdat  een school een hinder-
veroorzakende functie is. Het geluidsaspect is daarbij bepalend 
voor de aanbevolen afstand. Onder school worden niet alleen 
pleinen verstaan maar ook de klaslokalen. 
Rondom categorie 2 bedrijven ligt ook een contour van 30 m 
voor gevoelige objecten zoals scholen.
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Deze locatie heeft het voordeel dat het gebruik kan maken van 
de bestaande parkeerfaciliteiten van de sportvoorzieningen. 
Maar deels moeten er ook nieuwe faciliteiten worden aangelegd 
wanneer de school achter de sporthal wordt gesitueerd. 

Maar de school is niet zichtbaar, het ligt achter de Tiggelhal. 
Een kans, maar tevens ook een heel grote uitdaging is het om 
te kijken of de Tiggelhal niet opgenomen kan worden in de 
nieuwe bebouwing van de school. De hal zal dan naar voren 
gehaald moeten worden in relatie tot de versterkingsopgave. 

De Tiggelhal ligt dusdanig op de kavel dat er goed aan ontwor-
pen moet worden om de hal op te nemen in de school maar 
dat de hal ook kan functioneren als zelfstandige locatie. Dit is 
ruimtelijk gezien een behoorlijke opgave, misschien zelfs onmo-
gelijk. 

Daarnaast speelt hierbij dat de Tiggelhal binnen de aardbe-
vingsproblematiek naar voren gehaald moeten worden. Er moet 
eerder een uitspraak gedaan worden over de maatregelen die 
getroffen moeten worden om het pand aardbevingsbestendig te 
laten zijn



12

Fi
et

sr
ou

te
 

P

P

P

P

Voorstel projectlocatie

Deze zijden aansluiten op het groene karakter van 
de aangrenzende locaties (sport en zwemmen)

Kans om fietsroute en entree aantrekkelijk te 
maken, door nieuwbouw hier naartoe te richten 
(geen/weinig bergingen, parkeren en actief pro-
gramma)

Entrees (ergens langs deze zijdes) toegankelijk 
voor fiets en voetganger

Mogelijkheid autoverbinding voor noodgevallen

Parkeervoorzieningen mogelijk te delen met be-
staande sportverenigingen en zwembad.  P

Legenda
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Nadere uitwerking
Wanneer het nieuwe kindcentrum wordt gesitueerd rondom de 
Tiggelhal kunnen de parkeermogelijkheden van de sportfacilitei-
ten dubbel worden gebruikt. Bij de uitwerking op deze plek heeft 
het de voorkeur dat het gebouw zich oriënteert op de parkeer-
plaats. 
Er zijn een aantal opties bekeken zoals het handhaven van 
de sporthal en daaromheen een nieuw kindcentrum bouwen, 
eerste een nieuwe sporthal bouwen om vervolgens een nieuw 
kindcentrum met sporthal te bouwen óf de sporthal wordt eerst 
gesloopt zodat de plek vrij is om een ideaal kindcentrum, ge-
combineert met de sporthal te realiseren. 
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Handhaven bestaande sporthal
Wanneer de sporthal wordt gehandhaafd betekend het dat het 
kindcentrum zich moet schikken rondom de Tiggelhal. Bij voor-
keur presenteert het centrum zich aan de parkeerplaats maar 
hierdoor ontstaat er wel een situatie waarin de pleinen en het 
fysieke gebouw worden gescheiden door de sporthal. Vanuit de 
school is er geen direct uitzicht op het plein. Het centrum posi-
tioneren rondom de Tiggelhal is een architectonische uitdaging 
en ook hier speelt de vraag hoe je vanuit het gebouw zicht hebt 
op de pleinen. 
Het centrum kan ook achter de hal worden gesitueerd maar dit 
heeft niet de voorkeur in verband met representatie.  Bereik-
baarheid is hier ook een issue. 

school tegen de sporthal, aan de voorzijde. Zicht op het spelen is vanuit het gebouw niet of nau-
welijks mogelijk
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school achter de sporthal

school rondom de sporthal

school rondom de sporthal
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spelen

Sloop en nieuwbouw bestaande sporthal. 
Sloop en nieuwbouw geeft veel kansen voor het ontwikke-
len van een ideaal Kindcentrum met daaraan gekoppeld de 
sporthal. Het centrum kan zich in alle modellen positioneren 
aan de parkeerplaats. Nadeel is dat er een tijdelijke sportvoor-
ziening gerealiseerd moet worden. Er is een tussenvariant 
mogelijk waarbij de sporthal blijft staan totdat er een nieuwe hal 
is gerealiseerd. Een nadeel hierbij is dat er een fasering in de 
bouw nodig is en de school beperkt wordt of dat de plek niet op 
de meest gunstige manier kan worden ingericht. 

eerst sloop, daarna volledige nieuwbouw
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eerst sloop, daarna volledige nieuwbouw

eerst nieuwbouw sporthal gevolgd door bouw kindcentrum

eerst sloop, daarna volledige nieuwbouw
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Skeelerbaan/ Riekele Prinsstraat

Ligging
Deze locatie ligt decentraal in Ten Boer, het ligt op de grens van 
het woongebied Dijkshorn en het bedrijventerrein. 
De school ligt niet aan een belangrijke verkeersstructuur.

De school heeft geen prominente en zichtbare plek in het dorp, 
het ligt eerder een beetje achteraf. De plek ligt binnen de be-
bouwde kom van Ten Boer. 

Bereikbaarheid
Door de ligging ten opzichte van de rest van het dorp moeten 
veel	kinderen	en	ouders	gemiddeld	een	grote	afstand	afleggen 	
Ze moeten, om bij de school te kunnen komen, 1 of 2 drukke 
straten oversteken. Wanneer je met de auto naar de school 
gaat moet je altijd over het bedrijventerrein of de Nijverheids-
weg. Ouders moeten, wanneer ze met de auto naar de school 
gaan, eerst het dorp “uit” voordat ze hun kind bij school kunnen 
brengen. 

De school kan goed worden gesitueerd aan de Riekele Prins-
straat. Deze straat kan via de woonbuurt ontsloten worden op 
de Stadsweg, maar het meeste autoverkeer voor de school zal 
via de Nijverheidsweg gaan. In beide gevallen voert de route 
eigenlijk	buiten	het	dorp	om.	Voor	het	fietse 	is	het	gebied	beter	
aangesloten	op	het	dorp.	De	doorgaande	fietsrout 	over	de	
Sportlaan geeft een directe verbinding tussen de Riekele Prins-
straat en het centrum van Ten Boer. 

Tegenover de schoollocatie ligt een parkeerterrein voor vracht-
wagens.	Parkeervoorzieningen	voor	auto’s	en	een	kiss&ride	zijn	
op	dit	moment	niet	aanwezig.	Een	vrijliggende	fietsrout 	vanaf	
n360	is	wenselijk	en	de	vraag	is	of	de	schoolgaande	fietser 	
niet	conflictere 	met	de	vrachtwagens	op	de	vrachtwagenpar-
keerplaats. 
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Stedenbouwkundige kaders
De school heeft op deze plek een duidelijke hoofdentree die 
gesitueerd is aan de Riekele Prinsstraat. Op deze plek is een 
school in 2 bouwlagen ruimtelijk gezien wenselijk om zo een 
smoel te krijgen aan de Riekele Prinsstraat. 

Locatie
Op de locatie is nu de ijsbaan en skeelerbaan gesitueerd. Ook 
staat er op het perceel een gebouwtje dat wordt gebruikt als 
verenigingsgebouw van de skeeler- en ijsbaan. Op de hoek van 
het perceel, aan de Riekele Prinsstraat staat ook een trafohuisje. 
De wens is dat deze wordt verplaats maar op deze plek lijkt het 
huisje inpasbaar. 

De ijs- en skeelerbaan grenst aan sportvelden, bedrijvigheid en 
een woongebied. Aan de overzijde van de straat ligt een archeo-
logisch waardevol gebied waar een vrachtwagenparkeerplaats 
op gesitueerd is. 
De bouw van een nieuwe school op deze locatie zorgt ervoor dat 
er geen tijdelijke huisvesting voor de school nodig is. De huidige 
schoolgebouwen met kinderopvang kunnen in gebruik blijven tot 
de nieuwbouw klaar is. De vraag is of er een nieuwe locatie voor 
de skeelerbaan gezocht moet worden.

Het perceel is groot genoeg om te voorzien in de ruimtebehoefte 
van de twee-onder-ééndakschool met kinderopvang. 

Het perceel is in eigendom van de gemeente Ten Boer, met uit-
zondering van het gebouw. Deze is eigendom van ijsvereniging 
Kaakheem
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Voorstel projectlocatie

Deze zijde aansluiten bij kleinschalige karakter van 
de woonwijken

Kans om fietsroute en entree aantrekkelijk te 
maken, door nieuwbouw hier naartoe te richten 
(geen/weinig bergingen, parkeren en actief pro-
gramma)

Fietsroute

Entreezijde

Parkeervoorzieningen kunnen tussen de bestaan-
de kavels en nieuwe kavels onopvallend worden 
ingepast. Ook is een kiss en ride voorziening hier 
goed in te passen, waarbij de ruimte de overige 
tijd ook als plein kan dienen.

Door aan één van beide zijdes net uit de rooilijn 
(tussen omliggende bebouwing) uit te springen is 
de nieuwe school duidelijk zichtbaar, en vormt het 
een nieuwe entree voor de wijk, kan ook door 

P

Legenda randvoorwaarden

Nabijheid andere (aanvullende) voorzieningen
Wanneer de school op deze locatie gesitueerd zal worden ligt 
het op loopafstand van verschillende sportvoorzieningen. De 
kinderen hoeven niet over een autostraat naar de faciliteiten 
maar kunnen gebruik maken van de autoloze Sportlaan. Naast 
het voordeel voor de veiligheid van de kinderen is het autover-
bod ook een beperking voor de plek. In de nadere uitwerking 
moet worden bekeken of de Sportlaan (beperkt) opengesteld 
kan worden voor autoverkeer. De sporthal ligt op ongeveer 
450m van het centrum. 

Beleidskaders
Een school past niet binnen de bestemmingen Sport en Groen. 
En ook een nieuw gebouw past niet zomaar op deze locatie.

In het kader van goede ruimtelijke ordening moet er tussen de 
school en de gevels van woningen (bouwvlak) een zone van 
30 meter worden aangehouden omdat  een school een hinder-
veroorzakende functie is. Het geluidsaspect is daarbij bepalend 
voor de aanbevolen afstand. Onder school worden niet alleen 
pleinen verstaan maar ook de klaslokalen. 
Rondom categorie 2 bedrijven ligt ook een contour van 30 m 
voor gevoelige objecten zoals scholen.

Om op deze locatie een school te kunnen realiseren zal het 
gebouw van de ijsvereniging verplaatst of gesloopt moeten wor-
den. En ook wordt de ijsbaan en skeelerbaan kleiner. 

De N360 kan invloed hebben op het gebouw in verband met 
geluidhinder. Dit is technisch goed oplosbaar. 
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Legenda randvoorwaarden

Nadere uitwerking
In de uitwerking van de Skeelerbaan zijn een aantal punten van 
belang. We zien kansen om (een deel van) medewerkersparke-
ren op te lossen op de vrachtwagenparkeerplaats. Op de kavel 
kunnen	de	voorzieningen	voor	de	kiss&ride	op	verschillende	
manieren worden ingepast. 
De school kan zich presenteren aan de Riekele Prinsstraat, 
de hoofdentree bevindt zich aan deze zijde en hier bestaat de 
bebouwing uit twee bouwlagen. Langs de Sportlaan kunnen 
andere gevels en mogelijk andere entrees gesitueerd worden. 
Het terrein aan de zijde van de N360 kan worden benut voor 
het spelen. Hier staan in de huidige situatie een aantal bomen 
die opgenomen kunnen worden in het plan.

De grootte van de locatie kan aangepast worden op de ruimte-
behoefte.  

model waarin deel van parkeren is opgelost op de vrachtwagenpar-
keerplaats en een deel op eigen terrein
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dubbelgebruik
kiss en ride 
en spelen

Mogelijkheid
skeelerbaan/ijsbaan
aan te sluiten 
bij schoolplein

spelen
in groen

22 P.
medewerkers

vrachtparkeerplaats
afkoppelen van 
riekele prinsstraat

Voorbeeld uitwerking locatie Skeelerbaan

Hoofdentree van Kindcentrum aan de Riekele Prinsstraat, 
kiss&ride	organiseren	rondom	de	school	bijvoorbeeld	op	een	
creatieve manier, medewerkersparkeren kan zowel op de 
vrachtwagenparkeerplaats als aan de rand van de locatie, te-
gen de bedrijvenzone aan, het aanwezige groen gebruiken als 
spelaanleiding. 

Uitwerking Skeelerbaan
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dubbelgebruik
kiss en ride 
en spelen

Mogelijkheid
skeelerbaan/ijsbaan
aan te sluiten 
bij schoolplein

spelen
in groen

22 P.
medewerkers

vrachtparkeerplaats
afkoppelen van 
riekele prinsstraat

Voorbeeld van bouwvolume

Volume bestaat uit meerdere aan elkaar gekoppelde elementen 
die op de Riekele Prinsstraat en Sportlaan gericht zijn. 

 74 P.
en overmaat
voor vrachtwagens

spelen

spelen

Mogelijkheid
skeelerbaan/ijsbaan
aan te sluiten 
bij schoolplein

spelen
in groen

model met al het parkeren op de vrachtwagenparkeerplaats
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Brede School in Brummen    

VOORGEVEL VANUIT HET OOSTEN 

programma  
Multifunctioneel ge-
bouw, dat onderdak 
biedt aan: een 11 
klassige  
basisschool, een  
peuterspeelzaal, kan-
toren voor  
gezondheidszorg en 
een gymzaal/ annex 
speelzalen. 
 
opdrachtgever 
Gemeente  
Brummen 
 
ontwerp 
2007 
 
uitvoering 
2008-2009 
 
oplevering 
november-2009 
 
Bruto  
vloeroppervlak 
2010m2 
 
Aanneemsom  
excl. BTW 
Ca. € 2.300.000,- 
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uitvoering 
2008-2009 
 
oplevering 
november-2009 
 
Bruto  
vloeroppervlak 
2010m2 
 
Aanneemsom  
excl. BTW 
Ca. € 2.300.000,- 

Natuur speelplaatsen/schoolpleinen

(gedeeltelijk) tweelaagse architectuur, met kleinschalig/groen karakter

Parkeren met groen karakter 
(door bijv. halfverharding te 
gebruiken en/of tussen de bomen)

Pingjum OBS Het Leech: 
hier is de oude sporthal aan nieuwbouw gekoppeld

Tijdens haal- en brengtijden een 
kiss&ride-plek,	daarbuiten	plek	om	
te spelen.

Referenties Skeelerbaan
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Plangebied Riekele Prinsstraat in Ten Boer, gemeente Ten Boer; archeologisch vooronderzoek: een bureauon-
derzoek en verkennend veldonderzoek  

RAAP-notitie 6282 / versie 1, 1 maart 2018 [3 ]   

1 Inleiding 

1.1 Administratieve gegevens 

• type onderzoek: een bureauonderzoek en verkennend veldonderzoek 

• bevoegde overheid: gemeente Ten Boer  

• onderzoekskader: omgevingsvergunning 

• datum veldonderzoek: 8 februari 2018 

• locatie: 

- ligging: het plangebied ligt in het noordoosten van Ten Boer, ten zuidoosten van de Sport-

laan en ten zuidwesten van de Riekele Prinsstraat. 

- plaats: Ten Boer 

- gemeente: Ten Boer 

- provincie: Groningen 

- oppervlakte plangebied: 0,76 hectare 

- kaartblad topografische kaart Nederland 1:25.000: 7E 

- centrumcoördinaten (X/Y): 252.930/588.902 

• afbakening onderzoekszone: direct rondom het plangebied  

• ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer: 4585787100  

• documentatie: De documentatie van het project wordt bij RAAP bewaard onder de projectcode 

TBRP en wordt met eventuele vondsten binnen een termijn van 2 jaar overgedragen aan het 

Noordelijk Archeologisch Depot te Nuis. 

 

1.2 Aanleiding en doelstelling 

In het plangebied zijn bodemingrepen gepland (zie § 2.5) die mogelijk bedreigend zijn voor even-

tuele archeologische resten. Het bestemmingsplan Dorpskern Ten Boer geeft aan dat voor het 

plangebied een dubbelbestemming Waarde-Archeologie 2 geldt. Hierbij moet archeologisch on-

derzoek worden uitgevoerd bij ingrepen groter dan 200 m2 en die dieper reiken dan 0,6 m-Mv. De 

doelstelling van het onderzoek is het vaststellen van de archeologische waarde van het terrein. 

Hiertoe is inzicht in de bodemopbouw en de gaafheid ervan van belang en dient te worden on-

derzocht of in het terrein archeologische resten aanwezig zijn. 

 

1.3 Onderzoeksvragen 

• Hoe ziet de bodemopbouw eruit; in welke mate is deze verstoord? 

• Bestaat er een kans op de aanwezigheid van archeologische vindplaatsen (wierdelagen) in het 

plangebied? Zo ja, wat is hiervan de aard, omvang, kwaliteit en datering? 

• Heeft dat gevolgen voor de archeologische verwachting? 

• Wordt archeologisch vervolgonderzoek geadviseerd? 
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1.4 Randvoorwaarden 

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de normen van de archeologische beroepsgroep. De Kwali-

teitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA, versie 4.0), beheerd door de Stichting Infrastructuur 

Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB; www.sikb.nl), geldt in de praktijk als norm. 

RAAP is gecertificeerd voor de protocollen  4001 Programma van eisen, 4002 Bureauonderzoek, 

4003 Inventariserend veldonderzoek (landbodems), onderdelen proefsleuven en overig, 

4004 Opgraven (landbodems) en 4006 Specialistisch onderzoek. 
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Archeologische perioden

P
re

h
is

to
ri

e

Tijdperk Datering

Tabel 1. Archeologische tijdschaal.

tabel1_standaard_Archeologisch_RAAP_2014

Paleolithicum
(Oude Steentijd)

Mesolithicum
(Midden Steentijd)

Neolithicum
(Nieuwe Steentijd)

Middeleeuwen

Nieuwe tijd

Recente tijd

Romeinse tijd

IJzertijd

Bronstijd

Laat

Midden

Vroeg

V
ro

e
g

Laat

Midden

Vroeg

Laat

Midden

Vroeg

Laat

Midden

Vroeg

Laat

Midden

Vroeg

Laat B

Laat A

A

B

C

C: Karolingische tijd

B: Merovingische tijd

A: Volksverhuizingstijd

D: Ottoonse tijd

- 1850

- 1945

- 1500

- 1250

- 1050

- 900

- 725

- 525

- 450

- 1650

- 270

- 70 na Chr.

- 15 voor Chr.

- 250

- 500

- 800

- 1100

- 1800

- 2000

- 2850

- 4200

- 4900/5300

- 6450

- 8640

- 9700

- 35.000

- 12.500

- 250.000

- 16.000

Midden

Jong A

Jong B

Oud

Laat

2 Bureauonderzoek 

2.1 Methode 

Het bureauonderzoek dient om een gespecificeerde archeologische verwachting op te stellen. 

Hiervoor worden verschillende bronnen gebruikt (zie literatuurlijst). Zie tabel 1 voor de daterin-

gen van de in deze notitie genoemde archeologische perioden.  
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2.2 Geomorfologie en bodem 

• landschappelijke ligging: De omgeving van Ten Boer maakt deel uit van het stroomgebied van 

de oude Fivel. De bovenloop hiervan ontsprong in een groot (hoog)veengebied. Verschillende 

kronkelige sloten in het gebied worden beschouwd als restanten van dit oude Fivelsysteem. In 

de Romeinse tijd (rond het begin van de jaartelling) lag ten noordoosten van de latere stad 

Groningen een aaneengesloten veengebied. Aan het begin van de jaartelling was op sommige 

plekken spaarzaam bewoning mogelijk op de oeverwallen langs de Fivelarmen. In de Late Ro-

meinse tijd en de Vroege Middeleeuwen (ca. 250 – 900 na Chr.) drong de zee via de Fivelboe-

zem regelmatig het land binnen. In de omgeving van Ten Boer werd daarbij, deels op het veen, 

zware knipklei afgezet (Dijkstra, 1998). 

• geomorfologie ontleend aan de geomorfologische kaart in ARCHIS: vlakte van getij-afzettingen 

• bodem ontleend aan de bodemkaart in ARCHIS: kalkarme knippoldervaaggronden met zware 

klei (code kMn48C) 

 

2.3 Archeologische gegevens  

In 1998 is door het ARC direct ten noorden van het plangebied bij grondwerkzaamheden voor de 

bouw van een asielzoekerscentrum een overslibde (huis)wierde aangetroffen (Dijkstra, 1998; 

AMK-terrein, zeer hoge archeologische waarde; monumentnr 13490). De verhoogde huisplaats 

dateert uit ca. 800 tot 1100. Op grond van de stratigrafie kunnen tenminste twee fasen onder-

scheiden worden. De eerste bewoning vond plaats op een oppervlak dat zich op ca. 1 m –NAP 

bevond. Aanwijzingen voor kunstmatige ophoging in deze fase ontbreken, maar de vele olijf-

groene vlekken (fosfaataanrijking door bewoning) en een enkele greppel duiden wel op een 

woonplaats. Tegen, en misschien deels over deze woonplaats vond natuurlijke opslibbing van 

kleilagen plaats vanuit de oude Fivelarm. Af en toe was er een stilstandsfase in de sedimentatie, 

waardoor zich vegetatiebandjes konden vormen. Door groeiende wateroverlast is het erf in de 

tweede fase minimaal 30 cm verhoogd tot 0,7 m –NAP. De afscheiding van dit erf wordt gevormd 

door twee NW-ZO lopende greppels, die de verhoging aan beide zijden begrenzen. De functione-

le duiding van een aantal sporen (greppel, een waterput, een stookplaats, enkele afvalkuilen) 

alsmede de aard van het vondstmateriaal (lokale, met de hand vervaardigde kookpotten, botten 

van koeien, schapen en een hond, huttenleem, weefgewicht) geeft aan dat het om een woon-

plaats gaat. Op grond van de kromme sloot aan de noordoostkant, de zavel onder de wierde en 

het toponiem ‘Fivelhörn’ (zoals dit nog op topografische kaarten uit het begin van de 21e eeuw 

wordt weergegeven) wordt verondersteld dat de woonplaats op de oeverwal van een oude Fivel-

arm ligt. 

 

In 2002 en 2010 is door de Steekproef ca. 100 m ten noorden van het plangebied een verken-

nend en waarderend booronderzoek uitgevoerd (Jelsma & Tulp, 2002 en Bongers, 2010). Uit de 

resultaten van het onderzoek blijkt dat zich binnen onderzoeksgebied een voormalige geul be-

vindt. De bijbehorende oever ligt dusdanig hoog dat hier mogelijk sprake is geweest van bewo-

ning. Gezien de bodemopbouw (de aanwezigheid van een vegetatieniveau in de oeverwal) kan 



 
Plangebied Riekele Prinsstraat in Ten Boer, gemeente Ten Boer; archeologisch vooronderzoek: een bureauon-
derzoek en verkennend veldonderzoek  

RAAP-notitie 6282 / versie 1, 1 maart 2018 [7 ]   

sprake zijn van de aanwezigheid van een (vlak)nederzetting. Er zijn twee aardewerkscherven 

(terpaardewerk)aangetroffen tijdens het verkennend veldonderzoek en drie tijdens het waarde-

rend veldonderzoek, waarvan die laatste echter afkomstig zijn uit geroerde grond. 

 

In 2014 is ten zuiden van het plangebied door MUG een archeologische begeleiding uitgevoerd 

ten behoeve van de aanleg van rietoevers langs het Damsterdiep tussen Ten Boer en Ten Post. 

Langs een deel van het tracé, nabij Ten Post, ligt op korte afstand van het Damsterdiep een 

deels afgegraven wierde (AMK-nummer 5792). Ter hoogte van deze wierde zijn tijdens de bege-

leiding in de oever van het Damsterdiep geen wierdelagen aanwezig. Net ten zuiden van de af-

gegraven wierde is in een deel van het begeleidde tracé een humeuze bodem aanwezig die af-

wijkt van de natuurlijke bodemopbouw in de rest van het tracé langs het Damsterdiep. Hier be-

vindt zich veel puin van kloostermoppen in het profiel. Deze lagen kunnen wierdelagen of verg-

raven bodemlagen zijn (De Roller, 2014). 

 

2.4 Historische situatie  

Op de kaart van Huguenin uit 1819 – 1829 is ter plaatse van het plangebied akkerland aangege-

ven. Op de Bonnebladen 1900 -1916 is daar nog geen verandering in gekomen. Rond 1910 is 

direct ten zuiden van het plangebied bebouwing (een gasthuis) aangegeven. Vanaf 1962 wordt 

dit op topografische kaarten als `de Fivelhörn' aangeduid. Aan het begin van deze eeuw is sport-

park De Blinkerd in het huidig plangebied aangelegd. 

 

2.5 Huidige en toekomstige situatie 

• huidig gebruik: het plangebied maakt onderdeel uit van sportpark De Blinkerd. Ten tijde van 

het veldwerk was direct naast de uitgevoerde boringen een ijsbaan aanwezig. Binnen het plan-

gebied waren verder een houten gebouw, een voetbalveld, een grasveld en een aantal bos-

schages aanwezig.  

• toekomstig gebruik: op het noordelijk deel van de huidige sportvelden zal het kindcentrum 

Dijkshorn worden gerealiseerd. De geplande ingrepen reiken tot maximaal 3 m –Mv.  

• consequentie voor de archeologie: de geplande ingrepen zullen eventueel aanwezige archeo-

logische resten binnen het plangebied verstoren.  

2.6 Gespecificeerde archeologische verwachting en advies 

Op basis van bovenstaande gegevens kan worden gesteld dat voor het plangebied een hoge 

verwachting geldt voor archeologische resten uit de (Vroege en Late) Middeleeuwen. De resten 

van de huiswierde die in 1998 bij de aanleg van het asielzoekerscentrum zijn aangetroffen zullen 

vermoedelijk doorlopen in het huidige plangebied. Deze resten (en eventueel resten uit oudere 

perioden) worden in de zavel onder de kleiafzettingen verwacht. 
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3 Veldonderzoek 

3.1 Methode  

• positie boringen: regelmatig verdeeld 

• gebruikt boormateriaal: guts (Ø 3 cm) en edelman (Ø 7 cm) 

• totaal aantal boringen: 13 

• minimaal geboorde diepte: 3,0 m -Mv 

• maximaal geboorde diepte: 3,0 m -Mv 

• boorbeschrijvingen: lithologisch conform NEN 5104 (Nederlands Normalisatie-instituut, 1989). 

De uitgebreide boorbeschrijvingen (inclusief lithologisch profiel) zijn opgenomen in bijlage 1. 

• X-/Y-/Z-coördinaten boringen gemeten met: RTK GPS, van de boringen 8, 9 en 11 kon door de 

aanwezigheid van bomen geen betrouwbare NAP-hoogte verkregen worden. 

 

3.2 Resultaten  

Geologie en bodem  

De laagopeenvolging (lithologisch) en interpretatie daarvan (lithogenetisch) worden van boven 

naar beneden beschreven. Het huidige maiveld ligt tussen 0,43 -NAP en 0,29 m +NAP.1 

 

De bovengrond binnen het grootste deel van het plangebied wordt gevormd door een 0,1 tot 0,5 

m dikke bouwvoor bestaande uit (donker)bruingrijze, matig humeuze, zwak tot sterk zandige klei. 

In boring 6 bestaat de toplaag uit een 0,8 m dikke verstoorde donker bruingrijze kleilaag (zwak 

zandig, matig humeus) met zandbrokken (figuur 2 en bijlage 1). Boring 12 is uitgevoerd onder 

een tegel. Hier bestaat de toplaag, tot een diepte van 0,4 m –Mv, uit licht bruingrijs opgebracht 

zand (zwak siltig, matig fijn). Een opgebracht zandlaag is ook aangetroffen in de boringen 3 en 

4, hier bevindt deze laag zich onder de bouwvoor, op een diepte van respectievelijk 0,2 en 0,1 m 

–Mv. Onder de bouwvoor dan wel de opgebracht zandlaag bevindt zich met uitzondering van de 

boringen 6, 10 en 13, een verstoorde laag bestaande uit bruingrijze, zwak tot sterk zandige klei 

met zandbrokken en humusvlekken. Boring 8 bevindt zich op een opgeworpen bult (met een 

maaiveldhoogte van 0,55 m NAP), waardoor de genoemde maaivelddieptes van deze boring 

afwijken van de maaivelddieptes van de overige boringen. In boring 8 bestaat het verstoorde 

kleipakket ook deels uit opgebrachte grond. Onder de verstoorde laag, en in boringen 10 en 13 

direct onder de bouwvoor, bevindt zich, op een diepte tussen 0,4 en 1,9 m –Mv (0,4 en 1,35 m –

NAP) in het merendeel van de boringen (met uitzondering van de boringen 4, 5 en 11) een na-

tuurlijke grijze, zwak siltige roesthoudende kleilaag. In de boringen 1 en 9 is in deze kleilaag, op 

een diepte van respectievelijk 1,45 en 1,8 m –Mv (1,52 en 2,23  m -NAP) een 1 cm dikke vegeta-

tiehorizont aangetroffen. In boring 13 zijn in deze laag twee vegetatiehorizonten aangetroffen, 

                                                           
1 Boringen 8 en 9 zijn hierbij buiten beschouwing gelaten omdat deze locaties respectievelijk op een bult en 
in een laagte liggen. 
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een vlekkerige horizont op 1,05 m –Mv (1,05 m –NAP) en een egale horizont op 1,25 m –Mv 

(1,25 m –NAP). Ook hier zijn de horizonten 1 cm dik. In de boringen 1, 9, 12 en 13 bevinden zich 

onder de zwak siltige kleilaag, op een diepte tussen 1,5 en 2,0 m –Mv (1,57 en 2,03 m –NAP), 

een pakket licht (blauw)grijze matig siltige klei met zand- en siltlagen, riet en/of plantenresten.  

In de overige boringen bevindt zich onder de zwak siltige kleilaag (en in boringen 4 en 5 onder 

de verstoorde laag), op een diepte tussen 0,6 en 2,25 m –Mv (0,31 en 1,7 m –NAP) een wierde-

laag. Deze bestaat uit zwak siltige, zwak tot sterk humeuze, (donker)bruingrijze klei met humus-

vlekken. In de boringen 3, 4, 5 en 7 zijn verschillende wierdelagen van elkaar gescheiden door 

een natuurlijke kleilaag (blauw grijze, zwak siltige, klei met plantenresten), op een diepte tussen 

0,8 en 1,45 m –Mv (0,51 en 1,2 m –NAP). Het onderste wierdepakket  bevindt zich op een diepte 

tussen 1,1 en 1,7 m –Mv (0,81 en 1,45 m –NAP) en manifesteert zich doorgaans als een “vuile 

laag” bestaande uit zwak tot matig siltige, bruingrijze, zwak humeuze klei met (vervaagde) hu-

musvlekjes. Onder de wierdelagen, op een diepte tussen 1,0 en 2,35 m –Mv (1,24 en 2,38 m –

NAP) bevinden zich de licht (blauw)grijze matig siltige klei met zand- en siltlagen, , vergelijkbaar 

met de boringen 1, 9, 12 en 13. In de boringen 3 en 10 zijn in deze natuurlijke kleiafzettingen 

vegetatiehorizonten aangetroffen. In boring 3 bevindt deze zich op een diepte van 1,7 m –Mv 

(1,41 m –NAP) en betreft het een 1 cm dikke, horizont. In boring 10 bevindt zich op een diepte 

van 1,5 m –Mv (1,72 m –NAP) een 5 cm dikke, gelaagde horizont.  
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4 Samenvatting 

4.1 Conclusies  

• Hoe ziet de bodemopbouw eruit; in welke mate is deze verstoord? 

Voor de bodemopbouw zie paragraaf 3.2. De algemene bodemopbouw binnen het plangebied 

bestaat uit een bouwvoor op een verstoorde kleilaag op natuurlijke kleiafzettingen op wierdela-

gen (met uitzondering van de boringen 9, 12 en 13) op natuurlijke kwelderafzettingen. De top 

van de wierdelagen bevindt zich op een diepte tussen 0,6 en 2,25 m –Mv (0,31 en 1,7 m –

NAP) De bodem is verstoord aangetroffen tot een gemiddelde diepte van 0,8 m –Mv. De bo-

dem is afgezien van de toplaag met een gemiddelde dikte van 0,8 m, onverstoord aanwezig. 

• Bestaat er een kans op de aanwezigheid van archeologische vindplaatsen (wierdelagen) in het 

plangebied? Zo ja, wat is hiervan de aard, omvang, kwaliteit en datering? 

In 9 van de 13 boringen zijn wierdelagen aangetroffen (het betreft de boringen 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 10 en 11). Deze wierdelagen zijn in het grootste deel van het plangebied aangetroffen, De 

zuidwestelijke en zuidoostelijke grenst lijkt zich te bevinden tussen de boringen 10 en 12, 11 

en 13 en 8 en 9, zoals aangegeven op figuur 2. De wierde strekt zich vermoedelijk aan de 

noordoost- en noordwest zijde verder buiten het plangebied uit. Het is zeer waarschijnlijk dat 

de wierdelagen behoren tot de huiswierde die in 1998 direct ten noorden van het huidige plan-

gebied is aangetroffen. Tijdens het veldonderzoek zijn in een aantal boringen (3, 4, 5 en 7) 

twee wierdelagen aangetroffen die van elkaar gescheiden zijn door een schone kleilaag. Dit 

duidt op twee fasen van de wierde, dit komt overeen met de gegevens uit 1998. De wierdela-

gen zijn onverstoord aangetroffen, en zijn in de meeste boringen afgedekt door een natuurlijke 

kleilaag (overslibbing). Eventuele hierin aanwezige resten zullen nog in situ en goed geconser-

veerd zijn gebleven. Tijdens het booronderzoek zijn geen vondsten aangetroffen. Op basis van 

de resultaten van het eerdere onderzoek mag echter geconcludeerd worden dat de wierde 

vermoedelijk dateert tussen 800 en 1100 

In vijf boringen (1, 3, 9, 10 en 13) zijn vegetatiehorizonten aangetroffen.  

• Heeft dat gevolgen voor de archeologische verwachting? 

Op basis van de resultaten van het booronderzoek blijft de hoge verwachting uit het bureauon-

derzoek gehandhaafd. 

• Wordt archeologisch vervolgonderzoek geadviseerd? 

