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Gegevens bevoegd gezag

Referentienummer Datum ontvangst

Formulierversie
2016.03 Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer 2529949

Aanvraagnaam Doorbraak Schilkampen tussen Tijnje en Kurkemeer

Uw referentiecode -

Ingediend op 06-09-2016

Soort procedure Reguliere procedure

Projectomschrijving Het graven van een vaar verbinding tussen de Tijnje en
Kurkemeer ter plaatse van Schilkampen te Leeuwarden

Opmerking Wij vragen deze zaken aan namens de gemeente
Leeuwarden contact persoon J. Buwalda

Gefaseerd Nee

Gerelateerde aanvragen/
meldingen:

2534167, 2534169

Blokkerende onderdelen weglaten Nee

Kosten openbaar maken Nee

Bijlagen die later komen berekening damwand

Bijlagen n.v.t. of al bekend tekening bouwwerk

Bevoegd gezag

Naam: Gemeente Leeuwarden

Bezoekadres: Oldehoofsterkerkhof 2
8911 DH  Leeuwarden

Postadres: Postbus 21000
8900 JA  Leeuwarden

Telefoonnummer: 14 058

Contact per e-mail of contactformulier
op de website:

gemeente@leeuwarden.nl

Website: www.leeuwarden.nl

Bereikbaar op: Maandag-vrijdag: 8.30 - 17.00 uur. Don.: tot 19.30
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Formulierversie
2016.03 Locatie

1 Adres

Postcode 8924BC

Huisnummer 3

Huisletter -

Huisnummertoevoeging -

Straatnaam Schilkampen

Plaatsnaam Leeuwarden

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?

Ja
Nee

Specificatie locatie Het betreft het vrije veld naast de woningen tussen de Tijnje
- Kurkemeer en de spoorlijn

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie Het is nu open veld met matsen van de
hoogspanningleidingen
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Formulierversie
2016.03 Bouwen

Grondkering of damwand plaatsen
1 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van
toepassing?

Het wordt geheel vervangen
Het wordt gedeeltelijk vervangen
Het wordt nieuw geplaatst

Eventuele toelichting voor oeverbescherming nabij de hoogspanningsmasten
wordt er een damwand in de te graven watergang geplaatst

Hebt u voor deze
bouwwerkzaamheden al eerder
een vergunning aangevraagd?

Ja
Nee

2 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen? Terrein

3 Uiterlijk bouwwerk/welstand

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk
gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt

Vul hier overige onderdelen en
bijbehorende materialen en kleuren
in.

Voor de toe te passen damwand wordt hout gebruikt

4 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan
mondeling toelichten voor
de welstandscommissie/
stadsbouwmeester.

Ja
Nee



Datum aanvraag: 6 september 2016 Aanvraagnummer: 2529949 Pagina 1 van 1

Formulierversie
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Formele bijlagen

Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum
ingediend

Status
document

2016-08-12_concept_-
70172716_03-001_pdf

2016-08-12_con-
cept_70172716_0-
3-001-.pdf

Plattegronden en
doorsneden bouwen
eenvoudige bouwwerken

2016-09-06 In
behandeling

2016-08-12_concept--
70172716_04-001_pdf

2016-08-12_con-
cept-70172716_0-
4-001-.pdf

Plattegronden en
doorsneden bouwen
eenvoudige bouwwerken

2016-09-06 In
behandeling
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

In opdracht van de Gemeente Leeuwarden, voortaan “opdrachtgever” genoemd, heeft ecologisch 
adviesbureau John Melis ecologie een natuurtoets uitgevoerd. De opdrachtgever heeft, als 
initiatiefnemer, het voornemen om, als onderdeel van het plan Waterfront Leeuwarden, een verbinding 
te realiseren tussen het water van de Kurkemeer en De Tijnje in de stad Leeuwarden. Hiervoor moet een 
doorgang gegraven  worden in het gebied de Schilkampen. 
 
In de planning wordt uitgegaan van het starten van de werkzaamheden per eind augustus 2016 en de 
afronding eind 2016. 
 
De voorgenomen ingreep, waarvan in dit onderzoek wordt uitgegaan, betreft het (mogelijk) kappen van 
bomen, afbreken van dierenverblijven, (ver)graven van waterpartijen, uitvoering van divers grondwerk 
en de herinrichting met nieuwe beplanting. 

1.2 Globale ligging 

 
afbeelding 2. Globale ligging van het plangebied (rode cirkel). (Bron: Bing maps) 

1.3 Structuur natuurwetgeving in Nederland 

Algemeen 
De Nederlandse natuur wet- en regelgeving bestaat uit twee delen. Er is sprake van een soortgerichte 
bescherming onder de Flora- en faunawet, waarbinnen beschermde dier- en plantsoorten zijn 
opgenomen, en waarbinnen de overige soorten mede beschermd zijn onder de zorgplicht. Daarnaast is 
er sprake van een gebiedsgerichte bescherming, waarbinnen de gebieden beschermd zijn die 
aangemerkt zijn onder NNN, wat staat voor Natuur Netwerk Nederland (voorheen bekend als 
Ecologische Hoofd Structuur (EHS), en Natuurbeschermingswet 1998. Veelal betreft dit gebieden die een 
Natura2000 status hebben verkregen, zijn aangewezen als Beschermd Natuurmonument, en/of 
gebieden die aangemerkt zijn als Wetlands. Binnen deze regelgeving is de Europese Vogel- en 
Habitatrichtlijn ondervangen. 
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Flora- en faunawet (F&F-wet) 
Het doel van de Flora- en faunawet is het in stand houden van de inheemse flora en fauna. Kwetsbare 
soorten zijn binnen deze wet beschermd, voor algemene soorten geldt de zorgplicht. Bescherming kent 
3 zwaarte klassen, tabel 1 t/m 3. Soorten uit tabel 1 zijn licht beschermd, soorten uit tabel 2 zijn matig 
beschermd, soorten uit tabel 3 zijn zwaar beschermd. De Flora- en faunawet geldt in heel Nederland. Dit 
houdt in dat een opdrachtgever bij ruimtelijke ingrepen vanuit deze wet verplicht is zich op de hoogte te 
stellen van de ecologische waarden binnen het plangebied, en te handelen binnen de kaders van deze 
wetgeving. 
 
Natuurbeschermingswet 1998 (NB-wet) 
Deze wet geldt in en rond de aangewezen beschermde gebieden: Natura 2000 gebieden, de 
Beschermde Natuurmonumenten, en Wetlands. In en rondom deze gebieden geldt een ‘nee, tenzij’ 
principe. Aantasting van deze gebieden is in beginsel niet toegestaan. Alleen bij gegronde redenen, en 
onder voorwaarden, zijn hierop uitzonderingen mogelijk. Om voor deze uitzondering in aanmerking te 
komen zijn in beginsel een natuurtoets, en hieruit volgend een ontheffingsaanvraag nodig. Hieruit zal 
blijken of doorgang geven van de werkzaamheden mogelijk is, en welke voorwaarden hiervoor gelden. 
 
Natuurnetwerk Nederland (NNN) 
Het Natuur Netwerk Nederland (NNN) is de kern van het natuurbeleid. De NNN is in provinciale 
structuurvisies uitgewerkt en vastgelegd in de ruimtelijke verordening. Het NNN (in de wet vermeld als 
Ecologische Hoofdstructuur (EHS)) is een met elkaar in verbinding staand netwerk van natuurwaarden 
door heel Nederland. In de hiertoe aangewezen gebieden geldt een ‘nee, tenzij’ principe. Aantasting van 
deze gebieden is in principe niet toegestaan. Om ruimtelijke ingrepen die een dergelijk beschermd 
gebied aantasten toch doorgang te geven zijn in beginsel een natuurtoets, en hieruit volgend een 
vergunningsaanvraag nodig. Hieruit zal blijken of doorgang geven van de werkzaamheden mogelijk is, en 
welke voorwaarden hiervoor gelden. 

1.4 Scope van de natuurtoets 

Deze natuurtoets is opgesteld om de ecologische waarden van het plangebied te bepalen, en de, ten 
gevolge van de geplande werkzaamheden, eventuele strijdigheden met de Flora en- faunawet in kaart te 
brengen, waaruit een advies zal volgen over hoe te handelen volgens deze wet. 
 
Een initiatiefnemer is, vanuit de natuurwetgeving, bij ruimtelijke ingrepen verplicht op de hoogte te zijn 
van mogelijk voorkomende beschermde natuurwaarden binnen het plangebied, zodat hiermee rekening 
kan worden gehouden. De consequenties van de beoogde ruimtelijke ingreep zijn getoetst aan de 
bepalingen van de Flora- en faunawet. 
 
De raakvlakken met de gebiedsbescherming (Natura2000, Ecologische Hoofdstructuur) zijn globaal 
bepaald maar worden niet verder uitgewerkt in dit document. 
 
De natuur is onvoorspelbaar. Het veldbezoek beschrijft een momentopname. Indien de periode tussen 
veldbezoek en uitvoering van de maatregelen meer dan een jaar wordt, dient overwogen te worden een 
herhaald veldbezoek te laten uitvoeren, hetgeen mogelijk tot gevolg heeft dat de natuurtoets wordt 
herzien. Aangezien er bij deze natuurtoets minder dan een jaar tussen het veldbezoek en de uitvoering 
zit is dat in dit geval niet relevant  

1.5 Werkwijze 

Veldbezoek 
Het veldbezoek is afgelegd door senior ecoloog J. Melis op 1 maart 2016. Ten tijde van het 
middagbezoek was het bewolkt maar droog, windkracht 3 à 4 met een gemiddelde temperatuur van 2 
graden. De nacht voor en na het veldbezoek was er nachtvorst. Het moment van uitvoeren van het 
veldbezoek was vanwege het jaargetijde en de weersomstandigheden niet geschikt voor het 
waarnemen van veel soorten, maar het doel van het veldbezoek is ook primair het inschatten van de 
aanwezige habitats en het verkrijgen van inzicht in het plangebied. 
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Nader onderzoek 
Het nader onderzoek (bittervoorn, kleine modderkuiper) is afgelegd door senior ecoloog J. Melis op 28 
april 2016. Ten tijde van het middagbezoek was het bewolkt maar droog, windkracht 2 à 3 met een 
gemiddelde temperatuur van 8 à 9 graden. De week voor het veldbezoek was er nog nachtvorst. Bij het 
veldbezoek waren twee bewoners van Schilkampen aanwezig die graag gebiedsgebruik van de de 
kokmeeuwenkolonie wilden laten zien. 
 
Bureaustudie 
Vervolgens is voor het verkrijgen van optimaal ecologisch inzicht in het plangebied een bureaustudie 
opgestart waarbij de verschillende gegevensbronnen worden geraadpleegd. Dit kunnen bronnen zijn als 
recente verspreidingsatlassen van soorten, gebiedsbeschrijvingen, openbare ecologische verslagen, en 
data vanuit de NDFF. Ook gesprekken met gebieds- en soortenexperts kunnen in de bureaustudie 
betrokken worden. Alle voor deze natuurtoets gebruikte bronnen zijn, achteraan in dit rapport, in de 
“Geraadpleegde bronnen”-lijst opgenomen. 
 
Het veldbezoek en de bureaustudie samen geven een compleet beeld van het plangebied en de 
bekende en te verwachten beschermde soorten binnen het plangebied. 
 
Maatregel(en) en effecten 
De derde stap is de beschrijving van de geplande ingreep en de omstandigheden (planning, methode) 
waarin deze uitgevoerd gaan worden. Tezamen met het veldbezoek en de bureaustudie kunnen hieruit 
eventuele strijdigheden van de plannen met de betreffende natuurwetgeving opgespoord worden, en 
kunnen eventuele kennis hiaten benoemd worden. Hieraan worden conclusies verbonden en hieruit zal 
duidelijkheid ontstaan over de eventuele noodzaak tot het nemen van vervolgstappen, met als doel de 
werkzaamheden conform de huidige Flora- en faunawet te laten plaatvinden. 
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2 Beschrijving locatie en ingreep 

2.1 Locatie 

Het plangebied betreft het onbebouwde gedeelte van de wijk Schilkampen in de stad Leeuwarden in de 
Gemeente Leeuwarden, provincie Friesland. Het betreft een braakliggend gebied dat ingeperkt wordt 
door de watergang de Kurkemeer aan de noordzijde, De Anne Vondelingweg aan de oostzijde, de 
spoorwegverbinding Leeuwarden-Groningen aan de zuidzijde, de watergang De Tijnje aan de 
zuidwestzijde en de woningen in de wijk Schilkampen aan de westzijde. Meer uitgezoomd liggen 
rondom het gebied woonwijken, jachthavens, werven en bedrijventerreinen. 
 

afbeelding 3. Luchtfoto van het gebied. Het plangebied is in geel aangegeven. (Bron: Bing maps) 

 

   
afbeelding 4. Oever van De Tijnje en spoorbrug               afbeelding 5. Westelijk grasgebied met links NUON-masten. 
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afbeelding 6. Waterpartij tussen het gras- en rietgedeelte.              afbeelding 7. Spoorsloot vanuit het westen. 

 

   
afbeelding 8. Impressiefoto vanaf de noordwestzijde.              afbeelding 9. Impressiefoto vanaf de noordoostzijde. 

 

   
afbeelding 10. Riet-, lisdodde en harig wilgenroosje-velden.              afbeelding 11. Impressiefoto vanaf de zuidoostzijde/ spoorlijn. 

 

   
afbeelding 12. Kronkelende watergang in het gebied.              afbeelding 13. Kolonie kokmeeuwen. 

 
De Schilkampen bestaat uit enkele, van elkaar verschillende, delen. De westzijde is een, door paarden 
begraasde, vochtige grasvlakte met enkele zeer dunne bomen langs de kade met De Tijnje. Naar mate 
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men meer oostelijk komt wordt het gras vervangen door riet- en lisdoddevegetatie waarbij aan de 
oostzijde en aan de oostelijke noord- en zuidrand enkele solitaire bomen staan. Aan de spoorsloot staat 
een klein wilgenbosje. In en langs het gebied lopen meerdere brede- en smalle, soms kronkelende, 
watergangen en aan de oostzijde ligt een dijk. Het westelijke middengedeelte van het gebied komt door 
de watergangen, maar ook door de maaiveldhoogte, een deel van het jaar onder water te staan. Tijdens 
het veldbezoek stond er een grote, deels met ijs bedekte, waterpartij. De oostzijde ligt wat hoger en 
droger waarbij de lisdodde-/rietvegetatie vervangen wordt door hoge, dichte vegetatie van riet en 
onder andere harig wilgenroosje. Aan de noordoostzijde, langs de Kurkemeer en ter hoogte van het ROC 
de Friese Poort, staan nog enkele grotere zwarte elzen langs de kade. Op het westelijke (grasland)terrein 
heeft een bewoner een omheining en opstal voor een geit en een watervogelverblijf geplaatst.  

2.2 Ingreep 

 
afbeelding 14. Schilkampen (geel) en doorvaart(blauw) aangegeven (Bron: Gemeente Leeuwarden, Bing maps) 

 
De werkzaamheden voor het aanleggen van de vaargeul betreffen het kappen van enkele dunne bomen, 
het afbreken van dierenverblijven, baggeren, (ver)graven van waterpartijen, het uitvoeren van divers 
grondwerk en de herinrichting met natuurvriendelijke oevers en beplanting. Voor de werkzaamheden 
zal mogelijk een tijdelijke toegang tot het gebied geregeld moeten worden, maar dit kan potentieel ook 
gerealiseerd worden vanaf het water.  
Na de werkzaamheden wordt het gebied zoveel mogelijk in oude staat hersteld. De effecten op termijn, 
zoals extra vaarbewegingen, van de gegraven verbinding zijn geen onderdeel van deze natuurtoets. 
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3 Raakvlakken met gebiedsbescherming 

3.1 Natuurbeschermingswet 1998 (NB-wet) 

Het plangebied ligt ca. 2,5 kilometer van het dichtstbijzijnde Natura2000-gebied Groote Wielen (Grutte 
Wielen). In het gebied tussen deze Natura2000-gebieden en het plangebied liggen enkele provinciale 
wegen, groter water en een woonwijk. De geplande maatregel, het graven van een doorvaart, heeft 
geen effect op gebieden buiten het plangebied. Effecten van het gebruik van deze doorvaart worden 
niet in deze toets meegenomen. Voor de geplande ingreep is een voortoetsing aan de 
Natuurbeschermingswet daarom niet aan de orde. 
 

   
afb. 15. Ligging ten opzichte van de N2000 (Bron Synbiosys)            afb. 16. Ligging ten opzichte van de NNN (Bron Synbiosys) 

3.2 Natuurnetwerk Nederland (NNN) 

Het plangebied ligt niet in de Ecologische Hoofdstructuur. Het dichtstbijzijnde deel van de EHS is het 
gebied van de Kleine Wielen (Lytse Wielen) op ruim 1,7 kilometer afstand. De geplande maatregel, het 
graven van een doorvaart, heeft geen effect op gebieden buiten het plangebied. Voor de geplande 
ingreep is een toetsing aan de Ecologische Hoofdstructuur (NNN) daarom niet aan de orde. 
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4 Resultaten veldbezoek en bureaustudie 
Waargenomen soorten en verwachte soorten (op basis van de aanwezige habitat en de bekende 
verspreiding) worden samengenomen en hun gebruik van het plangebied wordt beschreven. Hierbij ligt 
de nadruk op zwaar(der) beschermde soorten, maar er zullen ook algemene en lichter beschermde 
soorten betrokken worden indien waargenomen of van belang voor de ingreep. 