Zie §4.2 

 

4.2 Aanbevelingen  

Uit het veldonderzoek is gebleken dat de huiswierde die in 1998 direct ten noorden van het plan-

gebied is aangetroffen zich uitstrekt tot binnen het huidige plangebied. De (bovenste) wierdela-

gen variëren in diepte tussen 0,6 en 2,25 m –Mv (0,31 en 1,7 m –NAP). Resten kunnen direct 

onder de bouwvoor worden verwacht. Gezien de voorgenomen plannen waarbij de graafwerk-

zaamheden tot een diepte van 3,0 m –Mv zullen reiken, is planinpassing (waarbij de wierdelagen 
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behouden blijven) naar alle waarschijnlijkheid binnen het plangebied niet mogelijk. Daarom wordt 

vervolgonderzoek aanbevolen in de vorm van een proefsleuvenonderzoek. Doel van het proef-

sleuvenonderzoek is de aard, omvang, diepteligging en waarde van de archeologische resten 

vast te stellen.  

 

Een proefsleuvenonderzoek dient te worden uitgevoerd op basis van een door de bevoegde 

overheid goedgekeurd Programma van Eisen (PvE). In het PvE zal de locatie van de proefsleu-

ven worden bepaald. 

 

Bovenstaand advies dient nog te worden bekrachtigd door de bevoegde overheid, de gemeente 

Ten Boer, of diens adviseur. 
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Overzicht van figuren, tabellen en bijlagen 

Figuur 1. Ligging van het plangebied (omlijnd); inzet: ligging in Nederland (ster). 

Figuur 2. Resultaten booronderzoek. Bij de boorpunten met wierdelagen staat in rood de top 

van deze laag in m NAP aangegeven. Het paarse gebied geeft het ten noordoosten gelegen 

AMK-terrein nr 13490 weer. 

 

Tabel 1. Archeologische tijdschaal. 

 

Bijlage 1. Boorbeschrijvingen (inclusief lithologisch profiel) 
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derzoek en verkennend veldonderzoek  

RAAP-notitie 6282 / versie 1, 1 maart 2018 [1 4 ]   

Bijlage 1. Boorbeschrijvingen  
 (inclusief lithologisch profiel) 

 



boring: TBRP-1
beschrijver: YB, datum: 8-2-2018, X: 242.946,70, Y: 588.931,34, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 7E, hoogte: -0,07, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: overige (cultuur), vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Groningen, gemeente: Ten Boer, plaatsnaam: Ten Boer, opdrachtgever: Tauw B.V., uitvoerder: RAAP 
Noord

0 cm -Mv / 0,07 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, matig humeus, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

45 cm -Mv / 0,52 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, bruingrijs, zandbrokken
Bodemkundig: veel Fe-vlekken, interpretatie: verstoord
Opmerking: brokkelig

90 cm -Mv / 0,97 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak siltig, grijs, stevig
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Opmerking: zandresten, op 1,45 m -Mv een 1 cm dikke scheve vegetatiehorizont

150 cm -Mv / 1,57 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs, matig slap, spoor plantenresten
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

200 cm -Mv / 2,07 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs, veel dunne zandlagen, slap, spoor plantenresten
Opmerking: siltlaagjes

 Einde boring op 300 cm -Mv / 3,07 m -NAP

boring: TBRP-2
beschrijver: YB, datum: 8-2-2018, X: 242.967,21, Y: 588.912,35, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 7E, hoogte: -0,24, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: overige (cultuur), vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Groningen, gemeente: Ten Boer, plaatsnaam: Ten Boer, opdrachtgever: Tauw B.V., uitvoerder: RAAP 
Noord

0 cm -Mv / 0,24 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 0,54 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, grijsbruin, humusvlekken
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: zandbrokken

50 cm -Mv / 0,74 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak siltig, lichtgrijs, stevig
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

70 cm -Mv / 0,94 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, humusvlekken, stevig
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Opmerking: wierdelaag

100 cm -Mv / 1,24 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak siltig, lichtgrijs, enkele siltlagen, stevig

220 cm -Mv / 2,44 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs, veel dunne siltlagen, matig slap, spoor plantenresten
Opmerking: enkele zandresten

 Einde boring op 300 cm -Mv / 3,24 m -NAP



boring: TBRP-3
beschrijver: YB, datum: 8-2-2018, X: 242.922,75, Y: 588.946,32, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 7E, hoogte: 0,29, precisie hoogte:
1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
overige (cultuur), vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Groningen, gemeente: Ten Boer, plaatsnaam: Ten Boer, opdrachtgever: Tauw B.V., uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,29 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, matig humeus, donkerbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 0,09 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

55 cm -Mv / 0,26 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak siltig, grijs, matig stevig
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

60 cm -Mv / 0,31 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak siltig, grijs, matig stevig
Opmerking: zwarte (humeuze) vlekken, vermoedelijke wierdelaag

80 cm -Mv / 0,51 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak siltig, blauwgrijs, matig stevig, spoor plantenresten

110 cm -Mv / 0,81 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, sterk humeus, bruingrijs, matig slap, spoor plantenresten
Opmerking: wierdelaag

120 cm -Mv / 0,91 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, spoor plantenresten
Opmerking: vuile laag, wierdelaag

140 cm -Mv / 1,11 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak siltig, grijs, stevig
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Opmerking: mangaanvlekken, 1 cm dikke scheve vegetatiehorizont op 1,7 m -Mv

180 cm -Mv / 1,51 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, grijs, matig slap, spoor plantenresten

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,71 m -NAP

boring: TBRP-4
beschrijver: YB, datum: 8-2-2018, X: 242.933,06, Y: 588.933,43, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 7E, hoogte: 0,25, precisie hoogte:
1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
overige (cultuur), vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Groningen, gemeente: Ten Boer, plaatsnaam: Ten Boer, opdrachtgever: Tauw B.V., uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,25 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, matig humeus, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

10 cm -Mv / 0,15 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: opgebrachte grond

50 cm -Mv / 0,25 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak siltig, zwak humeus, bruingrijs, humusvlekken, stevig
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

80 cm -Mv / 0,55 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, sterk humeus, donkerbruingrijs, spoor plantenresten
Opmerking: wierdelaag

145 cm -Mv / 1,20 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak siltig, lichtgrijs, matig stevig
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

170 cm -Mv / 1,45 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak siltig, lichtgrijs, matig stevig
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Opmerking: iets vuile laag, veel kleine vervaagde humusvlekjes, mogelijke wierdelaag

200 cm -Mv / 1,75 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs, veel dunne zandlagen, spoor plantenresten

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,75 m -NAP



boring: TBRP-5
beschrijver: YB, datum: 8-2-2018, X: 242.901,92, Y: 588.942,14, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 7E, hoogte: -0,27, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: overige (cultuur), vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Groningen, gemeente: Ten Boer, plaatsnaam: Ten Boer, opdrachtgever: Tauw B.V., uitvoerder: RAAP 
Noord

0 cm -Mv / 0,27 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, donkerbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 0,67 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, bruingrijs, zandbrokken, schelpfragment
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

80 cm -Mv / 1,07 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak siltig, zwak humeus, donkergrijsbruin
Opmerking: zwart gevlekt, wierdelaag

100 cm -Mv / 1,27 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak siltig, grijs, matig stevig
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

115 cm -Mv / 1,42 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak siltig, grijs
Opmerking: zwarte humeuze bandjes, vuile laag, vermoedelijke wierdelaag

125 cm -Mv / 1,52 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, grijs, matig slap
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

220 cm -Mv / 2,47 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, veel dunne zandlagen, spoor plantenresten

 Einde boring op 300 cm -Mv / 3,27 m -NAP

boring: TBRP-6
beschrijver: YB, datum: 8-2-2018, X: 242.917,21, Y: 588.929,58, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 7E, hoogte: -0,06, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: overige (cultuur), vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Groningen, gemeente: Ten Boer, plaatsnaam: Ten Boer, opdrachtgever: Tauw B.V., uitvoerder: RAAP 
Noord

0 cm -Mv / 0,06 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, donkerbruingrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

80 cm -Mv / 0,86 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak siltig, stevig
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

105 cm -Mv / 1,11 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs
Bodemkundig: veel Fe-vlekken
Opmerking: wierdelaag

120 cm -Mv / 1,26 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak siltig, lichtbruingrijs, stevig
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Opmerking: iets vuilige laag

140 cm -Mv / 1,46 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak siltig, donkergrijsbruin
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Opmerking: humeuze vlekken, wierdelaag

170 cm -Mv / 1,76 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, grijs, enkele zandlagen, matig slap
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

210 cm -Mv / 2,16 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, grijs, enkele zandlagen, slap, spoor plantenresten
Bodemkundig: enkele Mn-vlekken

 Einde boring op 300 cm -Mv / 3,06 m -NAP



boring: TBRP-7
beschrijver: YB, datum: 8-2-2018, X: 242.939,06, Y: 588.912,25, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 7E, hoogte: -0,02, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: overige (cultuur), vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Groningen, gemeente: Ten Boer, plaatsnaam: Ten Boer, opdrachtgever: Tauw B.V., uitvoerder: RAAP 
Noord

0 cm -Mv / 0,02 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, matig humeus, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

50 cm -Mv / 0,52 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, bruingrijs, zandbrokken
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

110 cm -Mv / 1,12 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, lichtgrijs, stevig
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

115 cm -Mv / 1,17 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, sterk humeus, donkerbruin, spoor plantenresten
Opmerking: mogelijke wierdelaag

120 cm -Mv / 1,22 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak siltig, blauwgrijs, stevig
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

130 cm -Mv / 1,32 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak siltig, blauwgrijs, stevig
Bodemkundig: enkele Mn-vlekken

140 cm -Mv / 1,42 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak siltig, matig humeus, bruin, stevig
Opmerking: vermoedelijke wierdelaag

160 cm -Mv / 1,62 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, grijs, veel dunne siltlagen, stevig
Opmerking: enkele humusbandjes

280 cm -Mv / 2,82 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, grijs, veenbrokken, matig slap
Opmerking: enkele humusbandjes

 Einde boring op 300 cm -Mv / 3,02 m -NAP

boring: TBRP-8
beschrijver: YB, datum: 8-2-2018, X: 242.954,92, Y: 588.894,87, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 7E, hoogte: 0,55, precisie hoogte:
1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
overige (cultuur), vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Groningen, gemeente: Ten Boer, plaatsnaam: Ten Boer, opdrachtgever: Tauw B.V., uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,55 m +NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, matig humeus, bruingrijs, veel wortelresten
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

50 cm -Mv / 0,05 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, matig humeus, bruingrijs, humusvlekken, veel wortelresten
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Opmerking: verstoord/opgebracht

190 cm -Mv / 1,35 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak siltig, grijs, zeer stevig

225 cm -Mv / 1,70 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak siltig, zwak humeus, grijs, zeer stevig
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Opmerking: vuile laag, vermoedelijke wierdelaag

280 cm -Mv / 2,25 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, grijs, matig slap, spoor plantenresten

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,45 m -NAP



boring: TBRP-9
beschrijver: YB, datum: 8-2-2018, X: 242.961,08, Y: 588.884,36, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 7E, hoogte: -0,43, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: overige (cultuur), vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Groningen, gemeente: Ten Boer, plaatsnaam: Ten Boer, opdrachtgever: Tauw B.V., uitvoerder: RAAP 
Noord

0 cm -Mv / 0,43 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, matig humeus, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

50 cm -Mv / 0,93 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak siltig, grijsbruin, zandbrokken
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

70 cm -Mv / 1,13 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak siltig, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: brokkelig

100 cm -Mv / 1,43 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak siltig, grijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Opmerking: op 1,8 m -Mv een 1 cm dikke scheve vegetatiehorizont

200 cm -Mv / 2,43 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, grijsblauw, matig slap, spoor plantenresten
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 300 cm -Mv / 3,43 m -NAP

boring: TBRP-10
beschrijver: YB, datum: 8-2-2018, X: 242.904,01, Y: 588.925,12, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 7E, hoogte: -0,22, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: overige (cultuur), vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Groningen, gemeente: Ten Boer, plaatsnaam: Ten Boer, opdrachtgever: Tauw B.V., uitvoerder: RAAP 
Noord

0 cm -Mv / 0,22 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, donkerbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 0,62 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak siltig, grijsbruin, matig stevig
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

60 cm -Mv / 0,82 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak siltig, zwak humeus, donkergrijs, humusvlekken, matig slap
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord
Opmerking: vuilige laag, wierdelaag

130 cm -Mv / 1,52 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak siltig, bruingrijs, humusvlekken, stevig
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord
Opmerking: vuilige laag, wierdelaag

140 cm -Mv / 1,62 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak siltig, lichtgrijs, stevig

150 cm -Mv / 1,72 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak siltig, donkergrijs
Opmerking: vegetatiehorizont, scheef, gelaagd

155 cm -Mv / 1,77 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak siltig, lichtgrijs, stevig
Opmerking: enkele dunne vegetatiebandjes

190 cm -Mv / 2,12 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs, veel dunne zandlagen, spoor riet

 Einde boring op 300 cm -Mv / 3,22 m -NAP



boring: TBRP-11
beschrijver: YB, datum: 8-2-2018, X: 242.925,69, Y: 588.910,09, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 7E, hoogte: -0,03, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: overige (cultuur), vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Groningen, gemeente: Ten Boer, plaatsnaam: Ten Boer, opdrachtgever: Tauw B.V., uitvoerder: RAAP 
Noord

0 cm -Mv / 0,03 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, donkerbruin, veel wortelresten
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

50 cm -Mv / 0,53 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, zandbrokken
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Opmerking: verstoord

80 cm -Mv / 0,83 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, grijs, zandbrokken
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Opmerking: verstoord

115 cm -Mv / 1,18 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak siltig, lichtbruin
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Opmerking: zandresten, vuile laag, wierdelaag

210 cm -Mv / 2,13 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, donkergrijszwart, humusvlekken, spoor riet
Opmerking: wierdelaag

235 cm -Mv / 2,38 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, grijs, matig slap, spoor riet
Bodemkundig: enkele Mn-vlekken

 Einde boring op 300 cm -Mv / 3,03 m -NAP

boring: TBRP-12
beschrijver: YB, datum: 8-2-2018, X: 242.905,36, Y: 588.915,34, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 7E, hoogte: -0,03, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: overige (cultuur), vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Groningen, gemeente: Ten Boer, plaatsnaam: Ten Boer, opdrachtgever: Tauw B.V., uitvoerder: RAAP 
Noord

0 cm -Mv / 0,03 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: niet benoemd, niet benoemd
Bodemkundig: interpretatie: niet benoemd
Opmerking: tegel

4 cm -Mv / 0,07 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: opgebrachte grond

40 cm -Mv / 0,43 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak siltig, zwak humeus, donkergrijsbruin, humusvlekken, matig stevig
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: zandbrokken

140 cm -Mv / 1,43 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak siltig, grijs, stevig
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Opmerking: humeuze vlekjes

200 cm -Mv / 2,03 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs, veel dunne zandlagen, spoor riet

 Einde boring op 300 cm -Mv / 3,03 m -NAP



boring: TBRP-13
beschrijver: YB, datum: 8-2-2018, X: 242.929,59, Y: 588.892,51, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 7E, hoogte: 0,00, precisie hoogte:
1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
overige (cultuur), provincie: Groningen, gemeente: Ten Boer, plaatsnaam: Ten Boer, opdrachtgever: Tauw B.V., uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv / 0,00 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 0,40 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak siltig, lichtgrijs, stevig
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Opmerking: op 1,05 m -Mv sterk vlekkerige vegetatiehorizont, op 1,25 1 cm dikke egale vegetatiehorizont

150 cm -Mv / 1,50 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak siltig, grijs, zeer stevig
Opmerking: zeer homogeen

180 cm -Mv / 1,80 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak siltig, grijs, humusvlekken, zeer stevig

200 cm -Mv / 2,00 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs, enkele siltlagen, spoor plantenresten
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 300 cm -Mv / 3,00 m -NAP
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Notitie quickscan beschermde soorten Riekele Prinsstraat te Ten Boer 

Op het oostelijk gedeelte van de huidige ijsbaan aan de Riekele Prinsstraat te Ten Boer is 
het voornemen om een Kind-centrum te realiseren. Om de uitvoerbaarheid van dit project 
te toetsen heeft Bureau Waardenburg op basis van een oriënterend veldonderzoek (d.d. 
16-02-2018) en bronnenonderzoek de effecten van deze ingreep beoordeeld in het kader 
van de Wet natuurbescherming (Wnb). Het onderzoek is uitgevoerd ten behoeve van een 
ecologische paragraaf als onderdeel van een nieuw bestemmingsplan.  
 
Plangebied en werkzaamheden 

Het plangebied bestaat uit een skeeler- en ijsbaan die tijdens het veldbezoek volledig 
onder water stond. Aan de noordoostzijde staat een clubhuis en rondom dat gebouw 
staan enkele bomen. Het plangebied wordt aan westelijke zijde begrenst door een sloot 
en bosschages. Ten behoeve van de beoogde plannen worden bomen gekapt en zal het 
clubhuis gesloopt worden. Er worden geen sloten gedempt.  
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Figuur 1 Ligging plangebied (rood omlijnd) OpenStreetMap.org contributors under CC BY-SA 

2.0 license). 
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Figuur 2 plankaart van de ingreep OpenStreetMap.org contributors under CC BY-SA 2.0 

license). 
 
Wettelijk kader 
 
Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht geworden (Anonymus 2016). 
Deze wet vervangt drie wetten; de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- 
en Faunawet. De bescherming van gebieden, diersoorten, plantensoorten en bossen 
wordt via deze wet geregeld. 
 
De regels die toezien op bescherming van Natura 2000-gebieden (voorheen Nbwet) zijn 
opgenomen in ‘Hoofdstuk 2 Natura 2000-gebieden’ van de Wet natuurbescherming. De 
verbodsbepalingen ten aanzien van beschermde soorten (voorheen Ffwet) zijn in de Wet 
natuurbescherming opgenomen in ‘Hoofdstuk 3 Soorten’ en beschreven per 
beschermingsregime (zie onder). De regels voor houtopstanden (voorheen Boswet) zijn 
beschreven in Hoofdstuk 4 van de wet. 
 
In de voorliggende notitie toetsen we aan bepalingen voor beschermde soorten (Wnb: 
Hoofdstuk 3), er is niet getoetst aan de bepalingen uit de hoofdstukken 2 en 4 van de wet. 
Hieronder is dit kort toegelicht. 
 



   Notitie quickscan Ten Boer 4 

Bij de uitvoering van ingreep moet rekening worden gehouden met het huidige voorkomen 
van beschermde soorten planten en dieren in het plangebied. Als de voorgenomen 
ingreep leidt tot het overtreden van verbodsbepalingen betreffende beschermde soorten, 
zal moeten worden nagegaan of een vrijstelling geldt of dat een ontheffing moet worden 
verkregen.  
 
De Wet natuurbescherming onderscheidt bij de bescherming van soorten drie 
beschermingsregimes:  

 Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn (Wnb § 3.1),  
 Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn (Wnb § 3.2) en  
 Beschermingsregime andere soorten (Wnb § 3.3).  

 
Met het in werking treden van de Wet natuurbescherming is het beschermingsregime voor 
een aantal soorten veranderd dan wel vervallen. Ook zijn een aantal soorten beschermd 
die dat voorheen niet waren. Voor soorten vallend onder ‘Beschermingsregime andere 
soorten’ kan de provincie een vrijstelling verlenen voor handelingen in het kader van de 
ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden (Wnb Art 3.10 l id 2a).  
 
In dit rapport wordt onderscheid gemaakt in ‘vogels’, strikt beschermde soorten (Wnb 
§3.2) en ‘andere soorten’ (Wnb §3.3). Vogels en strikt beschermde soorten zijn Europees 
beschermd, de ‘andere soorten’ betreffen Nationaal beschermde soorten.  
 
De werkzaamheden worden niet uitgevoerd volgens een gedragscode. Voor vogels en 
soorten van de Habitatrichtlijn geldt geen vrijstelling en kan een ontheffing nodig zijn als 
de werkzaamheden leiden tot overtreding van verbodsbepalingen van de Wnb.   
 
Natura 2000-gebieden 
Het plangebied maakt geen deel uit van een Natura 2000-gebied. In de directe omgeving 
van het plangebied bevinden zich geen wettelijk beschermde gebieden waarop de ingreep 
een negatief effect zou kunnen hebben. Het meest nabijgelegen wettelijk  beschermde 
gebied, het Natura 2000 gebied Zuidlaardermeergebied bevindt zich op een afstand van 
circa 7 km van het plangebied.  
 
PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) 
In het kader van de PAS is het Zuidlaardermeergebied aangemerkt als 'niet 
stikstofgevoelig'. Dit betekent dat er in het kader van de PAS geen noodzaak is voor het 
nemen van aanvullende herstelmaatregelen. 
 
Houtopstanden / Groen 
Op basis van een groeninventarisatie is de globale impact van de ontwikkeling bepaald. 
Met de nadere uitwerking van het plan komt in een latere fase exact in beeld wat de 
gevolgen zijn. Globaal gezien moeten er waarschijnlijk 15 bomen en ca. 1700 m2 
houtopstanden (bosschages) verdwijnen. De conditie van deze bomen en houtopstanden 
zijn goed maar ze zijn niet verplantbaar zodat ze gekapt moeten worden. Er wordt naar 
gestreefd om zoveel mogelijk groen binnen het project te compenseren om een 
aangename omgeving te houden, dit mede gezien de kwetsbare groep (kinderen) 



 

Notitie quickscan Ten Boer   5 

waarvoor de herinrichting plaatsvindt. Lukt dit niet of ten dele, dan zal ook in de omgeving 
gezocht worden naar compensatie mogelijkheden. 
 
Natuurnetwerk Nederland 
Het plangebied ligt op ruime afstand van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Directe 
effecten op het NNN zijn uit te sluiten en het toetsingskader van het NNN is niet van 
toepassing. 
 
Methodiek 
 
Het plangebied is op 16-02-2018 bezocht. Aanvullend op het terreinbezoek heeft beperkt 
bronnenonderzoek plaatsgevonden, uit de NDFF zijn geen waarnemingen van 
beschermde soorten bekend (NDFF1). Daarnaast is, voor zover nodig, gebruik gemaakt 
van achtergrond documentatie (zie literatuurlijst).  
 
Functie van het plangebied voor beschermde soorten 
 
Het plangebied bestaat uit een voetbal grasveldje, ijsbaan met bijbehorend clubhuis en 
enkele bomen/bosschages. Tussen de bosschages ligt afval zoals plastic en steen. Het 
plangebied is beoordeeld op betekenis voor planten, vogels en vleermuizen. Voor andere 
soortengroepen wordt op voorhand op basis van verspreidingsgegevens (NDFF) en 
aanwezig biotoop geconcludeerd dat het plangebied geen betekenis heeft.   
Het clubhuis is gezien de bouwwijze (bestaande uit sandwichpanelen en een plat dak) 
ongeschikt als broedlocatie/verblijfplaats voor soorten als huismus, gierzwaluw en 
vleermuizen.  
 
Er is in het plangebied één nest aangetroffen van vermoedelijk houtduif, verder zijn geen 
aanwijzingen (zoals braakballen, vraatsporen en geschikte holten in bomen) aangetroffen 
die duiden op de aanwezigheid van jaarrond beschermde broedlocaties en 
verblijfplaatsen van zwaarder beschermde zoogdieren (zoals vleermuizen en 
steenmarter). 
In totaal zijn er vier soorten vogels aan getroffen, bestaande uit; koolmees, merel, 
kokmeeuw en wilde eend. Van de soorten koolmees en merel valt niet uit te sluiten dat die 
het plangebied als broedlocatie gebruiken. Kokmeeuw en wilde eend hebben minder 
binding met het gebied, aangezien het plangebied maar bepaalde periodes in het jaar 
onder water zal staan. 
 
  

                                                      
1 Nationale Database Flora en Fauna geraadpleegd dd. 19-02-2018 
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Effecten van de ingreep en te treffen maatregelen 

Broedvogels (zonder jaarrond beschermd nest) 
Effecten van de ingreep 
Indien de werkzaamheden in het broedseizoen worden uitgevoerd kan verstoring van 
broedende vogels optreden of zelfs vernietiging van nesten en broedsels. In de Wet 
natuurbescherming wordt geen vast begrensde broedperiode gehanteerd. Indien een 
broedgeval wordt geconstateerd valt deze binnen de broedperiode, ongeacht de datum. 
Vernietiging van nesten en broedsels is een overtreding van verbodsbepaling Art. 3.1, lid 
2 van de Wnb. Om dit te voorkomen worden de volgende maatregelen aanbevolen. 
 
Maatregelen 
Wetsovertreding kan worden voorkomen door: 
De werkzaamheden niet plaats te laten vinden in de broedperiode; de bomen en 
bosschages waar vogels kunnen broeden buiten het broedseizoen van de algemene 
broedvogelsoorten te kappen. Het broedseizoen loopt globaal van maart tot en met juli. 
 
Algemeen voorkomende soorten 
Effecten van de ingreep  
Het plangebied kan van belang zijn voor enkele kleine zoogdieren zoals marterachtigen,  
verschillende muizensoorten, bruine kikker en konijn. Dit betreft echter Nationaal 
beschermde soorten, waarvoor de provincie Groningen een algemene vrijstelling heeft 
gegeven bij, onder andere, ruimtelijke ontwikkelingen. Wel dient rekening te worden 
gehouden met de Zorgplicht (Art. 1.11 van de Wnb ). 
 
Maatregelen 
Aan de zorgplicht kan worden voldaan door de volgende maatregelen te nemen:  
Bij verstoring van dieren tijdens de werkzaamheden moeten deze de gelegenheid krijgen 
te vluchten naar een nieuwe leefomgeving.  
 
Conclusie 

Het plangebied heeft mogelijk betekenis voor enkele beschermde soorten 
zoogdieren/amfibieën. Voor handelingen in het kader van ruimtelijke ontwikkeling die 
kunnen leiden tot overtreding van verbodsbepalingen geldt voor deze soorten een 
provinciale vrijstelling. Het plangebied heeft geen betekenis voor soorten van 
Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn of ‘andere soorten' waarvoor een ontheffing 
noodzakelijk is. Het plangebied heeft evenmin betekenis voor vogels waarvan de 
nestplaatsen jaarrond beschermd zijn. Wel dient bij de werkzaamheden rekening te 
worden gehouden met de aanwezigheid van broedende vogels.  
Indien de werkzaamheden met inachtneming van de hierboven genoemde maatregelen 
worden uitgevoerd wordt overtreding van verbodsbepalingen voorkomen en is een 
ontheffing van de Wet natuurbescherming niet nodig.  
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Voor vragen over deze notitie kunt u contact opnemen met Gertrud Berg 
 

Akkoord voor uitgave: Kwaliteitszorg Bureau Waardenburg bv 

 Ir. G.H. Bonhof 

 

Paraaf:  

Bureau Waardenburg bv is niet aansprakelijk voor gevolgschade, alsmede voor schade welke voortvloeit uit toepassingen 
van de resultaten van werkzaamheden of andere gegevens verkregen van Bureau Waardenburg bv; opdrachtgever 
vrijwaart Bureau Waardenburg bv voor aanspraken van derden in verband met deze toepassing. 
 
© Bureau Waardenburg bv / Gemeente Groningen  
Dit rapport is vervaardigd op verzoek van opdrachtgever hierboven aangegeven en is zijn eigendom. Niets uit dit rapport 
mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden d.m.v. druk, fotokopie, digitale kopie of op welke andere wijze 
dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever hierboven aangegeven en Bureau 
Waardenburg bv, noch mag het zonder een dergelijke toestemming worden gebruikt voor enig ander werk dan waarvoor 
het is vervaardigd. 
 
Lid van de branchevereniging Netwerk Groene Bureaus. Het kwaliteitsmanagementsysteem van Bureau Waardenburg bv 
is door CERTIKED gecertificeerd overeenkomstig ISO 9001: 2015. Bureau Waardenburg bv hanteert als algemene 
voorwaarden de DNR 2011, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.  
 

 





Bijlage 1Kindcentrum Ten Boer Bedrijvenweg
Wegverkeerslawaai met 5 dB aftrek Wgh art. 110g

Rapport: Resultatentabel
Model: EU-geluidskaart 2035 - Wegverkeer

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: andere wegen
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

1_A 1,50 44,8 40,9 35,9 45,4
1_B 4,50 45,8 41,9 36,8 46,3
1_C 7,50 45,9 42,0 36,9 46,4
2_A 1,50 40,9 37,1 32,0 41,5
2_B 4,50 42,4 38,6 33,6 43,0

2_C 7,50 42,8 39,0 34,0 43,4
3_A 1,50 31,3 27,7 22,6 32,0
3_B 4,50 32,4 28,8 23,7 33,1
3_C 7,50 33,3 29,6 24,6 34,0
4_A 1,50 28,8 25,2 20,1 29,5

4_B 4,50 29,8 26,1 21,0 30,4
4_C 7,50 30,5 26,7 21,7 31,1
5_A 1,50 26,9 23,2 18,1 27,6
5_B 4,50 27,6 23,9 18,9 28,3
5_C 7,50 28,0 24,3 19,3 28,7

6_A 1,50 42,6 38,8 33,7 43,2
6_B 4,50 43,9 40,1 35,0 44,5
6_C 7,50 44,3 40,4 35,4 44,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

18-4-2018 16:06:46Geomilieu V4.30



Bijlage 2Kindcentrum Ten Boer Rijksweg
Wegverkeerslawaai met 5 dB aftrek Wgh art. 110g

Rapport: Resultatentabel
Model: EU-geluidskaart 2035 - Wegverkeer

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: prov weg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

1_A 1,50 36,0 31,9 27,4 36,7
1_B 4,50 36,7 32,6 28,1 37,4
1_C 7,50 37,5 33,3 28,9 38,1
2_A 1,50 37,3 33,2 28,7 37,9
2_B 4,50 37,9 33,8 29,3 38,6

2_C 7,50 38,8 34,6 30,1 39,4
3_A 1,50 40,1 35,9 31,4 40,7
3_B 4,50 41,3 37,1 32,6 41,9
3_C 7,50 42,2 38,0 33,5 42,8
4_A 1,50 39,9 35,8 31,2 40,5

4_B 4,50 41,0 36,9 32,3 41,6
4_C 7,50 42,0 37,8 33,3 42,6
5_A 1,50 39,0 34,8 30,3 39,6
5_B 4,50 40,2 36,0 31,5 40,8
5_C 7,50 41,1 37,0 32,5 41,8

6_A 1,50 27,6 23,5 19,1 28,3
6_B 4,50 28,5 24,4 20,1 29,2
6_C 7,50 29,4 25,2 20,9 30,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

18-4-2018 16:06:01Geomilieu V4.30



Bijlage 3Kindcentrum Ten Boer cumulatief
Wegverkeerslawaai zonder 5 dB aftrek Wgh art. 110g

Rapport: Resultatentabel
Model: EU-geluidskaart 2035 - Wegverkeer

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

1_A 1,50 50,3 46,5 41,5 50,9
1_B 4,50 51,3 47,4 42,4 51,9
1_C 7,50 51,5 47,6 42,6 52,1
2_A 1,50 47,5 43,6 38,7 48,2
2_B 4,50 48,8 44,9 40,0 49,4

2_C 7,50 49,3 45,4 40,5 49,9
3_A 1,50 45,7 41,6 37,0 46,3
3_B 4,50 46,9 42,8 38,2 47,5
3_C 7,50 47,8 43,7 39,2 48,5
4_A 1,50 45,2 41,1 36,6 45,9

4_B 4,50 46,3 42,2 37,7 47,0
4_C 7,50 47,3 43,2 38,6 47,9
5_A 1,50 44,2 40,1 35,6 44,9
5_B 4,50 45,4 41,3 36,8 46,1
5_C 7,50 46,4 42,2 37,7 47,0

6_A 1,50 47,8 43,9 38,9 48,4
6_B 4,50 49,1 45,2 40,2 49,7
6_C 7,50 49,4 45,6 40,6 50,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

18-4-2018 16:05:35Geomilieu V4.30
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Extern Advies 

 

Bevoegd gezag : Gemeente Ten Boer Datum : 31-01-2018 

Kenmerk VTH/DMS :  LOS-nummer : Z2017-00016165 

Aan : Dhr. B. van de Vorstenbosch 

Van : Patrick van Lennep Collegiale toetser : Kerstin Probst 

 

Onderwerp / Locatie : Externe veiligheidstoets kindcentrum Ten Boer 

 

1 Inleiding 
De gemeente Ten Boer heeft de Omgevingsdienst Groningen gevraagd om voor de realisatie van 

kindcentrum Ten Boer de situatie voor het aspect externe veiligheid inzichtelijk te maken. Het 

kindcentrum bestaat uit een basisschool met kinderopvang en mogelijk nog meer maatschappelijk en 

evt. sportvoorzieningen.  

1.1 Ligging plangebied 

De begrenzing van het plangebied is aangegeven in onderstaande figuur. 

 

Figuur 1: Plangebied kindcentrum Ten Boer 

1.2 Leeswijzer 

In hoofdstuk twee worden de achtergronden van het externe veiligheidsbeleid besproken. Hierin 

worden onder andere de begrippen plaatsgebonden risico (PR), groepsrisico (GR) en de 

verantwoordingsplicht toegelicht. Hoofdstuk drie bevat het beleidskader. In hoofdstuk 4 worden de 

relevante risicobronnen voor het bestemmingsplan beschreven en in hoofdstuk 5 wordt de groepsrisico 

verantwoording beschreven. En als laatste wordt in hoofdstuk 6 de conclusie opgenomen. 

2 Externe Veiligheid 

Externe veiligheid beschrijft de risico's die ontstaan als gevolg van opslag of handelingen met 

gevaarlijke stoffen. Dit kan betrekking hebben op inrichtingen (bedrijven) of transportroutes. Op beide 

categorieën is verschillende wet- en regelgeving van toepassing. Voor inrichtingen is dit het Besluit 

externe veiligheid inrichtingen (Bevi), voor transportroutes het Besluit externe veiligheid 
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transportroutes (Bevt) en voor hogedruk aardgastransportleidingen het Besluit externe veiligheid 

buisleidingen (Bevb). Binnen het beleidskader voor externe veiligheid staan twee kernbegrippen 

centraal: het plaatsgebonden risico en het groepsrisico. Hoewel beide begrippen onderlinge 

samenhang vertonen zijn er belangrijke verschillen. Hieronder worden beide begrippen verder 

uitgewerkt. 

 

Plaatsgebonden risico (PR) 

Het plaatsgebonden risico (PR) geeft de kans, op een bepaalde plaats, om te overlijden ten gevolge van 

een ongeval bij een risicovolle activiteit. De kans heeft betrekking op een fictief persoon die de hele 

tijd op die plaats aanwezig is. Het PR kan op de kaart van het gebied worden weergeven met zogeheten 

risicocontouren: lijnen die punten verbinden met eenzelfde PR. Binnen de 10-6/jaarcontour (welke als 

wettelijk harde norm fungeert) mogen geen nieuwe kwetsbare objecten geprojecteerd worden. Voor 

beperkt kwetsbare objecten geldt de 10-6/jaarcontour niet als grenswaarde, maar als een richtwaarde. 

 

Groepsrisico (GR) 

Het groepsrisico (GR) is een maat voor de kans dat bij een ongeval een groep slachtoffers valt met een 

bepaalde omvang. Het GR is daarmee een maat voor de maatschappelijke ontwrichting bij een 

calamiteit. Het GR wordt bepaald binnen het invloedsgebied van een risicovolle activiteit. Dit 

invloedsgebied wordt begrensd door de 1%-letaliteitsgrens (tenzij anders bepaald): de afstand waarop 

nog 1% van de blootgestelde mensen in de omgeving komt te overlijden bij een calamiteit met 

gevaarlijke stoffen. Het GR kan niet ‘op de kaart’ worden weergegeven, maar wordt weergegeven in een 

grafiek waar de kans (f) afgezet wordt tegen het aantal slachtoffers (N): de fN-curve. 

 

 

Figuur 2: weergave PR en groepsrisico 

 

Verantwoordingsplicht 

In de wet -en regelgeving is een verplichting tot verantwoording van het groepsrisico opgenomen. 

Aandacht aan de verantwoording moet worden gegeven wanneer het groepsrisico boven de 

oriëntatiewaarde ligt of wanneer het groepsrisico (significant) toeneemt. Bij de verantwoordingsplicht 

dient het bevoegd gezag op een juiste wijze de toename en ligging van het groepsrisico te 

onderbouwen en te verantwoorden. Hierbij geeft het bevoegd gezag aan of het groepsrisico in de 

betreffende situatie aanvaardbaar wordt geacht. De verantwoordingsplicht van het groepsrisico dient 

naast de rekenkundige hoogte van het groepsrisico, dat berekend wordt door middel van deze 

kwantitatieve risicoanalyse (QRA), tevens rekening te houden met een aantal kwalitatieve aspecten 

zoals mogelijke bronmaatregelen, bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid.  



Advies externe veiligheid 

 

 

 

 

  Ten Boer 

Pag 3 van 12 

 

Figuur 3: Elementen verantwoordingsplicht groepsrisico 

 

De eindafweging (vertaald in een ruimtelijke onderbouwing) kan pas worden gemaakt wanneer ook het 

advies van de Veiligheidsregio Groningen is ingewonnen. 

3 Beleid 

Om de externe veiligheidsrisico’s te beheersen heeft de rijksoverheid een aantal besluiten opgesteld 

die leidend zijn voor externe veiligheidstaken van de provincie en gemeenten. Het gaat daarbij om 

wet- en regelgeving waarin risiconormen zijn gesteld voor respectievelijk inrichtingen, transport van 

gevaarlijke stoffen en buisleidingen. Het rijksbeleid staat niet op zichzelf. 

3.1 Risicobedrijven 

Het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (Bevi) bevat veiligheidsnormen voor bedrijven die een risico 

vormen voor personen buiten het bedrijfsterrein. Het Bevi verplicht gemeenten en provincies rekening 

te houden met de externe veiligheid als ze een milieuvergunning verlenen of een bestemmingsplan 

maken.  

3.2 Vervoer gevaarlijke stoffen 

Het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt) is vergelijkbaar met het Bevi en bevat risiconormen 

voor transportroutes (spoor, weg en waterwegen). Op basis van het Bevt moet rekening worden 

gehouden met het Landelijk Basisnet (verder: Basisnet) voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. 

Uitgangspunt van het Basisnet is dat door het vastleggen van veiligheidszones de gebruiksruimte voor 

het vervoer van gevaarlijke stoffen en ruimtelijke ontwikkelingen op elkaar kunnen worden afgestemd. 

Provincies kunnen een eigen Basisnet vastleggen; dat is ook binnen de provincie Groningen het geval. 

3.2.1 Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen 

Vervoer van gevaarlijke stoffen vindt plaats via het spoor, over de weg en het water. Met het Basisnet 

water, weg en spoor worden risicoplafonds vastgesteld voor het vervoer van gevaarlijke stoffen en 

worden randvoorwaarden aan de ruimtelijke ordening gesteld. 

In het Basisnet wordt een maximum opgelegd aan de PR 10-6. Deze PR 10-6 kan daarmee niet meer 

ongelimiteerd groeien. De PR-max vormt de grens van de gebruiksruimte voor het vervoer en tevens 

de grens van de veiligheidszone. Een veiligheidszone is een zone langs wegen, hoofdspoorwegen en/of 

binnenwateren waarbinnen geen nieuwe kwetsbare objecten zijn toegestaan. Nieuwe beperkt 

kwetsbare objecten zijn hier alleen in uitzonderingsgevallen toegestaan. De veiligheidszone wordt 

gemeten vanaf het hart van de spoorbundel, het midden van de weg of op de referentiepunten gelegen 

op de begrenzingslijnen van de vaarweg. In het kader van de ruimtelijke ordening dient de afstand die 

voor de veiligheidszone in het Basisnet is vastgesteld te worden gehanteerd en wordt niet meer 

berekend. Het groepsrisico daarentegen dient wel te worden berekend en wordt daarbij de maximale 

benutting van groeiruimte voor het vervoer toegepast die in de bijlage van het Basisnet is vastgelegd. 
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Daarnaast moet voor bepaalde transportmodaliteiten met veel vervoer van zeer brandbare en toxische 

vloeistoffen in het Basisnet rekening worden gehouden met een plasbrandaandachtsgebied (PAG). Een 

PAG is een gebied tot 30 meter aan weerszijden van de spoorbaan (en erboven) en 30 meter gemeten 

vanaf de rechter rand van de rijstrook van de (rijks)weg of het spoor waarbinnen, bij realisatie van 

kwetsbare objecten, rekening dient te worden gehouden met de effecten van een plasbrand. 

Plasbranden kunnen ontstaan wanneer brandbare vloeistoffen ten gevolge van een ongeluk of 

calamiteit kunnen weglekken uit een tankwagen/wagon en tot ontbranding kunnen komen. 

3.2.2 Provinciaal Basisnet voor het vervoer van gevaarlijke stoffen 

Het provinciaal basisnet Groningen is het antwoord op de Nota Vervoer gevaarlijke stoffen waarin een 

borging van risicoafstanden als gevolg van transporten van gevaarlijke stoffen wordt aangekondigd. 

Het doel is om deze transportroutes vast te leggen en een systeem te creëren waarbij rekening kan 

worden gehouden met de dynamiek van transport en toekomstige groei. Om dit te bereiken zijn in de 

Omgevingsverordening provincie Groningen 2016 rondom een aantal aangewezen transportroutes (de 

grotere weg-, spoor- en waterinfrastructuur) veiligheidszones opgenomen. Onderstaand worden de 

zones weergegeven: 

 Veiligheidszone 1 provinciale wegen: zone langs wegen in verband met plaatsgebonden risico (PR 

max) provinciale wegen. Gemeten vanaf het midden van de buitenste weg kanten; 

 Veiligheidszone 2 invloedsgebied provinciaal basisnet Groningen: Bevat een nadere 

verantwoording van het groepsrisico en biedt inzicht in de manier waarop rekening is gehouden 

met het advies van de Veiligheidsregio Groningen. Wordt gemeten vanaf de buitenrand van de 

transportroute; 

 Veiligheidszone 3 transport: Veiligheidszone rondom wegen en spoorwegen in verband met de 

bescherming van minder zelfredzame personen. Deze zone is bepaald op 30 meter gemeten vanaf 

de buitenste wegkanten van de wegen vanaf de buitenste spoorstaven van de spoorbundel voor 

het doorgaand verkeer. 

3.3 Buisleidingen 

Voor het transport van gevaarlijke stoffen via buisleidingen zijn de normen voor externe veiligheid in 

het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) vastgelegd. De regels voor buisleidingen zijn op 

basis van het Bevb uitgewerkt in de Ministeriële regeling externe veiligheid buisleidingen (Revb). Ook 

het Bevb is op dezelfde wijze opgesteld als het Bevi. Het Bevb stelt verplicht om bij onder andere het 

vaststellen van een bestemmingsplan rekening te houden met de externe veiligheidsaspecten. Tevens 

geldt een belemmeringenstrook van 4 of 5 meter aan weerszijde van de leiding die vrij moet blijven 

van bebouwing. 

4 Ruimtelijke inventarisatie 

4.1 Kindcentrum Ten Boer 

De gemeente is voornemens om aan de Riekele Prinsstraat en Spoorlaan een nieuw kindcentrum te 

realiseren. Het voornemen is om in het kindcentrum een basisschool met kinderopvang en mogelijk 

nog meer maatschappelijk en evt. sportvoorzieningen te realiseren. 

Het kindcentrum is in het kader van artikel 2.23.2 van de Omgevingsverordening provincie Groningen 

2016 het aan te merken als een kwetsbaar object alsook een object voor verminderd zelfredzaam 

object zoals bedoeld in artikel 2.23.4 van de Omgevingsverordening. In dit onderzoek is uitgegaan van 

430 personen in het kindcentrum Ten Boer.  
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4.2 Risicovolle inrichtingen 

Binnen/nabij het plangebied zijn geen risicovolle inrichtingen gelegen waarvan het invloedsgebied is 

gelegen over het plangebied.  

4.3 Risicovolle transportroutes 

Nabij het plangebied is de volgende risicobron, alsmede de bron die invloed heeft op het plangebied, 

geïnventariseerd. 

 

Soort Risicobron  Wet- en regelgeving 

Transport Provinciale weg N360 Omgevingsverordening provincie Groningen 2016 

Tabel 1: Risicobronnen 

4.3.1 Veiligheidszone 1 provinciale wegen 

Voor de provinciale weg N360 is het risico berekend. Voor de N360 zijn voor de vervoerscijfers gebruik 

gemaakt van de referentiewaarden overige provinciale wegen zoals deze zijn opgenomen in het 

Omgevingsverordening provincie Groningen 2016. In de Omgevingsverordening provincie Groningen 

2016 is de provinciale weg N360 niet opgenomen als zijnde een weg met een veiligheidszone 1 

provinciale wegen (PRmax) buiten de weg. Daarmee wordt voldaan aan de grens- en richtwaarde voor 

het plaatsgebonden risico. 

4.3.2 Veiligheidszone 3 transport  

In de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016 is opgenomen dat voor de provinciale weg 

N360 een veiligheidszone 3 transport geldt. Voor deze zone geldt een afstand van 30 meter. 

 

De provinciale weg N360 is gelegen buiten het plangebied. De veiligheidszone 3 transport reikt niet tot 

in het plangebied. De veiligheidszone van de N360 vormt geen belemmering voor onderhavig plan. 

 

Figuur 4: veiligheidszone 3 transport en in het rood plangebied kindcentrum Ten Boer 

4.3.3 Groepsrisico transport 

Algemeen 

In de Handleiding risicoanalyse transport (HART, versie 1.2, 11 januari 2017, Rijkswaterstaat) is 

bepaald tot welke afstand bevolking invloed kan hebben op het resultaat van het groepsrisico. Dit 

invloedsgebied wordt begrensd door de 1% letaliteitsgrens.  

Volgens de handleiding is voor de berekening van het groepsrisico inzicht nodig in de personen- 

dichtheden binnen het invloedsgebied van de maatgevende stof ter hoogte van het plangebied. In 

onderstaande tabel is de maatgevende stof, het invloedsgebied en de afstand van het onderhavige 

plangebied tot de provinciale weg N360 weergegeven: 
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Traject Maatgevende stof Invloedsgebied (m)  Afstand tot locatie in m 

Provinciale weg N360 GF3 355 circa 90 

 Tabel 2: Maatgevende stof, invloedsgebied en afstand tot plangebied 

 

Het plangebied ligt binnen 200 meter van de N360 en binnen de "veiligheidszone 2 invloedsgebied 

provinciale wegen" zoals deze op kaart 3 van de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016 is 

opgenomen. Gelet hierop moet een verantwoording van het groepsrisico worden opgesteld. 

 

 

Figuur 5: veiligheidszone 2 invloedsgebied provinciale wegen en in het rood plangebied kindcentrum 

Ten Boer 

 

Huidige situatie provinciale weg N360 

Voor de provinciale weg N360 is een berekening van het plaatsgebonden risico en het groepsrisico als 

gevolg van een calamiteit met een wegtransport gemaakt. Hiervoor is gebruik gemaakt van het 

rekenprogramma RBM-II versie 2.3. Deze berekening geeft o.a. inzicht in de PR 10-8 contour van de 

provinciale weg N360. Dit is namelijk het gebied waarin de aanwezige bevolking nog significant 

bijdraagt aan het berekende risico.  

Voor de RBM-II berekening is een wegvaklengte van circa 1000 meter van de provinciale weg N360 

gemodelleerd. De huidige bevolking in het plangebied alsook buiten het plangebied is met behulp van 

BAG populatieservice in RBM II geïmporteerd. De gegevens uit de populator zijn medio januari 2018 

ontvangen. 

 

Voor de frequentie van het aantal transporten is gebruik gemaakt van de referentiewaarden overige 

provinciale wegen zoals deze zijn opgenomen in de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016. 

Voor de provinciale weg N360 zijn dit onderstaande transporten: 
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Provinciale weg N360 

LF1 LF2 LT1 LT2 GF3 

1.000 2.000 0 0 75 

Tabel 3: Referentiewaarden vervoer gevaarlijke stoffen N360 

 

In de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016 is voor de provinciale weg N360 aangegeven 

dat het plaatsgebonden risico 10-6 niet aanwezig is. De uitkomst van de berekening laat zien dat het 

plaatsgebonden risico 10-8 op 22 meter van de provinciale weg ligt. 

 

 

Figuur 6: Overzicht invoer RBMII en inzicht in plaatsgebonden risico 10-8 in het groen 

 

De hoogte van het groepsrisico wordt mede bepaald door het aantal potentiële slachtoffers in de 

omgeving van de risicovolle activiteit. Voor de berekening van het groepsrisico is inzicht nodig in de 

personendichtheden binnen het invloedsgebied (355 meter) van de maatgevende stof (GF3) ter hoogte 

van het plangebied. De personendichtheid is te definiëren als het gemiddelde aantal personen, per 

bestemming, per (plan)locatie. Bij een externe veiligheidsonderzoek dient gerekend te worden met de 

bestemmingsplancapaciteit. Het aantal aanwezigen binnen het werkgebied van RBMII is met behulp van 

de BAG populatieservice opgehaald en medio januari 2018 ontvangen. Het berekende groepsrisico ligt 

in de huidige situatie onder de oriëntatiewaarde. Zie onderstaande figuur 7. 

 

 

Figuur 7: fN curve N360 

 

  



Advies externe veiligheid 

 

 

 

 

  Ten Boer 

Pag 8 van 12 

Toekomstige situatiemet kindcentrum Ten Boer 

Voor deze risicoberekening is de frequentie van het aantal transporten voor de provinciale weg N360, 

zoals deze zijn ingevoerd in de berekening “Huidige situatie provinciale weg N360”, gelijk gebleven. 

Doordat de frequentie van het aantal transporten voor het betreffende traject gelijk zijn gebleven wordt 

dezelfde PR 10-8 contour verkregen.  

In deze berekening is in het plangebied het kindcentrum toegevoegd met een bezetting van 430 

personen (100% dag/0% nacht). 

 

 

Figuur 8: fN curve N360 huidige situatie (rood), fN curve N360 huidige situatie met kindcentrum Ten 

Boer (mint groen) 

 

Rekenresultaten 

Het groepsrisico neemt ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling niet toe. In de bestaande alsook 

nieuwe situatie is de maximale overschrijdingsfactor van het groepsrisico voor de maatgevende 

kilometer gevonden bij 15 slachtoffers en een frequentie van 0,00000. Het groepsrisico overschrijdt de 

oriëntatiewaarde niet.  

Onderstaande figuur toont de locatie met het hoogste groepsrisico. De locatie ligt ter hoogte van het 

plangebied. 

 

 

Figuur 9: locatie met hoogste groepsrisico (gele circel geeft locatie met hoogste groepsrisico weer) 
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4.4 Risicovolle transportleiding 

In en in de nabijheid van het plangebied bevinden zich geen risicovolle transportleidingen met een 

werkdruk van 40 bar of hoger, van de Gasunie / NAM, welke relevant zijn voor externe veiligheid. 

5 Verantwoording groepsrisico 

5.1 Risicovolle transportroutes 

Realisatie van het kindcentrum Ten Boer is gelegen binnen de op kaart 3 aangegeven ‘veiligheidszone 

2 invloedsgebied provinciale wegen' van de provinciale weg N361, zoals deze is opgenomen in de 

Omgevingsverordening provincie Groningen 2016. Gelet hierop dient een nadere verantwoording van 

het groepsrisico te worden uitgevoerd. 

In de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016 zijn situaties beschreven in welke gevallen een 

nadere verantwoording van het groepsrisico achterwege kan blijven en kan worden volstaan met een 

beperkte groepsrisico verantwoording. Dit betreft de volgende situaties: 

1. het plangebied geheel is gelegen op een afstand van minimaal 200 meter van de betreffende 

infrastructuur; of 

2. in het vigerende, minder dan 10 jaar geleden vastgestelde, bestemmingsplan reeds een nadere 

verantwoording van het groepsrisico is opgenomen en het bestemmingsplan voorziet in de 

toevoeging van: 

a. maximaal 41 woningen per hectare buiten de PRmax; of 

b. maximaal 3000 m2 bruto vloeroppervlakte kantoorruimte per hectare buiten de PRmax; of 

c. maximaal 3000 m2 bruto vloeroppervlakte winkelruimte per hectarebuiten de PRmax; of 

d. maximaal 100 personen per hectare buiten de PRmax in de vorm van objecten of een 

combinatie van objecten die leiden tot een personen dichtheid van maximaal 100 per hectare.  

 

Het vigerend juridisch planologisch kader is het bestemmingsplan "Dorpskern Ten Boer" zoals is 

vastgesteld op 28-04-2012. In het bestemmingsplan is het groepsrisico niet verantwoord. Gezien 

bovenstaande is voor het realiseren van het kindcentrum Ten Boer een nadere verantwoording van het 

groepsrisico opgesteld. 

 

De verantwoordingsplicht van het groepsrisico wordt integraal voor het gehele plan ingevuld. 

5.2 Dichtheid personen 

Binnen het invloedsgebied / veiligheidszone 2 invloedsgebied provinciale wegen van de N360, dat 

gedeeltelijk over het dorp Ten Boer en buitengebied is gelegen, bevinden zich in de huidige situatie de 

bestemmingen groen, sport, bedrijventerrein, wonen, centrum, gemengd, horeca, water en agrarisch. 

De personendichtheid is normaal te noemen. Het toevoegen van het kindcentrum Ten Boer zal niet 

leiden tot een significant hogere bevolkingsdichtheid. 

5.3 Omvang groepsrisico 

Als gevolg van de planontwikkeling neemt het aantal personen binnen het invloedsgebied van de 

provinciale weg N360 toe.  

 

Het berekende groepsrisico voor de provinciale weg N360 ligt onder de oriëntatiewaarde. Het 

groepsrisico neemt te gevolge van de voorgenomen ontwikkeling niet toe.  



Advies externe veiligheid 

 

 

 

 

  Ten Boer 

Pag 10 van 12 

5.4 Maatregelen ter beperking van het groepsrisico 

Bronmaatregelen zijn gericht op verlaging van het groepsrisico van een calamiteit bij een risicobron. 

Bronmaatregelen zijn echter niet te treffen in de onderhavige ruimtelijke procedure.  

5.5 Mogelijkheden voor ontwikkelingen met lager groepsrisico 

Varianten waardoor het groepsrisico niet of in beperkte mate toeneemt, zijn: 

 Geen vervoer van gevaarlijke stoffen over de provinciale weg N360 (bron maatregel); 

 het plangebied op grotere afstand van de risicobronnen situeren; 

 Andere functies binnen de plangebieden, waarbij objecten met minder personen zijn 

voorzien. 

 

Voor het eerste punt kan worden opgemerkt dat dit in het kader van deze procedure niet kan worden 

beslist. 

Wat betreft het tweede aandachtpunt geldt dat voor invulling van het plangebied gekozen is op andere 

gronden dan alleen het aspect externe veiligheid. De keuze voor dit alternatief wordt in de ruimtelijke 

onderbouwing toegelicht en komt hier niet verder aan de orde. 

Ten aanzien van het laatste punt kan worden gesteld dat hier specifiek gekozen is voor deze locatie op 

een grote afstand van de provinciale weg N360, buiten de veiligheidszone 3 transport zoals is 

opgenomen in de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016, en voor de invulling van het 

kindcentrum Ten Boer. 

5.6 Advies Veiligheidsregio Groningen 

In het kader van externe veiligheid is de Veiligheidsregio Groningen verzocht om advies uit te brengen 

op de aspecten bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid. De door Veiligheidsregio Groningen 

geformuleerde bevindingen en adviezen zijn op 26 januari 2018 ontvangen als tekstvoorstel en in deze 

veiligheidsstudie overgenomen en hieronder weergegeven. 

5.6.1 Bestrijdbaarheid 

Bij bestrijdbaarheid gaat het om de mogelijkheden tot voorbereiding van de bestrijding en beperking 

van de omvang van een calamiteit. Om de gevolgen zoveel mogelijk te beperken, is het van belang dat 

de hulpverleningsdiensten niet worden belemmerd in de uitvoering van hun taken. 

 

Om de bestrijdbaarheid goed te kunnen beoordelen is eerst gekeken naar de bereikbaarheid. 

Daarnaast is in relatie tot de voorgenomen ontwikkeling een beoordeling gedaan op de aanwezigheid 

en beschikbaarheid van bluswatervoorzieningen. Om te bepalen of voldoende bluswater beschikbaar is, 

zijn zowel de aanwezigheid van primaire (brandkranen) als secundaire (open water) 

bluswatervoorzieningen beoordeeld. De handleiding ‘Bereikbaarheid en bluswatervoorziening regio 

Groningen B&B’ (Veiligheidsregio Groningen, juli 2013) geldt als uitgangspunt voor de beoordeling van 

de bereikbaarheid en bluswatervoorziening. 

 

Bestrijdbaarheid plangebied 

Het plangebied is via de Riekele Prinsstraat tweezijdig bereikbaar voor de hulpdiensten. Rondom het 

plangebied bevinden zich meerdere op de waterleiding aangesloten ondergrondse brandkranen. Deze 

zijn gelegen in de Riekele Prinsstraat, de Alida Pottstraat en de Sportlaan. De ondergrondse 

bluswatervoorzieningen hebben een diameter van 60, respectievelijk 100mm en leveren circa 60 m3 

bluswater per uur. 
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Bestrijdbaarheid risicobron 

De voor de locatie relevante risicobron (N360) is via twee aanrijdroutes goed te bereiken. In de 

nabijheid van het plangebied bevindt zich een aantal ondergrondse brandkranen direct naast de 

provinciale weg.  

 

Veiligheidsregio Groningen beoordeeld de bestrijdbaarheid in relatie tot het plangebied als voldoende. 

De veiligheidsregio ziet geen aanleiding voor maatregelen ten aanzien van de bestrijdbaarheid binnen 

het plangebied of nabij de risicobron. 

5.6.2 Zelfredzaamheid 

Bij zelfredzaamheid gaat het om de mogelijkheden voor personen om zichzelf in veiligheid te brengen. 

Belangrijk aspect hierbij is, dat zij kunnen vluchten of schuilen zonder daadwerkelijke hulp van de 

hulpverleningsdiensten. De zelfredzaamheid van de aanwezige personen is beoordeeld op de aspecten 

zelfredzaam vermogen, de mogelijkheden tot vluchten of schuilen en de alarmeringsmogelijkheden. 

 

Zelfredzaam vermogen 

Een kindcentrum richt zich per definitie op groepen verminderd zelfredzame personen, zoals kinderen 

jonger dan 12 jaar. Van de mogelijke aanwezigen moet een beperkte zelfredzaamheid verwacht 

worden. In het geval van een calamiteit is ondersteuning nodig. 

 

De veiligheidsregio adviseert de initiatiefnemer een adequate BHV-organisatie op te richten. 

 

Mogelijkheden tot vluchten of schuilen  

De mogelijkheden tot zelfredzaamheid worden bepaald door het type van incident. Bij een incident met 

brandbare of ontplofbare stoffen op de provinciale weg of bij een interne brand moet een grote groep 

mensen vluchten, uit het gebouw en weg van de bron. Het plangebied biedt voldoende 

vluchtmogelijkheden in alle richtingen, ook loodrecht van de risicobron weg. 

Bij incidenten met toxische stoffen op de provinciale weg kan schuilen de beste optie zijn. Om goed te 

schuilen dient, indien aanwezig, de automatische ventilatie uitgezet te worden. Verder moeten deuren 

en ramen gesloten worden. 

 

Veiligheidsregio Groningen adviseert om de toekomstige gebruikers te informeren wat te doen bij een 

incident en dit vast te leggen in een calimiteitendraaiboek.  

 

Alarmeringsmogelijkheden 

Het plangebied ligt binnen het sirenebereik van het bestaande Waarschuwing en Alarmering Systeem 

(WAS) ligt. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft bekendgemaakt, vanaf 2017 in fases met de 

WAS-sirenes te willen stoppen. Eind 2012 is NL-Alert geïntroduceerd. Met NL-Alert kan de overheid 

mensen in het rampgebied en in de directe omgeving van een (dreigende) noodsituatie met een 

tekstbericht informeren via de eigen mobiele telefoon. Daarnaast wordt bij grote rampen alarm 

geslagen via onder meer calamiteitenzenders, geluidswagens en sociale media. Hierdoor is een snelle 

alarmering in het plangebied mogelijk.  

 

Veiligheidsregio Groningen adviseert om de bevolking bij een ramp ook op een andere wijze te 

alarmeren dan met de WAS-sirenes, bijvoorbeeld via calamiteitenzenders, NL-Alert, geluidswagens, 

social media enz. 
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6 Conclusie 

De Omgevingsdienst Groningen heeft een externe veiligheidsonderzoek uitgevoerd ten behoeve van 

het kindcentrum Ten Boer. Hiervoor is het plaatsgebonden risico en het groepsrisico van risicovolle 

inrichtingen, risicovolle transportassen en risicovolle transportleidingen beoordeelt. De belangrijkste 

constateringen en te nemen maatregelen voor de verantwoording van het groepsrisico kunnen als volgt 

worden samengevat. 

 In en in de nabijheid van het plangebied zijn geen risicovolle inrichtingen en geen risicovolle 

transportleidingen gelegen waarvan het invloedsgebied reikt tot over het plangebied; 

 De veiligheidszone 1 provinciale wegen (PRmax) van de provinciale weg N360 ligt niet buiten de 

weg; 

 De veiligheidszone 3 transport van de provinciale weg N360 reikt niet tot het plangebied; 

 Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de provinciale weg N360 geldt een veiligheidszone 2 

invloedsgebied provinciale wegen van 355 meter. Het plangebied ligt volledig binnen de 

veiligheidszone 2.  

 

Groepsrisico 

 Het berekende groepsrisico voor de provinciale weg N360 ter hoogte van het plangebied, is 

gelegen onder de oriënterende waarde; 

 Voor de toekomstige situatie geldt dat het groepsrisico, door invulling van het kindcentrum Ten 

Boer met 430 personen, voor de provinciale weg N360 marginaal toeneemt maar ruim onder de 

oriënterende waarde ligt. 

 

Uit de beoordeling van de bestrijdbaarheid blijkt, dat dit aspect als voldoende wordt beoordeeld. 

 

Uit de beoordeling van het aspect zelfredzaamheid adviseert de Veiligheidsregio om een adequate 

BHV-organisatie op te laten richten door de initiatiefnemer, de toekomstige gebruikers te informeren 

wat te doen bij een ramp en de bevolking bij een ramp ook op een andere wijze te alarmeren dan met 

de WAS-sirenes, bijvoorbeeld via calamiteitenzenders, NL-Alert, geluidswagens, social media enz. 

 

Ongeacht de inzet van de gemeente Ten Boer en de hulpverleningsdiensten om de situatie zo veilig 

mogelijk te maken zal er altijd sprake zijn van een restrisico. Immers, de kans op een ongeval, hoe 

klein dan ook, blijft altijd aanwezig. 

 

Alles overwegende wordt geconcludeerd dat vanuit oogpunt van externe veiligheid het verantwoord is 

om het bestemmingsplan kindcentrum Ten Boer vast te stellen. Het restrisico is in dit kader 

aanvaardbaar. 
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Gemeente : Ten Boer 
Plangebied : Kindcentrum Ten Boer 

Fase :  concept 
Betreft  :  beoordeling bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid 
Opsteller : Mark-Olaf Sorkale 
Datum : 25-01-2018 
Zaaknummer : Z 

 
In het kader van externe veiligheid heeft Veiligheidsregio Groningen de aspecten bestrijdbaarheid en 
zelfredzaamheid voor de locatie van het geplande kindcentrum te Ten Boer beoordeeld. De aspecten 
bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid zijn op basis van de Provinciale verordening relevant voor de 
ruimtelijke afweging (verantwoording groepsrisico). De door de veiligheidsregio geformuleerde 
bevindingen en adviezen staan hieronder. 
 
Bestrijdbaarheid 
Bij bestrijdbaarheid gaat het om de mogelijkheden tot voorbereiding van de bestrijding en beperking van 
de omvang van een calamiteit. Om de gevolgen zoveel mogelijk te beperken, is het van belang dat de 
hulpverleningsdiensten niet worden belemmerd in de uitvoering van hun taken. 
 
Om de bestrijdbaarheid goed te kunnen beoordelen is eerst gekeken naar de bereikbaarheid. Daarnaast is 
in relatie tot de voorgenomen ontwikkeling een beoordeling gedaan op de aanwezigheid en 
beschikbaarheid van bluswatervoorzieningen. Om te bepalen of voldoende bluswater beschikbaar is, zijn 
zowel de aanwezigheid van primaire (brandkranen) als secundaire (open water) bluswatervoorzieningen 
beoordeeld. De handleiding ‘Bereikbaarheid en bluswatervoorziening regio Groningen B&B’ 
(Veiligheidsregio Groningen, juli 2013) geldt als uitgangspunt voor de beoordeling van de bereikbaarheid en 
bluswatervoorziening.  
 
Bestrijdbaarheid plangebied 
Het plangebied is via de Riekele Prinsstraat tweezijdig bereikbaar voor de hulpdiensten. Rondom het 
plangebied bevinden zich meerdere op de waterleiding aangesloten ondergrondse brandkranen. Deze zijn 
gelegen in de Riekele Prinsstraat, de Alida Pottstraat en de Sportlaan. De ondergrondse 
bluswatervoorzieningen hebben een diameter van 60, respectievelijk 100mm en leveren circa 60 m3 
bluswater per uur. 
 
Bestrijdbaarheid risicobron 
De voor de locatie relevante risicobron (N360) is via twee aanrijdroutes goed te bereiken. In de nabijheid 
van het plangebied bevindt zich een aantal ondergrondse brandkranen direct naast de provinciale weg.  
 
Veiligheidsregio Groningen beoordeeld de bestrijdbaarheid in relatie tot het plangebied als voldoende. De 
veiligheidsregio ziet geen aanleiding voor maatregelen ten aanzien van de bestrijdbaarheid binnen het 
plangebied of nabij de risicobron. 
 
Zelfredzaamheid 
Bij zelfredzaamheid gaat het om de mogelijkheden voor personen om zichzelf in veiligheid te brengen. 
Belangrijk aspect hierbij is, dat zij kunnen vluchten of schuilen zonder daadwerkelijke hulp van de 
hulpverleningsdiensten. De zelfredzaamheid van de aanwezige personen is beoordeeld op de aspecten 
zelfredzaam vermogen, de mogelijkheden tot vluchten of schuilen en de alarmeringsmogelijkheden. 
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Zelfredzaam vermogen 
Een kindcentrum richt zich per definitie op groepen verminderd zelfredzame personen, zoals kinderen 
jonger dan 12 jaar. Van de mogelijke aanwezigen moet een beperkte zelfredzaamheid verwacht worden. In 
het geval van een calamiteit is ondersteuning nodig. 
 
De veiligheidsregio adviseert de initiatiefnemer een adequate BHV-organisatie op te richten. 
 
Mogelijkheden tot vluchten of schuilen  
De mogelijkheden tot zelfredzaamheid worden bepaald door het type van incident. Bij een incident met 
brandbare of ontplofbare stoffen op de provinciale weg of bij een interne brand moet een grote groep 
mensen vluchten, uit het gebouw en weg van de bron. Het plangebied biedt voldoende 
vluchtmogelijkheden in alle richtingen, ook loodrecht van de risicobron weg. 
Bij incidenten met toxische stoffen op de provinciale weg kan schuilen de beste optie zijn. Om goed te 
schuilen dient, indien aanwezig, de automatische ventilatie uitgezet te worden. Verder moeten deuren en 
ramen gesloten worden. 
 
Veiligheidsregio Groningen adviseert om de toekomstige gebruikers te informeren wat te doen bij een 
incident en dit vast te leggen in een calimiteitendraaiboek.  
 
Alarmeringsmogelijkheden 
Het plangebied ligt binnen het sirenebereik van het bestaande Waarschuwing en Alarmering Systeem 
(WAS) ligt. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft bekendgemaakt, vanaf 2017 in fases met de WAS-
sirenes te willen stoppen. Eind 2012 is NL-Alert geïntroduceerd. Met NL-Alert kan de overheid mensen in 
het rampgebied en in de directe omgeving van een (dreigende) noodsituatie met een tekstbericht 
informeren via de eigen mobiele telefoon. Daarnaast wordt bij grote rampen alarm geslagen via onder 
meer calamiteitenzenders, geluidswagens en sociale media. Hierdoor is een snelle alarmering in het 
plangebied mogelijk.  
 
Veiligheidsregio Groningen adviseert om de bevolking bij een ramp ook op een andere wijze te alarmeren 
dan met de WAS-sirenes, bijvoorbeeld via calamiteitenzenders, NL-Alert, geluidswagens, social media enz. 
 

Advies Veiligheidsregio Groningen 
Veiligheidsregio Groningen heeft de bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid met betrekking tot de locatie van 
het geplande kindcentrum in Ten Boer beoordeeld.  
Het aspect bestrijdbaarheid wordt als voldoende beoordeeld.  
Ten aanzien van het aspect zelfredzaamheid adviseert Veiligheidsregio Groningen: 

 een adequate BHV-organisatie op te laten richten door de initiatiefnemer, 

 de toekomstige gebruikers te informeren wat te doen bij een ramp, 

 de bevolking bij een ramp ook op een andere wijze te alarmeren dan met de WAS-sirenes, 
bijvoorbeeld via calamiteitenzenders, NL-Alert, geluidswagens, social media enz. 