4.1 Vogels 

Alle broedgevallen van vogels zijn beschermd. Van 15 vogelsoorten zijn ook de nesten, vaste rust- en 
verblijfplaatsen jaarrond beschermd. Dit zijn soorten die vallen in de categorie 1 t/m 4 van de 
aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten (2012). Deze worden apart behandeld onder 4.1: 
“Jaarrond beschermd”. 
 
Daarnaast zijn van 34 vogelsoorten de nesten jaarrond beschermd als hier een zwaarwegende 
ecologische reden voor is. Dit zijn soorten die vallen in de categorie 5 van de aangepaste lijst jaarrond 
beschermde vogelnesten (2012). Deze soorten worden mee behandeld onder 4.1 ”Vogels, overige 
vogelsoorten”. 
 
Jaarrond beschermd 
Er zijn tijdens het veldbezoek geen jaarrond beschermde nesten aangetroffen. Er worden geen 
woningen aangetast zodat er geen nesten verwacht kunnen worden van soorten als gierzwaluw of 
huismus. Voor de soorten die in bomen broeden ontbreken geschikte bomen in het gebied. Er is in de 
bomen langs de Anne Vondelingweg, net iets ten noorden van de spoorlijn een nest aangetroffen dat 
potentieel geschikt kan zijn voor bijvoorbeeld een buizerd. Deze is ook bij beide bezoeken overvliegend 
waargenomen. Aan de westzijde in de zwarte elzen langs de Kurkemeer worden ransuilen 
waargenomen, maar niet met een vaste roestplaats. Dit valt echter buiten het te onderzoeken gebied en 
ligt buiten de invloedsfeer van de geplande ingrepen. Er worden geen jaarrond beschermde nesten 
verwacht. 
 
Vogels - overige soorten 
Er zijn tijdens het veldbezoeken meerdere vogelsoorten aangetroffen. Zwarte kraai, ekster, kauwtje, 
kievit , scholekster, waterhoen, meerkoet, fuut, knobbelzwaan, grauwe gans, soepgans, wilde eend, 
krakeend, kuifeend, aalscholver en meerdere soorten meeuwen. Daarnaast vlogen zeker zeven 
watersnippen op uit het terrein. Er bestaat grote mogelijkheid dat er in dit jaargetijde, op dagen waarbij 
het water niet grotendeels bevroren is, nog meer watervogels aanwezig zijn in het gebied. Er kunnen 
vele soorten vogels tot broeden komen in dit gebied. De variatie in habitat en de relatieve rust maken 
het gebied geschikt voor zangvogels (merel, mezen), rietvogels (rietzanger, zwartkop), weidevogels 
(kievit, scholekster) en watervogels (meerkoet, knobbelzwaan, ganzen, eenden, steltlopers). In het 
gebied is een bekende grote kolonie kokmeeuwen bekend, hetgeen een soort is die het elders slecht 
doet. Voor het gebruik van het gebied door de kokmeeuwenkolonie; zie afbeelding 17. Er zijn 
waarnemingen gemeld van een bruine kiekendief met een mogelijk nest in het noordwestelijke rietdeel, 
nabij de kokmeeuwenkolonie. In de NDFF staan verder onder andere ijsvogel, lepelaar en vele soorten 
ganzen en eenden. 
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afbeelding 17. Schilkampen (geel) met het terreingebruik door de kokmeeuwenkolonie; oranje = broedgebied, blauw is 
opgroeigebied en rood is ongeschikt (Bron: Bing maps) 

4.2 Vleermuizen 

Alle vleermuizen zijn zwaar beschermd (alle soorten F&F-wet tabel 3). Vleermuizen kunnen voor drie 
doeleinden gebruik maken van een plangebied. Er kunnen zich geschikte verblijfplaatsen bevinden 
binnen het gebied, welke tijdens 1 of meerdere seizoenen actief gebruikt kunnen worden door 
vleermuizen, te weten tijdens de zomer-, kraam-, paar- en/of winterperiode. Deze verblijven kunnen 
gebruikt worden als schuil- en rustplaats, als kraamkamer, voor de paring en/of voor de overwintering. 
 
Vleermuizen gebruiken vliegroutes voor het bereiken van hun foerageergebieden vanuit hun verblijven, 
en, sommige soorten, voor de jaarlijkse trek naar winterrustgebieden, en naar zomerhabitat. Lijnvormige 
elementen zoals bomen, dijken en watergangen worden gevolgd en onthouden. Zij vormen voor de 
vleermuizen een vaste route. Het onderbreken of verwijderen van deze elementen bij een (potentiele) 
vliegroute kan een negatief effect hebben op de mogelijkheid van vleermuizen om hun doel te bereiken. 
 
Vleermuizen kunnen foerageergebieden hebben in een plangebied. Dit wil zeggen, vleermuizen komen 
via vaste routes naar het plangebied om daar in de buurt van bomen en water te jagen op muggen en 
nachtvlinders. Het verwijderen van elementen uit een plangebied kan een negatief effect hebben op de 
geschiktheid van een naastgelegen verblijf, omdat het microklimaat binnen dat verblijf erdoor kan 
veranderen. 
 
Verblijven 
Er worden voor de geplande aanpassingen geen gebouwen gesloopt, of anders aangetast, die als verblijf 
kunnen dienen voor gebouwbewonende soorten. Er worden geen bomen gekapt, of anders aangetast, 
die als verblijf kunnen dienen voor boombewonende soorten, maar in de directe omgeving van het 
plangebied zullen wel verblijven aanwezig zijn van gebouw- en/of boombewonende soorten. 
 
Vliegroutes 
Er worden mogelijk enkele zeer dunne bomen gekapt, maar deze zijn geen onderdeel van bestaande 
vliegroutes. Er kunnen zich vliegroutes bevinden langs de watergangen (de Kurkemeer en De Tijnje), 
langs de spoordijk en langs de bomen aan de Anne Vondelingweg.  
 
Foerageergebied 
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De watergangen en het gehele plangebied kunnen als foerageergebied gebruikt worden door meerdere 
soorten vleermuizen. In de NDFF staan alleen meldingen van gewone dwergvleermuis en laatvlieger. In 
en om Leeuwarden zijn vele soorten vleermuizen bekend die het gebied kunnen gebruiken, waaronder 
de watervleermuis, meervleermuis, tweekleurige vleermuis, de gewone- en ruige dwergvleermuis, de 
laatvlieger, de rosse vleermuis en de grootoorvleermuis.  

4.3 Overige zoogdieren 

Tijdens het veldbezoek zijn in de omgeving van het plangebied aangetroffen: sporen van mol en muizen 
en bruine rat. In de NDFF staan geen meldingen van zoogdieren. Een verblijf van een steenmarter (F&f-
wet tabel 2) is niet aangetroffen, maar de steenmarter kan wel foeragerend worden verwacht. Ditzelfde 
geldt voor de vos(F&f-wet tabel 1), de das (F&f-wet tabel 3) waarvan in de directe nabijheid in het 
laatste jaar twee dode dieren zijn aangetroffen en de otter (F&f-wet tabel 3) waarvan bekend is dat dit 
deel van de stad soms bezocht wordt. Daarnaast kunnen in het gebied verblijfplaatsen en jachtgebieden 
voorkomen van de kleinere marterachtigen: bunzing, hermelijn en wezel. Waterspitsmuis (F&f-wet tabel 
3) wordt niet verwacht vanuit de bekende verspreiding, alhoewel een deel van het habitat geschikt te 
noemen is. De algemene muizensoorten kunnen wel vertegenwoordigd zijn door woelrat, bosmuis, 
huis(spits)muis enz. Voor eekhoorn (F&f-wet tabel 2) ontbreekt het habitat. Het voorkomen van 
zwaar(der) beschermde overige zoogdieren kan op basis van het aanwezige habitat en de bekende 
verspreiding uitgesloten worden. Voor algemene soorten zoals de mol en egel geldt een zorgplicht. 

4.4 Reptielen, amfibieën en vissen 

Reptielen 
Het voorkomen van reptielen kan op basis van het aanwezige habitat en de bekende verspreiding 
uitgesloten worden. De ringslang heeft dit geschikte habitat nog niet bereikt. 
 
Amfibieën 
De waterpartijen die in, en nabij, het plangebied voorkomen zullen waarschijnlijk algemene soorten als 
meerkikker, bastaardkikker, bruine kikker, gewone pad en kleine watersalamander bevatten. Voor deze 
soorten vormt het gebied een zeer geschikt voortplantings-, leef en overwinteringsgebied. Het 
voorkomen van zwaar(der) beschermde overige amfibieën zoals heikikker of rugstreeppad kan op basis 
van het aanwezige habitat en de bekende verspreiding uitgesloten worden, hetgeen ondersteund wordt 
door de monitoring in de Potmarge waarin deze soorten ontbreken. 
 
Vissen 
De waterpartijen (sloten, waterplas) in het gebied zijn (gedeeltelijk) verbonden met de wateren rondom 
het plangebied. Dit maakt de aanwezigheid van soorten als bittervoorn (F&f-wet tabel 3) en kleine 
modderkuiper (F&f-wet tabel 2) in het gebied mogelijk, maar beide soorten zijn niet aangetroffen in de 
binnenwatergangen bij nader onderzoek door J. melis op 28 april 2014. De watergangen waren zeer 
ondiep, stilstaand, troebel, zeer voedselrijk en deels verland. De bittervoorn zal zeker ontbreken in het 
binnenwater, maar de kleine modderkuiper kan lokaal aanwezig zijn. Deze soorten kunnen als aanwezig 
beschouwd worden in De Kurkemeer en in de Tijnje. De soorten zijn in de NDFF bekend in aangesloten 
naburige kilometerhokken. Als extra soort kan de rivierdonderpad (F&f-wet tabel 2) in de Kurkemeer en 
in De Tijnje worden aangetroffen. Van dit kilometerhok zijn geen waarnemingen bekend. Andere 
zwaar(der) beschermde soorten worden niet verwacht vanwege het aanwezige habitat en de bekende 
verspreiding. 

4.5 Ongewervelden 

Er komen meerdere algemene soorten vlinders, libellen en kevers voor in het gebied. Het voorkomen 
van zwaar(der) beschermde ongewervelden kan op basis van het aanwezige habitat en de bekende 
verspreiding uitgesloten worden. 
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4.6 Vaatplanten 

Er is aan de noordwestzijde van Schilkampen geen zeer geschikt habitat aangetroffen voor beschermde 
soorten vaatplanten zoals bijvoorbeeld orchideeën. In de NDFF is, in het kilometerhok, melding gemaakt 
van rietorchis, bijenorchis, veldsalie, daslook en steenanjer, maar alleen buiten het gebied, alhoewel het 
wel onderzocht is. Het veldbezoek van 28 april 2016 heeft geen beschermde planten opgeleverd, ook 
niet vegetatief. Beschermde vaatplanten kunnen uitgesloten worden. 



Gemeente Leeuwarden 
Natuurtoets Schilkampen, Leeuwarden, uitgebreide inventarisatie en beoordeling  
natuurwaarden in het kader van de Flora- en faunawet 
Datum: 29 maart 2016, versie 0.8 

 
  blad 13 van 19 

5 Effecten en gevolgen 

5.1 Overzicht beschermde soorten 

In dit hoofdstuk wordt de geplande ingreep getoetst aan de aanwezige of verwachte beschermde 
soorten (zie hoofdstuk 4) binnen het plangebied, en de te verwachten risico’s voor deze soorten, bij 
uitvoer van de geplande werkzaamheden. In de Flora- en faunawet zijn vooral vaste verblijfplaatsen 
(voortplantingslocaties zoals nesten, holen, kraamkolonies etc.) van belang, maar ook de functionele 
leefomgeving die de vaste verblijfplaatsen in stand houdt. 
 
Vanuit de algemene vrijstelling geldt voor ruimtelijke ontwikkelingen voor Flora-en faunawet tabel 1-
soorten een vrijstelling van de verbodsbepalingen in de wet (art. 8 t/m 12) en is derhalve geen 
ontheffing nodig. Deze soorten, die echter wel bescherming vanuit de zorgplicht genieten, zijn in de 
verdere behandeling niet meegenomen. 
 

Soortgroep Soort(en) Tabel Aanwezig 

Vogels (broed-)  -  potentieel 

Vleermuizen (foerageergebied) F&f 3 potentieel 

Vissen Bittervoorn F&f 3 alleen in grote water 

 kleine modderkuiper F&f 2 potentieel 

 rivierdonderpad F&f 2 alleen in grote water 
abel 1. Soort(groep)en van de Flora- en faunawet tabel 2 en 3 waarvoor het effect van de maatregel 

       bepaald moet worden. 

5.2 Effecten op in het plangebied aanwezige flora en fauna 

Broedvogels 
Er zijn binnen het plangebied zelf geen nesten gevonden van vogels, maar deze worden wel verwacht in 
het vogelbroedseizoen.  
 
Het broedseizoen loopt ongeveer van half maart tot half juli, maar de daadwerkelijke periode is 
afhankelijk van het weer en de soort. De Flora- en faunawet schrijft geen datumgrenzen voor, de 
genoemde data zijn globaal. Ieder broedgeval is beschermd, dus indien blijkt dat er een vogel aan het 
broeden is, ook buiten het broedseizoen, zal gewacht moeten worden totdat deze hiermee klaar is en 
uit eigen beweging is vertrokken. 
 
Volgens de planning vindt de uitvoering plaats buiten het vogelbroedseizoen. De werkzaamheden zijn in 
principe niet verstorend voor broedende vogelsoorten. Ook de kokmeeuwenkolonie zal tijdens de 
werkperiode niet meer broeden en derhalve minder kwetsbaar zijn. Als de werkzaamheden buiten het 
broedseizoen uitgevoerd worden kan een ecologische controle bij aanvang van de werkzaamheden 
dienen voor het waarborgen dat er geen broedgevallen verstoord worden. Deze maatregelen staan 
omschreven in paragraaf 6.1. 
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Vleermuizen 
Er worden geen verblijven in het gebied verwacht die een negatief effect zullen ondervinden van de 
geplande ingrepen. Leeuwarden is echter bekend als stad met veel vleermuizen. Er zullen in de 
omgeving verblijven aanwezig zijn. 
 
Vliegroutes van verstoringsgevoelige soorten vleermuizen worden niet verwacht, maar er zullen wel 
vliegroutes aanwezig zijn van soorten die watergangen volgen. Het is wel belangrijk dat deze niet 
geblokkeerd of verlicht zijn tijdens de nachtelijke uren. Beveiligings- of werkverlichting en verlichting van 
de doorvaart na realisatie kunnen deze vliegroutes ongeschikt maken. 
 
Het gebruik van het gebied door foeragerende vleermuizen is zeer waarschijnlijk. Het gebied zal dan ook 
in zijn geheel als foerageergebied moeten worden aangemerkt. Beveiligings- of werkverlichting en 
verlichting van de doorvaart na realisatie verlagen de potentie als foerageergebied , maar er is afdoende 
alternatief foerageergebied aanwezig. De situatie na de werkzaamheden is ook weer direct geschikt als 
foerageergebied, tenzij er blijvende verlichting bij de doorvaart wordt geplaatst. 
 
Vleermuizen zijn gevoelig voor verlichting op verblijven, vliegroutes en foerageergebied. Eventuele 
overlast door verlichting is te mitigeren door de verlichting af te draaien van potentiële verblijven, 
vliegroutes en/of foerageergebied en/of door amberkleurige verlichting te gebruiken. Zie paragraaf 6.2. 
 
Overige zoogdieren 
De werkzaamheden vinden plaats aan de noordwestzijde van het gebied. Er wordt dus niet direct 
gewerkt in de hogere gebieden waar eventuele verblijfplaatsen van das, otter en steenmarker aanwezig 
kunnen zijn. Er blijft voldoende alternatief leefgebied over. 
 
Vissen 
Het graven en baggeren bij de Kurkemeer en De Tijnje kan een negatief effect hebben op de potentieel 
aanwezige soorten bittervoorn, kleine modderkuiper en rivierdonderpad. Het eventueel aantasten van 
de waterplas- en gangen in het gebied kan een negatief effect hebben op de potentieel aanwezige soort 
kleine modderkuiper. Hier zijn bittervoorn en rivierdonderpad niet aanwezig. 
 