 
Ondanks de aanwezigheid van bluswatervoorzieningen nabij de provinciale weg kunnen incidenten met 
gevaarlijke stoffen op deze transportas moeilijk bestreden worden. Dit heeft wel invloed op (de acceptatie 
van) het restrisico. 
 
Toetsing omgevingsvergunning 
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De nieuwe ontwikkeling kan in het kader van de omgevingsvergunning later nog door de veiligheidsregio 
beoordeeld moeten worden op de activiteit ‘Bouwen’. Deze beoordeling vindt plaats op andere 
veiligheidsaspecten zoals brandcompartimentering, vluchtroutes, bluswater, bereikbaarheid en overige 
brandpreventieve voorzieningen binnen het object. 
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1 Inleiding 

In opdracht van de gemeente Ten Boer heeft Tauw een verkennend bodemonderzoek volgens 
NEN 57401 en NEN 57072 uitgevoerd aan de Sportlaan 6 in Ten Boer.  
 
De aanleiding voor de uitvoering van het bodemonderzoek is de voorgenomen ontwikkeling van 
het Kindcentrum Dijkshorn (nieuwbouw) op het huidige adres Sportlaan 6 (ter hoogte van 
Nijverheidsweg 11) te Ten Boer. Hierbij zullen tot maximaal 3 m -mv werkzaamheden in de grond 
worden verricht. 
 
Op het moment van de uitvoering van dit onderzoek is het geasfalteerde deel van het terrein niet 
toegankelijk doordat het in gebruik is als ijsbaan en onder water stond. Dit deel van het terrein is 
in dit bodemonderzoek niet onderzocht. 
 
Het doel van het bodemonderzoek is meerledig, namelijk:  
• Het bepalen van de milieuhygiënische kwaliteit van de (vrijkomende) grond (inclusief 

veiligheidsklasse) 
• Het bepalen van de aard en kwaliteit (indicatief) van de (eventueel) aanwezige 

funderingsmaterialen 
• Het vaststellen of de locatie verdacht is op het voorkomen van asbest in de bodem (door 

middel van verkennend asbestonderzoek) 

2 Vooronderzoek 

2.1 Algemeen 
Door de opdrachtgever is een document verstrekt met daarin aangegeven het plangebied en een 
mogelijke invulling van de ontwikkeling van het terrein. Voorafgaand aan het onderzoek is een 
vooronderzoek conform de NEN 57253 uitgevoerd. Een kaart met de regionale ligging van de 
onderzoekslocatie en een kaart met de ligging van de monsternemingspunten zijn opgenomen in 
bijlage 1 en 2. 
 
  

                                                        
1 NEN 5740: Bodem – Onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond, 
januari 2009/A1:2016 
2 NEN 5707: Bodem – Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem en partijen grond, december 2017 
3 NEN 5725: Bodem – Strategie bij het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek, oktober 2017 
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Tabel 2.1 Algemene gegevens onderzoekslocatie 

Adres Sportlaan 6 

Kadastrale gegevens (www.kadaster.nl) Ten Boer, A, 4514, 4670 (deels) 

X/Y coördinaat X: 242926; Y: 588919 

Oppervlakte  Circa 0,7 hectare (waarvan circa 0,23 hectare onder 

water stond tijdens de uitvoering van het onderzoek) 

Verharding (stelconplaten) (m2) 400 

Bebouwing (m2) 110 

Voormalig gebruik Agrarisch 

Huidig gebruik Recreatie 

Toekomstig gebruik Kinderopvang 

Gebruik conform circulaire bodemsanering Plaatsen waar kinderen spelen 

Bodemfunctieklasse Nota bodembeheer Ten Boer, 2011 Wonen met tuin 

Bodemkwaliteitsklasse Nota bodembeheer Ten Boer, 

2011 

Bovengrond: Landbouw/Natuur 

Ondergrond: Landbouw/Natuur 

Archeologie (bron: Raap-notitie 6282 d.d. 1 maart 2018) Hoge verwachting 

Explosieven (bron: Vooronderzoek R. Prinsweg Ten 

Boer, Armaex, kenmerk 170439 d.d. 13 februari 2018) 

Onverdacht 

 
2.2 Toekomstige situatie 
Het onderzoeksgebied is door de opdrachtgever globaal aangegeven op een tekening. De 
definitieve inrichting van het terrein is op dit moment nog niet bekend. 
 
De volgende civieltechnische werkzaamheden worden mogelijk uitgevoerd: 
• Verwijderen van de huidige bebouwing inclusief eventuele funderingen (1,0 m -mv) 
• Verwijderen diverse asfaltverhardingen inclusief eventuele funderingen (0,5 m -mv) 
• Ontwikkeling van nieuwbouw (maximaal 3,0 m -mv) 
• Aanleggen nieuwe verhardingen, kiss&ride en groenvoorzieningen (1,0 m -mv) 
 
2.3 Verdachte locaties  
Voor het inventariseren van de verdachte locaties (voormalige of huidige bedrijfsactiviteiten, 
dempingen, tanks, incidenten et cetera) zijn de volgende bronnen geraadpleegd: 
• Gemeente Groningen/Ten Boer 
• Bodeminformatiesysteem Squit IBIS (gemeente Groningen) 
• Voorgaande bodemonderzoeken 
• Website www.topotijdreis.nl 
• Locatiebezoek voorafgaand aan het bodemonderzoek 
 
Uit de inventarisatie blijkt dat het perceel voor zover bekend in gebruik is geweest als 
landbouwgrond, waarna het omstreeks het jaar 2000 tot ijsbaan en skeelerbaan is ontwikkeld. 
Tijdens de herontwikkeling zijn er enkele sloten gedempt, echter bevinden deze zich buiten de 
onderzoeksgrens. 
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Tijdens het locatiebezoek is gebleken dat er drie bulten/verhogingen met grond aanwezig zijn 
waarvan de herkomst en milieuhygiënische kwaliteit onbekend is.  
 
Er zijn geen verdachte activiteiten bekend die de bodemkwaliteit mogelijk negatief beïnvloed 
kunnen hebben. 
 
2.4 Asbestverdachtheid van de bodem 
Er zijn op basis van het vooronderzoek geen concrete aanwijzingen voor asbestverdachtheid van 
het onderzoeksgebied. Indien er in de bodem ongedefinieerd puin wordt aangetroffen dan is het 
betreffende onderzoeksgebied formeel gezien asbestverdacht, tenzij er voldoende onderbouwd of 
gemotiveerd kan worden dat het betreffende puin niet verdacht is op asbest. 
 
2.5 Regionale bodemopbouw en geohydrologie 
In tabel 2.2 zijn de regionale geohydrologische gegevens van het gebied weergegeven. Lokale 
omstandigheden zoals waterlopen, drainagesystemen, (lekke) rioleringen en dergelijke kunnen 
de regionale stromingsrichting van het freatisch grondwater beïnvloeden. 
 
Tabel 2.2 Regionale geohydrologische gegevens en bodemopbouw 

Onderdeel  

Grondwaterstromingsrichting   *1)  Zuid Zuid West 

Stijghoogte van het grondwater   *1)  -1,73 m +NAP 

Ligging t.o.v. grondwaterbeschermingsgebied   *2)  11,8 km 

Maaiveldhoogte   *3)  -0,3 m +NAP 

Diepte freatisch grondwater   *4)  1,2 - 2,5 m -mv 

Geologie  *5)  Klei-/veenlagen op fijn zand, soms lemig 

Dikte van de deklaag  *4)  10 - 15 m 

Zout of brak grondwater  *6)  Nee 

*1) NAGROM. NAtionaal GROndwater Model 

*2) VEWIN. Provinciale overzichten win- en productiemiddelen 

*3) Topografische Dienst. Hoogtecijferkaart 

*4) RIVM (ed.) 1987. Kwetsbaarheid van het grondwater 

*5) Toegepaste geologische kaart 

*6) Atlas van Nederland 

 
2.6 Uitgevoerde bodemonderzoeken en verontreinigingssituatie 
In tabel 2.3 zijn de beschikbare relevante bodemonderzoeken weergegeven. 
 
Tabel 2.3 Uitgevoerde bodemonderzoeken  

Naam onderzoek Onderzoeksbureau Kenmerk Datum 

VO Stadsweg/Wolddijk Ten Boer Van Limborgh 1-15-028-2 29 oktober 1999 

VO Dijkshorn Ten Boer DHV NN-BE20051155 Februari 2007 
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Uit de voorgaande bodemonderzoeken blijkt dat er in de directe nabijheid van het 
onderzoeksgebied, voor zover bekend, geen verontreinigen in de grond boven de 
achtergrondwaarde gemeten zijn. In het grondwater op percelen op geruime afstand noordelijk 
van de onderzoekslocatie zijn verhoogde concentraties met arseen, chroom en koper gemeten 
ten opzichte van de streefwaarden. De licht verhoogde concentraties aan zware metalen in het 
grondwater zijn aan een natuurlijk verhoogde achtergrondwaarde toegeschreven. 
 
2.7 Onderzoeksvragen 
Naar aanleiding van de resultaten van het vooronderzoek en de doelstelling van het verkennend 
onderzoek kunnen onderstaande onderzoeksvragen worden gesteld: 
• Wat is de milieuhygiënische kwaliteit van de grond en het grondwater? 
• Wat is de milieuhygiënische kwaliteit van de drie bulten/verhogingen met grond? 
• Is de onderzoekslocatie verdacht op het voorkomen van asbest in de bodem? 
• Zijn de vrijkomende funderingsmaterialen toepasbaar als niet vormgegeven bouwstof? 

3 Onderzoeksstrategie en uitgevoerde 
werkzaamheden 

3.1 Onderzoeksstrategie 
Om de gestelde onderzoeksvragen te beantwoorden is de volgende onderzoeksstrategie uit de 
NEN 5740 en NEN 5707 gehanteerd: 
• Strategie voor een onverdachte niet lijnvormige locatie (ONV-NL) uit de NEN 5740 
• Strategie voor een kleinschalig onverdachte locatie (voor asbest) uit de NEN 5707 
 
Het verrichte aantal boringen/gaten en chemische analyses is gebaseerd op een locatie met een 
oppervlakte van 7.000 m2 en deze zijn verdeeld over het deel van de locatie dat niet onder water 
stond. Daarmee is er voor het onderzochte terreindeel dus een intensievere boor- en 
analysestrategie gehanteerd dan de normen voorschrijven. De boordieptes zijn afgestemd op de 
door de opdrachtgever aangeleverde gegevens ten aanzien van de mogelijk inrichting van het 
terrein. Het funderingsonderzoek is indicatief uitgevoerd. 
 
3.2 Uitgevoerde werkzaamheden 
De grond is bemonsterd op 8 en 9 februari 2018 door R. de Vries. Het grondwater is bemonsterd 
op 20 februari 2018 door H. Nakken en is herbemonsterd op 22 februari 2018 door W.J. Nell. Het 
veldwerk is uitgevoerd onder certificaatnummer K54913. 
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Tabel 3.1 Overzicht uitgevoerde veld- en analysewerkzaamheden 

Omschrijving   

Oppervlakte onderzoekslocatie in m2 7.000  

Ontgravingsdiepte in m-mv (maximaal) 3,0  

Veldwerk Aantal Monsterpuntnummers 

Boring tot circa 0,5 m -mv 1 19 

Graafgat 0,3*0,3*0,5 doorgeboord tot  

1 m -mv 

4 1, 2 5 en 7 

Graafgat 0,3*0,3*0,5 doorgeboord tot  

3 m -mv 

5 3, 6, 10 t/m 12 

Graafgat 0,3*0,3*0,5 i.c.m. peilbuis tot 

circa 3,0 m -mv 

2 4 en18 

Graafgat 0,3*0,3*0,5 doorgeboord tot  

1 m -mv (in bulten met grond) 

6 7, 13 t/m 17 

Analyses Aantal (Meng)monstercodes 

Standaard stoffenpakket grond1 8 Zie tabel 4.2 

Standaard stoffenpakket grondwater2 2 Zie tabel 4.3 

Nikkel in grondwater 1 Zie tabel 4.3 

Asbest in grond 5 Zie tabel 4.4 

Asbestverzamelmonster 1 Zie bijlage 7 

Samenstelling en uitloging3 1 Zie tabel 4.5 

Asbest in puin 1 Zie tabel 4.5 
1) Lutum en organische stof, metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), 

PCB (7), PAK (10), minerale olie (GC) en droge stof 
2) Metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), BTEXN, VOCl en 

minerale olie (GC) 
3) Samenstelling: minerale olie, PAK en PCB 

Emissie: 15 zware metalen (antimoon, arseen, barium, cadmium, chroom, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, 

nikkel, seleen, tin, vanadium en zink) en 4 anionen (chloride, sulfaat, bromide, fluoride) 
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3.3 Veiligheid en kwaliteit 
Voor een overzicht van de veiligheids- en kwaliteitsaspecten wordt verwezen naar bijlage 3. Er is 
op de volgende punten afgeweken van de vigerende protocollen. 
 
Protocol 2018: 
• Op de verharde terreindelen is geen maaiveldinspectie uitgevoerd. Dit kan van invloed zijn op 

de betrouwbaarheid van het asbestonderzoek 
• Vanwege de aard van het bemonsterde materiaal (klei) was uitharken en zeven deels niet 

mogelijk. Mogelijk zijn hierdoor de analyseresultaten beïnvloed. Gezien de analyseresultaten 
wordt niet verwacht dat dit het geval is geweest 

• De monstergewichten voor analyse op asbest zijn voor alle mengmonsters na droging op het 
laboratorium (iets) lager dan de voorgeschreven 10 kg droog gewicht. Dit is het gevolg van 
een laag droge stofgehalte. In het veld is een ruime hoeveelheid materiaal verzameld (bijna 
of meer dan 13 kg per monster) 

 
Op basis van het vooronderzoek en de onderzoeksresultaten wordt niet verwacht dat 
bovenstaande afwijkingen van invloed zijn op de conclusies van het onderzoek. Het beeldmerk 
(zie bijlage 3) is voor dit onderdeel niet van toepassing 
 
Verder is van één mengmonster (MM6) de conserveringstermijn voor naftaleen overschreden. 
Gezien het onverdachte karakter van dit ondergrondmonster, het vooronderzoek en de overige 
analyseresultaten wordt niet verwacht dat deze overschrijding van invloed is op de conclusies van 
het onderzoek. 
 
Inhoudelijk lezer rapportage: Alianne Bouma-Hoven. 

4 Resultaten 

4.1 Zintuiglijke waarnemingen en veldmetingen 
Tijdens de veldwerkzaamheden zijn plaatselijk waarnemingen gedaan die kunnen duiden op de 
aanwezigheid van een bodemverontreiniging. In de bovengrond van boring 11 is een zeer lichte 
bijmenging met baksteen waargenomen. Ter plaatse van boring 19 is een puinlaag waargenomen 
tussen het maaiveld en 0,3 m -mv. De puinlaag bestaat uit beton- en slakkengranulaat. Mogelijk 
bevindt deze puinlaag zich ook onder de stelconplaten die plaatselijk op het terrein aanwezig zijn. 
 
In de overige boringen zijn geen bijmengingen waargenomen die kunnen duiden op een 
bodemverontreiniging. Voor details wordt verwezen naar de boorprofielen in bijlage 4. 
 
Er heeft een visuele inspectie van het onverharde deel van het maaiveld conform protocol 2018 
plaatsgevonden. Ter plaatse van het beboste deel nabij boringen 8, 11, 16, 18 en 19 zijn 
verschillende soort bouw- en sloopafval waargenomen op het maaiveld. Bij monsterpunt 110 is 
een stuk (circa 80 x 100 cm) materiaal waargenomen wat vermoedelijk geen asbest betreft. 
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Omdat visueel niet goed genoeg vastgesteld kon worden of het asbest betreft, is een stukje van 
het materiaal bemonsterd en ter analyse aangeboden bij het laboratorium. Uit de analyse blijkt 
het materiaal geen asbest te zijn. De formulieren voor de asbestmonstername en foto’s van 
veldwerkzaamheden zijn opgenomen in bijlage 8 en 9. 
 
De veldmetingen van het grondwater zijn weergegeven in tabel 4.1. 
 
Tabel 4.1 Veldmetingen 

Peilbuis Filterdiepte Datum GWS pH EC Troebelheid 

  (m -mv)   (m -mv) (-) (μS/cm) (NTU) 

4 1,70 2,70 08.02.2018   6,26 1297   

4 1,70 2,70 20.02.2018 0,70 5,84 1353 6 

18 1,80 2,80 09.02.2018   6,37 3408   

18 1,80 2,80 20.02.2018 0,45 5,82 1981 53 

 
De waarde voor troebelheid (NTU) in peilbuis 18 is verhoogd gemeten. De oorzaak van de 
verhoogde troebelheid NTU is niet te verklaren op basis van de verkregen informatie uit het 
vooronderzoek. De verhoogde waarde voor de troebelheid in het grondwater bij peilbuis 18 kan 
leiden tot een overschatting van de concentraties aan gemeten stoffen. Aangezien er geen 
sprake is van verhoogde rapportagegrenzen of matrixeffecten is geen effect op het 
analyseresultaat verwacht. 
 
4.2 Resultaten grond en grondwater 
In de tabellen 4.2 en 4.3 is een samenvatting opgenomen van de onderzoeksresultaten. Het 
toetsingskader is opgenomen in bijlage 5. Voor een volledig naar standaardbodem omgerekend 
toetsingsoverzicht wordt verwezen naar bijlage 6 en de analysecertificaten zijn opgenomen in 
bijlage 7. 
 
Tabel 4.2 Samenvatting onderzoeksresultaten en samenstelling (meng)monsters grond 

(Meng)monster Deelmonster Diepte  

(m -mv) 
Textuur en  

bijzonderheden ## 
> AW > T > I BBK# 

(indicatief) 

MM1 3-2, 4-2, 12-1 0,1 - 0,5 Matig grof zand, 

opgebracht 
- - - Altijd 

toepasbaar 

MM2  3-1, 4-1, 5-1, 

6-1, 10-1 
0,0 - 0,5 Zandig, klei, 

schelpen 1, geroerd 

1, geroerd 

- - - Altijd 

toepasbaar 

MM3  1-1, 2-1, 7-1, 

9-1, 18-1 
0,0 - 0,5 Klei, geroerd, 

zandig 
- - - Altijd 

toepasbaar 

11 11-1 0,0 - 0,5 Klei, geroerd, 

baksteen 1 
- - - Altijd 

toepasbaar 

19 (onder 

puinverharding) 
19-3 0,3 - 0,5 Klei - - - Altijd 

toepasbaar 
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(Meng)monster Deelmonster Diepte  

(m -mv) 
Textuur en  

bijzonderheden ## 
> AW > T > I BBK# 

(indicatief) 

MM4  3-4, 4-5, 6-4, 

10-3, 11-3, 

12-3, 18-3 

0,5 - 1,6 Klei, geroerd, siltig - - - Altijd 

toepasbaar 

MM5  3-6, 4-8, 6-6, 

10-6, 11-5, 

12-6, 18-6 

2,0 - 3,0 Siltig, klei - - - Altijd 

toepasbaar 

MM6  1-2, 2-2, 7-2, 

9-2, 9-3, 18-2 
0,5 - 1,0 Klei, geroerd, 

zandig, siltig 
- - - Altijd 

toepasbaar 

MM bult 1  14-1, 14-2, 

15-1, 15-2 
0,0 - 1,0 Klei, geroerd - - - Altijd 

toepasbaar 

MM bult 2 13-1, 13-2, 

16-1, 16-2 
0,0 - 1,0 Klei, geroerd - - - Altijd 

toepasbaar 

MM bult 3  8-1, 8-2, 

17-1, 17-2 
0,0 - 1,0 Zandig, klei, 

geroerd 
- - - Altijd 

toepasbaar 

# Toepassing op landbodem 

## De mate van bijmenging is als volgt weergegeven; 1: zeer weinig (<1 %), 2: weinig (1 - 5 %),  

3: matig (5 - 10 %), 4: veel (10 - 15 %), 5: zeer veel (15 - 50 %) 

- Geen overschrijdingen van geanalyseerde parameters 

 
Tabel 4.3 Samenvatting onderzoeksresultaten grondwater 

Peilbuis Filterstelling 

(cm -mv) 
> S > T > I 

Pb 4 170 - 270 - Ni - 

Pb 4 (heranalyse) 170 - 270 - Ni - 

Pb 18 180 - 280 - - - 

- Geen overschrijdingen van geanalyseerde parameters 

 
Naar aanleiding van het meten van een overschrijding van de tussenwaarde van nikkel in het 
grondwatermonster van peilbuis 4, is het grondwater van deze peilbuis opnieuw bemonsterd en 
geanalyseerd op nikkel. Het oorspronkelijke analyseresultaat is bij deze tweede meting bevestigd. 
 
4.3 Resultaten en toetsing asbest 
In tabel 4.4 zijn de analyseresultaten samengevat van de grondmonsters die samengesteld zijn 
voor analyse op asbest. Voor het toetsen van het asbestgehalte in de bodem is het gehalte 
serpentijn asbest vermeerderd met 10 x het gehalte aan amfibool asbest. De analysecertificaten 
zijn opgenomen in bijlage 7. 
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Tabel 4.4 Overzicht resultaten asbest 

Monster-

code 

Deelmonster Traject 

(m -mv) 

Totale gewogen 

indicatief gehalte asbest 

(mg/kg d.s.) 

Totaal gewogen 

indicatief gehalte 

asbest fractie  

<0,5 mm 

Toetsing 

norm 

A1 5-1, 6-1, 10-1, 

11-1 
0 - 0,5 Klei, geroerd, baksteen 1 <1 - 

A2 1-1, 2-1, 7-1, 

9-1, 18-1 
0 - 0,5 Klei, geroerd, zandig <1 - 

A3 3-2, 4-2, 12-1 0,05 - 0,5 Matig grof zand, 

opgebracht 
n.v.t.# n.v.t. 

A4 (bult 1) 14-1, 15-1 0 - 0,5 Klei, geroerd <1 - 

A5 (bult 2) 13-1, 16-1 0 - 0,5 Klei, geroerd <1 - 

A6 (bult 3) 8-1, 17-1 0 - 0,5 Zandig, klei, geroerd <1 - 

- 0,5 * Interventiewaarde wordt niet overschreden 

+ 0,5 * Interventiewaarde wordt overschreden 

# Niet geanalyseerd i.v.m. het verloren gaan van het monster op het laboratorium, het aantal analyses voldoet nog 

aan de norm 
 
Het stuk plaatmateriaal wat tijdens de uitvoering van het veldwerk bemonsterd is en ter analyse is 
aangeboden, blijkt na analyse in het laboratorium geen asbest te bevatten.  
 
Het niet analyseren van monster A3 van de grofzandige bodemlaag heeft naar verwachting geen 
effect op het resultaat van het bodemonderzoek. In de betreffende bodemlaag zijn zintuiglijk geen 
waarnemingen gedaan die kunnen duiden op het aanwezig zijn van een verontreiniging met 
asbest. Daarnaast zijn uit het vooronderzoek tevens geen aanwijzingen die duiden op 
asbestverdachtheid van het onderzoeksgebied. Tenslotte wordt met de overige twee analyses 
van de geroerde bodemlaag voldaan aan het minimum aantal te analyseren monsters zoals 
beschreven in NEN 5707. 
 
4.4 Resultaten puinverharding 
Ter plaatse van boring 19 is een puinverharding aangetroffen tussen circa 0 en 0,3 m -mv welke 
bestaat uit beton- en slakkengranulaat. De puinverharding is geanalyseerd op asbest in puin en 
op samenstelling en uitloging. De analyseresultaten zijn indicatief getoetst aan de maximale 
samenstellings- en emissiewaarden uit het Besluit bodemkwaliteit. De samenvatting van de 
toetsingsresultaten is weergegeven in tabel 4.5. De analyseresultaten en de toetsingsresultaten 
zijn weergegeven in bijlage 6 en 7. 
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Tabel 4.5 Samenvatting onderzoeksresultaten puinfundering 
Mengmonster Deelmonster Diepte  

(m -mv) 
Samenstelling 

# 
Asbest 

(mg/kg d.s.) 

Toepasbaar als niet 

vormgegeven bouwstof? 

B/BA 19-1 0 - 0,3 Puinlaag, 

slakken 2, 

stenen, 

betonpuin 

<1 Ja 

# De mate van bijmenging is als volgt weergegeven; 1: zeer weinig (<1 %), 2: weinig (1 - 5 %),  

3: matig (5 - 10 %), 4: veel (10 - 15 %), 5: zeer veel (15 - 50 %) 

 
4.5 Beantwoording onderzoeksvragen 
Met het uitgevoerde onderzoek kunnen de in paragraaf 2.7 gestelde onderzoeksvragen worden 
beantwoord. 
 
Wat is de milieuhygiënische kwaliteit van de grond en het grondwater? 
In geen van de grondmonsters zijn gehalten gemeten die groter zijn dan de achtergrondwaarden. 
Na indicatieve toetsing aan het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) blijkt dat de geanalyseerde grond 
toepasbaar is als klasse altijd toepasbaar.  
 
In het grondwatermonster afkomstig uit peilbuis 4 is een concentratie aan nikkel gemeten die (ook 
na herbemonstering) de tussenwaarde overschrijdt. De concentratie nikkel in peilbuis 18 is onder 
de streefwaarde gemeten. De overige parameters in beide peilbuizen zijn beneden de 
streefwaarden gemeten. 
 
De concentratie met nikkel in peilbuis 4 is, vanwege het ontbreken van een bron, niet te relateren 
aan een verdachte activiteit. In voorgaande rapportages in de omgeving zijn licht verhoogde 
concentraties met arseen, chroom en koper gemeten, maar nikkel is destijds niet boven de 
detectielimiet gemeten. Mogelijk betreft de matig verhoogde concentratie een natuurlijk 
verhoogde achtergrondwaarde. De gemeten waarde geeft geen aanleiding tot het uitvoeren van 
nader onderzoek. 
 
Wat is de milieuhygiënische kwaliteit van de drie bulten/verhogingen met grond? 
In geen van de grondmonsters zijn gehalten gemeten die groter zijn dan de achtergrondwaarden. 
Na indicatieve toetsing aan het Bbk blijkt dat de geanalyseerde grond toepasbaar is als klasse 
altijd toepasbaar.  
 
Is de onderzoekslocatie verdacht op het voorkomen van asbest in de bodem? 
Op basis van het vooronderzoek is de locatie onverdacht op het voorkomen van een 
asbestverontreiniging in de bodem. Tijdens de maaiveldinspectie is plaatselijk bouw- en 
sloopafval aangetroffen op het maaiveld. Van dit materiaal is in het veld een stuk als mogelijk 
asbesthoudend beoordeeld en in het laboratorium geanalyseerd op asbest. In de bodem is geen 
asbestverdacht puin waargenomen.  
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Op basis van de analyseresultaten is gebleken dat er analytisch geen asbest is gemeten in de 
grondmonsters van de meest verdachte bodemlagen en ook niet in het materiaalmonster wat als 
mogelijk asbesthoudend beoordeeld is in het veld. Op basis van deze onderzoeksresultaten 
wordt de onderzoekslocatie niet als asbestverdacht beschouwd. 
 
Zijn de vrijkomende funderingsmaterialen toepasbaar als niet vormgegeven bouwstof? 
De puinverharding bestaande uit beton- en slakkengranulaat (B/BA) voldoet op basis van 
indicatief onderzoek aan de samenstellings- en emissie eisen van het Besluit bodemkwaliteit 
(toepasbaar als niet vormgegeven bouwstof). In het monster van de puinverharding is op basis 
van indicatief onderzoek geen asbest boven de detectielimiet gemeten.  

5 Conclusies en aanbevelingen 

Door middel van dit bodemonderzoek is de bodemkwaliteit van het te ontwikkelen Kindcentrum 
Dijkshorn, gelegen op het huidige adres Sportlaan 6 (ter hoogte van Nijverheidsweg 11) te  
Ten Boer in beeld gebracht.  
 
Er zijn op basis van dit bodemonderzoek geen belemmeringen aanwezig ten aanzien van de 
voorgenomen ontwikkelingen. De onderzochte locatie is, milieuhygiënisch gezien, geschikt voor 
het beoogde gebruik als kindcentrum. De gemeten waarden vormen geen risico voor de 
volksgezondheid en/of het milieu en de locatie is op basis van het uitgevoerde onderzoek niet 
verdacht op het voorkomen van asbest in de bodem.  
 
In de grond zijn geen gehalten boven de achtergrondwaarden gemeten (klasse altijd toepasbaar). 
In het grondwater van peilbuis 4 wordt de tussenwaarde overschreden voor de parameter nikkel. 
Vanwege de geringe mate waarin de tussenwaarde overschreden wordt, is aanvullend onderzoek 
naar de verhoogde concentratie met nikkel niet noodzakelijk.  
 
Omdat een deel van de locatie ten tijde van het onderzoek onder water stond (in gebruik als 
ijsbaan), heeft hier geen bodemonderzoek plaats kunnen vinden. Op basis van het 
vooronderzoek is er geen aanleiding om te verwachten dat het niet onderzochte terreindeel een 
ander bodemkwaliteit heeft. Wel wordt aanbevolen om op het moment dat de exacte inrichting 
van de locatie bekend is, na te gaan of de te ontwikkelen locatie voldoende is onderzocht. Zo is 
de asfaltverharding van de skatebaan op dit moment nog niet onderzocht, maar is ook nog niet 
geheel duidelijk of deze wel (deels) verwijderd zal gaan worden. 
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De geanalyseerde puinverharding bestaande uit beton- en slakkengranulaat voldoet op basis van 
indicatief onderzoek aan de samenstellings- en emissie eisen van het Besluit bodemkwaliteit 
(toepasbaar als niet vormgegeven bouwstof). 
 
Op basis van dit onderzoek zijn bij werkzaamheden in de grond formeel gezien geen 
veiligheidsmaatregelen conform CROW publicatie 132 van toepassing. 
 
De veiligheidsklassen in dit rapport zijn gebaseerd op de CROW publicatie 132 vierde druk uit 
december 2008. De CROW 132 is vervangen door de CROW 400, waarvan de herdruk eind 
december 2017 gepubliceerd is. Voor de nieuwe CROW 400 geldt een overgangstermijn van  
12 maanden waarin beide CROW protocollen gebruikt kunnen worden. 
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Bijlage 1 Regionale ligging onderzoekslocatie 
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Bijlage 2 Kaart situering monsternemingspunten 



Terreindeel onder water

x Materiaal monster
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Bijlage 3 Veiligheid en kwaliteit 

 
 
Het keurmerk ‘kwaliteitswaarborg Bodembeheer’ geeft aan dat de activiteiten in het kader bodembeheer, waaronder 
veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek goed en betrouwbaar volgens door de overheid 
opgestelde protocollen en programma’s zijn/worden uitgevoerd. Tauw bv is erkend voor het uitvoeren van veldwerk 
bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek conform de protocollen 2001, 2002, 2003 en 2018. Tauw bv 
verklaart dat het veldwerk onafhankelijk van de opdrachtgever is/wordt uitgevoerd conform de eisen van BRL SIKB 
2000. Bij interne opdrachtverlening is/wordt gebruik gemaakt van interne functiescheiding onder de voorwaarden 
die het Besluit bodemkwaliteit hieraan stelt.  

 
De werkzaamheden  uitgevoerd conform BRL SIKB 2000: Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB 
procescertificaat Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek: 
• Protocol 2001: Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, 

nemen van grondmonsters en waterpassen 
• Protocol 2002: Het nemen van grondwatermonsters 
• Protocol 2018: Maaiveldinspectie en monsterneming van asbest in bodem 
 
Ten aanzien van protocol 2018 hebben er enkele afwijkingen plaatsgevonden (zie paragraaf 3.3). 
Op basis daarvan is het bovenstaande beeldmerk voor dit onderdeel niet van toepassing. 
 
Tauw verklaart hierbij dat het een onafhankelijke positie heeft (en kan behouden) ten opzichte 
van de opdrachtgever. Dat wil zeggen dat er geen organisatorische relatie bestaat met de 
opdrachtgever (zuster- of moederbedrijf) of diens eigenaar. 
 
Het NEN-EN-ISO/IEC 17025 geaccrediteerde milieulaboratorium van AL-West heeft de analyses 
uitgevoerd volgens de regeling AS 3000. 
 
De aanwezigheid en ligging van kabels en leidingen is bepaald door het doen van een klic-
melding. 
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Bijlage 4 Boorprofielen 
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Bijlage 5 Toetsingskader 

B5.1 Toetsingskader circulaire bodemsanering 2013 
De analyseresultaten zijn getoetst aan de volgende, in landelijk beleid opgenomen, 
toetsingswaarden (normen): 
• De Streefwaarden (voor grondwater) en/of Interventiewaarden (voor grond en grondwater) uit 

de Circulaire Bodemsanering4 
• De Achtergrondwaarden (voor grond) uit bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit5  
 
Daarnaast is voor grond en grondwater ook getoetst aan de Tussenwaarden. Deze waarde is niet 
opgenomen in de Circulaire Bodemsanering en/of Regeling Bodemkwaliteit maar wel in de 
Regeling Uniforme Saneringen (RUS). De Tussenwaarde is gedefinieerd als T = ½(AW + I) voor 
grond en T = ½(S + I) voor grondwater. 
 
In tabel B5.1 is vermeld op welke wijze de toetsingsresultaten zijn weergegeven in 
toetsingstabellen en tekstueel aangeduid in de rapportage. 
 
Tabel B5.1 Overzicht toetsingskader 

Concentratieniveau voor een stof Weergave in tabellen Omschrijving in de tekst 

≤ AW/S-waarde (of < rapportagegrens) - - 

> AW/S-waarde ≤ T-waarde + Licht verhoogd/verontreinigd 

> T-waarde ≤ I-waarde ++ Matig verhoogd/verontreinigd 

> I-waarde +++ Sterk verhoogd/verontreinigd 
 
Bodemtypecorrectie voor grond 
Op basis van de (gewijzigde) bijlage G6 onderdeel III van de Regeling bodemkwaliteit wordt vanaf 
1 november 2013 bij de beoordeling van de kwaliteit van de bodem het analyseresultaat 
omgerekend naar het gehalte voor standaardbodem en vervolgens getoetst aan de 
toetsingswaarde voor standaardbodem. Voor de omrekening naar standaardbodem wordt gebruik 
gemaakt van locatiespecifieke waarden voor organische stof en lutum. 
 
  

                                                        
4 (gewijzigde) Circulaire Bodemsanering die op 1 juli 2013 in werking is getreden (Staatscourant 16675, 
d.d. 27 juni 2013   
5 (gewijzigde) Regeling bodemkwaliteit die op 1 januari 2014 in werking is getreden (laatste wijzigingen zijn 
opgenomen in Staatscourant 31950, d.d. 15 november 2013) 
6 Deze gewijzigde bijlage van de Regeling bodemkwaliteit is voor het eerst gepubliceerd in Staatscourant 22335,  
d.d. 2 november 2012 
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Gevalideerde bodemtoetsing: BoToVa 
De toetsing van analyseresultaten vindt plaats in een geautomatiseerde toetsingsmodule. Deze 
toetsingsmodule maakt gebruik van de landelijke BoToVa7-service voor de validatie van de 
toetsingsresultaten. Op deze wijze is de kwaliteit van de toetsing aan de geldende normen 
geborgd. 
 
Toetsingskader asbest 
De toetsing van asbest voor grond is beschreven in bijlage 3 van de circulaire bodemsanering per 
1 juli 2013. Voor niet-vormgegeven bouwstof is de toepassingsnorm weergegeven in de Regeling 
bodemkwaliteit. Er is sprake van een bodemverontreiniging met asbest, indien asbest aanwezig 
is in een gehalte boven de interventiewaarde van 100 mg/kg d.s. gewogen (gehalte serpentijn 
asbest + 10x gehalte amfibool asbest). Indien deze norm op een plaats wordt overschreden, dan 
is sprake van een geval van ernstige asbestverontreiniging. In het verkennend onderzoek is het 
analyseresultaat indicatief. Wanneer het indicatieve gehalte lager is van 0,5 * de 
interventiewaarde (50 mg/kg d.s.) is het niet zinvol om een nader onderzoek naar asbest uit te 
voeren om het daadwerkelijke gehalte vast te stellen. 
 

                                                        
7 BoToVa: Bodem Toets- en Validatieservice. Voor meer informatie zie www.botova-service.nl 
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B5.2 Toetsingswaarden 
Grond 
 

Lutum 25 % 

Humus 10 % 

 gAW T I 

 

METALEN 

barium (Ba) - - - 

cadmium (Cd) 0,6 6,8 13 

kobalt (Co) 15 103 190 

koper (Cu) 40 115 190 

kwik (Hg) 0,15 18,1 36 

lood (Pb) 50 290 530 

molybdeen (Mo) 1,5 96 190 

nikkel (Ni) 35 68 100 

zink (Zn) 140 430 720 

 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 

PAK (10 van VROM) 1,5 20,8 40 

 

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 
PCB (som 7) 0,02 0,51 1 

 

OVERIGE STOFFEN 

minerale olie (C10-C40) 190 2595 5000 

gAW Achtergrondwaarden [mg/kg d.s.] 

T Tussenwaarden grond [mg/kg d.s.] 

I Interventiewaarden grond [mg/kg d.s.] 

  

Streefwaarden grondwater en Interventiewaarden bodemsanering uit de Circulaire Bodemsanering per 1 juli 2013 

(Staatscourant 27 juni 2013, 16675) 
Achtergrondwaarden uit Toepassen van grond en baggerspecie in oppervlaktewater conform Staatscourant 2007, 

247 
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Grondwater 
 

 So To Io 

 

METALEN 
barium (Ba) 50 338 625 

cadmium (Cd) 0,4 3,2 6 

kobalt (Co) 20 60 100 

koper (Cu) 15 45 75 

kwik (Hg) 0,05 0,175 0,3 

lood (Pb) 15 45 75 

molybdeen (Mo) 5 153 300 

nikkel (Ni) 15 45 75 

zink (Zn) 65 433 800 

 

AROMATISCHE VERBINDINGEN 

benzeen 0,2 15,1 30 

ethylbenzeen 4 77 150 

tolueen 7 504 1000 

xylenen (som) 0,2 35,1 70 

styreen (vinylbenzeen) 6 153 300 

 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen 0,01 35 70 

 

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 

vinylchloride 0,01 2,51 5 

dichloormethaan 0,01 500 1000 

1,1-dichloorethaan 7 454 900 

1,2-dichloorethaan 7 204 400 

1,1-dichlooretheen 0,01 5,01 10 

1,2-dichl.etheen (c+t) 0,01 10 20 

dichloorethenen (som) - - - 

dichloorpropanen (som) 0,8 40,4 80 

trichloormethaan (chloroform) 6 203 400 

1,1,1-trichloorethaan 0,01 150 300 

1,1,2-trichloorethaan 0,01 65 130 

trichlooretheen (tri) 24 262 500 

tetrachloormethaan (tetra) 0,01 5,01 10 

tetrachlooretheen (per) 0,01 20 40 
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 So To Io 

 

OVERIGE STOFFEN 

minerale olie (C10-C40) 50 325 600 

tribroommethaan (bromoform) - 315 630 

So Streefwaarden grondwater [µg/l] 

To Tussenwaarden grondwater [µg/l] 

Io Interventiewaarden grondwater [µg/l] 

  

Streefwaarden grondwater en Interventiewaarden bodemsanering uit de Circulaire Bodemsanering per 1 juli 2013 

(Staatscourant 27 juni 2013, 16675) 
Achtergrondwaarden uit Toepassen van grond en baggerspecie in oppervlaktewater conform Staatscourant 2007, 

247 
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Puin 
  BV BNV bsorg IBC 

  

METALEN 

antimoon (Sb) 8,7 0,32 - 0,7 

arseen (As) 260 0,9 - 2 

barium (Ba) 1500 22 - 100 

cadmium (Cd) 3,8 0,04 - 0,06 

chroom (Cr) 120 0,63 - 7 

kobalt (Co) 60 0,54 - 2,4 

koper (Cu) 98 0,9 - 10 

kwik (Hg) 1,4 0,02 - 0,08 

lood (Pb) 400 2,3 - 8,3 

molybdeen (Mo) 144 1 - 15 

nikkel (Ni) 81 0,44 - 2,1 

seleen (Se) 4,8 0,15 - 3 

tin (Sn) 50 0,4 - 2,3 

vanadium (V) 320 1,8 - 20 

zink (Zn) 800 4,5 - 14 

  
ANORGANISCHE VERBINDINGEN 

chloride 110000 616 - 8800 

bromide 670 20 - 34 

fluoride (zonder destillatie) 2500 55 - 1500 

sulfaat 165000 2430 - 20000 

  
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 

naftaleen - - 5 - 

fenantreen - - 20 - 

antraceen - - 10 - 

fluorantheen - - 35 - 

chryseen - - 10 - 

benzo(a)antraceen - - 40 - 

benzo(a)pyreen - - 10 - 

benzo(k)fluorantheen - - 40 - 

indeno(1,2,3cd)pyreen - - 40 - 

benzo(ghi)peryleen - - 40 - 

PAK (10 van VROM) - - 50 - 

  

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 

PCB (som 7) - - 0,5 - 
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  BV BNV bsorg IBC 

OVERIGE STOFFEN 

minerale olie (C10-C40) - - 500 - 

BV Vormgegeven bouwstof [E64d in mg/m2] 

BNV Niet vormgegeven bouwstof [mg/kg d.s.] 

IBC IBC-Bouwstoffen [mg/kg d.s.] 

  
Maximale samenstellings- en emissiewaarden bouwstoffen conform de Staatscourant 2007, 247 
Streefwaarden grondwater en Interventiewaarden bodemsanering uit de Circulaire Bodemsanering per 1 juli 2013 

(Staatscourant 27 juni 2013, 16675) 
Toepassen van grond en baggerspecie op of in de bodem conform de Staatscourant 2007, 247 en de 

Staatscourant 2009, 67 
Achtergrondwaarden uit Toepassen van grond en baggerspecie in oppervlaktewater conform Staatscourant 2007, 

247 
Toepassen van grond en baggerspecie in oppervlaktewater conform de Staatscourant 2007, 247 en de 

Staatscourant 2009, 67 en Staatscourant 2009, 68 
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Bijlage 6 Getoetste omgerekende analyseresultaten 

B6.1 Grond 
Monsteromschrijving MM1 MM2 MM3 11 19 

Diepte (m -mv) 0,05 - 0,5 0 - 0,5 0 - 0,5 0 - 0,5 0,3 - 0,5 

Lutum (%) 25 25 25 25 25 

Organisch stof (%) 10 10 10 10 10 

Eenheid mg/kg d.s. mg/kg d.s. mg/kg d.s. mg/kg d.s. mg/kg d.s. 

  
METALEN 

barium (Ba) < 37,1   45,9   22,4   22,6   50,7   

cadmium (Cd) < 0,228 - < 0,174 - < 0,159 - < 0,130 - < 0,138 - 

kobalt (Co) 8,51 - 9,47 - 6,14 - 5,76 - 4,29 - 

koper (Cu) < 6,42 - 13,6 - 6,62 - 6,56 - 5,87 - 

kwik (Hg) < 0,0474 - 0,0886 - < 0,0342 - < 0,0298 - < 0,0285 - 

lood (Pb) < 10,3 - 38,1 - 19,2 - 18,9 - 18,4 - 

molybdeen (Mo) < 1,05 - < 1,05 - < 1,05 - < 1,05 - < 1,05 - 

nikkel (Ni) 17,2 - 21,7 - 14,0 - 14,1 - 11,3 - 

zink (Zn) 61,9 - 85,9 - 51,8 - 50,3 - 39,7 - 

  
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 

PAK (10 van VROM) < 0,350 - 0,513 - < 0,350 - < 0,350 - < 0,350 - 

  
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 

PCB (som 7) < 0,0245 - < 0,0104 - < 0,0126 - < 0,00690 - < 0,0188 - 

  
OVERIGE STOFFEN 

minerale olie (C10-C40) < 123 - < 52,1 - < 62,8 - < 34,5 - < 94,2 - 

  
Conclusie Bbk 

indicatief (BoToVa) 
Altijd 

toepasbaar 
Altijd 

toepasbaar 
Altijd 

toepasbaar 
Altijd 

toepasbaar 
Altijd 

toepasbaar 

Conclusie STI 

(BoToVa) 
  -   -   -   -   - 
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Monsteromschrijving MM4 MM5 MM6 MM bult 1 MM bult 2 

Diepte (m -mv) 0,5 - 1,6 2 - 3 0,5 - 1 0 - 1 0 - 1 

Lutum (%) 25 25 25 25 25 

Organisch stof (%) 10 10 10 10 10 

Eenheid mg/kg d.s. mg/kg d.s. mg/kg d.s. mg/kg d.s. mg/kg d.s. 

  

METALEN 

barium (Ba) 30,1   19,7   21,3   24,8   24,1   

cadmium (Cd) < 0,160 - < 0,157 - 0,206 - < 0,140 - < 0,140 - 

kobalt (Co) 6,67 - 6,41 - 5,18 - 6,34 - 6,34 - 

koper (Cu) 7,97 - 5,85 - 7,19 - 7,45 - 7,01 - 

kwik (Hg) < 0,0346 - < 0,0327 - < 0,0291 - < 0,0309 - < 0,0309 - 

lood (Pb) 18,4 - 12,6 - 19,4 - 20,7 - 21,6 - 

molybdeen (Mo) < 1,05 - < 1,05 - < 1,05 - < 1,05 - < 1,05 - 

nikkel (Ni) 17,9 - 15,6 - 12,1 - 15,0 - 15,0 - 

zink (Zn) 56,8 - 44,1 - 46,9 - 52,8 - 48,8 - 

  
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 

PAK (10 van VROM) < 0,350 - < 0,350 - 0,887 - < 0,350 - < 0,350 - 

  
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 

PCB (som 7) < 0,0123 - < 0,0188 - < 0,00831 - < 0,00925 - < 0,00925 - 

  
OVERIGE STOFFEN 

minerale olie (C10-

C40) 
< 61,3 - < 94,2 - 86,4 - < 46,2 - < 46,2 - 

  

Conclusie Bbk 

indicatief (BoToVa) 
Altijd 

toepasbaar 
Altijd 

toepasbaar 
Altijd 

toepasbaar 
Altijd 

toepasbaar 
Altijd 

toepasbaar 
Conclusie STI 

(BoToVa) 

  -   -   -   -   - 
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Monsteromschrijving MM bult 3 

Diepte (m -mv) 0 - 1 

Lutum (%) 25 

Organisch stof (%) 10 

Eenheid mg/kg d.s. 

  
METALEN 

barium (Ba) 26,9   

cadmium (Cd) < 0,167 - 

kobalt (Co) 7,64 - 

koper (Cu) 6,87 - 

kwik (Hg) < 0,0366 - 

lood (Pb) 20,6 - 

molybdeen (Mo) < 1,05 - 

nikkel (Ni) 16,5 - 

zink (Zn) 56,7 - 

  

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 

PAK (10 van VROM) < 0,350 - 

  

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 

PCB (som 7) < 0,0114 - 

  

OVERIGE STOFFEN 

minerale olie (C10-C40) < 57,0 - 

  

Conclusie Bbk indicatief 

(BoToVa) 
Altijd toepasbaar 

Conclusie STI (BoToVa)   - 
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B6.2 Grondwater 

Peilbuis Pb 4  Pb 4  Pb 18  

Filterdiepte (m -mv) 1,7 - 2,7 1,7 - 2,7 1,8 - 2,8 

Eenheid µg/l µg/l µg/l 

  
METALEN 

barium (Ba) < 20 -     49 - 

cadmium (Cd) < 0,2 -     < 0,2 - 

kobalt (Co) 15 -     11 - 

koper (Cu) < 2 -     < 2 - 

kwik (Hg) < 0,05 -     < 0,05 - 

lood (Pb) < 2 -     < 2 - 

molybdeen (Mo) 4,7 -     < 2 - 

nikkel (Ni) 48 ++ 57 ++ 15 - 

zink (Zn) 12 -     11 - 

  
AROMATISCHE VERBINDINGEN 

benzeen < 0,2 -     < 0,2 - 

ethylbenzeen < 0,2 -     < 0,2 - 

tolueen < 0,2 -     < 0,2 - 

xylenen (som) 0,21 -     0,21 - 

styreen (vinylbenzeen) < 0,2 -     < 0,2 - 

  
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 

naftaleen < 0,02 -     < 0,02 - 

  
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 

vinylchloride < 0,2 -     < 0,2 - 

dichloormethaan < 0,2 -     < 0,2 - 

1,1-dichloorethaan < 0,2 -     < 0,2 - 

1,2-dichloorethaan < 0,2 -     < 0,2 - 

1,1-dichlooretheen < 0,1 -     < 0,1 - 

1,2-dichl.etheen (c+t) 0,14       0,14   

dichloorethenen (som) 0,21 -     0,21 - 

dichloorpropanen (som) 0,42 -     0,42 - 

trichloormethaan (chloroform) < 0,2 -     < 0,2 - 

1,1,1-trichloorethaan < 0,1 -     < 0,1 - 

1,1,2-trichloorethaan < 0,1 -     < 0,1 - 

trichlooretheen (tri) < 0,2 -     < 0,2 - 

tetrachloormethaan (tetra) < 0,1 -     < 0,1 - 

tetrachlooretheen (per) < 0,1 -     < 0,1 - 
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Peilbuis Pb 4  Pb 4  Pb 18  

Filterdiepte (m -mv) 1,7 - 2,7 1,7 - 2,7 1,8 - 2,8 

Eenheid µg/l µg/l µg/l 

  
OVERIGE STOFFEN 

minerale olie (C10-C40) < 50 -     < 50 - 

tribroommethaan (bromoform) < 0,2    (14)     < 0,2    (14) 

  
Conclusie (BoToVa)   +   +   - 

(2) Enkele parameters ontbreken in de som 

(11) Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie 

(14) Streefwaarde ontbreekt 
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B6.3 Puin 

Monsteromschrijving B/BA 

Diepte 0 - 0,3 

  Gehalte (mg/kg d.s.) 

METALEN 

antimoon (Sb) <0,05 toepasbaar(41) 

arseen (As) <0,05 toepasbaar 

barium (Ba)  0,57 toepasbaar 

cadmium (Cd) <0,001 toepasbaar 

chroom (Cr) <0,02 toepasbaar 

kobalt (Co) <0,02 toepasbaar 

koper (Cu) <0,02 toepasbaar 

kwik (Hg) <0,0003 toepasbaar 

lood (Pb) <0,05 toepasbaar 

molybdeen (Mo) <0,05 toepasbaar 

nikkel (Ni) <0,05 toepasbaar 

seleen (Se) <0,05 toepasbaar(41) 

tin (Sn) <0,15 toepasbaar(41) 

vanadium (V)  0,28 toepasbaar 

zink (Zn) <0,02 toepasbaar 
ANORGANISCHE VERBINDINGEN 

chloride  420 toepasbaar 

bromide <0,5 toepasbaar 

fluoride (zonder destillatie)  16,0 toepasbaar 

sulfaat  390 toepasbaar 
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 

naftaleen <0,050 toepasbaar 

fenantreen <0,050 toepasbaar 

antraceen <0,050 toepasbaar 

fluorantheen <0,050 toepasbaar 

chryseen <0,050 toepasbaar 

benzo(a)antraceen <0,050 toepasbaar 

benzo(a)pyreen <0,050 toepasbaar 

benzo(k)fluorantheen <0,050 toepasbaar 

indeno(1,2,3cd)pyreen <0,050 toepasbaar 

benzo(ghi)peryleen <0,050 toepasbaar 

PAK (10 van VROM) n.a. toepasbaar 
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 

PCB (som 7) n.a. toepasbaar 

OVERIGE STOFFEN 

minerale olie (C10-C40)  32 toepasbaar 
Conclusie Toepasbaar in cat. 'Niet vormgegeven bouwstoffen' 
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Bijlage 7 Analysecertificaten 

 



Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025 en uitgevoerd 
overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze 
verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer L005. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice. 

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.
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Algemene monstervoorbehandeling

Fracties (sedigraaf)

Klassiek Chemische Analyses

Voorbehandeling metalen analyse

Metalen (AS3000)

PAK (AS3000)

Minerale olie (AS3000/AS3200)

%
% Ds

% Ds

% Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds

420648 420653 420658 420663 420667

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Eenheid
MM bult 1 (0-1,0) MM bult 2 (0-1,0) MM bult 3 (0-1,0) MM1 (0,05-0,5) MM2 (0-0,5)

Opdracht   747102   Bodem / Eluaat

420648
420653
420658
420663
420667

09.02.2018
08.02.2018
08.02.2018
08.02.2018
08.02.2018

Monstername Monsteromschrijving

MM bult 1 (0-1,0)
MM bult 2 (0-1,0)
MM bult 3 (0-1,0)
MM1 (0,05-0,5)
MM2 (0-0,5)

Monsternr.

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof
IJzer (Fe2O3)

Fractie < 2 µm

Organische stof

Koningswater ontsluiting

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Anthraceen
Benzo(a)anthraceen
Benzo-(a)-Pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen
Chryseen
Fenanthreen
Fluorantheen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
Naftaleen
Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

S
S
S

S

S

S

S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S

++ ++ ++ ++ ++
71,7 73,8 77,1 81,8 73,0
<5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

39 39 24 5,7 19

5,3   5,3   4,3   0,6   4,7   

++ ++ ++ ++ ++

36 35 26 <20 37
<0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20

9,1 9,1 7,4 3,4 7,7
8,6 8,1 6,1 <5,0 11

<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,08
23 24 19 <10 33

<1,5 <1,5 <1,5 <1,5 <1,5
21 21 16 7,7 18
66 61 52 31 70

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,073
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,16
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
0,35   0,35   0,35   0,35   0,51   

<35 <35 <35 <35 <35
<3 * <3 * <3 * <3 * <3 *

x) x) x) x) x)

#) #) #) #) #)
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Algemene monstervoorbehandeling

Fracties (sedigraaf)

Klassiek Chemische Analyses

Voorbehandeling metalen analyse

Metalen (AS3000)

PAK (AS3000)

Minerale olie (AS3000/AS3200)

%
% Ds

% Ds

% Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds

420673 420679 420680 420681 420689

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Eenheid
MM3 (0-0,5) 11 (0-0,5) 19 (0,3-0,5) MM4 (1,0-1,5) MM5 (2,0-3,0)

Opdracht   747102   Bodem / Eluaat

420673
420679
420680
420681
420689

08.02.2018
08.02.2018
09.02.2018
08.02.2018
08.02.2018

Monstername Monsteromschrijving

MM3 (0-0,5)
11 (0-0,5)
19 (0,3-0,5)
MM4 (1,0-1,5)
MM5 (2,0-3,0)

Monsternr.

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof
IJzer (Fe2O3)

Fractie < 2 µm

Organische stof

Koningswater ontsluiting

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Anthraceen
Benzo(a)anthraceen
Benzo-(a)-Pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen
Chryseen
Fenanthreen
Fluorantheen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
Naftaleen
Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

S
S
S

S

S

S

S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S

++ ++ ++ ++ ++
75,6 70,2 68,7 71,1 61,3
<5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

30 42 49 29 35

3,9   7,1   2,6   4,0   2,6   

++ ++ ++ ++ ++

26 35 90 34 26
<0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20

7,1 8,8 7,5 7,5 8,4
6,5 8,1 7,5 7,7 6,1

<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
19 22 22 18 13

<1,5 <1,5 <1,5 <1,5 <1,5
16 21 19 20 20
54 67 57 58 50

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
0,35   0,35   0,35   0,35   0,35   

<35 <35 <35 <35 <35
<3 * <3 * <3 * <3 * <3 *

x) x) x) x) x)

#) #) #) #) #)
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Minerale olie (AS3000/AS3200)

Polychloorbifenylen (AS3000)

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

420648 420653 420658 420663 420667

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Eenheid
MM bult 1 (0-1,0) MM bult 2 (0-1,0) MM bult 3 (0-1,0) MM1 (0,05-0,5) MM2 (0-0,5)

Opdracht   747102   Bodem / Eluaat

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

S
S
S
S
S
S
S
S

<3 * 12 * 9 * <3 * <3 *
<4 * <4 * <4 * <4 * <4 *
<5 * <5 * <5 * <5 * <5 *
<5 * <5 * <5 * <5 * <5 *
<5 * 8 * <5 * <5 * <5 *
<5 * <5 * <5 * <5 * <5 *
<5 * <5 * <5 * <5 * <5 *

<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
0,0049   0,0049   0,0049   0,0049   0,0049   #) #) #) #) #)
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Minerale olie (AS3000/AS3200)

Polychloorbifenylen (AS3000)

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

420673 420679 420680 420681 420689

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Eenheid

x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.
#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Het organische stof gehalte wordt gecorrigeerd voor het lutum gehalte, als geen lutum bepaald is wordt gecorrigeerd als ware het lutum gehalte 
5,4%
Het analyseresultaat van PCB 138 is mogelijk overschat vanwege co-elutie met PCB 163

Begin van de analyses: 09.02.2018
Einde van de analyses: 16.02.2018

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts 
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .

AL-West B.V. Dhr. Chris van Wijngaarden, Tel. +31/570788118
Klantenservice

MM3 (0-0,5) 11 (0-0,5) 19 (0,3-0,5) MM4 (1,0-1,5) MM5 (2,0-3,0)

Opdracht   747102   Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

S
S
S
S
S
S
S
S

8 * <3 * <3 * <3 * <3 *
<4 * <4 * <4 * <4 * <4 *
<5 * <5 * <5 * <5 * <5 *
<5 * <5 * <5 * <5 * <5 *
10 * 9 * 10 * 8 * <5 *
<5 * <5 * <5 * <5 * <5 *
<5 * <5 * <5 * <5 * <5 *

<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
0,0049   0,0049   0,0049   0,0049   0,0049   #) #) #) #) #)
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Toegepaste methoden

eigen methode: 

Gelijkwaardig aan NEN 5739: 
NEN-EN12880;  AS3000 en AS3200; Glw. NEN-ISO11465: 
Protocollen AS 3000: 

Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200: 

Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

IJzer (Fe2O3)
Droge stof

Organische stof Voorbehandeling conform AS3000 Zink (Zn) Nikkel (Ni) Molybdeen (Mo) Lood (Pb) Kwik (Hg)
Barium (Ba) Cadmium (Cd) Koper (Cu) Kobalt (Co) Koolwaterstoffractie C10-C40 Fluorantheen Fenanthreen
Chryseen Benzo-(a)-Pyreen Benzo(k)fluorantheen Benzo(ghi)peryleen Benzo(a)anthraceen Anthraceen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen Naftaleen Som PAK (VROM) (Factor 0,7) PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118
PCB 138 PCB 153 PCB 180 Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

Koningswater ontsluiting Fractie < 2 µm

Opdracht   747102   Bodem / Eluaat
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CHROMATOGRAM for Order No. 747102, Analysis No. 420648, created at 14.02.2018 11:30:04

Monsteromschrijving: MM bult 1 (0-1,0)

[@ANALYNR_START=420648]
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CHROMATOGRAM for Order No. 747102, Analysis No. 420653, created at 14.02.2018 13:24:19

Monsteromschrijving: MM bult 2 (0-1,0)

[@ANALYNR_START=420653]
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CHROMATOGRAM for Order No. 747102, Analysis No. 420658, created at 14.02.2018 13:24:19

Monsteromschrijving: MM bult 3 (0-1,0)

[@ANALYNR_START=420658]

D
O

C
-1

3-
10

71
45

87
-N

L-
P3

AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Blad 3 van 10



CHROMATOGRAM for Order No. 747102, Analysis No. 420663, created at 14.02.2018 12:31:08

Monsteromschrijving: MM1 (0,05-0,5)

[@ANALYNR_START=420663]
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CHROMATOGRAM for Order No. 747102, Analysis No. 420667, created at 14.02.2018 12:31:09

Monsteromschrijving: MM2 (0-0,5)

[@ANALYNR_START=420667]
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CHROMATOGRAM for Order No. 747102, Analysis No. 420673, created at 14.02.2018 11:30:04

Monsteromschrijving: MM3 (0-0,5)

[@ANALYNR_START=420673]
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CHROMATOGRAM for Order No. 747102, Analysis No. 420679, created at 14.02.2018 13:24:19

Monsteromschrijving: 11 (0-0,5)

[@ANALYNR_START=420679]
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CHROMATOGRAM for Order No. 747102, Analysis No. 420680, created at 14.02.2018 13:24:20

Monsteromschrijving: 19 (0,3-0,5)

[@ANALYNR_START=420680]
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CHROMATOGRAM for Order No. 747102, Analysis No. 420681, created at 14.02.2018 11:30:04

Monsteromschrijving: MM4 (1,0-1,5)

[@ANALYNR_START=420681]

D
O

C
-1

3-
10

71
45

87
-N

L-
P9

AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Blad 9 van 10



CHROMATOGRAM for Order No. 747102, Analysis No. 420689, created at 14.02.2018 13:24:20

Monsteromschrijving: MM5 (2,0-3,0)

[@ANALYNR_START=420689]
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Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025 en uitgevoerd 
overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze 
verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer L005. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice. 

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT

19.02.2018Datum
35003840Relatienr
747209Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   747209   Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35003840 Tauw Nederland B.V.
Uw referentie 1262845 Ten Boer, Kindcentrum Dijkshorn R. Prinsstraat 383758
Opdrachtacceptatie 12.02.18
Monsternemer Opdrachtgever

Tauw Nederland B.V. 
Miro Cubretovic
POSTBUS 133
7400 AC DEVENTER

AL-West B.V. Dhr. Chris van Wijngaarden, Tel. +31/570788118
Klantenservice
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Algemene monstervoorbehandeling

Fracties (sedigraaf)

Klassiek Chemische Analyses

Voorbehandeling metalen analyse

Metalen (AS3000)

PAK (AS3000)

Minerale olie (AS3000/AS3200)

%
% Ds

% Ds

% Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds

421134

--
--
--

--

--

--

--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--

Eenheid
MM6 (0,5-1,0)

Opdracht   747209   Bodem / Eluaat

421134 08.02.2018
Monstername Monsteromschrijving

MM6 (0,5-1,0)
Monsternr.

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof
IJzer (Fe2O3)

Fractie < 2 µm

Organische stof

Koningswater ontsluiting

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Anthraceen
Benzo(a)anthraceen
Benzo-(a)-Pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen
Chryseen
Fenanthreen
Fluorantheen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
Naftaleen
Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

S
S
S

S

S

S

S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S

++
74,1
<5,0

45

5,9   

++

35
0,22

8,4
9,1

<0,05
23

<1,5
19
65

<0,050
0,074

0,10
<0,050
<0,050

0,080
0,13
0,27

0,093
<0,050
0,89   

51
<3 *

x)

#)
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Minerale olie (AS3000/AS3200)

Polychloorbifenylen (AS3000)

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

421134

--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--

Eenheid

x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.
#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Het analyseresultaat van PCB 138 is mogelijk overschat vanwege co-elutie met PCB 163
Het organische stof gehalte wordt gecorrigeerd voor het lutum gehalte, als geen lutum bepaald is wordt gecorrigeerd als ware het lutum gehalte 
5,4%

Begin van de analyses: 12.02.2018
Einde van de analyses: 19.02.2018

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts 
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .

AL-West B.V. Dhr. Chris van Wijngaarden, Tel. +31/570788118
Klantenservice

MM6 (0,5-1,0)

Opdracht   747209   Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

S
S
S
S
S
S
S
S

8 *
<4 *
<5 *

8 *
13 *
9 *

<5 *

<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
0,0049   #)
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Toegepaste methoden

eigen methode: 

Gelijkwaardig aan NEN 5739: 
NEN-EN12880;  AS3000 en AS3200; Glw. NEN-ISO11465: 
Protocollen AS 3000: 

Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200: 

Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

IJzer (Fe2O3)
Droge stof

Organische stof Voorbehandeling conform AS3000 Zink (Zn) Nikkel (Ni) Molybdeen (Mo) Lood (Pb) Kwik (Hg)
Barium (Ba) Cadmium (Cd) Koper (Cu) Kobalt (Co) Koolwaterstoffractie C10-C40 Fluorantheen Fenanthreen
Chryseen Benzo-(a)-Pyreen Benzo(k)fluorantheen Benzo(ghi)peryleen Benzo(a)anthraceen Anthraceen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen Naftaleen Som PAK (VROM) (Factor 0,7) PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118
PCB 138 PCB 153 PCB 180 Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

Koningswater ontsluiting Fractie < 2 µm

Opdracht   747209   Bodem / Eluaat
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Bijlage bij Opdrachtnr. 747209 
CONSERVERING, CONSERVERINGSTERMIJN EN VERPAKKING
Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die mogelijk de betrouwbaarheid van de  analyseresultaten beïnvloeden. De 
conserveringstermijn is voor volgende analyse overschreden:
Naftaleen 421134
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CHROMATOGRAM for Order No. 747209, Analysis No. 421134, created at 15.02.2018 13:33:21

Monsteromschrijving: MM6 (0,5-1,0)

[@ANALYNR_START=421134]
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Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025 en uitgevoerd 
overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze 
verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer L005. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice. 

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT

19.02.2018Datum
35003840Relatienr
747103Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   747103   Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35003840 Tauw Nederland B.V.
Uw referentie 1262845 Ten Boer, Kindcentrum Dijkshorn R. Prinsstraat 383754
Opdrachtacceptatie 09.02.18
Monsternemer Opdrachtgever

Tauw Nederland B.V. 
Miro Cubretovic
POSTBUS 133
7400 AC DEVENTER

AL-West B.V. Dhr. Chris van Wijngaarden, Tel. +31/570788118
Klantenservice
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Asbestbepaling in grond/puin

mg/kg Ds

420697 420698 420699 420700 420701

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Eenheid
A1 A2 A3 A4 A5

Opdracht   747103   Bodem / Eluaat

420697
420698
420699
420700
420701

08.02.2018
09.02.2018
08.02.2018
09.02.2018
08.02.2018

Monstername Monsteromschrijving

A1
A2
A3
A4
A5

Monsternr.

Zie bijlage voor toelichting asbestanalyse

Som gewogen asbestS
++ ++ ++ ++
<1 <1 <1 <1
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Asbestbepaling in grond/puin

mg/kg Ds

420702

--
--

Eenheid

S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Toelichting
Asbest-analyse:  De analyse is niet uitgevoerd, omdat het monster verloren is gegaan op het Laboratorium.420699

Begin van de analyses: 09.02.2018
Einde van de analyses: 16.02.2018

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts 
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .

AL-West B.V. Dhr. Chris van Wijngaarden, Tel. +31/570788118
Klantenservice

Toegepaste methoden

AS3000 asbest in bodem en materialen: 
<Geen informatie>: 

Som gewogen asbest
Zie bijlage voor toelichting asbestanalyse

A6

Opdracht   747103   Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

420702 08.02.2018
Monstername Monsteromschrijving

A6
Monsternr.

Zie bijlage voor toelichting asbestanalyse

Som gewogen asbestS
++
<1
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Bijlage analyseresultaten asbest jim ####### 8-5-2007
Analist:

Nat gewicht
(g)

420697 70,9 12957 9182

Zeeffractie Zeeffractie chrysotiel amosiet crocidoliet Aantal Aantal Asbest
(mg/kg ds (mg/kg ds (mg/kg ds hecht niet (mg/kg ds

(m/m%)  tot.)  tot.)  tot.) geb. hechtgeb.  tot.) ondergrens bovengrens
>20 mm 0 0 100 0 0

8 - 20 mm 0,53 48,7 100 0 0
4 - 8 mm 0,71 65,4 100 0 0
2 - 4 mm 1,2 114,3 66 0 0
1 - 2 mm 1,4 130,1 34 0 0

0.5 mm - 1 mm 1,3 120,8 20 0 0
< 0.5 mm 94 8618,181 0,1 nvt nvt nvt nvt

Totalen 99 9097,481 0 0

<1 <1 <1

 Gerapporteerde asbestgehaltes zijn afgeronde waardes,
 in de totaalgehaltes kunnen geringe afwijkingen voorkomen.
Conclusie:

Gemeten
Gehalte
(mg/kg ds) ondergrens bovengrens

- - 1
<1 <1 <1

<1 <1 <1
<0.1 <0.1 <0.1
<0.1 <0.1 <0.1
<1 <1 <1

<1 <1 <1
In het, met de optische lichtmicroscoop, onderzochte deel van de fractie <500 µm zijn geen asbestverdachte vezels gevonden.

nvt

Serpentijn asbest

Massa 
fractie (g)

nvt

Er is minder dan de in de norm voorgeschreven minimale hoeveelheid monstermateriaal aangeleverd

Gewogen totaal asbest (serpentijn + 10 x amfibool)

De bepalings grens is

Amfibool asbest
Totaal asbest

95%-betrouwbaarheids-

Asbesthoudende materialen

Hoeveelheid niet hechtgebonden asbesthoudend materiaal

Onderzoc
ht (%)

95%-betrouwbaarheids-

jim

gehalte  (%)

nvt
nvt
nvt nvt

Hoeveelheid hechtgebonden asbesthoudend materiaal

Na afronding volgens norm  (mg/kg) :

interval (mg/kg ds)

Monster Nr.