Aangezien de werkzaamheden in het najaar gepland zijn kan het negatieve effect op de bittervoorn van 
de werkzaamheden op de hoofdwatergangen (de Kurkemeer en De Tijnje) gemakkelijk voorkomen 
worden, maar blijft voor deze soort een negatief effect mogelijk vanwege het vergraven van sloten en 
de waterplas in het gebied. In de hoofdwatergangen zal de bittervoorn, als oppervlakte vis, na de 
voortplanting geen negatief effect bemerken zolang de zoetwatermossels worden teruggezet. 
 
De aanwezigheid van de bittervoorn in de binnenwatergangen kan, na nader onderzoek, uitgesloten 
worden. Voor de tabel-2 soorten kleine modderkuiper en rivierdonderpad, kan gewerkt worden 
volgends een goedgekeurde gedragscode, zodat mitigatie en het werken via een vooraf opgesteld 
ecologisch werkplan onder ecologische begeleiding afdoende zal zijn. Er hoeft voor die soorten dan ook 
geen ontheffing aangevraagd te worden op de verbodsbepalingen uit de Flora- en faunawet. Zie 
paragraaf 6.3. 
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6 Vervolgmaatregelen 
In dit hoofdstuk worden de vervolgmaatregelen beschreven voor de soorten waarvan in hoofdstuk 5 is 
bepaald dat deze mogelijk een effect bemerken van de geplande ingreep. Deze vervolgmaatregel kan 
bestaan uit het uitvoeren van nader onderzoek om de aanwezigheid te bevestigen of uit te sluiten. Maar 
de vervolgmaatregel kan ook aangeven dat er een aanvraag voor een ontheffing op de 
verbodsbepalingen in de Flora- en faunawet benodigd is. Er kan ook een lijst met mitigerende 
maatregelen staan aangegeven, waarbij de ingreep uitgevoerd kan worden zonder een ontheffing. 
Indien de ingreep zonder enig nader onderzoek, mitigatie of ontheffingsaanvraag uitgevoerd kan 
worden, wordt dat in dit hoofdstuk vermeld. 
 

Soortgroep Soort(en) Tabel Aanwezig Vervolgactie 

Vogels (broed-)  - potentieel  mitigatie, zie 6.1 

Vleermuizen (alle) F&f 3 potentieel  mitigatie, zie 6.2 

Vissen (alle)  F&f 3 & 2 potentieel nader onderzoek en mitigatie, zie 6.3 
tabel 2. Soort(groep)en van de Flora- en faunawet tabel 2 en 3 waarvoor een vervolgactie benodigd is. 

6.1 Broedvogels; mitigatie 

De werkzaamheden worden, zoals gepland, buiten het broedseizoen uitgevoerd, maar broedende 
vogels zijn altijd beschermd. Als er ten tijde van de beoogde start van de werkzaamheden vogels in, of 
binnen de verstoringszone van het plangebied broeden, kunnen de werkzaamheden ter plaatse geen 
doorgang vinden tot dat de jongen zijn uitgevlogen. Voor de wet is er geen verschil tussen broedvogels 
gemaakt. Alle broedvogels zijn beschermd gedurende hun voortplantingsperiode. Dit kan voor 
bijvoorbeeld boerenzwaluwen duren van april t/m oktober. Het is niet mogelijk om een ontheffing te 
verkrijgen voor het verstoren en verjagen van broedende vogels. 
 
Indien binnen het broedseizoen gewerkt moet worden: 
1. Voordat met de werkzaamheden begonnen wordt, dient door een ecologisch deskundig persoon, op 

het gebied van vogels, gecontroleerd te worden of er op het moment van de start geen 
broedgevallen aanwezig zijn, die verstoord kunnen worden door de werkzaamheden. 

6.2 Vleermuizen; mitigatie 

De omgeving van de werkzaamheden kan in gebruik zijn als vliegroute en foerageergebied voor 
vleermuizen. Er moet tijdens de werkzaamheden rekening gehouden worden met het vermijden van 
extra lichtoverlast op potentiële foerageergebieden en vliegroutes. 
 
Indien er licht gevoerd wordt na zonsondergang en voor zonsopkomst moet: 
1. Extra lichtoverlast tijdens de werkzaamheden moet worden voorkomen door het licht weg te 

draaien van de waterpartijen en –gangen, en bomen. Dit kan ook worden gerealiseerd door 
amberkleurige verlichting te voeren in plaats van wit- of groen licht. 

6.3 Vissen; gedragscode 

Er is nader onderzoek worden uitgevoerd om de aanwezigheid van de soorten bittervoorn en kleine 
modderkuiper in de sloten in de Schilkampen. De bittervoorn kan hier uitgesloten worden. 
Bij de watergangen moet gewerkt worden aan de hand van een goedgekeurde gedragscode. Er kan 
gewerkt worden via de goedgekeurde Gedragscode Flora- en faunawet voor waterschappen, versie 6 
februari 2012. 
 
Het afdammen, dempen, vergraven of leegpompen van watergangen wordt op plaatsen waar juridisch 
zwaarder beschermde soorten kunnen worden verwacht in beginsel uitgevoerd in de periode tussen 15 
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juli en 1 november, dat wil zeggen na de voortplantingsperiode en vóór de winterrust van vissen, 
amfibieën en reptielen. 
 
Als het niet mogelijk is om in deze periode te werken, dan is extra voorzorg nodig. Met deze aanpak kan 
men toch de noodzakelijke werkzaamheden in het voorjaar uitvoeren 
 
Mitigerende maatregelen: 
1. Voorafgaand aan het dempen of vergraven van de watergang wordt deze zoveel mogelijk vrij 

gemaakt van juridisch zwaarder beschermde dieren en planten; 
2. Achterblijvende juridisch zwaarder beschermde dieren worden weggevangen voorafgaande aan het 

dempen van de sloot en teruggeplaatst in geschikte biotopen in de omgeving als deze door de 
ingreep worden bedreigd; 

3. Ten behoeve van in slib levende of vluchtende juridisch zwaarder beschermde soorten wordt slib 
waarin zich deze soorten bevinden, verplaatst naar plaatsen van waaruit deze soorten kunnen 
vluchten of overleven; 

4. Bij het dempen van een watergang wordt het water één richting uitgedreven naar een naastliggende 
sloot, opdat aanwezige vissen en amfibieën kunnen ontsnappen; 

5. Bij leegscheppen of -pompen van een watergang worden overige vissen en amfibieën tijdig 
weggevangen en elders uitgezet; 

6. Het uitsteken van beschermde planten, het vangen van beschermde dieren en het elders 
terugplaatsen gebeurt onder begeleiding van en op aanwijzing van een ecologisch deskundig 
persoon met kennis van de betreffende soorten; 

7. De ecoloog dient een werkverslag te maken en bij te houden; 
8. Er moet speciaal worden gelet op soorten als de kleine modderkruiper, maar de zorgplicht gebiedt 

ook te letten op alle vissoorten, amfibieën, zoetwatermosselen en planten als zwanenbloem. 
9. Bovenstaande geldt voor alle watergangen, ook de graafwerkzaamheden aan De Kurkemeer en De 

Tijnje. 
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7 Overwegingen en conclusies 

7.1 Overwegingen 

Deze natuurtoets is primair gericht op de wettelijke bescherming van soorten onder de Flora- en 
faunawet en de gebiedsbescherming onder de NB-wet van 1998 en de NNN. Het betreft hier echter een 
bijzonder gebied, dat alhoewel het buiten de Natura2000 valt en niet in de NNN ligt, wel een bijzondere 
natuurwaarde vertegenwoordigt.  
 
Binnen in de stad Leeuwarden zijn er weinig gebieden waar een natuurlijke rust aanwezig is. De 
afwezigheid van mensen geeft het gebied een bijzondere waarde. Dit toont zich in de aanwezigheid van 
grote aantallen vogels die elders in de stad ontbreken. Alhoewel er, voor zover bekend, geen exacte 
gegevens bekend zijn zal deze rust ook zorgen voor een gebruik door broedvogels die een rustgebied 
nodig hebben. De uitvoering van de werkzaamheden en de situatie na de werkzaamheden zal deze rust 
verstoren in een bepaalde mate. Dit kan leiden tot het (tijdelijk) verlaten van het terrein door bepaalde 
soorten. Ook al zijn de vogels als soort niet beschermd en zijn hun broedplaatsen of 
overwinteringsgebieden niet specifiek beschermd, toch kan dit een onwenselijke situatie zijn.  
 
Als hierin de kokmeeuwen als meest waardevolle verschijning in de Schilkampen als voorbeeld dient, 
kan beredeneerd worden dat de werkzaamheden, uit te voeren na de broedperiode, een relatief lage 
impact heeft. Indien er zorg wordt besteed aan het resterende gebied (bijvoorbeeld door middel van 
inrichting en aangepast beheer) en de rust wordt goed gewaarborgd na de ingreep, kan het gebied 
geschikt blijven of nog geschikter gemaakt worden voor deze bijzondere waardevolle broedlocatie van 
de kokmeeuw. Een significant gedeelte van de (plas-dras) graspercelen worden vergraven waardoor de 
jonge kokmeeuwen een groot deel van hun opgroeigebied verliezen, hetgeen een handicap kan worden. 
Er kan gekeken worden naar mogelijkheden om een deel van het rietland om te vormen naar grasland. 
Dat kan het verlies mogelijk compenseren. Hier moet in de planning zeker gebruik gemaakt worden van  
een erkende kenner van kokmeeuwen. Denk hierbij aan een medeweker van bijvoorbeeld SOVON. Het 
verdient aanbeveling om deze maatregelen direct mee te nemen met de ingreep, waarbij de al 
ingeplande natuurvriendelijke oevers ook een gebiedsverbetering nastreven.  
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7.2 Conclusies 

Flora- en faunawet 
Nader onderzoek is uitgevoerd; waaruit blijkt dat het aanvragen van een ontheffing niet noodzakelijk is. 
Er zijn mitigerende maatregelen van toepassing voor broedvogels, vleermuizen en vissen. Bij de laatste 
moet gewerkt worden via een goedgekeurde gedragscode, met een verplicht ecologisch werkplan en 
met verplichte ecologische begeleiding. 
 
De zorgplicht geldt altijd; zorgvuldig handelen met betrekking tot flora en fauna geldt voor alle soorten, 
ook niet- of licht beschermde soorten (tabel 1) die in dit rapport niet specifiek behandeld zijn. 
 
Natuurbeschermingswet 
Voor de geplande ingreep is een voortoetsing aan de Natuurbeschermingswet niet aan de orde. 
 
Ecologische hoofdstructuur (NNN) 
Voor de geplande ingreep is een toetsing aan de Ecologische hoofdstructuur (NNN) niet aan de orde. 
 
Overige natuurwaarden 
Het gebied bevat bijzondere natuurwaarde in de stad Leeuwarden. Alhoewel deze waarden mogelijk 
niet beschermd zijn door de huidige wetgeving voor soorten- en/of gebiedsbescherming, kunnen andere 
motieven belangrijk zijn om de impact zo klein mogelijk te houden. Het (deels) verloren laten gaan van 
een deel van het gebied waar de kokmeeuwenkolonie gebruik van maakt moet worden gecompenseerd 
om de kolonie niet te laten vertrekken. Hiervoor is specialistische kennis noodzakelijk. 

7.3 Vervolgacties 

 Keuze voor een definitieve locatie van de doorvaart. 

 Opstellen van een ecologisch werkplan voor het werken aan de watergangen. 

 Bij de kick-off en bij de werkzaamheden aan de watergangen moet een ecologisch deskundig 
persoon, op het gebied van vissen, aanwezig zijn, die daarvan een verslag bijhoudt. 

 Daarnaast moet er mogelijk een beheer- en inrichtingsplan komen t.b.v. de 
kokmeeuwenkolonie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Jubbega, april 2016 
John Melis ecologie 
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1 Inleiding 

In opdracht van gemeente Leeuwarden heeft MUG Ingenieursbureau een deelsaneringsplan opgesteld 
voor het verwijderen van de bodemverontreiniging ter plaatse van de voorgenomen realisatie van een 
doorsteek tussen ‘De Kurkemeer’ en ‘De Tijnje’ te Leeuwarden (‘Doorsteek Schilkampen’).  
 
Op deze locatie is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. De aanleiding voor de 
sanering wordt gevormd door de plannen voor de herinrichting van de locatie ten behoeve van de realisatie 
van de doorsteek. In verband met de herinrichting is het noodzakelijk saneringswerkzaamheden op de 
locatie uit te voeren.  
 
De saneringslocatie betreft het terrein van de toekomstige doorsteek en het terreindeel ten westen hiervan, 
dat gelegen is ten oosten van het buurtschap Schilkampen binnen de gemeente Leeuwarden. De sanering 
heeft betrekking op het geval van ernstige bodemverontreiniging en is beschikt door het bevoegd gezag, 
gemeente Leeuwarden. Er is deels sprake van sterk verontreinigde grond met voornamelijk PAK en zware 
metalen en in mindere mate van een verontreiniging met minerale olie en asbest. De saneringslocatie staat 
kadastraal bekend als gemeente Leeuwarden, sectie K met nummer 265 (deels) en is in eigendom van 
gemeente Leeuwarden. In de huidige situatie is de saneringslocatie in gebruik als weide voor enkele 
paarden, geiten en pluimvee. Een deel van het meest noordoostelijk gelegen deel van het terrein wordt 
geclassificeerd als moerasachtig rietland. 
 
Het doel van dit deelsaneringsplan is het beschrijven van de maatregelen die noodzakelijk zijn om het doel 
van deze functiegerichte en kosteneffectieve sanering te bereiken. Tevens heeft het deelsaneringsplan tot 
doel instemming te verkrijgen van het bevoegd gezag Wet Bodembescherming (Wbb),  
gemeente Leeuwarden. Het deelsaneringsplan voldoet aan de vereisten, zoals deze beschreven staan in 
de Bodemsaneringsverordening gemeente Leeuwarden 2014.  
 
Voor het geval van ernstige bodemverontreiniging waarvoor de verontreinigingssituatie wordt gewijzigd, 
verzoekt de initiatiefnemer het bevoegd gezag Wbb een besluit te nemen op grond van artikel 28, eerste lid 
van de Wet bodembescherming (Wbb). Hierin staat vermeld dat ‘Degene die voornemens is de bodem te 
saneren dan wel handelingen te verrichten ten gevolge waarvan de verontreiniging van de bodem wordt 
verminderd of verplaatst, doet van dat voornemen melding bij gedeputeerde staten van de betrokken 
provincie’. 
 
Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 worden de terreingegevens en de verontreinigingssituatie beschreven. In hoofdstuk 3 
worden de saneringsdoelstelling en de uitgangspunten geformuleerd. In hoofdstuk 4 worden de 
saneringsmaatregelen beschreven. Hoofdstuk 5 beschrijft de milieukundige begeleiding en in hoofdstuk 6 
komt de nazorg aan bod. 
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2 Terreingegevens 

2.1 Historische informatie  

Uit de bekende informatie blijkt dat er sinds 1649 sprake is van het buurtschap 'Schilcampen'. Op  
Schilkampen Oost is sprake geweest van een scheepsbouwbedrijf vanaf 1570 tot in de jaren ’80 van de vorige 
eeuw. Verder waren er de scheepswerven 'Welgelegen' en 'Nijverheid', een molenmakerij en een 
kruidenierswinkel aanwezig.  
 
Op het perceel Schilkampen 37 hebben een veehouder (G. van der Meer; 1918) en een scheepsbouwer  
(A. van der Werff; 1933 en 1948) gewoond. In 1961 is er een bouwvergunning verleend aan de heer 
P.A. van der Werff voor de uitbreiding van een werkplaats. Aan A.T. van der Werff is in 1972 een 
bouwvergunning verleend voor de bouw van een bioloods. In het Groot Consentboek is er sprake van de 
koop/verkoop van een helling en een timmerhuis ten oosten van Schilkampen en een schuit- of timmerhuis 
achter Schilkampen (Oost) rond 1700 (vermoedelijk respectievelijk 1666 en 1707). Daarnaast wordt melding 
gemaakt van een huis en schuitmakershelling ten zuiden van Schilkampen (1651) en een huis en 
schuitmakershelling (nadere gegevens omtrent de ligging ontbreken) in 1646. De bovenstaande gegevens 
duiden erop dat er sinds de 16

e
 eeuw sprake is van scheepsbouw en scheepsbouwreparatie ter plaatse van en 

in de omgeving van buurtschap Schilkampen. 
 
Op basis van oud kaartmateriaal blijkt dat aan de westzijde van het perceel Schilkampen 37 in het verleden 
droge opslag van schepen plaatsvond (circa 1925-1985). Verder is aangegeven dat hier een scheepswerf en 
een smederij in bedrijf waren. Aan de westzijde van de woning zou in het verleden een loods hebben gestaan. 
Ten oosten van het perceel Schilkampen 37 was eveneens een scheepswerf in bedrijf. Het houten schuurtje dat 
hier nog staat was in het verleden in gebruik als teerhuis. 
 
Het meer oostelijk gelegen terreindeel heeft altijd een agrarische functie gehad. De desbetreffende polder 
wordt al circa 20 jaar niet meer bemalen en is daardoor veranderd in een moerasachtig rietlandschap. 
 

2.2 Huidige terreinsituatie 

De saneringslocatie betreft de contouren van de toekomstige ontgraving van de ‘Doorsteek Schilkampen’ 
inclusief een deel van het westelijk hiervan gelegen terreindeel en is gelegen ten oosten van het buurtschap 
Schilkampen te Leeuwarden. De oppervlakte van de toekomstige ontgraving bedraagt circa 4600 m

2
.  De 

oppervlakte van het overige deel van de saneringslocatie wordt ingeschat op 3000 m
2
. De saneringslocatie 

wordt begrensd door de watergangen ‘De Kurkemeer’ in noordelijke richting en ‘De Tijnje’ in zuidelijke richting. 
Aan de oost- en westzijde wordt de locatie begrensd door respectievelijk een moerasachtig rietland en een 
dierenweide met het naastliggende perceel Schilkampen 37. Kadastraal staat de saneringslocatie bekend als 
gemeente Leeuwarden, sectie K met nummer 265 (deels). De saneringslocatie is in zijn geheel in eigendom 
van gemeente Leeuwarden. De X- en Y-coördinaten van het globale midden van de toekomstige doorsteek zijn: 
X = 184.553 en Y = 579.605. 
 
Bijlage 1 geeft de globale topografische situering van de saneringslocatie weer en in bijlage 2 is een overzicht 
van de saneringslocatie, de contouren van de ontgraving en de toekomstige situatie opgenomen. In bijlage 4 
zijn de kadastrale gegevens opgenomen. Hieruit blijkt dat de locatie in eigendom is van  
gemeente Leeuwarden. 
 

2.3 Toekomstige situatie en omgeving 

In de toekomstige situatie zal er een doorsteek gerealiseerd worden (‘Doorsteek Schilkampen’) tussen de 
watergangen ‘De Kurkemeer’ aan de noordzijde en ‘De Tijnje’ aan de zuidzijde. Deze doorsteek heeft een 
globale lengte van circa 125 m

1
 en een breedte van minimaal 15 m

1
. Aan weerszijden wordt een 

natuurvriendelijke oever aangelegd met een vooroever van klei of stortsteen. De totale breedte bedraagt 
hiermee circa 40 m

1
. De maximale ontgravingsdiepte bedraagt circa 2,2 m-mv. De terreindelen 

noordwestelijk en zuidoostelijk van de doorsteek worden opgehoogd met de in het werk vrijkomende 
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(verontreinigde) grond. De toekomstige situatie en de dwarsprofielen ter plaatse van de toekomstige 
ophogingen zijn bijgevoegd als respectievelijk bijlage 2 en 3.  
 

2.4 Voorgaande (water)bodemonderzoeken en sanering 

In het verleden hebben er enkele (water)bodemonderzoeken ter plaatse van en in de nabijheid van de 
saneringslocatie plaatsgevonden. Hieronder zijn de relevante resultaten van deze onderzoeken beschreven. 
 
Verkennend en nader bodemonderzoek (eerste en tweede fase), Ingenieursbureau Oranjewoud BV,  
kenmerk 14207-57185, 1993. 
Dit onderzoek heeft voornamelijk betrekking gehad op het terreindeel westelijk van de toekomstige doorsteek. 
Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat de bovengrond en het slib ter plaatse van enkele watergangen 
plaatselijk verontreinigd zijn met voornamelijk lood, koper en PAK. De bovengrond is geroerd en bevat puin, 
sintels en afvaldeeltjes. De dikte van deze geroerde bovenlaag varieert van 0,5 m tot 1,2 m-mv. De 
parameters minerale olie en organische halogeenverbindingen zijn in licht verhoogde mate aanwezig. Verder 
is bekend dat op het terrein diverse verontreinigde spots aanwezig zijn. In een gedempte sloot (naast het 
woonhuis, huisnummer 37) is een sterk verhoogd gehalte aan minerale olie in de grond aangetoond. 
Geconcludeerd is dat het meest westelijk (deelterrein 1, zoals aangegeven op tekeningnummer 57185-V-2 
van Oranjewoud) en het meest oostelijk gelegen terreindeel (deelterrein 3) sterker verontreinigd zijn dan het 
hiertussen gelegen terreindeel (deelterrein 2). 
 
Indicatief bodemonderzoek terrein ten oosten van Schilkampen, Ingenieursbureau Oranjewoud BV,  
kenmerk 14207-57577, april 1993. 
Dit bodemonderzoek heeft betrekking gehad op het terreindeel dat oostelijk is gelegen van de huidige 
saneringslocatie, wat toen nog in gebruik was als weiland met tussenliggende kavelsloten. Enkel de 
monstervakken I en II en slibmonstervak I hebben betrekking op de huidige saneringslocatie of liggen in de 
nabijheid hiervan. In de hier verrichte boringen is in de bovengrond plaatselijk een lichte hoeveelheid puin 
aanwezig. In de bovengrond van het noordelijk gelegen monstervak I zijn licht verhoogde gehalten aan EOX 
en PAK aangetoond (boven de destijds geldende A-waarden). De bovengrond van het zuidelijk gelegen 
monstervak II bevat naast matig verhoogde gehalten aan koper en lood (> B-waarden) tevens licht verhoogde 
gehalten aan zink, kwik, EOX en PAK. In het grondmonster van de ondergrond van monstervak II is naast licht 
verhoogde gehalten aan kwik en koper een matig verhoogd gehalte aan lood gemeten. Het slib van de 
onderzochte kavelsloot die de toekomstige doorsteek doorkruist, bevatte licht verhoogde gehalten aan enkele 
zware metalen en PAK. In het grondwater van de peilbuizen 2 en 14 zijn destijds licht verhoogde 
concentraties aan vluchtige aromaten gemeten (boven de destijds geldende a-waarden). 
 
Actualiserend (water)bodemonderzoek en asbestonderzoek ter plaatse van het terrein ten oosten van 
Schilkampen te Leeuwarden, MUG Ingenieursbureau, kenmerk 51078509, 26 maart 2010. 
Dit is het meest recentelijk uitgevoerde bodemonderzoek. Dit onderzoek heeft zich voornamelijk gericht op het 
terreindeel westelijk van de toekomstige doorsteek. Op basis van de resultaten is geconcludeerd dat het 
onderzoeksterrein, als gevolg van het jarenlange gebruik van de locatie (voornamelijk 
scheepswerven), tot globaal 0,5 à 1,5 m-mv geroerd is en vele bijmengingen bevat. Uitgaande van een totale 
oppervlakte van circa 9 ha is gesteld dat 56.000 m

3
 grond verontreinigd is met zware metalen, PAK, PCB en 

minerale olie. Hiervan is binnen de begrensde deellocatie (1) over een oppervlakte van circa 2,2 ha met een 
gemiddeld verontreinigingstraject (geroerd bodemprofiel) van 0,0-1,0 m-mv 22.000 m

3
 verontreinigde grond 

aanwezig. Ter plaatse van deelgebied 2 is over een oppervlakte van circa 6,8 ha met een gemiddeld 
verontreinigingstraject (geroerd bodemprofiel) van 0,0-0,5 m-mv 34.000 m

3
 verontreinigde grond aanwezig. 

 
Op basis van de onderzoeksresultaten wordt gesteld dat binnen de verontreinigingscontour (circa 2,4 ha) circa 
25% van de totale hoeveelheid verontreinigde grond sterk verontreinigd is met voornamelijk PAK en plaatselijk 
sterk verontreinigd is met zware metalen. Dit betekent dat er circa 6000 m

3
 sterk verontreinigde grond aanwezig 

is. Het percentage is geschat op basis van de verhouding tussen zintuiglijke waarnemingen en de 
analyseresultaten. 
 
Verspreid over de locatie (met name langs de oever van De Tijnje) zijn enkele spots waargenomen waar 
zintuiglijk en analytisch asbest (boven de hergebruiknorm) in de grond is aangetoond. Tevens zijn op enkele 
plaatsen oliespots aangetroffen. Het is goed mogelijk dat er op het overige gedeelte van de locatie tevens 
asbest en oliespots aanwezig zijn. De tijdens dit onderzoek onderzochte waterbodem ter plaatse van De 
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Kurkemeer blijkt matig tot sterk verontreinigd te zijn met PAK en licht verontreinigd te zijn met zware metalen en 
minerale olie.  
 
Geconcludeerd wordt dat op de locatie sprake is van één geval van ernstige verontreiniging. De sanering kan 
(op basis van de gemiddeld gemeten gehalten aan PAK) als een niet-spoedeisend geval van verontreiniging 
worden beschouwd. Ten aanzien van asbest geldt eveneens dat er geen sprake is van een spoedeisend geval 
van verontreiniging. 
 
Aanbevolen is om bij eventueel grondverzet (zoals realisatie doorsteek) een deelsaneringsplan in te dienen, 
waarop het bevoegd gezag goedkeuring dient te verlenen (gemeente Leeuwarden). Er kan eveneens worden 
gekozen voor een melding volgens het Besluit Uniforme Saneringen (zogenaamde BUS-melding). Bij de 
realisatie van de doorsteek dient ter plaatse van het zuidelijke deel van deze doorsteek tevens rekening te 
worden gehouden met de aangetroffen asbestverontreinigingen. Hier zal de grond onder asbestcondities 
ontgraven moeten worden. Verder sluiten wij niet uit dat op meerdere plaatsen van de geplande doorsteek,  
maar ook hierbuiten in het geroerde profiel asbest aanwezig is. Hierdoor is het wenselijk om tijdens de 
graafwerkzaamheden asbestvoorzieningen achter de hand te houden. 
 
Beschikking Vaststellen ernst bodemverontreiniging en spoedeisendheid sanering, Gemeente Leeuwarden 
projectcode LW/0080/00880-e&u, 1 februari 2011 
Voor de locatie is op basis van eerder onderzoek een beschikking afgegeven. Hierbij is vermeld dat: 
1. op de locatie sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging; 
2. spoedige sanering niet noodzakelijk is; 
3. eventuele wijzigingen in het gebruik van de locatie gemeld dienen te worden.  
 
Buurtschap Schilkampen 
Ingenieursbureau Oranjewoud b.v. heeft ter plaatse van de tuinen van Buurtschap Schilkampen een nader 
bodemonderzoek verricht (kenmerk 14207-58403, van 4 december 1995). Uit de resultaten van dit onderzoek 
blijkt dat in nagenoeg alle tuinen sterk verhoogde gehalten aan lood zijn gemeten. Cadmium, koper, zink en 
PAK zijn plaatselijk in sterk verhoogde mate aangetoond. In de achtertuinen ter plaatse van de huidige 
onderzoekslocatie zijn enkele licht verhoogde gehalten aan koper, kwik, lood, zink en PAK aangetoond. In de 
voortuinen zijn plaatselijk sterk verhoogde gehalten aan koper, lood en PAK gemeten.  
 
Op 25 juli 1996 heeft provincie Fryslân een beschikking afgegeven (kenmerk MO/96-18051/B5), waaruit blijkt 
dat de aangetoonde bodemverontreiniging een geval van ernstige bodemverontreiniging betreft. Geconcludeerd 
is dat er geen risico’s zijn aangetoond voor mens, plant en dier en dat de aangetoonde verontreinigingen zich 
niet verspreiden in de bodem. Op basis hiervan heeft de provincie beoordeeld dat de verontreinigingen geen 
actuele humane, ecologische of verspreidingsrisico’s met zich meebrengen. Er is geen urgentie om het 
aangetoonde geval te saneren. Verder is er geen tijdstip aangegeven wanneer met de sanering begonnen dient 
te worden.  
  
Watergang Nieuwe Kanaal/De Tijnje 
Deze watergang is in 2002, in opdracht van Wetterskip Fryslân, nauwkeurig onderzocht door TAUW (Nader 
waterbodemonderzoek Wijde Greuns, De Tijnje en het Nieuwe Kanaal te Leeuwarden,  
projectnummer 4217950, 25 november 2002). Uit de rapportage blijkt dat de waterbodem van het deel 
grenzend aan het onderzoeksgebied is beoordeeld als klasse 4-slib op basis van de gemeten gehalten aan 
koper, chroom en PAK. Op 14 oktober 2003 heeft provincie Fryslân een beschikking afgegeven voor de 
sanering van de waterbodem (kenmerk 537554, FR/071/0404), waarin aangegeven is dat de sanering voor het 
jaar 2023 opgestart dient te zijn.  
 
Evaluatierapport Waterbodemsanering Wide Greons, de Tijnje en het Nieuwe Kanaal te Leeuwarden 
(FR008000779), Antea Group, kenmerk 10269-244013, 15 april 2014); 
In de periode oktober 2011-mei 2013 is verdeeld over twee fasen een waterbodemsanering uitgevoerd ter 
plaatse van Wide Greons, De Tijnje en het Nieuwe Kanaal te Leeuwarden. De resultaten van deze sanering zijn 
beschreven in het genoemde evaluatierapport. Na sanering blijkt dat de kwaliteit van de waterbodem ter plaatse 
van het deel dat een raakvlak heeft met de realisatie van de toekomstige doorsteek niet verontreinigd is en als 
vrij toepasbaar is beoordeeld. 
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Watergang De Kurkemeer 
Delen van dit water zijn in 1992, in opdracht van gemeente Leeuwarden, door DHV onderzocht (slibonderzoek 
De Kurkemeer Leeuwarden, dossiernummer G3195-01-001, van augustus 1992). Uit de resultaten van dit 
onderzoek blijkt dat het slib plaatselijk matig verhoogde gehalten aan lood, minerale olie en PAK bevat (tussen 
de destijds geldende B- en C-waarden). Cadmium, koper, zink, kwik en EOX zijn tussen de A- en B-waarde 
aangetoond. Geconcludeerd is dat het slib na uitbaggeren niet voor hergebruik in aanmerking komt.   
 
In het kader van de realisatie van de doorsteek is juist voorafgaand aan het opstellen van dit 
deelsaneringsplan door ons bureau een verkennend waterbodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van een 
deel van De Kurkemeer. Het onderzochte deel van de waterbodem sluit aan op de nog te realiseren 
doorsteek. Naast een milieuhygiënische kwaliteitsbepaling van de waterbodem zijn tevens peilingen 
verricht ten behoeve van de slibhoeveelheidsberekening. De resultaten van het waterbodemonderzoek zijn 
beschreven in de rapportage ‘Verkennend waterbodemonderzoek ‘De Kurkemeer’ te Leeuwarden met 
MUG Ingenieursbureau, kenmerk 55141916, van 28 juni 2016. Uit de resultaten blijkt dat zowel in het slib 
als de vaste bodem geen noemenswaardig verhoogde gehalten zijn aangetoond. Zowel het slib als de 
vaste bodem zijn verspreidbaar op het aangrenzende perceel. Ter plaatse van het onderzochte deel van 
de waterbodem is circa 275 m

3
 slib aanwezig. Wij merken op dat het onderzochte deel van de waterbodem 

geen deel uitmaakt van de reikwijdte van het saneringsplan. 
 
Voor gedetailleerde informatie over de resultaten van de genoemde onderzoeken en de uitgevoerde 
waterbodemsanering verwijzen wij naar de genoemde rapportages, waarvan de relevante en ter beschikking 
gestelde rapporten zijn opgenomen in bijlage 5. 
 

2.5 Samenvatting verontreinigingssituatie saneringslocatie 

Uit de resultaten van de uitgevoerde bodemonderzoeken blijkt dat het terrein van de toekomstige 
doorsteek plaatselijk geroerd is tot een maximale diepte van 1,4 m-mv. In de geroerde lagen zijn 
hoofdzakelijk lichte (0-5%) tot matige (5-15%) hoeveelheden baksteenpuin en kolen aanwezig. Plaatselijk 
zijn deze bijmengingen in sterke hoeveelheden aanwezig (15-50%). In mindere mate zijn ijzerresten, glas, 
hout, dakleer, plastic en asbesthoudende (plaat)materialen in de bodem aanwezig. Het dakleer en de 
asbesthoudende materialen zijn hoofdzakelijk aangetroffen ter plaatse van het zuidelijk gelegen terreindeel 
nabij de noordoever van De Tijnje. Verder wordt de saneringslocatie doorsneden door het tracé van een 
slootdemping.  
 
In de geroerde grondlagen zijn plaatselijk licht tot sterk verhoogde gehalten aan lood, PAK, koper en 
minerale olie gemeten (plaatselijk boven de interventiewaarden). In het dempingsmateriaal van de 
slootdemping is naast matig verhoogde gehalten aan lood en zink een sterk verhoogd gehalte aan koper 
gemeten. Verder zijn met name nabij de noordoever van De Tijnje asbestverdachte materialen en dakleer 
aanwezig, waarbij plaatselijk de hergebruiksnorm voor asbest wordt overschreden. De overige onderzochte 
parameters zijn veelal in licht verhoogde mate aanwezig. De originele ongeroerde klei-ondergrond bevat 
geen verhoogde gehalten. Het grondwater bevat maximaal licht verhoogde concentraties aan met name 
barium.  
 