A1

Drogestof

Hechtgebonden

interval (mg/kg ds)

Monster omschrijving Droog 
gewicht (g)
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Bijlage analyseresultaten asbest jim ####### 8-5-2007
Analist:

Nat gewicht
(g)

420698 77,7 12850 9981

Zeeffractie Zeeffractie chrysotiel amosiet crocidoliet Aantal Aantal Asbest
(mg/kg ds (mg/kg ds (mg/kg ds hecht niet (mg/kg ds

(m/m%)  tot.)  tot.)  tot.) geb. hechtgeb.  tot.) ondergrens bovengrens
>20 mm 0 0 100 0 0

8 - 20 mm 0,15 15,1 100 0 0
4 - 8 mm 0,6 59,4 100 0 0
2 - 4 mm 0,69 69,1 71 0 0
1 - 2 mm 0,89 88,8 33 0 0

0.5 mm - 1 mm 1,6 156 13 0 0
< 0.5 mm 95 9493,619 0,1 nvt nvt nvt nvt

Totalen 99 9882,019 0 0

<1 <1 <1

 Gerapporteerde asbestgehaltes zijn afgeronde waardes,
 in de totaalgehaltes kunnen geringe afwijkingen voorkomen.
Conclusie:

Gemeten
Gehalte
(mg/kg ds) ondergrens bovengrens

- - 1
<1 <1 <1

<1 <1 <1
<0.1 <0.1 <0.1
<0.1 <0.1 <0.1
<1 <1 <1

<1 <1 <1
In het, met de optische lichtmicroscoop, onderzochte deel van de fractie <500 µm zijn geen asbestverdachte vezels gevonden.

nvt

Serpentijn asbest

Massa 
fractie (g)

nvt

Er is minder dan de in de norm voorgeschreven minimale hoeveelheid monstermateriaal aangeleverd

Gewogen totaal asbest (serpentijn + 10 x amfibool)

De bepalings grens is

Amfibool asbest
Totaal asbest

95%-betrouwbaarheids-

Asbesthoudende materialen

Hoeveelheid niet hechtgebonden asbesthoudend materiaal

Onderzoc
ht (%)

95%-betrouwbaarheids-

jim

gehalte  (%)

nvt
nvt
nvt nvt

Hoeveelheid hechtgebonden asbesthoudend materiaal

Na afronding volgens norm  (mg/kg) :

interval (mg/kg ds)

Monster Nr.

A2

Drogestof

Hechtgebonden

interval (mg/kg ds)

Monster omschrijving Droog 
gewicht (g)
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Bijlage analyseresultaten asbest avg ####### 8-5-2007
Analist:

Nat gewicht
(g)

420700 74,5 13239 9858

Zeeffractie Zeeffractie chrysotiel amosiet crocidoliet Aantal Aantal Asbest
(mg/kg ds (mg/kg ds (mg/kg ds hecht niet (mg/kg ds

(m/m%)  tot.)  tot.)  tot.) geb. hechtgeb.  tot.) ondergrens bovengrens
>20 mm 0 0 100 0 0

8 - 20 mm 0 7 100 0 0
4 - 8 mm 0,17 16,6 100 0 0
2 - 4 mm 0,33 32,4 64 0 0
1 - 2 mm 0,29 28,7 35 0 0

0.5 mm - 1 mm 0,53 51,8 14 0 0
< 0.5 mm 98 9624,365 0,1 nvt nvt nvt nvt

Totalen 99 9760,865 0 0

<1 <1 <1

 Gerapporteerde asbestgehaltes zijn afgeronde waardes,
 in de totaalgehaltes kunnen geringe afwijkingen voorkomen.
Conclusie:

Gemeten
Gehalte
(mg/kg ds) ondergrens bovengrens

- - 1
<1 <1 <1

<1 <1 <1
<0.1 <0.1 <0.1
<0.1 <0.1 <0.1
<1 <1 <1

<1 <1 <1
In het, met de optische lichtmicroscoop, onderzochte deel van de fractie <500 µm zijn geen asbestverdachte vezels gevonden.

nvt

Serpentijn asbest

Massa 
fractie (g)

nvt

Er is minder dan de in de norm voorgeschreven minimale hoeveelheid monstermateriaal aangeleverd

Gewogen totaal asbest (serpentijn + 10 x amfibool)

De bepalings grens is

Amfibool asbest
Totaal asbest

95%-betrouwbaarheids-

Asbesthoudende materialen

Hoeveelheid niet hechtgebonden asbesthoudend materiaal

Onderzoc
ht (%)

95%-betrouwbaarheids-

avg

gehalte  (%)

nvt
nvt
nvt nvt

Hoeveelheid hechtgebonden asbesthoudend materiaal

Na afronding volgens norm  (mg/kg) :

interval (mg/kg ds)

Monster Nr.

A4

Drogestof

Hechtgebonden

interval (mg/kg ds)

Monster omschrijving Droog 
gewicht (g)
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Bijlage analyseresultaten asbest hwy ####### 8-5-2007
Analist:

Nat gewicht
(g)

420701 73,8 12931 9547

Zeeffractie Zeeffractie chrysotiel amosiet crocidoliet Aantal Aantal Asbest
(mg/kg ds (mg/kg ds (mg/kg ds hecht niet (mg/kg ds

(m/m%)  tot.)  tot.)  tot.) geb. hechtgeb.  tot.) ondergrens bovengrens
>20 mm 0 0 100 0 0

8 - 20 mm 0,12 11,3 100 0 0
4 - 8 mm 0,95 90,6 100 0 0
2 - 4 mm 1,9 182,7 64 0 0
1 - 2 mm 2,1 199,2 33 0 0

0.5 mm - 1 mm 1,8 173,6 19 0 0
< 0.5 mm 92 8805,86 0,1 nvt nvt nvt nvt

Totalen 99 9463,26 0 0

<1 <1 <1

 Gerapporteerde asbestgehaltes zijn afgeronde waardes,
 in de totaalgehaltes kunnen geringe afwijkingen voorkomen.
Conclusie:

Gemeten
Gehalte
(mg/kg ds) ondergrens bovengrens

- - 1
<1 <1 <1

<1 <1 <1
<0.1 <0.1 <0.1
<0.1 <0.1 <0.1
<1 <1 <1

<1 <1 <1

Droog 
gewicht (g)

nvt

Hoeveelheid hechtgebonden asbesthoudend materiaal

Na afronding volgens norm  (mg/kg) :

interval (mg/kg ds)

Monster Nr.

A5

Drogestof

Hechtgebonden

interval (mg/kg ds)

Monster omschrijving

95%-betrouwbaarheids-

Asbesthoudende materialen

Hoeveelheid niet hechtgebonden asbesthoudend materiaal

Onderzoc
ht (%)

95%-betrouwbaarheids-

hwy

gehalte  (%)

nvt
nvt
nvt

In het, met de optische lichtmicroscoop, onderzochte deel van de fractie <500 µm zijn geen asbestverdachte vezels gevonden.

nvt

Serpentijn asbest

Massa 
fractie (g)

nvt

Er is minder dan de in de norm voorgeschreven minimale hoeveelheid monstermateriaal aangeleverd

Gewogen totaal asbest (serpentijn + 10 x amfibool)

De bepalings grens is

Amfibool asbest
Totaal asbest
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Bijlage analyseresultaten asbest jim ####### 8-5-2007
Analist:

Nat gewicht
(g)

420702 75,6 13212 9993

Zeeffractie Zeeffractie chrysotiel amosiet crocidoliet Aantal Aantal Asbest
(mg/kg ds (mg/kg ds (mg/kg ds hecht niet (mg/kg ds

(m/m%)  tot.)  tot.)  tot.) geb. hechtgeb.  tot.) ondergrens bovengrens
>20 mm 0 0 100 0 0

8 - 20 mm 0 4,8 100 0 0
4 - 8 mm 0,53 53,1 100 0 0
2 - 4 mm 1,1 112,3 65 0 0
1 - 2 mm 1,3 129 33 0 0

0.5 mm - 1 mm 2 199,5 14 0 0
< 0.5 mm 94 9401,946 0,1 nvt nvt nvt nvt

Totalen 99 9900,646 0 0

<1 <1 <1

 Gerapporteerde asbestgehaltes zijn afgeronde waardes,
 in de totaalgehaltes kunnen geringe afwijkingen voorkomen.
Conclusie:

Gemeten
Gehalte
(mg/kg ds) ondergrens bovengrens

- - 1
<1 <1 <1

<1 <1 <1
<0.1 <0.1 <0.1
<0.1 <0.1 <0.1
<1 <1 <1

<1 <1 <1
In het, met de optische lichtmicroscoop, onderzochte deel van de fractie <500 µm zijn geen asbestverdachte vezels gevonden.

nvt

Serpentijn asbest

Massa 
fractie (g)

nvt

Er is minder dan de in de norm voorgeschreven minimale hoeveelheid monstermateriaal aangeleverd

Gewogen totaal asbest (serpentijn + 10 x amfibool)

De bepalings grens is

Amfibool asbest
Totaal asbest

95%-betrouwbaarheids-

Asbesthoudende materialen

Hoeveelheid niet hechtgebonden asbesthoudend materiaal

Onderzoc
ht (%)

95%-betrouwbaarheids-

jim

gehalte  (%)

nvt
nvt
nvt nvt

Hoeveelheid hechtgebonden asbesthoudend materiaal

Na afronding volgens norm  (mg/kg) :

interval (mg/kg ds)

Monster Nr.

A6

Drogestof

Hechtgebonden

interval (mg/kg ds)

Monster omschrijving Droog 
gewicht (g)
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Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025 en uitgevoerd 
overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze 
verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer L005. 

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT

15.02.2018Datum
35003840Relatienr
747104Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   747104   

Opdrachtgever 35003840 Tauw Nederland B.V.
Uw referentie 1262845 Ten Boer, Kindcentrum Dijkshorn R. Prinsstraat 383755
Opdrachtacceptatie 09.02.18
Monsternemer Opdrachtgever

Tauw Nederland B.V. 
Miro Cubretovic
POSTBUS 133
7400 AC DEVENTER

AL-West B.V. Dhr. Chris van Wijngaarden, Tel. +31/570788118
Klantenservice
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Algemene monstervoorbehandeling

Uitloogonderzoek

Berekende cumulatieve emissie

PAK

%

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

420703 420704 420705

-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

Eenheid
BA B B L/S 0-10

Opdracht   747104   

420703
420704
420705

09.02.2018
09.02.2018
14.02.2018

Monstername Monsteromschrijving

BA
B
B L/S 0-10

Monsternr.

Behandeling onder asbest-condities

Kaakbreker >1 kg materiaal
Droge stof

Schudproef EUR2 L/S=10

Antimoon cumulatief
Arseen cumulatief
Barium cumulatief
Bromide cumulatief
Cadmium cumulatief
Chloride cumulatief
Chroom cumulatief
Fluoride cumulatief
Kobalt cumulatief
Koper cumulatief
Kwik cumulatief
Lood cumulatief
Molybdeen cumulatief
Nikkel cumulatief
Seleen cumulatief
Sulfaat cumulatief
Tin cumulatief
Vanadium cumulatief
Zink cumulatief

Anthraceen
Benzo(a)anthraceen
Benzo-(a)-Pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen
Chryseen
Fenanthreen

S

++
++

86,7

++

0,0 - 0,050
0,0 - 0,050

0,57
0,0 - 0,50

0,0 - 0,0010
420

0,0 - 0,020
16

0,0 - 0,020
0,0 - 0,020

0,0 - 0,00030

0,0 - 0,050
0,0 - 0,050
0,0 - 0,050
0,0 - 0,050

390
0,0 - 0,15

0,28
0,0 - 0,020

<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
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PAK

Minerale olie

Polychloorbifenylen

Asbestbepaling in grond/puin

Uitloging eluaatanalyse

Klassiek Chemische analyses (eluaatanalyse)

Metalen (eluaatanalyse)

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds

ml/g
µS/cm

°C

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

µg/l
µg/l

420703 420704 420705

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --
-- -- --

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --
-- -- --

Eenheid
BA B B L/S 0-10

Opdracht   747104   

Fluorantheen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
Naftaleen
Som PAK (VROM)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
Som PCB 6 (STI-tabel)

Som PCB (7 Ballschmiter)

Zie bijlage voor toelichting asbestanalyse

Som gewogen asbest

L/S-cumulatief
Geleidbaarheid (25°C)
pH
Temperatuur

Chloride [Cl]
Sulfaat
Bromide
Fluoride [F]

Antimoon (Sb)
Arseen (As)

<0,050
<0,050
<0,050

n.a.

32
<4 *
<4 *
<2 *

3 *
5 *
8 *
9 *
4 *

<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001

n.a.
n.a.

++
<1

10,0
720

11,3
20,3

42
39

<0,05
1,6

<5,0
<5,0
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Metalen (eluaatanalyse)
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

420703 420704 420705

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

Eenheid

S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Begin van de analyses: 09.02.2018
Einde van de analyses: 15.02.2018

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts 
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .

AL-West B.V. Dhr. Chris van Wijngaarden, Tel. +31/570788118
Klantenservice

BA B B L/S 0-10

Opdracht   747104   

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Chroom (Cr)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Seleen (Se)
Tin (Sn)
Vanadium (V)
Zink (Zn)

57
<0,1
<2,0
<2,0
<2,0

<0,03
<5,0
<5,0
<5,0
<5,0
<15

28
<2,0
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Toegepaste methoden

conform ISO 10359-1, NEN-EN 16192: 
conform NEN 5898: 
conform NEN-EN 12457-2: 
conform NEN-EN 16192: 
conform NEN-EN-ISO 10304-1: 
Conform NEN-EN-ISO 17294-2 (2004): 

eigen methode: 

eigen methode: 

<Geen informatie>: 
Gelijkwaardig aan  NEN-ISO22743: 
Glw NEN-EN-ISO 15682, glw NEN-EN-ISO 10304-1: 
NEN-EN12880;  AS3000 en AS3200; Glw. NEN-ISO11465: 
tesamen met uitloognorm: 

Fluoride [F]
Som gewogen asbest

Schudproef EUR2 L/S=10
Kwik (Hg)

Bromide
Kobalt (Co) Koper (Cu) Molybdeen (Mo) Nikkel (Ni) Seleen (Se) Tin (Sn) Vanadium (V)
Zink (Zn) Chroom (Cr) Cadmium (Cd) Barium (Ba) Arseen (As) Antimoon (Sb) Lood (Pb)

Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40
Kaakbreker >1 kg materiaal Koolwaterstoffractie C10-C40 Anthraceen Benzo(k)fluorantheen Benzo-(a)-Pyreen
Chryseen Fenanthreen Fluorantheen Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen Naftaleen Benzo(a)anthraceen
Benzo(ghi)peryleen Som PAK (VROM) PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180
Som PCB 6 (STI-tabel) Som PCB (7 Ballschmiter)
Behandeling onder asbest-condities Zie bijlage voor toelichting asbestanalyse

Sulfaat
Chloride [Cl]

Droge stof
L/S-cumulatief Temperatuur Geleidbaarheid (25°C) pH Fluoride cumulatief Kobalt cumulatief
Koper cumulatief Kwik cumulatief Lood cumulatief Molybdeen cumulatief Nikkel cumulatief
Seleen cumulatief Sulfaat cumulatief Tin cumulatief Vanadium cumulatief Chroom cumulatief
Zink cumulatief Cadmium cumulatief Bromide cumulatief Barium cumulatief Arseen cumulatief
Antimoon cumulatief Chloride cumulatief

Opdracht   747104   
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Bijlage analyseresultaten asbest avg ####### 8-5-2007
Analist:

Nat gewicht
(g)

420703 92,9 6745 6269

Zeeffractie Zeeffractie chrysotiel amosiet crocidoliet Aantal Aantal Asbest
(mg/kg ds (mg/kg ds (mg/kg ds hecht niet (mg/kg ds

(m/m%)  tot.)  tot.)  tot.) geb. hechtgeb.  tot.) ondergrens bovengrens
>20 mm 8,9 560,6 100 0 0

8 - 20 mm 32 2020,1 100 0 0
4 - 8 mm 19 1198,7 100 0 0
2 - 4 mm 9,7 609,6 67 0 0
1 - 2 mm 6,4 399,1 46 0 0

0.5 mm - 1 mm 5,3 332,8 37 0 0
< 0.5 mm 16 1033,489 1,0 nvt nvt nvt nvt

Totalen 98 6154,389 0 0

<1 <1 <1

 Gerapporteerde asbestgehaltes zijn afgeronde waardes,
 in de totaalgehaltes kunnen geringe afwijkingen voorkomen.
Conclusie:

Gemeten
Gehalte
(mg/kg ds) ondergrens bovengrens

- - 1
<1 <1 <1

<1 <1 <1
<0.1 <0.1 <0.1
<0.1 <0.1 <0.1
<1 <1 <1

<1 <1 <1
In het, met de optische lichtmicroscoop, onderzochte deel van de fractie <500 µm zijn geen asbestverdachte vezels gevonden.

nvt

Serpentijn asbest

Massa 
fractie (g)

nvt

Er is minder dan de in de norm voorgeschreven minimale hoeveelheid monstermateriaal aangeleverd

Gewogen totaal asbest (serpentijn + 10 x amfibool)

De bepalings grens is

Amfibool asbest
Totaal asbest

95%-betrouwbaarheids-

Asbesthoudende materialen

Hoeveelheid niet hechtgebonden asbesthoudend materiaal

Onderzoc
ht (%)

95%-betrouwbaarheids-

avg

gehalte  (%)

nvt
nvt
nvt nvt

Hoeveelheid hechtgebonden asbesthoudend materiaal

Na afronding volgens norm  (mg/kg) :

interval (mg/kg ds)

Monster Nr.

BA

Drogestof

Hechtgebonden

interval (mg/kg ds)

Monster omschrijving Droog 
gewicht (g)
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CHROMATOGRAM for Order No. 747104, Analysis No. 420704, created at 14.02.2018 12:31:09

Monsteromschrijving: B

[@ANALYNR_START=420704]
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Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025 en uitgevoerd 
overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze 
verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer L005. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice. 

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT

19.02.2018Datum
35003840Relatienr
747414Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   747414   Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35003840 Tauw Nederland B.V.
Uw referentie 1262845 Ten Boer, Kindcentrum Dijkshorn R. Prinsstraat 383814
Opdrachtacceptatie 13.02.18
Monsternemer Opdrachtgever

Tauw Nederland B.V. 
Miro Cubretovic
POSTBUS 133
7400 AC DEVENTER

AL-West B.V. Dhr. Chris van Wijngaarden, Tel. +31/570788118
Klantenservice
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Asbestbepaling in grond/puin
Asbest verzamelmonster

421990

--

Eenheid

Begin van de analyses: 13.02.2018
Einde van de analyses: 19.02.2018

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts 
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .

AL-West B.V. Dhr. Chris van Wijngaarden, Tel. +31/570788118
Klantenservice

Toegepaste methoden

conform NEN 5896-bepaling van Asbest in materialen: Asbest verzamelmonster

Materiaal1

Opdracht   747414   Bodem / Eluaat

421990 09.02.2018
Monstername Monsteromschrijving

Materiaal1
Monsternr.

zie bijlage
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Rapportageblad  verzameld materiaal

Monsternr. : 421990
Datum onderzoek : 16-02-2018

tot. asbest-
houdend

type a b c d e f materiaal (g)
aantal 1
gram 4,1

a

b

c

d

e

niet asbesthoudend
f - - -

- - -
- - -

gevonden MIN MAX
asbest asbest asbest

asbesttype aantal gram gram gram
Serpentijn 0 0,0 0,0 0,0
Amfibool 0 0,0 0,0 0,0
Totaal 0 0,0 0,0 0,0

-
-

Golfplaat

MAX %ja/nee type MIN%

0,0

Omschrijving soorten gem %

Materiaal1

Hechtgebonden asbest

-
-
-

Monster 
omschrijving:

-

D
O

C
-1

3-
10

72
30

49
-N

L-
P1

AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Blad 1 van 1



Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025 en uitgevoerd 
overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze 
verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer L005. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice. 

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT

21.02.2018Datum
35003840Relatienr
749199Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   749199   Water

Opdrachtgever 35003840 Tauw Nederland B.V.
Uw referentie 1262845 Ten Boer, Kindcentrum Dijkshorn R. Prinsstraat 384119
Opdrachtacceptatie 20.02.18
Monsternemer Opdrachtgever

Tauw Nederland B.V. 
Miro Cubretovic
POSTBUS 133
7400 AC DEVENTER

AL-West B.V. Dhr. Chris van Wijngaarden, Tel. 31/570788118
Klantenservice
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Metalen (AS3000)

Aromaten (AS3000)

Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l

431264 431265

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

-- --
-- --

Eenheid
Pb 4 (1,7-2,7) Pb 18 (1,8-2,8)

Opdracht   749199   Water

431264
431265

Pb 4 (1,7-2,7)
Pb 18 (1,8-2,8)

20.02.2018
20.02.2018

Monsteromschrijving Monstername MonsternamepuntMonsternr.

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen
m,p-Xyleen
ortho-Xyleen
Som Xylenen (Factor 0,7)

Naftaleen
Styreen

Dichloormethaan
Trichloormethaan (Chloroform)

Tetrachloormethaan (Tetra)
1,1-Dichloorethaan
1,2-Dichloorethaan
1,1,1-Trichloorethaan
1,1,2-Trichloorethaan
Vinylchloride
1,1-Dichlooretheen
Cis-1,2-Dichlooretheen
trans-1,2-Dichlooretheen
Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen 
(Factor 0,7)
Som Dichlooretheen (Factor 0,7)

Trichlooretheen (Tri)

S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S

<20 49
<0,20 <0,20

15 11
<2,0 <2,0

<0,05 <0,05
<2,0 <2,0

4,7 <2,0
48 15
12 11

<0,20 <0,20
<0,20 <0,20
<0,20 <0,20
<0,20 <0,20
<0,10 <0,10
0,21   0,21   

<0,020 <0,020
<0,20 <0,20

<0,20 <0,20
<0,20 <0,20
<0,10 <0,10
<0,20 <0,20
<0,20 <0,20
<0,10 <0,10
<0,10 <0,10
<0,20 <0,20
<0,10 <0,10
<0,10 <0,10
<0,10 <0,10
0,14   0,14   

0,21   0,21   
<0,20 <0,20

#) #)

#) #)

#) #)
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Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

Broomhoudende koolwaterstoffen

Minerale olie (AS3000)

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

431264 431265

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

-- --

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

Eenheid

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Begin van de analyses: 20.02.2018
Einde van de analyses: 21.02.2018

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts 
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .

AL-West B.V. Dhr. Chris van Wijngaarden, Tel. 31/570788118
Klantenservice

Pb 4 (1,7-2,7) Pb 18 (1,8-2,8)

Opdracht   749199   Water

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

Tetrachlooretheen (Per)
1,1-Dichloorpropaan
1,2-Dichloorpropaan
1,3-Dichloorpropaan
Som Dichloorpropanen (Factor 0,7)

Tribroommethaan (bromoform)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

S
S
S
S
S

S

S

<0,10 <0,10
<0,20 <0,20
<0,20 <0,20
<0,20 <0,20
0,42   0,42   

<0,20 <0,20

<50 <50
<10 * <10 *
<10 * <10 *

<5,0 * <5,0 *
<5,0 * <5,0 *
<5,0 * <5,0 *
<5,0 * <5,0 *
<5,0 * <5,0 *
<5,0 * <5,0 *
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Toegepaste methoden
eigen methode: 

Protocollen AS 3100: 

Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40
Zink (Zn) Nikkel (Ni) Molybdeen (Mo) Lood (Pb) Kwik (Hg) Koper (Cu) Kobalt (Co) Barium (Ba) Cadmium (Cd)
Dichloormethaan Tribroommethaan (bromoform) Benzeen Trichloormethaan (Chloroform) Tolueen
Tetrachloormethaan (Tetra) 1,1-Dichloorethaan Ethylbenzeen ortho-Xyleen 1,2-Dichloorethaan m,p-Xyleen
Som Xylenen (Factor 0,7) Naftaleen 1,1,1-Trichloorethaan Styreen 1,1,2-Trichloorethaan Vinylchloride
1,1-Dichlooretheen Cis-1,2-Dichlooretheen trans-1,2-Dichlooretheen Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen (Factor 0,7)
Som Dichlooretheen (Factor 0,7) Trichlooretheen (Tri) Tetrachlooretheen (Per) 1,1-Dichloorpropaan
1,2-Dichloorpropaan 1,3-Dichloorpropaan Som Dichloorpropanen (Factor 0,7) Koolwaterstoffractie C10-C40

Opdracht   749199   Water
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CHROMATOGRAM for Order No. 749199, Analysis No. 431264, created at 21.02.2018 07:29:35

Monsteromschrijving: Pb 4 (1,7-2,7)

[@ANALYNR_START=431264]
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CHROMATOGRAM for Order No. 749199, Analysis No. 431265, created at 21.02.2018 07:29:35

Monsteromschrijving: Pb 18 (1,8-2,8)

[@ANALYNR_START=431265]
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Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025 en uitgevoerd 
overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze 
verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer L005. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice. 

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT

26.02.2018Datum
35003840Relatienr
749871Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   749871   Water

Opdrachtgever 35003840 Tauw Nederland B.V.
Uw referentie 1262845 Ten Boer, Kindcentrum Dijkshorn R. Prinsstraat 384333
Opdrachtacceptatie 22.02.18
Monsternemer Opdrachtgever

Tauw Nederland B.V. 
Miro Cubretovic
POSTBUS 133
7400 AC DEVENTER

AL-West B.V. Dhr. Chris van Wijngaarden, Tel. 31/570788118
Klantenservice
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Metalen (AS3000)
µg/l

434465

--

Eenheid

S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Begin van de analyses: 22.02.2018
Einde van de analyses: 23.02.2018

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts 
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .

AL-West B.V. Dhr. Chris van Wijngaarden, Tel. 31/570788118
Klantenservice

Toegepaste methoden
Protocollen AS 3100: Nikkel (Ni)

Pb 4 (1,7-2,7)

Opdracht   749871   Water

434465 Pb 4 (1,7-2,7) 22.02.2018
Monsteromschrijving Monstername MonsternamepuntMonsternr.

Nikkel (Ni)S 57
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Bijlage 8 Formulieren bij veldwerk asbest 



MV_inspectie formulier versie 1.3

1a 1b
2 3
4 5

1

M2

<75% 
>75% vegetatie Waterplassen anders: verharding
ja nee

<75% >75%
geen

type stukjes gram
4 1 0cmx100

50 - 70 %

M2

<75% 
>75% vegetatie Waterplassen anders: ……
ja nee

<75% >75%
geen

type stukjes gram

- %

M2

<75% 
>75% vegetatie Waterplassen anders: ……
ja nee

<75% >75%
geen

type stukjes gram

- %

Type grond Efficiëntie

90-100%

70-90%

70-90%

50-70%

Efficiëntie

90-100%

75-90%

VELDMEDEWERKER:
DATUM:

PROJECTNAAM, NR: 1262845, Ten Boer, Kindcentrum Dijkshorn R. Prinsstraat
René de Vries
8-2-2018

Toelichting type asbestverdachtmateriaal

RUIMTELIJKE EENHEID 
(RE) nummer:

Begintijd 
(UU:MIN): 08:00

Eindtijd: 
(UU:MIN): 09:00

Bedekking maaiveld ivm 
inspecteerbaarheid:

Monstercode:
110 op kaart. Barcode: A99900351172

Oppervlakte:
Verslag 
neerslag: Soort neerslag:

Vegetatie verwijderd: 

geen neerslag

Inspectie-efficiëntie :

vermoedelijke herkomst
niet bekend. Let op: waarschijnlijk geen 
asbest maar NT golfplaat ter uitsluiting

Indien ja wat is de bedekkingsgraad na verwijdering : 
Aangetroffen asbest:  

bruinkoord en bruin of blauw isolatie 
zachte brandwerende platen
harde vlakke en golfplaten, ac-buizen  

wit koord of wit isolatie materiaal
harde vlakke en golfplaten, ac- buizen met zichtbare blauwe 
spijkerplaat (ca 2-3mm) dun

RUIMTELIJKE EENHEID 
(RE) nummer:

Monstercode:

Vegetatie verwijderd: 
Indien ja wat is de bedekkingsgraad na verwijdering : 
Aangetroffen asbest:  

vermoedelijke herkomst

Oppervlakte:
Verslag 
neerslag: Soort neerslag:

Begintijd 
(UU:MIN):

Eindtijd: 
(UU:MIN):

Bedekking maaiveld ivm 
inspecteerbaarheid:

RUIMTELIJKE EENHEID 
(RE) nummer:

Begintijd 
(UU:MIN):

Inspectie-efficiëntie :

Eindtijd: 
(UU:MIN):

Inspectie-efficiëntie :
Inspectie-efficiëntie toelichting NEN 5707

Zand

Klei

Oppervlakte:
Verslag 
neerslag:

Vegetatie verwijderd: 

Soort neerslag:

Indien ja wat is de bedekkingsgraad na verwijdering : 
Aangetroffen asbest:  

vermoedelijke herkomst Monstercode:

Bedekking maaiveld ivm 
inspecteerbaarheid:

Inspectie-efficiëntie toelichting NEN 5897

conditie oppervlak
Droog, losgestort materiaal zonder vegetatie en zonder 
vermenging met grond inclusief uitgespreide depots  bouw- en 
sloopafval en  recyclinggranulaat
Matig vochtig en/of matig ingeklonken materiaal met matige 
vermenging met grond en/of matige vegetatie 

Droog, los en geen vegetatie

Conditie maaiveld

Vochtig, vastgereden en/of matige vegetatie

Droog, los en geen vegetatie

Vochtig, vastgereden en/of matige vegetatie

Vochtig/nat en ingeklonken fijn materiaal met vermenging 
 met grond en/of vegetatie 50-75%



Asbest bodem formulier versie 1.3

1
Begintijd: 
(UU:MIN):

09:00:0
0/08:00

Eindtijd: 
(UU:MIN):

16:05:
00/13:

Verslag 
neerslag:

lengte 
sleuf/gat 
cm

breedte 
in cm

diepte 
in cm

Ø 
boor 
cm

1 GRAAFGAT/BO
RING

30 30 100 12

2 GRAAFGAT/BO
RING

30 30 100 12

3 GRAAFGAT/BO
RING

30 30 300 12

4 GRAAFGAT/BO
RING

30 30 300 12

5 GRAAFGAT/BO
RING

30 30 100 12

6 GRAAFGAT/BO
RING

30 30 300 12

7 GRAAFGAT/BO
RING

30 30 100 12

8 GRAAFGAT/BO
RING

30 30 100 12

9 GRAAFGAT/BO
RING

30 30 100 12

10 GRAAFGAT/BO
RING

30 30 300 12

11 GRAAFGAT/BO
RING

30 30 300 12

12 GRAAFGAT/BO
RING

30 30 300 12

13 GRAAFGAT/BO
RING

30 30 100 12

14 GRAAFGAT/BO
RING

30 30 100 12

15 GRAAFGAT/BO
RING

30 30 100 12

16 GRAAFGAT/BO
RING

30 30 100 12

17 GRAAFGAT/BO
RING

30 30 100 12

18 GRAAFGAT/BO
RING

30 30 280 12

19 GRAAFGAT/BO
RING

15 20 50 7

..

Verzamelmonster asbestverdachtmateriaal

Norm?

MM code: Registratie in Boris?
5707 of 
5897

B

BA

A1

A2

A3

A4

A5

A6

1a 1b

2 3

4 5

Gewogen massa (kg) voor het laboratorium

Gewogen residu >20 mm (KG) niet 
in het mengmonster meegenomen

indicatief

Niet te zeefen/harken lastig te 

Boor 12 tot ongeroerde laag. Daarna verder met 7

% bodemvreemd materiaal is geschat. Op basis hiervan is betreffende norm toegepast 

Voorbehandeling!

door uitspreiden,uit-harken of 
volledig gezeeft (mobile 
zeefinstallatie)?

Uitspreiden en uitgeharkt

diepte van - tot (cm)

Ja, zie info in boorstaat

Barcode MM Sleuven (nrs.)

Mengmonsterregistratie:

Vocht% 
in laag m-mv

Opmerkingen:

25

Monstermassa (KG) 

4

27

27

25

24

PROJECTNAAM, NR:

RUIMTELIJKE EENHEID (RE) nr:

25

VELDMEDEWERKER:

DATUM:

Meetpunt nr:

Onderzoek conform of indicatief!!:

geen neerslag

1262845, Ten Boer, Kindcentrum Dijkshorn R. Prinsstraat

René de Vries

8-2-2018

Foto nummers:
Ø max. in cm stuk 
asbest:

Soort neerslag:Oppervlakte M2:

Conform protocol 2018 / NEN 5707

23

24

27

25

24

Ja, zie info in boorstaat 13,2

Toelichting type asbestverdachtmateriaal:
bruinkoord en bruin of blauw isolatie materiaal wit koord of wit isolatie materiaal

zachte brandwerende platen harde vlakke en golfplaten, ac- buizen met zichtbare blauwe vezels

harde vlakke en golfplaten, ac-buizen  met alleen witte vezels spijkerplaat (ca 2-3mm) dun

28

23

27

23

23

24

25

Ja, zie info in boorstaat 13,2 Niet te zeefen/harken lastig te 
Ja, zie info in boorstaat 13,2 Niet te zeefen/harken lastig te 
Ja, zie info in boorstaat Uitspreiden en uitgeharkt 12,6
Ja, zie info in boorstaat 12,8 Niet te zeefen/harken lastig te 
Ja, zie info in boorstaat 12,8 Niet te zeefen/harken lastig te 
Ja, zie info in boorstaat Uitspreiden en uitgeharkt 6,8 indicatief



 

Kenmerk 
 

R001-1262845MCU-V01-nva-NL  

 35/35  

 

 
 

 

Bijlage 9 Foto’s 



         page 1 to 1 

Bijlage: Foto’s van de onderzoekslocatie   

   

Boorpunt 3 Boorpunt 6 Boorpunt 10 

   

Rondom boorpunt 11 Asbest verdacht materiaal (analytisch geen asbest gemeten) Boorpunt 19 (punverharding) 

 
 



 

 

Datum: 12-2-2018  Projectnummer: 170439  Status: V.0.1. Definitief 

Armaex
B.V. 

Vooronderzoek 
R. Prinsweg, Ten Boer 

Verantwoordelijk voor rapport: 
J. Slagers 
G. Nijland 



 
  

VO170439                13/02/2018 Pagina 2 van 28 

Algemene gegevens projectplan  
Kenmerk   : 170439 
Datum    : 13 februari 2018 
 

Akkoordverklaring: 
Ondertekende is bevoegd namens de genoemde organisatie en gaat akkoord met de inhoud van dit 
rapport. 
 

Opdrachtgever: 

Dhr. / mevr. 
Tauw B.V. 

Handtekening 
 
 
 
 
 
 

Opgesteld: 

Mw. R. van Splunder MA 
Bombs Away B.V. 

Handtekening 

 
 
 

Geaccodeerd: 

Dhr. T. Derks MA 
Bombs Away B.V. (gemachtigd namens directie) 

 

Handtekening 
 

 
 

Geaccodeerd: 

Dhr. J. Slagers 
Armaex B.V. 
 

Handtekening 

 
 

  

hov
Typewritten Text
A.M. Bouma-Hoven



 
  

VO170439                13/02/2018 Pagina 3 van 28 

Inhoud: 

Hoofdstuk 1: Inleiding .................................................................................................................... 4 
1.1 Aanleiding ............................................................................................................................................. 4 
1.2 Doel vooronderzoek ............................................................................................................................. 4 

1.2.1 WSCS-OCE ............................................................................................................................... 4 
1.2.2 Werkwijze vooronderzoek ...................................................................................................... 5 

1.3 Scope onderzoeksgebied R. Prinsstraat in de gemeente Ten Boer ...................................................... 6 
1.4 Projectteam .......................................................................................................................................... 6 
1.5 Leeswijzer ............................................................................................................................................. 6 

Hoofdstuk 2: Geraadpleegde bronnen ............................................................................................ 7 
2.1 Verantwoording bronnenmateriaal ...................................................................................................... 7 
2.2 Reeds uitgevoerde onderzoeken .......................................................................................................... 7 
2.3 Literatuur .............................................................................................................................................. 7 
2.4 Archiefonderzoek in Nederland ............................................................................................................ 8 

2.4.1 Gemeentearchief Ten Boer (RHCGA) in Groningen ................................................................ 8 
2.4.2 Provinciaal archief Groningen (RHCGA) in Groningen ............................................................ 9 
2.4.3 Nationaal Archief (NA) Den Haag .......................................................................................... 10 
2.4.4 Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) Den Haag ............................................ 11 
2.4.5 Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) Amsterdam ................................. 11 
2.4.6 Semi-Statisch Archief (SSA) ................................................................................................... 12 
2.4.7 Studiegroep Luchtoorlog 1939-1945 (SGLO)......................................................................... 12 

2.5 Archiefonderzoek in het buitenland ................................................................................................... 13 
2.5.1 The National Archives UK (TNA UK) te Londen ..................................................................... 13 
2.5.2 The National Archives and Records Administration (NARA) te Washington ........................ 13 
2.5.3 Bundesarchiv-Militärarchiv (BaMa) te Freiburg .................................................................... 13 

2.6 Geraadpleegde websites .................................................................................................................... 13 
2.7 Luchtfoto-onderzoek .......................................................................................................................... 14 

Resultaten Inventarisatie ............................................................................................................. 15 
2.8 Inleiding .............................................................................................................................................. 15 
2.9 Mobilisatieperiode .............................................................................................................................. 15 
2.10 Meidagen 1940 ................................................................................................................................... 15 
2.11 De Bezettingsjaren .............................................................................................................................. 16 
2.12 Het Bevrijdingsjaar 1944-1945 ........................................................................................................... 17 
2.13 Naoorlogse periode – heden .............................................................................................................. 17 
2.14 Luchtfoto-analyse ............................................................................................................................... 18 
2.15 Inventarisatiekaart .............................................................................................................................. 18 
2.16 Leemten in kennis ............................................................................................................................... 19 

Hoofdstuk 3: Indicaties ................................................................................................................ 20 
3.1 Indicaties ............................................................................................................................................. 20 

Hoofdstuk 4: Conclusie & Advies .................................................................................................. 21 
4.1 Conclusie ............................................................................................................................................. 21 
4.2 Leemten in kennis ............................................................................................................................... 21 
4.3 Advies ................................................................................................................................................. 21 
Bijlage 1 – Overzicht beoordelen/evalueren inventarisatie (WSCS-OCE) ..................................................... 22 
Bijlage 2 – Vaststellen verdacht gebied en afbakening in vooronderzoek .................................................... 24 
Bijlage 3 – Dekking geraadpleegde luchtfoto’s ............................................................................................. 26 
Bijlage 4 – Inventarisatiekaart (losbladig) ..................................................................................................... 27 
Bijlage 5 – CE-Bodembelastingkaart (losbladig) ............................................................................................ 28 
 



 
  

VO170439                13/02/2018 Pagina 4 van 28 

Hoofdstuk 1: Inleiding 
 

1.1 Aanleiding 
De aanleiding van het vooronderzoek conventionele explosieven zijn de voorgenomen 
werkzaamheden omtrent de bouw van een kindcentrum aan de Riekele Prinsstraat in de 
gemeente Ten Boer (Groningen). Het is niet bekend of er rekening gehouden dient te worden 
met het aantreffen van conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog (CE) in de 
gebieden waar de (grond)werkzaamheden zullen plaatsvinden. Indien er CE aanwezig zijn in de 
bodem van een (van de) gebied(en) dan bestaat de mogelijkheid op een ongecontroleerde 
detonatie van een of meerdere CE. Op basis van de Arbowetgeving en de Openbare Orde en 
Veiligheid dienen alle risico’s voor de voorgenomen werkzaamheden in kaart te worden 
gebracht waarbij de risico’s zoveel mogelijk moeten worden ingeperkt. Aan de hand van een 
vooronderzoek CE wordt bepaald of er sprake is van een risico op het aantreffen van CE 
alsmede waar er een risico is op het aantreffen hiervan.  
 
In opdracht van Tauw bv heeft Armaex B.V. te Rijssen in samenwerking met explosieven 
onderzoeks- en adviesbureau Bombs Away B.V. te Utrecht een vooronderzoek uitgevoerd voor 
het onderzoeksgebied R. Prinsstraat in de gemeente Ten Boer (Groningen) naar de 
aanwezigheid van conventionele explosieven (CE) uit de Tweede Wereldoorlog. 

 

1.2 Doel vooronderzoek 
Het doel van het vooronderzoek CE is het vaststellen of er in de geraadpleegde bronnen 
indicaties zijn waaruit blijkt dat (delen van) het onderzoeksgebied tijdens de Tweede 
Wereldoorlog betrokken is (zijn) geweest bij oorlogshandelingen waardoor er (mogelijk) CE 
op/in de bodem zijn achtergebleven. Indien er indicaties zijn dat (delen van) het 
onderzoeksgebied betrokken (zijn) is geweest bij oorlogshandelingen dan wordt het (de) 
verdachte gebied(en) horizontaal afgebakend en worden de volgende zaken vastgesteld: 
 

 Soort(en) en subsoorten aan te treffen CE; 

 Hoeveelheid aan te treffen CE; 

 Verschijningsvorm aan te treffen CE; 

 Maximale en minimale diepteligging CE. 

1.2.1 WSCS-OCE  
Het vooronderzoek is conform de huidige richtlijnen opgesteld. Deze zijn verwoord in 
het Werkveldspecifiek Certificatieschema voor het Systeemcertificaat Opsporen van 
Conventionele Explosieven (hierna: WSCS-OCE). In deze richtlijnen voor het uitvoeren 
van het vooronderzoek staan de verplichte bronnen die geraadpleegd dienen te 
worden alsmede de aanvullende bronnen. Armaex heeft naast de verplichte bronnen 
ook aanvullende bronnen geraadpleegd. Op basis van uitgevoerde vooronderzoeken 
in het verleden is gebleken dat vaak relevante informatie aanwezig was in de 
aanvullende bronnen. Deze informatie had in een aantal gevallen invloed op de 
omvang van het verdachte gebied.  
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Bron Raadplegen WSCS-OCE Door Armaex 
geraadpleegd Verplicht Aanvullend 

Literatuur ✔  ✔ 

Gemeentelijk & Provinciaal archief ✔  ✔ 

Nederlands Instituut Militaire Historie (NIMH)  ✔ ✔ 

Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie 
(NIOD) 

 ✔ ✔ 

Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD) ✔  ✔ 

Luchtfotocollectie Wageningen Universiteit ✔  ✔ 

Luchtfotocollectie Kadaster ✔  ✔ 

Luchtfotocollectie The Aerial Reconnaissance 
Archives  

 ✔ ✔ 

The National Archives UK  ✔ ✔ 

Bundesarchiv-Militärarchiv  ✔ ✔ 

The National Archives and Records Administration 
USA 

 ✔ ✔ 

Getuigen  ✔ Niet beschikbaar 

 

Tevens zijn de volgende bronnen door Armaex geraadpleegd die niet vermeld zijn in 
het WSCS-OCE, maar die wel relevante informatie kunnen bevatten over het 
onderzoeksgebied: 
 

 Semi-statisch Archief (SSA) Defensie te Rijswijk; 

 Nationaal Archief (NA) te Den Haag. 

1.2.2 Werkwijze vooronderzoek 
Het vooronderzoek is conform de huidige richtlijnen (WSCS-OCE) uitgevoerd en 
bestaat uit twee delen, namelijk de inventarisatie en de beoordeling & evaluatie. In 
het eerste deel van het vooronderzoek, de inventarisatie, is alle relevante informatie 
verzameld uit de geraadpleegde bronnen. Op basis van de verzamelde informatie is 
vastgesteld of er oorlogshandelingen hebben plaatsgevonden waarbij (mogelijk) CE 
zijn achtergebleven binnen de grenzen van het onderzoeksgebied. 
 
In de geraadpleegde bronnen zijn indicaties gevonden waaruit blijkt dat (delen van) 
het onderzoeksgebied getroffen is (zijn) door oorlogshandelingen. In het tweede deel 
van het vooronderzoek, de beoordeling & evaluatie1, is de verzamelde informatie 
beoordeeld en geëvalueerd. Op basis van de beoordeling en de evaluatie zijn de 
volgende zaken vastgesteld: 
 

 De horizontale begrenzing van verdacht(e) gebied(en); 

 De minimale en maximale diepteligging van de aan te treffen CE; 

 De soort(en) van de aan te treffen CE; 

 De hoeveelheid van de aan te treffen CE; 

 De verschijningsvorm van de aan te treffen CE. 

De resultaten van de inventarisatie en de beoordelingen en evaluatie zijn in dit 
rapport opgenomen met bijbehorende CE-bodembelastingkaart. 
 

  

                                                        
1
 In bijlage 1 zijn de richtlijnen van de WSCS-OCE voor de beoordeling en evaluatie weergegeven. 
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1.3 Scope onderzoeksgebied R. Prinsstraat in de gemeente Ten Boer 
Dit vooronderzoek richt zich op het onderzoeksgebied R. Prinsstraat in de gemeente Ten Boer 
(Groningen), hierna te noemen het onderzoeksgebied. Het onderzoeksgebied omvat een deel 
van de sportvelden die in 1972 werden aangelegd2 bij Dijkshorn, Ten Boer. Ten tijde van de 
Tweede Wereldoorlog bestond het onderzoeksgebied uit weilanden en lag het 
onderzoeksgebied reeds in de gemeente Ten Boer.  
 
In afbeelding 1 is een overzichtskaart van het onderzoeksgebied weergegeven. 
 

 
Afbeelding 1: Onderzoeksgebied R. Prinsstraat te Ten Boer. 

 

1.4 Projectteam 
In het kader van dit vooronderzoek heeft Armaex het projectteam samengesteld dat de 
werkzaamheden heeft uitgevoerd. Het projectteam bestond uit de volgende medewerkers: 
 

Dhr. G.J. Slagers Projectleider & Sr. OCE-deskundige 
Dhr. N. P. Kors  GIS-specialist & luchtfoto specialist 
Mevr. R. van Splunder MA Historisch onderzoeker 
Dhr. T. Derks MA Luchtfoto analist 

 

1.5 Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 wordt nader ingegaan op de geraadpleegde bronnen. Vervolgens worden de 
resultaten beoordeeld en geëvalueerd in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 zijn de conclusie en 
advies beschreven. In de bijlagen van dit rapport zijn diverse stukken opgenomen, waaronder 
de geraadpleegde luchtfoto’s. 

 

                                                        
2
 Archeologisch onderzoek van middeleeuwse bewoningssporen bij AZC “Fievelhorn”, kenmerk 19 (1998), opgesteld door 

ARC (Archaeological Research & Consultancy). 
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Hoofdstuk 2: Geraadpleegde bronnen 
 

2.1 Verantwoording bronnenmateriaal 
Om een zo goed en een zo compleet mogelijk vooronderzoek uit te voeren zijn er diverse 
bronnen geraadpleegd. Als in een bron een indicatie staat waaruit blijkt dat het 
onderzoeksgebied getroffen is door een oorlogshandeling, dan dient deze indicatie in een 
mogelijke tweede en/of meerdere bronnen te worden bevestigd. Wanneer dit niet het geval is 
dan moet op basis van deze enkele bron een afweging te worden gemaakt welke 
consequentie(s) dit heeft op het onderzoeksgebied. In dit hoofdstuk komen de geraadpleegde 
bronnen in het kader van dit vooronderzoek aan bod. Per bron is aangegeven welke 
archiefstukken/ documenten zijn geraadpleegd, zodat voor de lezer de herleidbaarheid van 
indicaties (en contra-indicaties) van oorlogshandelingen duidelijk is. 

 

2.2 Reeds uitgevoerde onderzoeken 
Er is een inventaristie gemaakt van de (voor)onderzoeken die in het verleden zijn uitgevoerd 
binnen de grenzen van het onderzoeksgebied en/of in de directe omgeving hiervan. Er zijn 
geen (voor)onderzoeken bekend die betrekking hebben op CE in het onderzoeksgebied of de 
directe omgeving ervan. De volgende (archeologische) onderzoeken werden aangeleverd door 
de opdrachtgever: 
 

 Archeologisch onderzoek van middeleeuwse bewoningssporen bij AZC “Fievelhorn”, 

kenmerk 19 (d.d. 1998), opgesteld door ARC (Archaeological Research & Consultancy). 

Het onderzoeksgebied van het bovengenoemde onderzoek grenst aan het huidige 
onderzoeksgebied. Het onderzoek bevat geen aanwijzingen over de aanwezigheid van CE. In de 
vondstenlijst werden geen aan CE gerelateerde vondsten vermeld. Het onderzoek vermeldt dat 
bij de aanleg van de sportvelden (waar ook het huidige onderzoeksgebied onder valt) een 
verhoogd erf werd aangetroffen met meerdere resten van (ander andere 12e/13e eeuwse) 
bewoning. 
 

 Archeologisch proefsleuvenonderzoek (IVO-P) Dijkshorn te Ten Boer, gemeente Ten 

Boer, kenmerk 2011-39 (d.d. 17 augustus 2012), opgesteld door MUG 

Ingenieursbureau B.V. 

Het onderzoeksgebied van het bovengenoemde onderzoek ligt circa 300 meter ten noorden 
van het huidige onderzoeksgebied. Het onderzoek bevat geen aanwijzingen over de 
aanwezigheid van CE. In de vondstenlijst werden geen aan CE gerelateerde vondsten vermeld.  

 

2.3 Literatuur 
In het kader van dit vooronderzoek is een literatuurstudie uitgevoerd. Naast de standaard 
boekwerken over de gevechtshandelingen in de Tweede Wereldoorlog op het land en in de 
lucht, zijn ook regionale en streekgebonden publicaties bestudeerd. In het onderstaande 
overzicht zijn de geraadpleegde publicaties weergegeven: 
 

 Amersfoort, H. & P. Kamphuis (reds.), Mei 1940. Strijd op Nederlands grondgebied 
(Amsterdam 2012); 

 Bollen, H.A. & P. Vroemen, Canadezen in actie. Nederland najaar ’44 – voorjaar ’46 
(Warnsveld 1993); 

 Huizinga, M. H., Maple Leaf Up. De Canadese opmars in Noord-Nederland april 1945 
(Groningen 1980); 
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 Klep, Ch. & B. Schoenmaker (reds.), Bevrijding van Nederland 1944-1945. Oorlog op de 
flank (Den Haag 1995); 

 Korthals Altes, A., Luchtgevaar. Luchtaanvallen op Nederland 1940-1945 (Amsterdam 
1984); 

 Molenaar, F. J., De Luchtverdediging in de Meidagen 1940 (’s-Gravenhage 1970); 
 Nierstrasz, V. E. (de Groene Serie); voluit: Ministerie van Oorlog, hoofdkwartier van de 

chef van de generale staf, krijgsgeschiedkundige afdeling, De strijd op Nederlands 
grondgebied tijdens de Wereldoorlog II, hoofddeel III/ Deel 1, Inleiding en algemeen 
overzicht van de gevechtsdagen van 10-19 mei 1940 (Den Haag 1957); 

 Nierstrasz V. E. (de Groene Serie); voluit: Ministerie van Oorlog, hoofdkwartier van de 
chef van de generale staf, krijgsgeschiedkundige afdeling, De strijd op Nederlands 
grondgebied tijdens de Wereldoorlog II, hoofddeel III/ Deel 2, onderdeel F, De territoriale 
verdediging van de noordelijke provinciën mei 1940 (Den Haag 1957); 

 Top, W., Ket oet: Ten Boer, 17 april 1945: de bevrijding van een Gronings dorp (Ten Boer 
1995); 

 Wind, S. de, Nieuwe Kijk op de Duitse Inval in Groningen, 10 mei 1940 (Groningen z.j.); 
 Zwanenburg, G.J., En nooit was het stil…Kroniek van een luchtoorlog (2dln; Den Haag 

1991-1993. 
 

2.4 Archiefonderzoek in Nederland 
Naast literatuurstudie is er archiefonderzoek in Nederland uitgevoerd. In het Regionaal 
Historisch Centrum Groninger Archieven (RHCGA) in Groningen zijn de archieven van de 
gemeenten Groningen en Noordijk en de provincie Groningen geraadpleegd. Verder zijn ook 
stukken uit het Nationaal Archief (NA) in Den Haag, het archief van het Nederlands Instituut 
voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) te Amsterdam en van het Nederlands Instituut voor Militaire 
Historie (NIMH) in Den Haag bestudeerd. Tevens is het archief van de Explosieven 
Opsporingsdienst van Defensie (EODD) en het Semi-statisch Archief (SSA) van Defensie 
bestudeerd. In de volgende sub-paragrafen worden deze archieven nader beschreven. 
Relevante informatie uit de geraadpleegde stukken en dossiers zijn verwerkt in hoofdstuk 3. 

 

2.4.1 Gemeentearchief Ten Boer (RHCGA) in Groningen 
In het RHCGA in Groningen ligt het gemeentearchief van Ten Boer. Het archief van het 
gemeentebestuur van Ten Boer is geraadpleegd op 9 januari door mevr. R. van 
Splunder. In deze toegangen waren stukken betreffende de bezetting en (de) 
luchtbescherming(sdienst) aanwezig. De luchtbeschermingsdienst hield het vijandelijke 
luchtverkeer boven de gemeente in de gaten en rapporteerde gebeurtenissen die te 
maken hadden met het vallen van voorwerpen uit de lucht, luchtaanvallen en 
bominslagen. In de onderstaande tabel staan de bestudeerde stukken weergegeven. 
 
Gemeentearchief Ten Boer  
Toeg. 
nr. 

Titel Inv. nr. Omschrijving 

2988 Gemeentebestuur Ten Boer 
(1), 1798-1989 

889 Lijst van oude en nieuwe huisnummers, [1953] 

  958 Stukken betreffende de oorlogsschade aan 
woningen, 1945-1950 

2990 Gemeentebestuur Ten Boer 
(3), 1935 - 1989 

4 Huisnummering, 1967-1989 

  486 Subsidie in de kosten van herstel van 
oorlogsschade, 1950-1955 

  627 Oorlogs- en inundatieschade aan woningen van de 
Stichting Woningbouw Ten Boer, 1945-1956 

  750 Inlevering en teruggave van wapenen en munitie, 
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Toeg. 
nr. 

Titel Inv. nr. Omschrijving 

1939-1960 

  895 Luchtbeschermingsplan Gemeente Ten Boer, 1938-
1943 

  904 Opruiming vliegtuigbom aan de Grasdijkweg 31 in 
Garmerwolde, 1976-1992 

  905 Opruiming explosieven op het voormalig terrein 
Knol, Gaykingastraat 39 in Ten Boer, 1986 

  908 Brandweerrapporten, 1941-1983 

  932 Herstel oorlogsschade aan wegen ten zuiden van 
het Damsterdiep, 1945-1956 

  1247 Overzicht van oorlogsslachtoffers binnen de 
gemeente Ten Boer, 1956 

  1403 Bijdrage plaatsing van een provinciaal 
oorlogsherinneringsmonument, 1946-1959 

  1414 Plaatsing van een oorlogsmonument nabij de vijver 
aan de Vijverweide in Ten Boer, 1954-1970 

  1528 Lijst van personen die door oorlogshandelingen zijn 
overleden, 1940-1945 

  1531 Processen-verbaal van neergekomen bommen en 
granaten, 1941-1944 

  1533 Correspondentie over verdedigingswerken, militaire 
werkzaamheden in de gemeente Ten Boer, alsmede 
vergoedingen, 1942-1962 

  1537 Melding tijdstip van binnenvallen van de Duitse 
legermacht en bevrijding door het Canadese leger, 
1947 

 

2.4.2 Provinciaal archief Groningen (RHCGA) in Groningen 
In het RHCGA in Groningen ligt ook het archief van de provincie Groningen opgeslagen. 
Uit dit archief zijn stukken van verschillende bestuursorganen van de provincie 
geraadpleegd waaronder van de Provinciaal Militair Commissaris en het Provinciaal 
Bestuur van Groningen. Deze instanties registreerden meldingen van luchtaanvallen en 
bijzondere gebeurtenissen, geleden oorlogsschade en de ruiming van explosieven en 
oorlogstuig. Het gaat om de volgende stukken:  
 
Toeg. 
nr. 

Titel Inv. nr. Omschrijving 

63 Militair Gezag: Provinciale 
Militaire Commissaris (1945-
1947) 

140 Correspondentie inzake aangifte en opruimen van 
mijnenvelden 

153 Opgaven van oorlogsschade aan industrieën in 
districten Veendam en Winschoten 

293 Circulaires inzake geschiedschrijving; kaart 
aangevende het gezagsgebied Groningen en het 
gezagsgebied Delfzijl 

64 Militair Gezag; DMC 
Appingedam, 1945 

49 Correspondentie betreffende de brandweer te 
Appingedam en het opruimen van mijnen, munitie 
enz 

50 Aangiften van mijnenvelden, munitie en ander 
oorlogstuig 

800 Gouverneur, na 1850 
Commissairs des Konings in 
de provincie Groningen 
(1814-1941)(1950) 

5624 Ingekomen stukken van de Rijksinspecteur voor de 
bescherming van de bevolking tegen 
luchtaanvallen, van burgemeesters en 
politiefunctionarissen, houdende opgave van 
bominslagen en andere oorlogshandelingen, 
waarvan sommige met processen-verbaal van 
getuige-verklaring 

5625 Ingekomen stukken van de Rijksinspecteur voor de 
bescherming van de bevolking tegen 
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Toeg. 
nr. 

Titel Inv. nr. Omschrijving 

luchtaanvallen, van burgemeesters en 
politiefunctionarissen, houdende opgave van 
bominslagen en andere oorlogshandelingen, 
waarvan sommige met processen-verbaal van 
getuige-verklaring,  

6112 Stukken betreffende opgaven van in de gemeenten 
in deze provincie op 10 mei geleden materiële 
oorlogsschade  

1152 Kabinet van de Commissaris 
des Konings (der Koningin), 
1814-1945 

239-
247 

Uittreksels van de dag- en nachtrapporten van de 
politie Groningen, ingezonden door de 
hoofdcommissaris van politie; met inhoudsopgave, 
1940-1943 

1165 Kabinet van de Commissaris 
der provincie (1942-1945) 

5 Meldingen van burgemeesters en processen-
verbaal inzake bijzondere gebeurtenissen, 1942-
1944 

14 Meldingen van burgemeesters en processen-
verbaal inzake bijzondere gebeurtenissen, 1942-
1944 

15 Meldingen van burgemeesters en processen-
verbaal inzake bijzondere gebeurtenissen, 1944-
1945 

33 Stukken betreffende de luchtbescherming. Met 
lezing over luchtaanval op Nijmegen 1944 

142 Maandverslagen van burgemeesters 

191 Maandverslagen inzake politionele 
aangelegenheden, opgemaakt voor de gemeente 
Groningen door de hoofdcommissaris en voor 
andere gemeenten door de burgemeesters van die 
gemeenten, 1942-1945 

1776 Provinciaal Bestuur van 
Groningen (1942-1976) 

2748 Verslagen van oorlogshandelingen, 1945 

2864-
2866 

Oorlogsgeweldschade (3 mappen), 1940 - 1946 

2869- 
2870 

Aangifte oorlogsschade, 1944 - 1949 

2871 Oorlogsgeweldschade; Voorschriften, 1944 - 1951 

2872 Oorlogsgeweldschade door geallieerde 
strijdkrachten, 1945 - 1949 

2874 Oorlogsschade provinciale waterstaat; Algemeen, 
1951 

3522-
3523 

Oorlogsschade, 1946 - 1961 

3683 Beheer van de haven 

3691 Oorlogsschade I, 1947 - 1951 

3964 Provinciaal reisbesluit 1971 en 
uitvoeringsvoorschriften, 1970 - 1971 

4103 Identiteit, signalement en inlichtingen; Opsporing 
geallieerde vliegers, 1945 - 1949 

4487 Meldingen van luchtaanvallen, afgeworpen 
bommen enz. Voorschriften  

4494 Algemeen.ng tegen luchtaanvallen  

7947 Opruimen militaire verdedigingswerken, 1945 - 
1947 

 

2.4.3 Nationaal Archief (NA) Den Haag 
Voor het onderzoek zijn in het NA zijn verschillende stukken ingezien omtrent 
bominslagen, het ruimen van munitie tijdens en na de Tweede Wereldoorlog en de 
aanwezigheid van bunkers. Het gaat om de volgende stukken: 
 

http://www.groningerarchieven.nl/onderzoek/archievenoverzicht?mivast=5&mizig=210&miadt=5&miaet=1&micode=1776&minr=1068039&miview=inv3&milang=nl&mialg=
http://www.groningerarchieven.nl/onderzoek/archievenoverzicht?mivast=5&mizig=210&miadt=5&miaet=1&micode=1776&minr=1068039&miview=inv3&milang=nl&mialg=
http://www.groningerarchieven.nl/onderzoek/archievenoverzicht?mivast=5&mizig=210&miadt=5&miaet=1&micode=1776&minr=1068029&miview=inv3&milang=nl&mialg=
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Toeg. nr. Titel Inv. nr. Omschrijving 

2.04.53.15 Inspectie Bescherming 
Burgerbevolking 
Luchtaanvallen 

45 Ingekomen en minuten van uitgegane brieven van 
en aan diverse overheidsintstellingen. Commissaris 
der Koningin in de provincie Groningen 

69 
t/m 
79 

Meldingen en processen –verbaal ontvangen van 
gemeenten over geallieerde luchtactiviteiten 
Groningen  

2.13.167 Bunkerarchief 272-
284 

Blokkaarten van werken 

285-
296 

Overzichtskaarten 

1112-
1119 

Nederlandse stafkaarten met aantekeningen van 
stellingen en complexen, schaal 1:25000 

1120 Stellingkaarten van heel Nederland (dienstgeheim) 
met vermeldingen van alle Nederlandse en Duitse 
werken waarop de aard van de groepen van 
werken door symbolen zijn aangegeven. Groot 
formaat. 

272-
284 

Blokkaarten van werken 

285-
296 

Overzichtskaarten 

2.13.25 Militair gezag 1563 Rapporten betreffende bom- en granaatinslagen 
en de organisatie van luchtbeschermingsdiensten 
in gemeenten in Zeeland, Noord-Brabant en 
Limburg [4.46.00] 

1567 Stukken betreffende de opsporing en ruiming van 
mijnen en andere explosieven [4.75.00] 

1568 Rapporten van de Censuurdienst van de Sectie PTT 
inzake brieven waarin melding gemaakt wordt van 
bombardementen, afschriften [4.06.00] 

2808 Rapporten over militaire werken, vernielingen en 
inundaties in het nog niet bevrijde deel van 
Nederland 

2809 Stukken betreffende de organisatie van de 
mijnopruimingsdienst en het opsporen en ruimen 
van mijnen die de uitvoering van bepaalde 
openbare werken verhinderen 

3746 Overzicht van de ontmijning van Nederland 

 

2.4.4 Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) Den Haag 
Voor het onderzoek zijn stukken uit het NIMH geraadpleegd. Er zijn geen indicaties 
aangetroffen in de geraadpleegde bronnen dat er gevechten hebben plaatsgevonden in 
de meidagen van 1940 en derhalve is de 409-collectie niet geraadpleegd.  
 
Toeg. nr. Titel Inv. nr. Omschrijving 

420 Burgemeestersverklaring
en ’40-‘45 

43 Ten Boer t/m Twisk 

575 Duitse 
Verdedigingswerken 

- Geen relevante gegevens aangetroffen 

 

2.4.5 Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) Amsterdam 
In het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) in Amsterdam zijn ten 
opzichte van het onderzoek enkele stukken geraadpleegd. In de onderstaande tabel zijn 
de geraadpleegde stukken in het NIOD weergegeven. 

 
Toeg. nr. Titel Inv. nr. Omschrijving 

077 Generalkommissariat für 
das Sicherheitswesen 

1328 Dagberichten van de Befehlshaber der 
Ordnungspolizei Den Haag betreffende vijandelijke 
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Toeg. nr. Titel Inv. nr. Omschrijving 

(Höhere SS- und 
Polizeiführer Nord-West) 

luchtaanvallen 

190a Groep Albrecht 17-34 Enige verslagen, alsmede medewerkers van de 
groep Albrecht afkomstig uit de volgende sectoren: 
het Noorden, Overijssel, de Achterhoek, en Twente, 
D. A. A. (=Deventer, Arnhem, Apeldoorn), de 
Veluwe en Gelderland, Alblasserwaard en de 
Betuwe, Utrecht, Amersfoort, Amsterdam, 
Woerden, Zuid-Holland, Zeeland, Zuid-Nederland 

216k Departement van Justitie 181-
185 

Processen-verbaal van de plaatselijke 
luchtbeschermingsdiensten, politie en 
Marechaussee met betrekking tot vijandelijke 
vliegtuigen, bomaanvallen en ontploffingen in 
verschillende gemeenten 

 
2.4.6 Semi-Statisch Archief (SSA) 

Het Semi-statisch Archief (SSA) te Rijswijk beheert het archief van Defensie. In dit 
archief zijn onder andere de ruimrapporten van de Explosieven Opruimingsdienst 
Defensie (EODD) opgeslagen. Deze ruimrapporten, ook wel Munitie Opruiming Rapport 
Afdoening (MORA) genaamd, zijn gerangschikt per gemeente en worden sinds 1971 
systematisch bijgehouden. Voor dit onderzoek zijn de voor het huidige 
onderzoeksgebied relevante MORA’s geinventariseerd. Er werden een relevante 
MORA’s aangetroffen. 
 
Tevens bevinden zich in het SSA ook enkele dossiers van de Mijn- en Munitie 
Opruimingsdienst (MMOD). De MMOD, was een voorloper van de huidige EODD en 
werd vlak na de Tweede Wereldoorlog opgericht. In het SSA bevinden zich talloze 
overzichten van geruimde munitie alsmede ruimrapporten van mijnenvelden in de 
Nederlandse gemeenten. In het archief is gezocht naar stukken betreffende de 
gemeente Groningen.  
De relevante meldingen zijn opgenomen en uitgewerkt in hoofdstuk 3. 
 
Toeg. nr. Titel Inv. nr. Omschrijving 

n.v.t. Inventaris archief Mijn- en 
Munitie Opsporings 
Dienst (MMOD) 1945-
1947 

52 S t/m U 

 

2.4.7 Studiegroep Luchtoorlog 1939-1945 (SGLO) 
De SGLO heeft in de loop der jaren een lijst samengesteld van alle vliegtuigcrashes in 
Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog (1939-1945). De raadpleging van deze lijst 
leverde gegevens op over vliegtuigcrashes die hebben plaatsgevonden rondom Ten 
Boer. Deze meldingen zijn, indien relevant, opgenomen en uitgewerkt in hoofdstuk 3. 
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2.5 Archiefonderzoek in het buitenland 
In een aantal buitenlandse archieven is informatie aanwezig die relevant kan zijn voor dit 
vooronderzoek. Armaex beschikt over een uitgebreide database met gegevens die in het 
verleden zijn gekopieerd/gefotografeerd in The National Archives UK (TNA UK) te Londen, 
Bundesarchiv-Militärarchiv (BaMa) te Freiburg en The National Archives and Records 
Administration (NARA) te Washington. In de volgende sub-paragrafen zal nader worden 
ingegaan op deze archieven. 
 

2.5.1 The National Archives UK (TNA UK) te Londen  
In TNA UK zijn onder andere interpretation reports en de daily logs (dagboeken) van 
verschillende eenheden van de Britse strijdkrachten gearchiveerd. Er is geen relevante 
informatie aangetroffen in de gegevens uit het TNA UK in het kader van dit 
vooronderzoek.  De relevante meldingen zijn opgenomen en uitgewerkt in hoofdstuk 3. 

 

Toeg. nr. Inv. nr. Jaar Omschrijving 

AIR 37 715 1944 2nd Tactical Air Force. Daily Log: Sep – Oct 

AIR 37 716 1944 2nd Tactical Air Force. Daily Log: Nov – Dec 

AIR 37 717 1945 2nd Tactical Air Force. Daily Log: Jan – Feb  

AIR 37 718 1945 2nd Tactical Air Force. Daily Log: Mar – May  

 

2.5.2 The National Archives and Records Administration (NARA) te Washington 
Net als in TNA UK zijn in NARA te Washington onder ander interpretation reports en de 
daily logs (dagboeken) van verschillende eenheden van Amerikaanse strijdkrachten 
gearchiveerd. Er zijn geen relevante documenten voor het onderzoeksgebied 
aangetroffen in NARA. 
 

2.5.3 Bundesarchiv-Militärarchiv (BaMa) te Freiburg 
In het BaMa zijn o.a. archiefstukken van de Führungsstab van de Luftwaffe opgeslagen. 
In deze archiefstukken zijn alle melding van neergekomen vliegtuigbommen en 
toestellen in het bezette Europa beschreven van mei 1940 tot en met medio 1941. Er is 
geen relevante informatie in het Duitse archief aangetroffen. 

 

2.6 Geraadpleegde websites 
Onderstaande websites zijn geraadpleegd (3-1-2018). Deze hebben echter geen aanvullende 
informatie opgeleverd. 

 www.Delpher.nl 
  

http://www.delpher.nl/
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2.7 Luchtfoto-onderzoek 
Een essentieel onderdeel van het vooronderzoek is de analyse van luchtfoto’s. Tijdens de 
Tweede Wereldoorlog zijn, met name door geallieerde luchtstrijdkrachten, veel luchtfoto’s 
genomen van onder andere bezet Nederland. Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog 
stond de (geallieerde) luchtfotografie nog in de kinderschoenen, maar tegen het einde was het 
uitgegroeid tot een belangrijk onderdeel van de oorlogsvoering. Luchtfoto’s werden niet alleen 
gebruikt om schade van een bombardement (damage assessment) vast te stellen, maar ook 
hele militaire campagnes werden op basis van luchtfoto’s gepland. 
 