De genoemde verontreinigingen in de grond zijn heterogeen verspreid en hebben een relatie met het 
langdurige gebruik van het terrein (onder anderen scheepwerf) en de aanwezigheid van bijmengingen in de 
bodem. Er dient rekening mee gehouden te worden dat er binnen het onderzoeksgebied meerdere 
verontreinigingsspots aanwezig zijn met asbest, olie en/of teerachtig product. Voor de in 2010 vastgestelde 
verontreinigingssituatie verwijzen wij naar de desbetreffende rapportage. 
 

2.6 Gevalsdefinitie, ernst en spoed 

Het geval van bodemverontreiniging ter plaatse van een perceel ten oosten van het buurtschap 
Schilkampen is beschikt als een geval van ernstige bodemverontreiniging waarvoor sanering niet 
spoedeisend is (Gemeente Leeuwarden, projectcode LW/0080/00880-e&u, 1 februari 2011). Deze 
beschikking betreft een groter terreindeel dan de onderhavige saneringslocatie. 
Het bevoegd gezag (gemeente Leeuwarden) zal beschikken over de goedkeuring van dit 
deelsaneringsplan. De beoogde herinrichting van het terrein vormt de aanleiding voor de deelsanering. 
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3 Saneringsstrategie 

3.1 Regelgeving 

Het beleidskader voor bodemsanering in Nederland wordt gevormd door de Wet bodembescherming 
(Wbb) met de daarop gebaseerde Circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013). Met deze vernieuwde wet is 
de koerswijziging naar functiegericht en kosteneffectief saneren wettelijk verankerd. Functiegericht en 
kosteneffectief saneren kenmerkt zich door het wegnemen van ongewenste blootstelling en het tegengaan 
van ongewenste verspreiding.  
 
Op de saneringslocatie is sprake van de sanering van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Bij de 
onderhavige sanering wordt de grondverontreiniging enkel ten behoeve van de ontgraving van de 
toekomstige doorsteek ontgraven. Buiten de contouren van de toekomstige ontgraving van de doorsteek 
zal een restverontreiniging achterblijven. Ter plaatse van het terreindeel oostelijk van de toekomstige 
ontgraving van de doorsteek zijn geen specifieke maatregelen noodzakelijk ter voorkoming van 
blootstelling aan deze restverontreiniging. Bij het huidige en toekomstig gebruik (geen specifieke functie, 
rietland) worden hier geen risico’s verwacht. De te ontgraven verontreinigde grond wordt toegepast als 
ophoging van de noordwestelijk en zuidoostelijk van de toekomstige doorsteek gelegen terreindelen. De 
ophogingen van de verontreinigde grond worden afgedekt met een leeflaag met een laagdikte van 
minimaal 0,5 m. 
 
Voor de sanering van Wbb-gevallen is gemeente Leeuwarden in deze het bevoegd gezag. 
 

3.2 Doelstellingen en uitgangspunten deelsaneringsplan 

De doelstellingen van de onderhavige deelsanering zijn: 
1. De deels verontreinigde grond ter plaatse van de ontgraving van de toekomstige doorsteek wordt 

verwijderd. 
2. De te ontgraven verontreinigde grond ter plaatse van de terreindelen noordwestelijk en zuidoostelijk van 

het toekomstige tracé van de doorsteek, binnen de i-contour van het geval van ernstige verontreiniging 
wordt herschikt.  

3. Blootstelling aan de herschikte verontreinigde grond wordt voorkomen door een leeflaag van 0,5 m 
grond met klasse industrie.  

4. Het uitgangspunt is dat de achterblijvende bodem dient te voldoen aan klasse industrie. 
5. Er worden eventuele gebruiksbeperkingen geformuleerd met betrekking tot de achterblijvende 

verontreiniging. 
 
De saneringslocatie wordt als volgt begrensd: 
1. ontgraving/sanering van de (deels) verontreinigde grond, enkel binnen de contouren van de ontgraving 

van de toekomstige doorsteek, zoals weergegeven is op de tekening in bijlage 2; 
2. toepassing van de ontgraven (deels sterk verontreinigde, kwaliteitsklasse wonen en/of industrie) grond 

op de noordwestelijk en zuidoostelijk van het toekomstige tracé van de doorsteek gelegen terreindelen. 
De contouren van deze terreindelen (saneringslocatie) zijn gebaseerd op de i-contour van het geval van 
ernstige verontreiniging (herschikken).  

 
De uitgangspunten van de sanering zijn: 
1. De verontreinigingssituatie, zoals hiervoor beschreven is, is afgeleid uit de rapporten van 

Ingenieursbureau Oranjewoud BV uit 1992 en MUG Ingenieursbureau uit 2010.  
2. De ontgravingsgrenzen en dieptes zijn afgestemd op de ontgraving van de toekomstige doorsteek.  
3. Er vindt geen aanvulling van grond plaats. 
4. Een eventuele toekomstige sanering wordt met deze deelsanering niet belemmerd. 
5. Een deel van de te ontgraven grond wordt toegepast als ophoging van de noordwestelijk en 

zuidoostelijk van de toekomstige doorsteek gelegen aangrenzende terreindelen en wordt afgedekt met 
een leeflaag van minimaal 0,5 m met kwaliteit industrie of schoner. 

 
Het ontgravingsplan is weergegeven op de tekening in bijlage 2.   
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4 Saneringsmaatregelen 

4.1 Voorbereidende werkzaamheden 

4.1.1 Overleg met betrokkenen 

De initiatiefnemer van de herinrichting en de sanering is gemeente Leeuwarden. Om overlast voor de buurt 
te vermijden, zal onder meer aandacht moeten worden besteed aan geluid, geur, werktijden, transport etc. 
Voor de buren van de saneringslocatie worden geen nadelige effecten van de sanering verwacht. Voor 
aanvang van de sanering worden de buren geïnformeerd over de start en de tijdsduur van de sanering en 
de wijze waarop overlast zoveel mogelijk wordt vermeden. Wij verwachten dat hiermee geen 
omgevingsplan noodzakelijk is. Om een goede relatie met de buurtbewoners te onderhouden, adviseren 
wij om ook gedurende de sanering informatie over de voortgang van het project te verstrekken.  
 

4.1.2 Vergunningen en meldingen 

Voor aanvang van de werkzaamheden dienen de volgende meldingen te zijn gedaan c.q. vergunningen te 
zijn geregeld: 
1. instemming met het deelsaneringsplan door gemeente Leeuwarden (bevoegd gezag); 
2. melding van de aanvang van de saneringswerkzaamheden, ten minste twee weken van tevoren bij 

gemeente Leeuwarden; 
3. melding in het kader van de Waterwet voor de eventuele lozing van bemalingswater op het 

oppervlaktewater; 
4. de ontvangst van een toestemmingsbrief van TenneT voor de werkzaamheden nabij de 

hoogspanningsmasten.  
 
Na bestudering van de Archeologische Waardekaart van gemeente Leeuwarden blijkt dat de locatie ligt in 
een gebied met een lage verwachtingswaarde. Op basis hiervan verwachten wij dat er geen 
bodemverstoringsvergunning noodzakelijk is. Dit dient bevestigd te worden door de gemeentelijk 
archeoloog. 
 
De aannemer dient gecertificeerd te zijn voor BRL SIKB 7000 en protocol 7001 (landbodemsanering). De 
namen van de aannemer, de directievoerder, de milieukundig begeleider en de milieukundig verificateur 
zijn nog niet bekend. Deze zullen bij de melding van de aanvang van de werkzaamheden vermeld worden. 
 

4.1.3 Verzekeringen 

Het is aan de initiatiefnemer om al dan niet een bodemsaneringsverzekering af te sluiten. 
 

4.1.4 Kabels en leidingen 

Ter plaatse van de ontgraving is in ieder geval één kabel gelegen. Mogelijk zijn er binnen de 
saneringslocatie meerdere kabels en leidingen aanwezig. Vanwege de ontgravingen die plaatsvinden, 
dient de aannemer, om beschadiging van eventueel aanwezige kabels en leidingen te voorkomen, een 
KLIC-melding bij het Kadaster uit te voeren. Daarnaast dient er handmatig voorgegraven te worden, om 
beschadiging van de leidingen te voorkomen. 
 
Andere aandachtspunten zijn de bovengrondse hoogspanningskabels en de beide hoogspanningsmasten 
aan weerszijden van de toekomstige ontgraving van de doorsteek. De aanwezigheid hiervan vormt 
mogelijk een belemmering voor graafwerkzaamheden. Hierbij dienen de voorschriften en regels, die door 
de netwerkbeheerder (TenneT) zijn vastgesteld, te worden opgevolgd. 
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4.1.5 Verkeersmaatregelen 

De locatie is vanaf de openbare weg niet bereikbaar voor voertuigen breder dan 0,6 m. De aan- en afvoer 
van een directie- en schaftkeet, de hydraulische graafmachine en eventueel ander groot materiaal dient te 
worden aangevoerd via het water van De Tijnje per werkschip of ponton. Mogelijk dienen ter plaatse van 
de loskade tijdelijk voorzieningen te worden getroffen. Het een en ander dient overlegd te worden met de 
waterbeheerder (gemeente Leeuwarden).  
 

4.1.6 Veiligheidsmaatregelen 

De veiligheidsklassen voor wat betreft toxiciteit en brand- en explosiegevaar worden vastgesteld aan de 
hand van het CROW-publicatieblad 132 (Werken in of met verontreinigde grond en verontreinigd 
grondwater). Er wordt onderscheid gemaakt in toxiciteitsklassen (T-klassen) en brand- en explosieklassen 
(F-klassen). 
 
Op basis van de plaatselijk aangetoonde sterke verontreiniging met PAK is ter plaatse van de ontgraving 
veiligheidsklasse 3T van toepassing. Verder is op basis van enkele asbestspots de veiligheidsklasse  
bepaald, waaruit eveneens blijkt dat veiligheidsklasse 3T van toepassing is. Wij merken hierbij op dat voor 
deze concentratieberekeningen gebruik is gemaakt van asbestgaten, die aan weerszijden net buiten de 
contouren van de ontgraving vallen. Gezien de ligging van deze asbestgaten is het zeer aannemelijk dat 
ook binnen de ontgraving asbestconcentraties boven de hergebruiksnorm aanwezig zijn. 
 
De bepaling van de T&F-klassen is weergegeven in bijlage 6. Voor de te treffen veiligheidsmaatregelen 
verwijzen wij naar de voorschriften en maatregelen die zijn beschreven in CROW 132. 
 
Het verzorgen en handhaven van de maatregelen ten aanzien van de veiligheid en de gezondheid van de 
personen op het werk is de verantwoordelijkheid van de aannemer. De aannemer stelt voorafgaand aan de 
sanering een VGM-plan (veiligheid, gezondheid en milieu) op waarin de definitieve veiligheidsklassen en 
veiligheidsmaatregelen zijn opgenomen. 
 

4.2 Uitvoering grondsanering  

4.2.1 Inrichten werkterrein 

Op het werkterrein van de bodemsanering worden de schone en vuile terreingedeelten duidelijk 
gescheiden. Op de overgang (bij de ingang van de saneringslocatie) dienen was- en kleedvoorzieningen 
(deco-unit) voor het personeel en een borstel- of wasplaats voor het reinigen van materieel te worden 
ingericht. Tevens dient ruimte gereserveerd te worden voor een schaftkeet. 
 
Tijdens de saneringswerkzaamheden dient de locatie door middel van een degelijk hekwerk te worden 
afgesloten. Derden en onbevoegden mogen het werkterrein niet zonder nadrukkelijke instemming van de 
opdrachtgever en de uitvoerend aannemer betreden. De uitvoerend saneringsaannemer is te allen tijde 
verantwoordelijk voor de veiligheid binnen het werkterrein. 
 
Eventuele depots dienen ingericht te worden op een onderafdekking van LDPE-folie. De depots dienen aan 
het einde van de werkdag afgedekt te worden met folie. De terreininrichting dient te allen tijde in 
overeenstemming te zijn met CROW-publicatie 132 ‘Werken in of met verontreinigde grond’  
(zie paragraaf 4.1.6). 
 

4.2.2 Ontgraving 

De contouren van de ontgraving worden door de aannemer uitgezet. De totale hoeveelheid te ontgraven 
grond bedraagt naar schatting 7.000 m

3
. Hiervan is naar verwachting 3.775 m

3
 (6.795 ton) licht tot sterk 

verontreinigd met voornamelijk PAK en zware metalen en in mindere mate met minerale olie en zeer 
plaatselijk met asbest. Op basis van de resultaten van het onderzoek uit 2010 is ingeschat dat circa 25% 
van deze grond sterk verontreinigd is met gehalten boven de interventiewaarden. In het veld wordt op basis 
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van zintuiglijke waarnemingen een inschatting gemaakt van de milieuhygiënische kwaliteit van de 
vrijkomende grond. Op basis hiervan worden verschillende deelstromen onderscheiden op locatie 
(inrichten gronddepots). Na keuring van de grond worden de definitieve toepassingsmogelijkheden 
vastgesteld. Sterk verontreinigde en niet-toepasbare grond worden binnen de i-contour van het geval 
herschikt ter plaatse van de noordwestelijk en zuidoostelijk van de doorsteek op te hogen terreindelen.  
 
De overige te ontgraven grond betreft de originele ongeroerde en niet-verontreinigde klei-ondergrond met 
een geschat volume van 3.255 m

3
. Deze grond wordt toegepast als leeflaag van de herschikte 

verontreinigde grond (noordwestelijk en zuidoostelijk van de doorsteek gelegen terreindelen). De 
bovenstaande hoeveelheden zijn voornamelijk gebaseerd op de verontreinigingssituatie en berekeningen 
die zijn vastgesteld en beschreven in de rapportage van MUG Ingenieursbureau uit 2010. In tabel 4.1 is de 
grondbalans met de verwachte grondstromen opgenomen. 
 
De gehele ontgraving wordt milieukundig begeleid. Als uitgangspunt geldt dat alle ongeroerde originele 
klei-ondergrond niet verontreinigd is.  
 
Tabel 4.1  Grondbalans 
 

Ontgraving Ontgraven Hergebruik op 
locatie 

Afvoeren 

m
3 

ton m
3 

ton m
3 

ton 

Grond > AW (licht tot sterk verontreinigd) 3.775 6.795 3.350 6.030 425 765 
Grond < AW (leeflaag, niet verontreinigd) 3.225 5.805 3.225 5.805   
       
Totalen 7.000 12.600 6.575 11.835 425 765 

 
Het ontgravingsplan is weergegeven in bijlage 2. 
 

4.2.3 Afvoer verontreinigde grond 

Een deel van de verontreinigde grond wordt afgevoerd naar een erkende verwerker. Hierbij dient de grond 
op locatie te worden overgeslagen in beunbakken of in een motorvrachtschip en vervolgens via het 
openbaar vaarwater van ‘De Tijnje’ te worden afgevoerd naar een verwerkingslocatie. Voor de overslag 
van de grond in beunbak of motorvrachtschip dienen specifieke maatregelen te worden getroffen ter 
voorkoming van morsen. De transportroute dient te worden bepaald in overeenstemming met de 
betreffende vaarwegbeheerder (gemeente Leeuwarden, provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en/of het 
rijk). 
 
Het transport wordt gecontroleerd aan de hand van begeleidingsbonnen. 
 

4.2.4 Aanvulgrond 

Er vindt geen aanvulling van grond plaats.  
 

4.3 Grondwater 

Omdat het grondwater ter plaatse van de toekomstige ontgraving niet verontreinigd is gebleken omvat dit 
deelsaneringsplan geen grondwatersanering. Voor ontgraving in den droge van de verontreinigde grond 
zijn echter wel grondwatermaatregelen noodzakelijk.  
 
Bekend is dat het gebied plaatselijk als zeer nat beschouwd kan worden. Op basis van het voorgaande 
onderzoek verwachten wij dat de grondwaterstand gemiddeld genomen 0,5 m-mv is. Ondanks de  
klei-ondergrond verwachten wij dat er met name bij ontgraving dieper dan 1,0 m-mv enige toestroming van 
grondwater optreed. Omdat de ontgravingen plaatselijk tot een diepte van circa 2,0 m-mv plaatsvinden, 
bestaat de mogelijkheid dat dit belemmeringen geeft voor de uitvoering van de ontgraving.  
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Om ontgraving in den droge mogelijk te maken, zal naar verwachting plaatselijk een open bronnering 
worden toegepast. Het waterbezwaar wordt geschat op enkele kubieke meters per dag. Indien ondieper 
toestroming van betekenis optreedt, moet in vakken worden ontgraven. 
 
Omdat er geen noemenswaardige verontreinigingen in het grondwater zijn aangetoond, is zuivering van 
het grondwater naar verwachting niet noodzakelijk. Voor de afvoer van eventueel verontreinigd grondwater 
bestaan de volgende mogelijkheden: 
1. lozing op de riolering op basis van een maatwerkvoorschrift (van gemeente Leeuwarden). Voor lozing 

op de riolering worden naar verwachting de normen uit het voormalige Lozingenbesluit Wvo 
bodemsanering en proefbronnering gehanteerd. Deze lozingsnormen zijn: minerale olie 100 mg/l, 
vluchtige aromaten 100 µg/l, PAK 50 µg/l, naftaleen 40 µg/l; 

2. lozing op de De Tijnje of De Kurkemeer. De Tijnje betreft aangewezen oppervlaktewater, dat wil zeggen 
dat het geen bijzondere bescherming geniet. Voor lozing is een melding in het kader van de Waterwet 
noodzakelijk. Voor de lozing op de De Tijnje gelden de normen uit het Besluit lozen buiten inrichtingen. 
Deze lozingsnormen zijn: minerale olie 500 µg/l, vluchtige aromaten 50 µg/l, PAK 1 µg/l, naftaleen  
0,2 µg/l.  
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5 Milieukundige begeleiding 

5.1 Inleiding 

Bij de uitvoering van de milieukundige begeleiding wordt de beoordelingsrichtlijn ‘Milieukundige begeleiding 
van (water)bodemsaneringen, ingrepen in de waterbodem en nazorg’ (BRL SIKB 6000) en het 
bijbehorende protocol ‘Milieukundige begeleiding landbodemsanering met conventionele methoden en 
nazorg’ (protocol 6001) aangehouden. Gedurende de werkzaamheden ten behoeve van de sanering is de 
begeleiding in handen van een milieukundig begeleider en directievoerder. In de volgende paragraaf 
worden de taken van de milieukundig begeleider verder toegelicht. 
 

5.2 Taken milieukundig begeleider 

De taken van de milieukundig begeleider omvatten de milieukundige processturing en de milieukundige 
verificatie. De milieukundig begeleider zal bij de graafwerkzaamheden ten behoeve van de bodemsanering 
op de locatie aanwezig zijn.  
 
Milieukundige processturing 
De milieukundige processturing bestaat uit: 
1. controle op naleving van de voor de sanering afgegeven vergunningen en ontheffingen; 
2. het scheiden van de verschillende deelgrondstromen; 
3. alle afwijkingen met betrekking tot de beschikking of het deelsaneringsplan aan de directie rapporteren; 
4. onvoorziene omstandigheden melden bij de directie en het bevoegd gezag; 
5. de verzamelde gegevens rapporteren; 
6. de verzamelde gegevens in een logboek en in rapportages bijhouden. Dit omvat onder andere het 

verzorgen van de registraties van de controlebemonsteringen, stagnaties, bijzonderheden en 
bevindingen met betrekking tot de samenwerking tussen de verschillende bij het werk betrokken 
partijen. 

 
Milieukundige verificatie 

De milieukundige verificatie bestaat uit: 
1. controleren of de sanering conform het onderhavige deelsaneringsplan wordt/is uitgevoerd; 
2. de resultaten van de sanering vastleggen; 
3. de gegevens en de resultaten in het saneringsevaluatierapport rapporteren; 
4. de toezichthouder tijdig op de hoogte stellen van kritische momenten tijdens de sanering; 
5. controle op de kwaliteit van het eventueel te lozen grondwater (effluent); 
6. vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit van de achterblijven bodem door middel van 

verificatiebemonstering van de grond; 
7. de gegevens en de resultaten in het saneringsevaluatierapport rapporteren. 
 
De milieukundig begeleider heeft een adviserende functie in relatie tot de directievoerder en de 
opdrachtgever. 
 

5.3 Verificatie 

Tijdens ontgraving van de grond worden op basis van zintuiglijke waarnemingen verschillende deelstromen 
onderscheiden en op locatie in depot geplaatst. Voorafgaand aan de toepassing worden de 
milieuhygiënische kwaliteit en de toepassingsmogelijkheden van de grond bepaald. De keuring van de 
grond vindt plaats conform de bodemsaneringsverordening gemeente Leeuwarden 2014. Hierbij geldt dat 
keuring niet volgens de AP04-richtlijnen wordt uitgevoerd, maar dat volstaan kan worden met een 
indicatieve keuring waarbij een monsternamestrategie van 2 x 50 grepen geldt. Van het verzamelde 
materiaal wordt per keuring één grondmonster ingezet op het standaardpakket voor grond en afhankelijk 
van de zintuiglijke waarnemingen op asbest. 
 
De milieukundige verificatie van de putbodem en -wanden vindt plaats conform het certificaat 
‘Milieukundige begeleiding van (water)bodemsaneringen, ingrepen in de waterbodem en nazorg’  
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(BRL SIKB 6000) en het bijbehorende protocol ‘Milieukundige begeleiding landbodemsanering met 
conventionele methoden en nazorg’ (protocol 6001).  
 
De eindbemonstering dient plaats te vinden als ware het een ‘niet-mobiele’ verontreiniging. Analyse zal 
plaatsvinden op de parameters van het standaardpakket voor grond (zware metalen, PAK, PCB’s en 
minerale olie). Dit betreft geen controle op het resultaten van de sanering, maar dit dient enkel ter 
vaststelling van de milieuhygiënische kwaliteit van de niet-ontgraven achterblijvende bodem. 
 
De toetsingen van de controlemonsters en de definitieve ontgravingsgrenzen worden geregistreerd en 
vastgelegd in het evaluatierapport.  
 

5.4 Evaluatie 

Na afloop van de werkzaamheden zal er een evaluatierapportage worden opgesteld. Deze rapportage zal 
bestaan uit de navolgende onderdelen: 
 
1) Inleiding: 

1. NAW-gegevens opdrachtgever;  
2. aanleiding en doel werkzaamheden;  
3. ligging locatie;  
4. type verontreiniging.  

 
2) Achtergrondinformatie: 

1. algemene gegevens omtrent de locatie; 
2. historische informatie en terreinbeschrijving; 
3. meer gedetailleerde verontreinigingssituatie; 
4. verwijzing naar het goedgekeurde deelsaneringsplan;  
5. vermelding van alle bij de sanering betrokken relevante partijen, inclusief NAW-gegevens en    
  contactpersonen (vermelden van de voor het project erkende (geregistreerde) medewerkers). 
 

3) Uitvoering van de sanering met daarin: 

1. definitie van het saneringsgeval, conform het deelsaneringsplan; 
2. definitie van de uitgangspunten; 
3. status en relevante data omtrent vergunningen, ontheffingen en meldingen; 
4. voorbereidende werkzaamheden voorafgaand aan de sanering, waaronder het bestek of de 

werkomschrijving; 
5. uitvoering algemeen met NAW-gegevens aannemer, milieukundige begeleiding en directie; 
6. uitvoering sanering met startdatum, chronologische beschrijving van de voorbereidende 

werkzaamheden, de werkzaamheden aangaande kabels en leidingen, de inrichting van (tijdelijke) 
depots, de chronologische opsomming van de hoofdwerkzaamheden, de vermelding van 
bijzonderheden (waaronder calamiteiten), problemen en oplossingen en de einddatum; 

7. revisiegegevens (inclusief controleresultaten) van alle maatregelen die in het belang van de 
bescherming van de bodem zijn getroffen.  

 
4) Bemonstering en analyseresultaten: 

1. analyseresultaten grond en eventueel grondwater;   
2. overige meetresultaten, waaronder de vermelding van overige metingen (PID, explosiemeter etc.) en  
  de invloed van de metingen op de veiligheidsklassen. 

 
5) Conclusies en aanbevelingen met daarin: 
 een omschrijving van de vastgestelde verontreinigingssituatie en de restrisico’s aangeven, inclusief de  

   gebruiksbeperkingen en de eventueel getroffen maatregelen die in stand gehouden moeten worden. 
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6 Nazorg 

Na afloop van de sanering blijven er plaatselijk sterke verontreinigingen in de grond achter en om die reden 
gelden na de sanering gebruiksbeperkingen voor de locatie. De achterblijvende verontreinigingen betreffen 
verontreinigingen met PAK en zware metalen en in mindere mate verontreinigingen met minerale olie en 
asbest. Bij het gebruik van en een eventuele transactie van (delen van) de locatie dienen de beperkingen 
in het gebruik van de locatie in acht te worden genomen en dient dit gecommuniceerd te worden.  
 
Vooralsnog dient rekening te worden gehouden met de volgende gebruiksbeperkingen: 
1. De verontreiniging blijft geregistreerd bij het Kadaster. 
2. Activiteiten waarbij de verontreiniging wordt verplaatst of verminderd, worden beschouwd als een 

(deel)sanering. De eigenaar of initiatiefnemer dient voor deze werkzaamheden een 
(deel)deelsaneringsplan te laten goedkeuren door het bevoegd gezag of een BUS-procedure uit te 
voeren. 

3. Indien het bodemgebruik ter plaatse van de infrastructuur in de toekomst wordt gewijzigd in een 
gevoeliger gebruiksvorm, zijn er mogelijk aanvullende saneringsmaatregelen noodzakelijk om 
blootstelling te voorkomen. De kosten voor deze maatregelen zijn voor de initiatiefnemer van de 
verandering van het bodemgebruik. Toekomstige wijzigingen in het bodemgebruik dienen gemeld te 
worden bij het bevoegd gezag. 

4. De aangebrachte leef-/afdeklaag (noordwestelijk en zuidoostelijk van de doorsteek) dient in stand te 
worden gehouden.  

 
Tijdens en na afloop van de voorgenomen saneringsmaatregelen zal de eindsituatie worden vastgesteld en 
wordt de noodzakelijke nazorg of worden eventuele aanvullende saneringsmaatregelen met het bevoegd 
gezag afgestemd. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 1 Situatietekening 
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Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen
 
Betreft: LEEUWARDEN  K  265 22-6-2016
 Wilaarderburen 8  8924 JK LEEUWARDEN 12:46:29
Uw referentie: 55141916
Toestandsdatum: 21-6-2016

Kadastraal object
 Kadastrale aanduiding: LEEUWARDEN K 265
 Grootte: 8 ha 94 a 85 ca
 Coördinaten: 184748-579562
 Omschrijving kadastraal object: WONEN TERREIN (NIEUWBOUW BEDRIJVIGHEID
 Locatie: Wilaarderburen  8   
 8924 JK  LEEUWARDEN
 Ontstaan op: 22-8-1988
 
 
Publiekrechtelijke beperkingen
 Melding, bevel, beschikking of vordering Wet bodembescherming
 Ontleend aan: 458 datum in werking 2-2-2011
 (Gegevens conform de gemeentelijke beperkingenregistratie)
 Betrokken bestuursorgaan, de gemeente: Leeuwarden
 
 

Gerechtigde
EIGENDOM

 Gemeente Leeuwarden
 Oldehoofsterkerkhof  2   
 8911 DH  LEEUWARDEN
 Postadres: Postbus: 21000
 8900 JA  LEEUWARDEN
 Zetel: LEEUWARDEN
 KvK-nummer: 59734817 (Bron: Handelsregister)
 Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het KvK-nummer.
 
 Recht ontleend aan: 84  LWD00/65959     d.d. 22-8-1988 
 Eerst genoemde object in

brondocument:
LEEUWARDEN  K  265

 Brondocumenten mogelijk van
belang:

HYP4  3193/71  reeks LEEUWARDEN  

Nog niet (volledig) verwerkte brondocumenten:
 HYP4  68496/22      d.d. 21-6-2016 
 HYP4  68469/165      d.d. 20-6-2016 
 HYP4  68469/164      d.d. 20-6-2016 
 HYP4  68469/113      d.d. 17-6-2016 
 HYP4  68469/107      d.d. 17-6-2016 
 HYP4  68440/175      d.d. 15-6-2016 
 HYP4  68440/110      d.d. 15-6-2016 
 

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LWD00&sectie=K&perceelnummer=265&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=LA
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=35778367&subjectnummer=4600011685&voornaam=&voorvoegsel=&naam=Gemeente Leeuwarden&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=LA
http://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=59734817
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=3193&nummer=71&reeks=LWD&z=HYPERLINK STUK&bewcode=LA
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68496&nummer=22&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68469&nummer=165&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68469&nummer=164&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68469&nummer=113&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68469&nummer=107&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68440&nummer=175&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68440&nummer=110&z=HYPERLINK STUK
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Betreft: LEEUWARDEN  K  265 22-6-2016
 Wilaarderburen 8  8924 JK LEEUWARDEN 12:46:29
Uw referentie: 55141916
Toestandsdatum: 21-6-2016

Gerechtigde
ZAKELIJK RECHT ALS BEDOELD IN ART.5,LID 3,ONDER B,VAN DE
BELEMMERINGENWET PRIVAATRECHT

 Gasunie Grid Services B.V.
 Concourslaan  17   
 9727 KC  GRONINGEN
 Postadres: Postbus: 181
 9700 AD  GRONINGEN
 Zetel: GRONINGEN
 KvK-nummer: 64034798 (Bron: Handelsregister)
 Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het KvK-nummer.
 
 Recht ontleend aan: HYP4  68083/26      d.d. 12-4-2016 
 OORSPRONKELIJK GEVESTIGD BIJ 4 03193 00071 LWD
 

Gerechtigde
OPSTALRECHT NUTSVOORZIENINGEN OP GEDEELTE VAN PERCEEL

 Nadine Netwerk B.V.
 Utrechtseweg  310   
 6812 AR  ARNHEM
 Zetel: ARNHEM
 KvK-nummer: 09185907 (Bron: Handelsregister)
 Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het KvK-nummer.
 
 Recht ontleend aan: HYP4  65434/171      d.d. 23-12-2014 
 OORSPRONKELIJK GEVESTIGD BIJ: 3482/49
 

Gerechtigde
OPSTALRECHT NUTSVOORZIENINGEN OP GEDEELTE VAN PERCEEL

 Nadine Netwerk B.V.
 Utrechtseweg  310   
 6812 AR  ARNHEM
 Zetel: ARNHEM
 KvK-nummer: 09185907 (Bron: Handelsregister)
 Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het KvK-nummer.
 
 Recht ontleend aan: HYP4  65434/171      d.d. 23-12-2014 
 OORSPRONKELIJK GEVESTIGD BIJ: 3503/22

Einde overzicht

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

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=483379008&subjectnummer=4606219975&voornaam=&voorvoegsel=&naam=Gasunie Grid Services B.V.&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=LA
http://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=64034798
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68083&nummer=26&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=310236298&subjectnummer=4605656094&voornaam=&voorvoegsel=&naam=Nadine Netwerk B.V.&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=LA
http://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=09185907
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=65434&nummer=171&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=310236298&subjectnummer=4605656094&voornaam=&voorvoegsel=&naam=Nadine Netwerk B.V.&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=LA
http://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=09185907
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=65434&nummer=171&z=HYPERLINK STUK
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Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen
 
Betreft: LEEUWARDEN  K  4191 16-6-2016
 Kurkemeerstraat  LEEUWARDEN 16:33:16
Uw referentie: 55141916
Toestandsdatum: 15-6-2016

Kadastraal object
 Kadastrale aanduiding: LEEUWARDEN K 4191
 Grootte: 1 ha 36 a 83 ca
 Coördinaten: 184630-579684
 Omschrijving kadastraal object: WATER
 Locatie: Kurkemeerstraat     
 LEEUWARDEN
 Ontstaan op: 18-2-1998
 
 Ontstaan uit: LEEUWARDEN K 3423 gedeeltelijk
 LEEUWARDEN K 2465
 LEEUWARDEN K 1854
 
 
Publiekrechtelijke beperkingen
 Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de

Basisregistratie Kadaster.
 

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LWD00&sectie=K&perceelnummer=4191&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=LA
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LWD00&sectie=K&perceelnummer=3423&index_letter=D&index_nummer=2&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=LA
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LWD00&sectie=K&perceelnummer=2465&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=LA
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LWD00&sectie=K&perceelnummer=1854&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=LA
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Betreft: LEEUWARDEN  K  4191 16-6-2016
 Kurkemeerstraat  LEEUWARDEN 16:33:16
Uw referentie: 55141916
Toestandsdatum: 15-6-2016

Gerechtigde
EIGENDOM

 Gemeente Leeuwarden
 Oldehoofsterkerkhof  2   
 8911 DH  LEEUWARDEN
 Postadres: Postbus: 21000
 8900 JA  LEEUWARDEN
 Zetel: LEEUWARDEN
 KvK-nummer: 59734817 (Bron: Handelsregister)
 Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het KvK-nummer.
 