Na de Tweede Wereldoorlog is een flink aantal (geallieerde) luchtfoto’s vernietigd, maar het 
merendeel werd overgedragen aan archieven en andere publieke instellingen. In Nederland 
zijn er twee organisaties die beschikken over een collectie luchtfoto’s, Wageningen Universiteit 
(WAG) en het Kadaster (KAD) te Zwolle. In het buitenland beheren The Aerial Reconnaissance 
Archives (TARA) te Edinburgh en The National Archives and Records Administration (NARA) te 
Washington de belangrijkste luchtfotocollecties van de Tweede Wereldoorlog.  
 

Om de gevolgen van eventuele oorlogshandelingen in en rondom het onderzoeksgebied rond 
de bevrijdingsdagen te kunnen vaststellen zijn twee luchtfoto’s besteld. De eerste luchtfoto 
werd genomen voor de bevrijding (juli 1943) en is besteld bij het Kadaster. Daarnaast is een 
luchtfoto van kort na de bevrijding besteld. Deze luchtfoto van na de bevrijding is van augustus 
1945 en is besteld bij het TARA. Er is hierbij gekozen voor de luchtfoto van de best beschikbare 
kwaliteit. Door deze twee luchtfoto’s met elkaar te vergelijken zijn eventuele sporen van 
oorloghandelingen in deze periode waar te nemen. 
 

In de onderstaande tabel zijn de geraadpleegde luchtfoto’s weergegeven. In bijlage 3 is de 
luchtfoto-dekking weergegeven. 
 

Col. Nr. Datum Sortie Ref. Foto nrs. Kwaliteit Bijzonderheden 

KAD (434) 29-07-1943 D-922 3017 C - 

TARA 28-08-1945 106G-LIB-284 4475 A - 
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Resultaten Inventarisatie 
 

2.8 Inleiding 
In dit hoofdstuk zijn de resultaten weergegeven van de raadpleging van de bronnen die in het 
vorige hoofdstuk zijn vermeld. Aan de hand van de bronnen is een chronologisch overzicht 
geconstrueerd van gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden binnen het onderzoeksgebied 
en de directe omgeving daarvan. Met voetnoten wordt telkens verwezen naar de 
geraadpleegde bron(nen).  
 
Achter enkele gebeurtenissen staat een (dikgedrukte) codering, die is opgebouwd uit de 
volgende onderdelen: 
 

 Afkorting RAP: rapport; 
 Datum: jj/mm/dd; 
 Volgletter: A, B, C, etc. 

 
Deze coderingen staan tevens op de inventarisatiekaarten en vormen de verbinding tussen de 
gebeurtenissen zoals die in de onderstaande tekst zijn beschreven en de tekeningen in de 
kaarten. Meldingen die buiten het onderzoeksgebied vallen maar binnen het gebied van de 
inventarisatiekaart (paragraaf 3.8) zijn ook voorzien van een nummer. Deze zijn terug te vinden 
op de A1 Inventarisatiekaart (losbladig). Meldingen van een onbekende datum zijn als volgt 
genummerd: RAP_001 etc. 
 
De oorlogshandelingen die geen RAP-nummer hebben gekregen zijn niet ingetekend op de 
inventarisatiekaart. De reden hiervoor is dikwijls (dikgedrukt) achter de oorlogshandeling 
weergegeven. 
 

2.9 Mobilisatieperiode 
In de periode september 1939 – april 1940 werden de Nederlandse strijdkrachten 
gemobiliseerd. Aanleiding was de Duitse inval in Polen in september 1939 en de 
daaropvolgende oorlogsverklaring van de Frankrijk en Groot-Brittannië aan de Duitse regering. 
In deze periode werden de verschillende onderdelen van Nederlandse strijdkracht onder de 
wapenen geroepen en werd er een begin gemaakt met het aanleggen van verdedigingslinies, 
voorbereidings-werkzaamheden ten behoeve van inundaties, mijnenvelden en versperringen.  
 
In de geraadpleegde bronnen zijn voor het onderzoeksgebied betreffende deze periode geen 
relevante gegevens aangetroffen. 

 

2.10 Meidagen 1940 
In de vroege ochtend van 10 mei 1940 vielen Duitse eenheden Nederland binnen. Vanuit het 
grensgebied vielen Duitse grondstrijdkrachten Nederland binnen, terwijl Duitse 
parachutisteneenheden in West-Nederland waren geland. Bij Kornwerderzand en bij de 
Grebbelinie werden de Duitse grondstrijdkrachten gestopt en vochten Nederlandse eenheden 
tegen de Duitse parachutisteneenheden in het westen van Nederland. Na het bombardement 
op Rotterdam door Duitse luchtmachteenheden besloot het Nederlandse opperbevel te 
capituleren. Alleen in Zeeland werd nog doorgevochten door Nederlandse en Franse eenheden. 
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10 mei 1940 
De Duitse 1e Cavalariedivisie (Radfahrabteilung) trok door Ten Boer.3 Historische context 
 
Van 4:00 tot 6:00 uur werden de meeste bruggen in de gemeente Ten Boer tot ontploffing 
gebracht.4 Buiten onderzoeksgebied 
 

2.11 De Bezettingsjaren 
Direct na de Duitse inval werd Nederland met enige regelmaat getroffen door (kleinschalige) 
geallieerde bombardementen. Deze bombardementen waren met name gericht op vliegvelden, 
havens, infra en industriegebieden. Vanaf 1943, de geallieerde luchtmachten werden steeds 
sterker – vonden steeds meer grotere en zwaardere bombardementen plaats op vliegvelden 
havens en industriegebieden in Nederland. Vanaf 1942 werd begonnen met het aanleggen van 
de Atlantikwall door de Organisation Todt in het Nederlands kustgebied.  
 
11 november 1940 
In Ten Boer werd een niet tot ontploffing gekomen Duitse Flugabwehrkanone (FLAK)-granaat 
gevonden.5 Onduidelijke locatie 
 
20 november 1940 
In Ten Boer werden twee niet tot ontploffing gekomen FLAK-granaten gevonden.6 Onduidelijke 
locatie 
 
10 oktober 1941 
Omstreeks 22:45 uur werden vijf brisantbommen afgeworpen tussen Ten Boer en Ten Post. 
Alle brisantbommen kwamen tot ontploffing.7 Onduidelijke locatie 
 
14 oktober 1941 
Op het land van de heer Martinus Popko Ritzema (A.379) werden twee gaten van 1,5 m diep en 
12 centimeter in doorsnee gevonden.8 Een precieze locatie is niet bekend. 
 
20 juni 1942 
Omstreeks 1:30 uur vielen bommen bij de weg van Ten Boer naar Woltersum. Ook onder 
Garmerwolde en Ovenrijje vielen bommen.9 Buiten onderzoeksgebied 
 
Waarschijnlijk dezelfde melding als bovenstaand. 
In de gemeente Ten Boer waren 16 brandbommen neergekomen.10 Ze kwamen neer in het land 
van Bolhuis aan de Bouwerschapweg 31.11 Vier waren niet tot ontbranding gekomen.12 Buiten 
onderzoeksgebied 
 
 
 
 

                                                        
3
 Nierstrasz (Den Haag 1957), kaartmateriaal. 

4
 RHCGA, toeg. nr. 2990, inv. nr. 1537. 

5
 NIOD, toeg. nr. 077, inv. nr. 1328. 

6
 NIOD, toeg. nr. 077, inv. nr. 1328. 

7
 RHCGA, toeg. nr. 800, inv. nr. 5624. 

8
 RHCGA, toeg. nr. 2990, inv. nr. 1531. 

9
 RHCGA, toeg. nr. 800, inv. nr. 5625. 

10
 RHCGA, toeg. nr. 2990, inv. nr. 908.  

11
 RHCGA, toeg. nr. 2988, inv. nr. 889. 

12
 RHCGA, toeg. nr. 2990, inv. nr. 908.  



 
  

VO170439                13/02/2018 Pagina 17 van 28 

Dezelfde gebeurtenis als bovenstaand. 
In het land aangewezen als uitbreidingsplan voor het dorp Ten Boer kwam een fosforbus 
neer.13 Onduidelijke locatie 
 
6 juni 1943 
In Dijkshorn kwam een ballon met een doorsnede van ruwweg drie meter neer. Onder de 
ballon hing karton dat in brand had gestaan.14 Buiten onderzoeksgebied 

 
11 april 1945 
Bij Dijkshorn werd een vrachtauto beschoten door een Britse Spitfire jachtvliegtuig. De Duitse 
soldaten die uit de vrachtwagen kwamen stelden hun mitrailleur op in het daar aanwezige 
mitrailleursnest. De Spitfire kwam echter niet terug.15 Onduidelijke locatie 

 

2.12 Het Bevrijdingsjaar 1944-1945 
Het bevrijdingsjaar voor Nederland startte vanaf september 1944. Geallieerde grondtroepen 
staken vanuit België de Nederlands grens over in Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland. 
Halverwege september 1944 vond Operation Market Garden plaats. Dit ambitieuze plan van de 
geallieerde bevelhebber Montgomery moest ervoor zorgen dat de bruggen tussen Eindhoven 
en Arnhem door luchtlandingstroepen bezet zouden worden om vervolgens door geallieerde 
grondtroepen te worden ‘bevrijd’. Als dit plan zou slagen dan zouden geallieerde eenheden 
voor kerst 1944 Berlijn al hebben veroverd. Operation Market Garden werd een fiasco en 
Noord-Brabant, Zeeland, Zuid-Holland en Gelderland werden maandelang frontgebied waar 
zware (grond)gevechten plaatsvonden in combinatie met artilleriebeschietingen en 
bombardementen. 
 
Bevrijdingsdagen 
Het B en het C Squadron van het 7th Recce (Canadese troepen) maakten verkenningen door 
Ten Boer.16 Historische context 
 
16 april 1945 
Officiële bevrijdingsdag van de gemeente Ten Boer.17 De gemeente werd bevrijd door de 3rd 
Canadian Armoured Division.18 Historische context 
 
17 april 1945 
Bij de ‘Bolten’ en in een café zaten Duitse soldaten in stellingen die op naderende Canadese 
soldaten hebben geschoten. Met een tank werd op de stellingen geschoten. Met een 
vlammenwerper op het cafe. Sommige Duitse militairen vluchtten in de richting van Dijkshorn. 
Zij werden beschoten door Canadese soldaten in een carrier. In Dijkshorn zaten nog Duitse 
soldaten in stellingen.19 Buiten onderzoeksgebied 

 

2.13 Naoorlogse periode – heden 
Direct na de Tweede Wereldoorlog werd aangevangen met het opruimen van CE. Van 1971 – 
heden houdt de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD) zich bezig met het ruimen van 
CE in Nederland en worden de munitievondsten systematisch (per gemeente) bijgehouden. 

                                                        
13

 RHCGA, toeg. nr. 2990, inv. nr. 1531. 
14

 RHCGA, toeg. nr. 2990, inv. nr. 1531. 
15

 Oet (Ten Boer 1995), 31. 
16

 Huizinga (Groningen 1980), 198. 
17

 NIMH, toeg. nr. 420, inv. nr. 43. 
18

 RHCGA, toeg. nr. 2990, inv. nr. 1537. 
19

 Oet (Ten Boer 1995), 39, 40 en 41. 
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18 tot en met 22 januari 1949 
Verschillende militaire geweren (waaronder een mitrailleur uit een vliegtuig), een handgranaat, 
patronen en een Pantzerfaust werden ingeleverd bij het gemeentehuis van Ten Boer.20 
Onduidelijke locatie 
 
9 oktober 1951 
Door J. G. Swierenga, Landbouwer in Lellens werden twee Panzerfausten gevonden in een 
sloot.21 Buiten onderzoeksgebied 
 
13 juli 1956 
Bij het uitgraven van een sloot in de gemeente Ten Boer werd een mortiergranaat opgegraven. 
Twee andere mortiergranaten waren al opgehaald.22 Onduidelijke locatie 
 
Ruimingen EODD periode 1971-heden (MORA’s) 
MORA nummer Locatie Datum Omschrijving  

19991528 Een weiland aan de N360 
weg tussen Groningen en 
Delfzijl te Ten Boer  

25 augustus 1999 Er werden geen explosieven gevonden. Vermoedelijk 
betrof de melding fosfor die bij aankomst van de 
EOD reeds uitgebrand was. 

 

2.14 Luchtfoto-analyse 
De bestelde luchtfoto’s zijn gegeorefereerd in GIS en geanalyseerd op sporen van 
oorlogshandelingen zoals kraters, loopgraven, mangaten, bunkers, verdedigingswerken, 
(geschut)stellingen, tankgrachten en mijnenvelden. In hoofdstuk 2.6 staan de luchtfoto’s 
genoteerd die zijn onderzocht. 
 
Op de luchtfoto’s zijn geen sporen van oorlogshandelingen waargenomen. 

 

2.15 Inventarisatiekaart 
Alle relevante gegevens met een geografisch component uit de geraadpleegde bronnen zijn 
ingetekend op een inventarisatiekaart in GIS waarin ook de resultaten van de geanalyseerde 
(en gegeorefereerde) luchtfoto’s zijn verwerkt. Op afbeelding 2 zijn de resultaten van 
respectievelijk de geraadpleegde literatuur- en archiefgegevens en de luchtfoto analyse 
weergegeven. Er waren geen relevante resultaten om weer te geven. 

 

                                                        
20

 RHCGA, toeg. nr. 2990, inv. nr. 750. 
21

 RHCGA, toeg. nr. 2990, inv. nr. 750. 
22

 RHCGA, toeg. nr. 2990, inv. nr. 750. 
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Afbeelding 2: Inventarisatiekaart onderzoeksgebied R. Prinsstraat te Ten boer. 

 

2.16 Leemten in kennis 
Op basis van de geraadpleegde bronnen zijn er toch nog enkele leemten in kennis. Deze 
leemten in kennis zijn: 
 

 Het is onbekend of er in de periode 1940-1945 CE zijn geruimd binnen de grenzen van 

het onderzoeksgebied en/of in de directe omgeving hiervan; 

 Het is onbekend of er in de periode 1945-1970 CE zijn geruimd binnen de grenzen van 

het onderzoeksgebied en/of in de directe omgeving hiervan; 

 Op basis van de geraadpleegde gegevens kon niet van alle gebeurtenissen een 

nauwkeurige locatie worden vastgesteld. 
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Hoofdstuk 3: Indicaties 
 
 

3.1 Indicaties 
In de geraadpleegde bronnen en/of op de luchtfoto’s zijn geen indicaties gevonden die erop 
wijzen dat binnen het onderzoeksgebied R. Prinsstraat in de gemeente Ten Boer (Groningen) 
(oorlogs)handelingen hebben plaatsgevonden waardoor CE in de bodem van het 
onderzoeksgebied kunnen zijn achtergebleven. Het gebied is daarom onverdacht op het 
aantreffen van CE uit de Tweede Wereldoorlog.  

 
In afbeelding 3 is de kaart met daarop de verdachte gebieden in onderzoeksgebied R. 
Prinsstraat, in de gemeente Ten Boer weergegeven. Hieruit blijkt dat het gebied onverdacht is. 
 

 

Afbeelding 3: Verdachte gebieden in het onderzoeksgebied R. Prinsstraat te Ten Boer. Er zijn geen verdachte 
gebieden. 
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Hoofdstuk 4: Conclusie & Advies 
 

4.1 Conclusie 
Op basis van de geraadpleegde bronnen, de beoordeling en evaluatie van de indicaties (en 
contra-indicaties) is vastgesteld dat binnen de grenzen van het onderzoeksgebied R. Prinsstraat 
in de gemeente Ten Boer (Groningen) geen oorlogshandelingen hebben plaatsgevonden tijdens 
de Tweede Wereldoorlog waardoor CE in de bodem achtergebleven kunnen zijn. Het 
onderzoeksgebied is daarom onverdacht verklaard. 
 

4.2 Leemten in kennis 
Op basis van de geraadpleegde bronnen zijn er toch nog enkele leemten in kennis. Deze 
leemten in kennis zijn: 
 

 Het is onbekend of er in de periode 1940-1945 CE zijn geruimd binnen de grenzen van 

het onderzoeksgebied en/of in de directe omgeving hiervan; 

 Het is onbekend of er in de periode 1945-1970 CE zijn geruimd binnen de grenzen van 

het onderzoeksgebied en/of in de directe omgeving hiervan; 

 Op basis van de geraadpleegde gegevens kon niet van alle gebeurtenissen een 

nauwkeurige locatie worden vastgesteld. 

4.3 Advies 
Op basis van de resultaten van dit vooronderzoek en de conclusies is het niet noodzakelijk om 
vervolgstappen te ondernemen in explosievenopsporing voorafgaand aan de 
(grond)werkzaamheden in onderzoeksgebied R. Prinsstraat in de gemeente Ten Boer 
(Groningen). De (grond)werkzaamheden kunnen wat CE betreft regulier worden uitgevoerd. 
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Bijlage 1 – Overzicht beoordelen/evalueren inventarisatie (WSCS-
OCE) 
 
In het WSCS-OCE staat vermeld dat de indicaties en contra-indicaties uit de inventarisatie-resultaten 
dienen te worden beoordeeld en dat op basis hiervan de volgende punten gemotiveerd vastgesteld 
moeten worden: 

 Of er sprake is van een CE verdacht gebied, en zo ja: 

 De (sub)soort, hoeveelheid en verschijningsvorm van de vermoedelijke CE; 

 De horizontale en verticale afbakening van het verdachte gebied. 
 
Bij de beoordeling en evaluatie van de resultaten van de inventarisatie worden de volgende 
uitgangspunten gehanteerd: 

1. Indien sprake is van de vermoedelijke aanwezigheid van CE, wordt de conclusie VERDACHT 
gerapporteerd. Indien er geen sprake is van de vermoedelijke aanwezigheid van CE, wordt de 
conclusie ONVERDACHT gerapporteerd; 

2. De conclusie wordt vastgesteld op basis van twee of meer onafhankelijke verifieerbare 
bronnen. Indien een indicatie in slechts in bron is aangetroffen, wordt dit duidelijk 
aangegeven in de rapportage. Hierin wordt gerapporteerd hoe de betrouwbaarheid van de 
bronnen is ingeschat; 

3. Indicaties en/of contra-indicaties dienen een locatieverwijzing te hebben, aangezien deze 
essentieel is om te bepalen of de informatie relevant is voor de aanwezigheid van CE op de 
projectlocatie en/of in het onderzoeksgebied. Voor de locatieverwijzing gelden de volgende 
uitgangspunten: 

a. Indicaties en/of contra-indicaties moeten worden vertaald naar een locatie in de 
huidige topografie; 

b. Waar sprake is van onduidelijkheid/onbetrouwbaarheid in de locatieverwijzing, wordt 
dit gedocumenteerd; 

c. Bij gebruikmaking van indicaties en/of contra-indicaties uit geschreven bronnen, 
dient de locatieverwijzing uit het bronbestand in de rapportage ongewijzigd te 
worden overgenomen. 

4. Bij het vaststellen van de conclusie worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: 
a. Bij de beoordeling of bepaalde oorlogshandelingen een indicatie vormen voor de 

aanwezigheid van CE in het onderzoeksgebied, wordt bijlage 3 van het WSCS-OCE als 
leidraad gehanteerd. Hiervan mag alleen gemotiveerd worden afgeweken; 

b. Als er geen indicaties zijn die wijzen op de aanwezigheid van CE in het 
onderzoeksgebied, is de conclusie ONVERDACHT; 

c. Als er indicaties zijn dat bij oorlogshandelingen binnen de grenzen van de 
projectlocatie en/of onderzoeksgebied bepaalde hoofdsoorten CE zijn 
gebruikt/betrokken geweest, dan is (een deel van) de projectlocatie en/of 
onderzoeksgebied VERDACHT op de aanwezigheid van deze hoofdsoorten CE, tenzij 
op basis van contra-indicaties het tegendeel kan worden bewezen. 

5. Het verdachte gebied wordt horizontaal en verticaal afgebakend, gespecificeerd per 
(sub)soort CE, hoeveelheid en verschijningsvorm van vermoedelijke CE. Daarbij worden de 
volgende uitgangspunten gehanteerd: 

a. Bij de horizontale afbakening van het verdachte gebied wordt bijlage 3 van het WSCS-
OCE gehanteerd; 

b. Uitgangspunten voor de verticale afbakening: 
i. Bij het bepalen van de verticale afbakening dient specifiek rekening te 

worden gehouden met: bodemweerstand, verwachte indringingsnelheid en –
hoek, gewicht, vorm en diameter CE; 
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ii. Voor het berekenen van de penetratiediepte wordt gebruik gemaakt van een 
rekenmethode waarin ten minste rekening gehouden wordt met de volgende 
parameters: de afwerphoogte, de afwerpsnelheid, het gewicht van de bom, 
de diameter van de bom en de weerstand van de bodem; 

iii. Indien sprake is van grondverzet/grondroering in de periode 1945 tot heden, 
wordt op basis daarvan bepaald of, en zo ja, tot welke diepte minus maaiveld 
(gerelateerd aan NAP), de aanwezigheid van CE kan worden uitgesloten; 

iv. De verticale afbakening wordt zodanig uitgedrukt dat deze is te herleiden tot 
de diepte ten opzichte van NAP; 

c. Uitgangspunten horizontale afbakening: 
i. Bij de horizontale afbakening van het verdachte gebied wordt de tolerantie 

gemotiveerd, gebaseerd op het beschikbare bronnenmateriaal; 
ii. Het verdachte gebied wordt weergegeven in RD-coördinaten; 

d. Onder de verschijningsvorm wordt verstaan de wijze waarop CE in het verleden in de 
(water)bodem zijn terechtgekomen, waarbij onderscheid kan worden gemaakt in: 
afgeworpen, verschoten, gegooid, gelegd, weggeslingerd, opgeslagen, gedumpt, 
begraven (inclusief redepositie), als restant uit springputten of explosie en als 
onderdeel van (vliegtuig)wrakken en/of gezonken vaartuigen.  
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Bijlage 2 – Vaststellen verdacht gebied en afbakening in vooronderzoek 
 
In onderstaand overzicht is de horizontale afbakening van het verdachte gebied weergegeven zoals 
deze is opgenomen in het WSCS-OCE. 
 

Indicatie Algemene omschrijving Uitgangspunt conclusie Uitgangspunten voor afbakening verdacht gebied 

Verdacht Onverdacht 

Verdedigingswerk Groepering van wapenopstellingen en/of 
geschutsopstellingen, rondom afgezet met een 
versperring (bijvoorbeeld weerstandskern of steunpunt) 

✗ 
 Het grondgebied binnen de grenzen van het 

verdedigingswerk is verdacht. De grenzen worden bij 
voorkeur bepaald aan de hand van gegeorefereerde 
luchtfoto’s. 

Wapenopstelling Opstelling van handvuurwapen, machinegeweer of 
andere (semi)automatisch wapen, niet zijnde onderdeel 
van een verdedigingswerk 

✗ 
 Locatie van de wapenopstelling 

Geschutopstelling 
(statisch en mobiel) 

Locatie van geschut, niet zijnde onderdeel van een 
verdedigingswerk. ✗ 

 25 meter rondom het hart van de geschutopstelling, 
maar niet verder dan een eventuele aangrenzende 
watergang. 

Munitieopslag in 
open veld 

Locatie van munitievoorraad in het open veld, niet 
zijnde binnen een verdedigingswerk ✗ 

 Locatie van de veldopslaglocatie 

Loopgraaf Militaire loopgraaf 
✗ 

 Het gebied binnen de contouren van de loopgraaf is 
verdacht, bij voorkeur bepaald aan de hand van 
gegeorefereerde luchtfoto’s. 

Tankgracht of –geul Een diepe (al dan niet droge) gracht of geul met steile 
wanden, aangebracht om pantservoertuigen tegen te 
houden 

 
✗ 

Niet verdacht, tenzij er aanwijzingen zijn dat er 
mogelijk munitie in gedumpt is. 

Landmijnen verdacht 
gebied 

Middels een aanwijzing, niet zijnde een 
mijnenlegrapport, op landmijnen verdacht verklaard 
gebied. In het verdachte gebied zijn bij de controle door 
de MMOD géén landmijnen aangetroffen 

 
✗ 

n.v.t. 

Landmijnen verdacht 
gebied 

Middels een aanwijzing, niet zijnde een 
mijnenlegrapport, op landmijnen verdacht verklaard 
gebied. In het verdachte gebied zijn bij de controle door 
de MMOD, of bij naoorlogse activiteiten landmijnen 
aangetroffen. 

✗ 
 De grenzen zoals aangegeven in het ruimrapport 

Mijnenveld Geregistreerd mijnenveld, waarvan mijnenlegrapport 
aanwezig is. Alle volgens het legrapport gelegde 
landmijnen zijn geruimd. 

 
✗ 

n.v.t. 

Mijnenveld Geregistreerd mijnenveld waarvan mijnenlegrapport 
aanwezig is. Niet alle volgens het mijnenlegrapport 
gelegde landmijnen zijn geruimd. Geen feitelijke 
onderbouwing bekend waarom er landmijnen worden 
vermist. 

✗ 
 De grenzen zoals aangegeven in het mijnenlegrapport 

en/of ruimrapport. 

Mijnenveld Mijnenlegrapport aanwezig. Niet alle volgens het 
legrapport gelegde landmijnen zijn geruimd. Feitelijke 
onderbouwing bekend waarom er landmijnen worden 
vermist. 

 
✗ 

n.v.t. 

Versperringen Versperringen, zoals strandversperringen en 
drakentanden 

 
✗ 

Tenzij er indicaties zijn dat CE onderdeel uitmaken 
van de versperring. 

Infrastructuur zonder 
geschutsopstelling of 
munitievoorraad 

Militaire werken zoals woononderkomen of werken met 
een burgerdoel zoals schuilbunker 

 
✗ 

Tenzij er indicaties zijn op CE vanwege de 
aanwezigheid van nabij verdediging in de vorm van 
bijvoorbeeld wapenopstellingen 

Schuilloopgraaf Loopgraaf voor burgerbevolking om in te schuilen  
✗ 

n.v.t. 

Kampementen Grondgebied met onderkomens zoals tenten  
✗ 

Tenzij er indicaties zijn op CE vanwege de 
aanwezigheid van munitieopslag of nabij verdediging 
in de vorm van bijvoorbeeld wapenopstellingen. 

Mangat Gat in grond met schuilfunctie, niet in gebruik genomen 
als schuttersput 

 
✗ 

n.v.t. 

Vernielingslading Locatie van aangebrachte vernielingslading 
✗ 

 Locatie van vernielingslading 

Artillerie-, mortier- of 
raketbeschieting 

Gebied dat is beschoten door mobiel of vast geschut, 
mortieren of grondgebonden (meervoudige) 
raketwerpersysteem 

✗ 
 Situationeel te bepalen 

Raketbeschieting 
inslagenpatroon 
bekend 

Gebied dat is getroffen door een raketbeschieting met 
jachtbommenwerpers ✗ 

 Op basis van een analyse van het inslagenpatroon 
wordt de maximale afstand tussen twee 
opeenvolgende inslagen binnen een inslagpatroon 
bepaald. Het verdachte gebied wordt afgebakend 
door deze afstand te projecteren op de buitenste 
inslagen van het inslagenpatroon. Dat is exclusief de 
eventuele horizontale verplaatsing van de buitenste 
blindganger binnen het inslagenpatroon 

Inslagpunt 
blindganger, zijnde 
een vliegtuigbom 

Vliegtuig die niet in werking is getreden 
✗ 

 Te bepalen volgens rekenmethode waarin ten minste 
rekening wordt gehouden met de volgende 
parameters: de afwerphoogte, de afwerpsnelheid, 
het gewicht van de bom, de diameter van de bom en 
de weerstand van de bodem. Op basis van in ieder 
geval deze vijf parameters wordt berekend tot welke 
diepte CE theoretisch kunnen indringen en hoever de 
maximale horizontale verplaatsing is. 

Crashlocatie vliegtuig Aanwezigheid van CE vanwege de crash 
✗ 

 Situationeel te bepalen 

Krater van 
gedetoneerde 
incidentele 
luchtafweergranaat 

Gebied waarin zich de krater van de detonatie van een 
incidentele luchtafweergranaat bevindt. 

 
✗ 

Tenzij er indicaties zijn dat het geen incidentele 
luchtafweergranaat betreft. 
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Inslagpunt van een 
V.1 wapen 

Gebied dat is getroffen door de inslag van een V.1 
wapen ✗ 

 15 meter rondom een inslagpunt vanwege de 
mogelijke horizontale verplaatsing onder de grond. 

Krater van een 
(gedeeltelijk) 
gedetoneerde V.1 
wapen 

Gebied waarin zich de krater van de detonatie van een 
V.1 wapen bevindt. ✗ 

 Situationeel te bepalen 

Krater van een 
(gedeeltelijk) 
gedetoneerde V.2 
wapen 

Gebied waarin zich de krater van de detonatie van een 
V.2 wapen bevindt. ✗ 

 Situationeel te bepalen 

Dumplocatie van 
munitie en/of 
toebehoren 

Dumplocatie van CE en/of toebehoren in landbodem of 
op waterbodem ✗ 

 Locatie van de dump en afbakening verder 
situationeel te bepalen, bijvoorbeeld dumping in 
stilstaand of stromend water 

Ongecontroleerde 
(massa)explosie 

(Sympathische) detonatie van explosieven voorraad 
zoals ontploffing munitieopslag of munitietrein ✗ 

 Situationeel te bepalen 

Vernietigingslocatie 
voor CE 

Eén of meerdere springputten 
✗ 

 De contour(en) van de springput(ten) en afbakening 
verder situationeel te bepalen, bijvoorbeeld gelet op 
de afstand van eventuele uitgeworpen CE buiten deze 
contour(en). 

Vernielingslading (in 
werking gesteld) 

Locatie van in werking gestelde vernielingslading, 
waarbij de mogelijkheid bestaat op het aantreffen van 
niet (geheel) gedetoneerde springlading(en) 

✗ 
 Locatie waar de vernielingslading in werking is gesteld 

en afbakening verder situationeel te bepalen. 

Tapijtbombardement Gebied dat is getroffen door een bombardement met 
middelzware en/of zware bommenwerpers, met als 
doel om schade aan te richten over een groot gebied. 

✗ 
 Op basis van een analyse van het inslagenpatroon23 

wordt de maximale afstand tussen twee 
opeenvolgende inslagen binnen een inslagpatroon 
bepaald. Het verdachte gebied wordt afgebakend 
door deze afstand te projecteren op de buitenste 
inslagen van het inslagenpatroon. Dat is exclusief de 
eventuele horizontale verplaatsing van de buitenste 
blindganger binnen het inslagenpatroon. 

Duikbombardement 
op zg. ‘Pin Point 
Target’, 
inslagenpatroon 
onbekend 

Gebied dat is getroffen door een bombardement met 
jachtbommenwerpers, met als doel om een vooraf 
bepaald specifiek object te treffen 

✗ 
 Het verdachte gebied wordt bepaald door een 

afstand van 181 meter gemeten vanuit het hart van 
het doel24. 

Duikbombardement 
op zgn. ‘Line Target’, 
inslagenpatroon 
onbekend  

Lineair gebied, nabij een spoorlijn, dat is getroffen door 
bombardement met jachtbommenwerpers, met als doel 
om de spoorlijn te treffen 

✗ 
 Het verdachte gebied wordt bepaald door een 

afstand van 91 meter gemeten vanuit het hart van de 
spoorlijn25. 

Raketbeschieting op 
zgn. ‘Pin Point 
Target’, 
inslagenpatroon 
onbekend 

Gebied dat is getroffen door een raketbeschieting met 
jachtbommenwerpers, met als doel om een vooraf 
bepaald specifiek object te treffen. 

✗ 
 Het verdachte gebied wordt bepaald door een 

afstand van 108 meter gemeten vanuit het hart van 
het doel26 

Raketbeschieting op 
zgn. ‘Line Target’, 
inslagenpatroon 
onbekend 

Lineair gebied, nabij een spoorlijn, dat is getroffen door 
een raketbeschieting met jachtbommenwerpers, met 
als doel om de spoorlijn of treinstel op deze spoorlijn te 
treffen 

✗ 
 Het verdachte gebied wordt bepaald door een 

afstand van 80 meter gemeten vanuit het hart van de 
spoorlijn27 

 

                                                        
23

 Verzameling van de locaties van inslagen van één bepaald toestel of één bepaald bombardement.  

24
 Afstanden zijn afkomstig van een Britse studie (empirisch onderzoek) naar de accuratesse bij aanvallen door 

eenmotorige duikbommenwerpers gedurende de periode oktober 1944 – april 1945 (AIR 55/322). Eventueel effect 
van vijandelijk luchtafweer tijdens deze duikbombardementen is niet in de studie meegenomen. De genoemde 
afstand is de gemiddelde afstand t.o.v. het doel waarbij opgemerkt moet worden dat 50% van de vliegtuigbommen 
binnen 119 meter neer is gekomen en de maximaal gemeten afstand t.o.v. het doel 181 meter was.  

25
 Afstanden zijn afkomstig van een Britse studie (empirisch onderzoek) naar de accuratesse bij aanvallen door 

eenmotorige duikbommenwerpers gedurende de periode oktober 1944 – april 1945 (AIR 55/322). Eventueel effect 
van vijandelijk luchtafweer tijdens deze duikbombardementen is niet in de studie meegenomen. De genoemde 
afstand is de gemiddelde afstand t.o.v. het doel waarbij opgemerkt moet worden dat 50 % van de vliegtuigbommen 
binnen 46 meter neer is gekomen en de maximaal afstand t.o.v. het doel 91 meter was.  

26
 Afstanden zijn afkomstig van een Britse studie (empirisch onderzoek) naar de accuratesse bij aanvallen door 

eenmotorige duikbommenwerpers gedurende de periode oktober 1944 – april 1945 (AIR 55/322). Eventueel effect 
van vijandelijk luchtafweer tijdens deze duikbombardementen is niet in de studie meegenomen. De genoemde 
afstand is de gemiddelde afstand t.o.v. het doel (gebouwen) waarbij opgemerkt moet worden dat de gemiddelde 
spreiding van de raketten t.o.v. het middelpunt van een salvo 69 meter was, en dat de gemiddelde afstand van het 
middelpunt van een salvo t.o.v. het doel 39 meter was.  

27
 Afstanden zijn afkomstig van een Britse studie (empirisch onderzoek) naar de accuratesse bij aanvallen door 

eenmotorige duikbommenwerpers gedurende de periode oktober 1944 – april 1945 (AIR 55/322). Eventueel effect 
van vijandelijk luchtafweer tijdens deze duikbombardementen is niet in de studie meegenomen. De genoemde 
afstand is de maximale afstand gemeten n.a.v. luchtfoto-interpretatie.  
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Bijlage 3 – Dekking geraadpleegde luchtfoto’s 
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Bijlage 4 – Inventarisatiekaart (losbladig) 
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Bijlage 5 – CE-Bodembelastingkaart (losbladig) 
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