 Recht ontleend aan: 84  LWD00/65897     d.d. 12-9-1988 
 Eerst genoemde object in

brondocument:
LEEUWARDEN  K  1346

 Recht ontleend aan: 84  LWD00/65958     d.d. 12-9-1988 
 Eerst genoemde object in

brondocument:
LEEUWARDEN  K  266

 Recht ontleend aan: HYP4  5178/49  reeks LEEUWARDEN  
 Eerst genoemde object in

brondocument:
LEEUWARDEN  K  223 gedeeltelijk

 Recht ontleend aan: HYP4  4819/7  reeks LEEUWARDEN  
 Eerst genoemde object in

brondocument:
LEEUWARDEN  K  227

 Recht ontleend aan: HYP4  5221/45  reeks LEEUWARDEN  
 Eerst genoemde object in

brondocument:
LEEUWARDEN  K  224 gedeeltelijk

 Brondocumenten mogelijk van
belang:

HYP4  3193/71  reeks LEEUWARDEN  

 LBD  749     d.d. 22-10-1990 
Nog niet (volledig) verwerkte brondocumenten:
 HYP4  68440/175      d.d. 15-6-2016 
 HYP4  68440/110      d.d. 15-6-2016 
 HYP4  68440/99      d.d. 14-6-2016 
 HYP4  68440/10      d.d. 13-6-2016 
 HYP4  68421/116      d.d. 10-6-2016 
 HYP4  68412/174      d.d. 10-6-2016 
 HYP4  68412/173      d.d. 10-6-2016 
 HYP4  68412/159      d.d. 10-6-2016 
 HYP4  68412/158      d.d. 10-6-2016 
 HYP4  68412/157      d.d. 10-6-2016 
 (Er zijn meer niet (volledig) verwerkte brondocumenten)
 

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=35778367&subjectnummer=4600011685&voornaam=&voorvoegsel=&naam=Gemeente Leeuwarden&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=LA
http://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=59734817
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=5178&nummer=49&reeks=LWD&z=HYPERLINK STUK&bewcode=LA
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=4819&nummer=7&reeks=LWD&z=HYPERLINK STUK&bewcode=LA
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=5221&nummer=45&reeks=LWD&z=HYPERLINK STUK&bewcode=LA
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=3193&nummer=71&reeks=LWD&z=HYPERLINK STUK&bewcode=LA
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68440&nummer=175&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68440&nummer=110&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68440&nummer=99&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68440&nummer=10&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68421&nummer=116&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68412&nummer=174&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68412&nummer=173&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68412&nummer=159&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68412&nummer=158&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68412&nummer=157&z=HYPERLINK STUK
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Betreft: LEEUWARDEN  K  4191 16-6-2016
 Kurkemeerstraat  LEEUWARDEN 16:33:16
Uw referentie: 55141916
Toestandsdatum: 15-6-2016

Gerechtigde
ZAKELIJK RECHT ALS BEDOELD IN ART.5,LID 3,ONDER B, VAN DE
BELEMM. WET PRIVAATR OP GED. VAN PERCEEL

 Gasunie Grid Services B.V.
 Concourslaan  17   
 9727 KC  GRONINGEN
 Postadres: Postbus: 181
 9700 AD  GRONINGEN
 Zetel: GRONINGEN
 KvK-nummer: 64034798 (Bron: Handelsregister)
 Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het KvK-nummer.
 
 Recht ontleend aan: HYP4  68083/26      d.d. 12-4-2016 
 OORSPRONKELIJK GEVESTIGD BIJ 4 03193 00071 LWD
 

Gerechtigde
OPSTALRECHT NUTSVOORZIENINGEN OP GEDEELTE VAN PERCEEL

 Nadine Netwerk B.V.
 Utrechtseweg  310   
 6812 AR  ARNHEM
 Zetel: ARNHEM
 KvK-nummer: 09185907 (Bron: Handelsregister)
 Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het KvK-nummer.
 
 Recht ontleend aan: HYP4  65434/171      d.d. 23-12-2014 
 OORSPRONKELIJK GEVESTIGD BIJ: 4287/19

Einde overzicht

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

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=483379008&subjectnummer=4606219975&voornaam=&voorvoegsel=&naam=Gasunie Grid Services B.V.&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=LA
http://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=64034798
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68083&nummer=26&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=310236298&subjectnummer=4605656094&voornaam=&voorvoegsel=&naam=Nadine Netwerk B.V.&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=LA
http://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=09185907
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=65434&nummer=171&z=HYPERLINK STUK


Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: 55141916

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 16 juni 2016
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

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

Schaal 1:4000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LWD00&sectie=K&perceelnummer=111&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LWD00&sectie=K&perceelnummer=2225&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
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https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LWD00&sectie=K&perceelnummer=6156&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LWD00&sectie=K&perceelnummer=6155&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LWD00&sectie=G&perceelnummer=18133&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LWD00&sectie=G&perceelnummer=15888&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LWD00&sectie=G&perceelnummer=13599&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LWD00&sectie=G&perceelnummer=10873&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LWD00&sectie=G&perceelnummer=10881&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LWD00&sectie=K&perceelnummer=5668&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LWD00&sectie=K&perceelnummer=1091&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LWD00&sectie=K&perceelnummer=1086&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LWD00&sectie=K&perceelnummer=2093&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LWD00&sectie=K&perceelnummer=2517&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LWD00&sectie=K&perceelnummer=6666&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LWD00&sectie=K&perceelnummer=6562&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LWD00&sectie=K&perceelnummer=1855&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
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https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LWD00&sectie=G&perceelnummer=16217&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LWD00&sectie=K&perceelnummer=5231&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LWD00&sectie=K&perceelnummer=6321&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LWD00&sectie=K&perceelnummer=5662&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LWD00&sectie=K&perceelnummer=5230&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LWD00&sectie=G&perceelnummer=18055&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LWD00&sectie=K&perceelnummer=1093&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LWD00&sectie=K&perceelnummer=2085&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LWD00&sectie=K&perceelnummer=1088&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LWD00&sectie=K&perceelnummer=117&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LWD00&sectie=K&perceelnummer=5659&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LWD00&sectie=K&perceelnummer=5147&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LWD00&sectie=K&perceelnummer=104&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LWD00&sectie=K&perceelnummer=6574&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LWD00&sectie=K&perceelnummer=6137&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LWD00&sectie=K&perceelnummer=6138&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LWD00&sectie=K&perceelnummer=4373&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LWD00&sectie=K&perceelnummer=6151&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LWD00&sectie=K&perceelnummer=6153&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LWD00&sectie=G&perceelnummer=17328&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LWD00&sectie=G&perceelnummer=17329&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LWD00&sectie=G&perceelnummer=11410&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LWD00&sectie=G&perceelnummer=10872&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LWD00&sectie=G&perceelnummer=10874&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LWD00&sectie=G&perceelnummer=16218&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LWD00&sectie=K&perceelnummer=6756&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LWD00&sectie=K&perceelnummer=5993&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LWD00&sectie=K&perceelnummer=5229&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LWD00&sectie=K&perceelnummer=5587&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LWD00&sectie=G&perceelnummer=18256&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LWD00&sectie=G&perceelnummer=18257&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LWD00&sectie=K&perceelnummer=4186&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LWD00&sectie=K&perceelnummer=4191&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LWD00&sectie=K&perceelnummer=1345&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LWD00&sectie=K&perceelnummer=1806&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LWD00&sectie=K&perceelnummer=437&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LWD00&sectie=K&perceelnummer=801&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LWD00&sectie=K&perceelnummer=2091&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LWD00&sectie=K&perceelnummer=2092&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 5 Onderzoeksrapporten 
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1 Inleiding 

In opdracht van provincie Fryslân heeft MUG Ingenieursbureau een verkennend waterbodemonderzoek 
uitgevoerd ter plaatse van een deel van De Kurkemeer te Leeuwarden. 
 
Aanleiding en doelstelling 
De aanleiding tot de uitvoering van het waterbodemonderzoek wordt gevormd door de voorgenomen 
realisatie van een doorsteek voor de recreatievaart ('Doorsteek Schilkampen/De Kurkemeer'). Hierbij dient 
een deel van ‘De Kurkemeer’ te worden gebaggerd. Doelstelling is het bepalen van de milieuhygiënische 
kwaliteit en toepassingsmogelijkheden van de vrijkomende baggerspecie. Door middel van een  
DTM-meting is eveneens de hoeveelheid slib vastgesteld. 
 
Kwaliteit 
MUG Ingenieursbureau verklaart hierbij geen juridische relatie te hebben met (de bedrijfsorganisatie van) 
de eigenaar van de onderzoekslocatie en/of de opdrachtgever van het bodemonderzoek. 
MUG Ingenieursbureau heeft het bodemonderzoek als onafhankelijke organisatie uitgevoerd. 
 
De werkzaamheden zijn uitgevoerd conform en onder certificaat van de nu geldende BRL SIKB 2000 en 
het bijbehorende protocol 2003. MUG Ingenieursbureau is gecertificeerd voor het procescertificaat 
’Veldwerk bij milieuhygiënisch (water)bodemonderzoek’ en staat geregistreerd als Kwalibo-erkend bedrijf 
(erkend bodemintermediair). 
 
In de onderhavige rapportage wordt verslag gedaan van de uitgevoerde werkzaamheden, de resultaten en 
de hieraan te verbinden conclusies van de uitgevoerde onderzoeken. 
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2 Vooronderzoek en locatiegegevens 

2.1 Algemeen 

In het kader van het vooronderzoek wordt opgemerkt dat is volstaan met de door de opdrachtgever 
verstrekte gegevens. 
 

2.2 Locatiegegevens 

Het te onderzoeken deel van de waterbodem betreft het deel van De Kurkemeer ter hoogte van de 
toekomstige doorsteek. Het onderzoek heeft zich gericht op de kwaliteit van de waterbodem vanaf de 
zuidelijk gelegen oever tot het midden van De Kurkemeer. In verband met het mogelijk nog verschuiven 
van het tracé van de doorsteek is een iets groter onderzoeksgebied onderzocht. De totale lengte van het 
onderzoekstracé bedraagt hiermee circa 100 m.    
 
In bijlage 1 is de globale topografische situering van de onderzoekslocatie opgenomen. In bijlage 2 is een 
overzicht van de onderzoekslocatie weergegeven. De kadastrale gegevens zijn opgenomen als bijlage 3.  
 

2.3 Historische gegevens en bodeminformatie 

Bekend is dat delen van de waterbodem van De Kurkemeer in 1992 zijn onderzocht door 
onderzoeksbureau DHV. Wij beschikken niet over deze gegevens. 
 
Wel is een deel van De Kurkemeer in 2010 door ons bureau onderzocht (MUG Ingenieursbureau kenmerk 
50178509, van 26 maart 2010). Uit de resultaten blijkt dat de waterbodem matig tot sterk verontreinigd is 
met PAK en licht verontreinigd met zware metalen en minerale olie. 
 
Verder is er geen informatie bekend over lozingspunten in de directe nabijheid van de onderzoekslocatie. 
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3 Uitvoering van het onderzoek 

3.1 Onderzoeksstrategie 

Het verkennend waterbodemonderzoek is uitgevoerd conform de onderzoeksstrategie voor ‘Overig water, 
lintvormig, normale onderzoeksinspanning’ (OLN), volgens NEN 5720. Als aanvulling op deze strategie is 
de waterbodem ingedeeld in twee monstervakken van gelijke lengte. Hiermee is meer inzicht verkregen in 
de milieuhygiënische kwaliteit van de waterbodem. Ter plaatse van beide monstervakken is zowel het slib 
als de onderliggende waterbodem bemonsterd. 
 

3.2 Uitgevoerde veld- en laboratoriumwerkzaamheden 

Op 27 mei 2016 zijn de veldwerkzaamheden uitgevoerd. De werkzaamheden zijn uitgevoerd door een 
gekwalificeerd medewerker van MUG Ingenieursbureau voor protocol 2003, de heer J. Veldkamp. Omdat 
de werkzaamheden zijn uitgevoerd vanuit een boot is assistentie verricht door een milieukundig 
medewerker. Tijdens de uitvoering van het waterbodemonderzoek zijn gelijktijdig peilingen verricht met 
behulp van GPS. Dit ter plaatsbepaling van de steken en vaststelling van de hoeveelheid slib ter plaatse 
van het onderzoeksgebied.  
 
Per slibmonstervak zijn tien steken (deelmonsters) in de waterbodem verricht. De steken zijn doorgezet tot 
minimaal 0,5 m

1
 in de vaste bodem (onder de sliblaag). De deelmonsters zijn verzameld met behulp van 

een zuigerboor. Tijdens het verzamelen van de deelmonsters is per steek de slibdikte bepaald. Per steek 
zijn twee deelmonsters verzameld: één van het slib en één van de onderliggende vaste bodem. In het 
laboratorium is van de verzamelde deelmonsters van het slib per slibmonstervak een mengmonster 
samengesteld. De monsters van de onderliggende vaste bodem zijn in het veld samengesteld. Alle 
mengmonsters (totaal 4 stuks) zijn geanalyseerd op de parameters van het waterbodempakket regionaal. 
 
In de onderstaande tabel 3.1 is een overzicht weergegeven van de uit te voeren veld- en 
laboratoriumwerkzaamheden. 
 
Tabel 3.1  Overzicht veld- en laboratoriumwerkzaamheden 

Vaknr. Oppervlakte (m
1
) Aantal steken Analyses waterbodem 

1 Ca. 200 m
2
 10 1 x wb-regionaal op slib  

1 x wb-regionaal op vaste bodem 
2 Ca. 200 m

2
 10 1 x wb-regionaal op slib  

1 x wb-regionaal op vaste bodem 

Waterbodempakket regionaal: zware metalen (9), minerale olie, PAK (10 VROM), PCB (7, som) 

 
De situering van de slibsteken is weergegeven op de overzichtstekening die is bijgevoegd als bijlage 2. De 
monsterneming en uitgevoerde analyses staan beschreven in paragraaf 3.3. 
 

3.3 Monsterneming en analyses 

Tijdens de uitvoering van het veldwerk is ter plaatse van beide slibmonstervakken slib aangetroffen. Per 
vak is zowel een mengmonster van het slib als van de vaste bodem samengesteld en onderzocht op het 
waterbodempakket regionaal.  
 
Ter plaatse van de monstervakken 3 en 4 zijn vanwege verschillende ondergronden twee monsters van de 
vaste bodem samengesteld en geanalyseerd. De monsterneming heeft plaatsgevonden vanuit een boot 
met behulp van een zuigerboor. De mengmonsters van het slib zijn in het laboratorium samengesteld van 
de verzamelde deelmonsters. De mengmonsters van de vaste bodem zijn in het veld samengesteld. 
 
De waterbodemmonsters (4 stuks) zijn in het laboratorium voorbehandeld conform de richtlijnen van 
AS3000. De analyses zijn uitgevoerd door het door de Raad van Accreditatie geaccrediteerde 
testlaboratorium van Eurofins Omegam te Amsterdam. Het analysecertificaat is opgenomen in bijlage 5. 
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4 Onderzoeksresultaten 

4.1 Waterbodemprofiel en zintuiglijke waarnemingen 

Naar aanleiding van de monsterneming en peilingen wordt het gemiddelde waterbodemprofiel als volgt 
samengevat: 
- 0,0-1,1 m-waterpeil: water; 
- 1,1-2,1 m-waterpeil: matig vast, matig kleiig slib; 
- 2,1-2,6 m-waterpeil: veen. 
 
Globaal zijn aan de rand van de zuidoever lichte hoeveelheden baksteenpuin in het slib aanwezig (0-5%). 
Ter plaatse van slibsteek 07 is grof puin aanwezig op de aanwezige sliblaag. Ter plaatse van de overige 
slibsteken en in de vaste bodem zijn geen bijmengingen aanwezig. Er zijn geen asbestverdachte 
materialen aangetroffen. Tijdens de uitvoering van het onderzoek is gebleken dat ter plaatse van de oever 
veel grof puin aanwezig is. Verder zijn er restanten van een voormalige steiger in het water aanwezig. Dit 
betreft een constructie van hout. 
 
Een gedetailleerde beschrijving van de waterdieptes en het waterbodemprofiel met zintuiglijke 
waarnemingen is per steek weergegeven in de waterbodemprofielen die zijn opgenomen in bijlage 4. 
 

4.2 Toetsingskader waterbodem 

Voor de verwerking van vrijkomende baggerspecie bij baggerwerkzaamheden bestaat er, conform de 
Regeling bodemkwaliteit, een viertal toetsingskaders. In de onderstaande figuur is de samenhang 
schematisch weergegeven. 
 

1. Toepassen van baggerspecie (na 
indrogen/rijpen) in een nuttige toepassing 
op landbodem, verspreiden van 
baggerspecie op het aangrenzende 
perceel; 

 
2. Toepassen van baggerspecie (na 

indrogen/rijpen) in een nuttige toepassing in 
oppervlaktewater, verspreiden van 
baggerspecie in oppervlaktewater; 

 
3. Verspreiden van baggerspecie op het 

aangrenzende perceel; 
 
 
 
 
4. Verspreiden van baggerspecie in 

oppervlaktewater. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Indien de gemeten gehalten in de baggerspecie de achtergrondwaarden (AW2000) niet overschrijden, is 
de baggerspecie vrij verspreidbaar of toepasbaar in oppervlaktewater en altijd verspreidbaar of toepasbaar 
op landbodem. 
 
Indien één of meer stoffen de achtergrondwaarde (AW2000) overschrijden, dan worden de gehalten aan 
zware metalen (cadmium, barium, kobalt en molybdeen) en minerale olie alsmede de percentages aan 
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metalen (<50%) en organische stof (<20%) beoordeeld met behulp van msPAF, om de verspreidbaarheid 
van de baggerspecie op het aangrenzende perceel te beoordelen. Indien de baggerspecie als 
verspreidbaar wordt beoordeeld, geldt voor de eigenaar van het aangrenzende perceel een 
ontvangstplicht. 
 
Voor het verspreiden van baggerspecie in oppervlaktewater en het toepassen van baggerspecie in 
oppervlaktewater of op landbodem vormen de interventiewaarden voor waterbodem respectievelijk de 
interventiewaarden voor landbodem de bovengrens. Indien deze grens wordt overschreden, is verspreiding 
of toepassing niet mogelijk.  
 
Liggen alle gehalten tussen de AW2000 en de desbetreffende interventiewaarde, dan wordt voor 
toepassing in oppervlaktewater onderscheid gemaakt tussen klasse A en klasse B. Voor toepassing op 
landbodems wordt onderscheid gemaakt tussen klasse wonen en klasse industrie. Daarbij is ruimte gelaten 
voor lokale overheden (gemeenten en waterschappen) om lokale maximale waarden vast te stellen die 
afwijken van de klassegrenzen in het generieke kader. Deze mogen tevens de interventiewaarden 
overschrijden indien via een risicoafweging is vastgesteld dat het sanerings-criterium niet wordt 
overschreden. Voor de toepassing van baggerspecie in grootschalige bodemtoepassingen geldt naast de 
beoordeling aan de interventiewaarden voor waterbodem of landbodem tevens de toetsing aan de 
maximale emissiewaarden. 
 

4.3 Analyseresultaten 

De analyseresultaten van de waterbodem zijn getoetst aan de normwaarden voor baggerspecie conform 
de Regeling bodemkwaliteit. Hierbij wordt getoetst aan een viertal toetsingskaders: 
1. Verspreiden van baggerspecie op aangrenzend perceel. 
2. Verspreiden van baggerspecie in oppervlaktewater. 
3. Toepassen van baggerspecie in oppervlaktewater (toepassen op waterbodem). 
4. Toepassen van baggerspecie op landbodem (al dan niet in een grootschalige toepassing). 
 
Een overzicht van de toetsing en de bijbehorende beoordelingen is weergegeven in de navolgende tabel 
4.1. 
 
Tabel 4.1  Overzicht toetsingsoordeel 

 
Het analysecertificaat is bijgevoegd als bijlage 5. De toetsingsresultaten zijn opgenomen als bijlage 6. 
 

4.4 Hoeveelheidsbepaling slib 

Ter bepaling van de hoeveelheid slib ter plaatse van het onderzochte deel van de waterbodem is een 
DTM-meting verricht. Hierbij zijn peilingen verricht met behulp van GPS in een raster van globaal 5m x 5m.  
Deze meetwerkzaamheden zijn gelijktijdig met de werkzaamheden voor het verkennend 
waterbodemonderzoek verricht. Per meetpunt van de waterbodem zijn de volgende hoogtes gemeten: 
- bovenkant slib; 
- onderkant slib. 
 
Verder is de waterhoogte ingemeten ten opzichte van NAP. 
 

Vaknr. Monster Verspreiden Toepassen 

oppervlaktewater aangrenzend 
perceel 

oppervlaktewater landbodem GBT
1
 

1 Vak 1 slib Niet verspreidbaar Verspreidbaar Klasse B Niet toepasbaar Ja
2
 

 Vak 1 vaste bodem Verspreidbaar Verspreidbaar Klasse A Industrie Ja 
2 Vak 2 slib Niet verspreidbaar Verspreidbaar Klasse B Niet toepasbaar Ja

2
 

 Vak 2 vaste bodem Verspreidbaar Verspreidbaar Klasse A Niet toepasbaar Ja
2
 

1. Toepassing op landbodem in grootschalige toepassing conform Besluit bodemkwaliteit 
2. Niet toepasbaar op basis van minerale olie; op basis van de Vrijstellingsregeling baggerspecie wel als ‘industrie’ 
    toepasbaar in een grootschalige toepassing 
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De meetwerkzaamheden zijn verricht met een peilstok met een geperforeerde voet en een  
Leica Total Station met gps (standaardafwijking <1 cm). 
 
Op basis van de metingen is een slibhoeveelheidsberekening gemaakt. Hieruit blijk dat binnen het 
onderzochte deel van de waterbodem circa 275 m

3
 slib aanwezig is.  

 
De locaties van de slibsteken en de hoeveelheidberekening zijn weergegeven op de als bijlage 2 
bijgevoegde tekeningen. 
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5 Samenvatting, conclusie en aanbevelingen 

In opdracht van provincie Fryslân heeft MUG Ingenieursbureau een verkennend waterbodemonderzoek 
uitgevoerd ter plaatse van een deel van De Kurkemeer te Leeuwarden. 
 
Aanleiding en doelstelling 
De aanleiding tot de uitvoering van het waterbodemonderzoek wordt gevormd door de voorgenomen 
realisatie van een doorsteek voor de recreatievaart ('Doorsteek Schilkampen/De Kurkemeer'). Hierbij dient 
een deel van ‘De Kurkemeer’ te worden gebaggerd. Doelstelling is het bepalen van de milieuhygiënische 
kwaliteit en de toepassingsmogelijkheden van de vrijkomende baggerspecie. Door middel van een  
DTM-meting is eveneens de hoeveelheid slib vastgesteld. 
 
Resultaten waterbodemonderzoek en DTM-meting 
Uit de resultaten van het waterbodemonderzoek blijkt het volgende gemiddelde waterbodemprofiel 
aanwezig te zijn: 
- 0,0-1,1 m-waterpeil: water; 
- 1,1-2,1 m-waterpeil: matig vast, matig kleiig slib; 
- 2,1-2,6 m-waterpeil: veen. 
 
Globaal zijn aan de rand van de zuidoever lichte hoeveelheden baksteenpuin in het slib aanwezig (0-5%). 
Ter plaatse van slibsteek 07 is grof puin aanwezig op de aanwezige sliblaag. Ter plaatse van de overige 
slibsteken en in de vaste bodem zijn geen bijmengingen aanwezig. Er zijn geen asbestverdachte 
materialen aangetroffen. Tijdens de uitvoering van het onderzoek is gebleken dat ter plaatse van de oever 
veel grof puin aanwezig is. Verder zijn er restanten van een voormalige steiger in het water aanwezig. Dit 
betreft een constructie van hout. 
 
De getoetste analyseresultaten zijn samengevat in onderstaande tabel 5.1. 
 
Tabel 5.1  Overzicht toetsingsoordeel 

 

Uit de hoeveelheidsberekening van het slib blijkt dat binnen het onderzoeksgebied circa 275 m
3
 slib 

aanwezig is. 
 

Conclusie en aanbevelingen 
Zowel het slib als de vaste bodem van beide vakken is verspreidbaar op het aangrenzend perceel. Het slib 
ter plaatse van beide vakken is niet verspreidbaar in oppervlaktewater, de vaste bodem van beide vakken 
is wel verspreidbaar in oppervlaktewater. Het slib ter plaatse van beide vakken is verder toepasbaar als 
klasse B in oppervlaktewater, de vaste bodem is toepasbaar als klasse A. Verder is het slib ter plaatse van 
beide vakken en de vaste bodem van vak 2 niet toepasbaar op landbodem. De vaste bodem van vak 1 is 
als klasse industrie toepasbaar op landbodem. Tot slot wordt vermeld dat zowel het slib als de vaste 
bodem wel toepasbaar is op landbodem indien deze wordt toegepast in een grootschalige basistoepassing 
(GBT) als zijnde kwaliteitsklasse industrie. 
 
Wij adviseren daar waar het technisch en ruimtelijk mogelijk is de vrijkomende baggerspecie te verspreiden 
over het aangrenzend perceel. Daar waar dat niet mogelijk of wenselijk is, adviseren wij de bagger af te 
voeren (naar een erkend verwerker) voor hergebruik elders. Er dient rekening te worden gehouden met 
circa 275 m

3
 vrijkomend slib. 

 

Vaknr. Monster Verspreiden Toepassen 

oppervlaktewater aangrenzend 
perceel 

oppervlaktewater landbodem GBT
1
 

1 Vak 1 slib Niet verspreidbaar Verspreidbaar Klasse B Niet toepasbaar Ja
2
 

 Vak 1 vaste bodem Verspreidbaar Verspreidbaar Klasse A Industrie Ja 
2 Vak 2 slib Niet verspreidbaar Verspreidbaar Klasse B Niet toepasbaar Ja

2
 

 Vak 2 vaste bodem Verspreidbaar Verspreidbaar Klasse A Niet toepasbaar Ja
2
 

1. Toepassing op landbodem in grootschalige toepassing conform Besluit bodemkwaliteit 
2. Niet toepasbaar op basis van minerale olie; op basis van de Vrijstellingsregeling baggerspecie wel als ‘industrie’ 
    toepasbaar in een grootschalige toepassing 
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Hergebruik van baggerspecie dient vijf werkdagen van te voren te worden gemeld bij het bevoegd gezag 
via het Meldpunt bodemkwaliteit (https://meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl). Het bevoegd gezag is 
veelal de gemeente waarbinnen de baggerspecie wordt toegepast of in het geval van toepassing in 
oppervlaktewater of oevers het betreffende waterschap of Rijkswaterstaat. Voor toepassing van vrijkomend 
slib in oppervlaktewater geldt veelal het desbetreffende waterschap of Rijkswaterstaat als het bevoegd 
gezag. Voor toepassing op landbodem geldt veelal de desbetreffende gemeente als bevoegd gezag. 
Toepassing van de baggerspecie elders dient voorafgaand aan de toepassing te worden gemeld bij het 
desbetreffende bevoegd gezag via het Meldpunt bodemkwaliteit  
(https://meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl). Ook tijdelijke opslag van baggerspecie dient hier te 
worden gemeld. Voor verspreiding van baggerspecie over het aangrenzende perceel geldt voor deze 
melding een vrijstelling. 
 
Tot slot dient opgemerkt te worden dat de conclusie is gebaseerd op de onderzoeksresultaten van dit 
onderzoek. Dit onderzoek schetst een algemeen beeld van de milieuhygiënische kwaliteit en hoeveelheid 
van de vrijkomende baggerspeciestromen. Bij baggerwerkzaamheden dient men rekening te houden met 
plaatselijk voorkomende (zintuiglijke) afwijkingen. 
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Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: 55141916
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Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 16 juni 2016
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
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Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LWD00&sectie=K&perceelnummer=4186&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LWD00&sectie=K&perceelnummer=4191&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LWD00&sectie=K&perceelnummer=1345&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LWD00&sectie=K&perceelnummer=1806&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LWD00&sectie=K&perceelnummer=437&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LWD00&sectie=K&perceelnummer=801&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LWD00&sectie=K&perceelnummer=2091&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LWD00&sectie=K&perceelnummer=2092&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
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Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen
 
Betreft: LEEUWARDEN  K  4191 16-6-2016
 Kurkemeerstraat  LEEUWARDEN 16:33:16
Uw referentie: 55141916
Toestandsdatum: 15-6-2016

Kadastraal object
 Kadastrale aanduiding: LEEUWARDEN K 4191
 Grootte: 1 ha 36 a 83 ca
 Coördinaten: 184630-579684
 Omschrijving kadastraal object: WATER
 Locatie: Kurkemeerstraat     
 LEEUWARDEN
 Ontstaan op: 18-2-1998
 
 Ontstaan uit: LEEUWARDEN K 3423 gedeeltelijk
 LEEUWARDEN K 2465
 LEEUWARDEN K 1854
 
 
Publiekrechtelijke beperkingen
 Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de

Basisregistratie Kadaster.
 

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LWD00&sectie=K&perceelnummer=4191&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=LA
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LWD00&sectie=K&perceelnummer=3423&index_letter=D&index_nummer=2&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=LA
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LWD00&sectie=K&perceelnummer=2465&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=LA
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LWD00&sectie=K&perceelnummer=1854&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=LA
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Betreft: LEEUWARDEN  K  4191 16-6-2016
 Kurkemeerstraat  LEEUWARDEN 16:33:16
Uw referentie: 55141916
Toestandsdatum: 15-6-2016

Gerechtigde
EIGENDOM

 Gemeente Leeuwarden
 Oldehoofsterkerkhof  2   
 8911 DH  LEEUWARDEN
 Postadres: Postbus: 21000
 8900 JA  LEEUWARDEN
 Zetel: LEEUWARDEN
 KvK-nummer: 59734817 (Bron: Handelsregister)
 Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het KvK-nummer.
 
 Recht ontleend aan: 84  LWD00/65897     d.d. 12-9-1988 
 Eerst genoemde object in

brondocument:
LEEUWARDEN  K  1346

 Recht ontleend aan: 84  LWD00/65958     d.d. 12-9-1988 
 Eerst genoemde object in

brondocument:
LEEUWARDEN  K  266

 Recht ontleend aan: HYP4  5178/49  reeks LEEUWARDEN  
 Eerst genoemde object in

brondocument:
LEEUWARDEN  K  223 gedeeltelijk

 Recht ontleend aan: HYP4  4819/7  reeks LEEUWARDEN  
 Eerst genoemde object in

brondocument:
LEEUWARDEN  K  227

 Recht ontleend aan: HYP4  5221/45  reeks LEEUWARDEN  
 Eerst genoemde object in

brondocument:
LEEUWARDEN  K  224 gedeeltelijk

 Brondocumenten mogelijk van
belang:

HYP4  3193/71  reeks LEEUWARDEN  

 LBD  749     d.d. 22-10-1990 
Nog niet (volledig) verwerkte brondocumenten:
 HYP4  68440/175      d.d. 15-6-2016 
 HYP4  68440/110      d.d. 15-6-2016 
 HYP4  68440/99      d.d. 14-6-2016 
 HYP4  68440/10      d.d. 13-6-2016 
 HYP4  68421/116      d.d. 10-6-2016 
 HYP4  68412/174      d.d. 10-6-2016 
 HYP4  68412/173      d.d. 10-6-2016 
 HYP4  68412/159      d.d. 10-6-2016 
 HYP4  68412/158      d.d. 10-6-2016 
 HYP4  68412/157      d.d. 10-6-2016 
 (Er zijn meer niet (volledig) verwerkte brondocumenten)
 

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=35778367&subjectnummer=4600011685&voornaam=&voorvoegsel=&naam=Gemeente Leeuwarden&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=LA
http://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=59734817
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=5178&nummer=49&reeks=LWD&z=HYPERLINK STUK&bewcode=LA
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=4819&nummer=7&reeks=LWD&z=HYPERLINK STUK&bewcode=LA
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=5221&nummer=45&reeks=LWD&z=HYPERLINK STUK&bewcode=LA
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=3193&nummer=71&reeks=LWD&z=HYPERLINK STUK&bewcode=LA
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68440&nummer=175&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68440&nummer=110&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68440&nummer=99&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68440&nummer=10&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68421&nummer=116&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68412&nummer=174&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68412&nummer=173&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68412&nummer=159&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68412&nummer=158&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68412&nummer=157&z=HYPERLINK STUK
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Betreft: LEEUWARDEN  K  4191 16-6-2016
 Kurkemeerstraat  LEEUWARDEN 16:33:16
Uw referentie: 55141916
Toestandsdatum: 15-6-2016

Gerechtigde
ZAKELIJK RECHT ALS BEDOELD IN ART.5,LID 3,ONDER B, VAN DE
BELEMM. WET PRIVAATR OP GED. VAN PERCEEL

 Gasunie Grid Services B.V.
 Concourslaan  17   
 9727 KC  GRONINGEN
 Postadres: Postbus: 181
 9700 AD  GRONINGEN
 Zetel: GRONINGEN
 KvK-nummer: 64034798 (Bron: Handelsregister)
 Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het KvK-nummer.
 
 Recht ontleend aan: HYP4  68083/26      d.d. 12-4-2016 
 OORSPRONKELIJK GEVESTIGD BIJ 4 03193 00071 LWD
 

Gerechtigde
OPSTALRECHT NUTSVOORZIENINGEN OP GEDEELTE VAN PERCEEL

 Nadine Netwerk B.V.
 Utrechtseweg  310   
 6812 AR  ARNHEM
 Zetel: ARNHEM
 KvK-nummer: 09185907 (Bron: Handelsregister)
 Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het KvK-nummer.
 
 Recht ontleend aan: HYP4  65434/171      d.d. 23-12-2014 
 OORSPRONKELIJK GEVESTIGD BIJ: 4287/19

Einde overzicht

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

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=483379008&subjectnummer=4606219975&voornaam=&voorvoegsel=&naam=Gasunie Grid Services B.V.&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=LA
http://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=64034798
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68083&nummer=26&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=310236298&subjectnummer=4605656094&voornaam=&voorvoegsel=&naam=Nadine Netwerk B.V.&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=LA
http://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=09185907
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=65434&nummer=171&z=HYPERLINK STUK
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Projectcode: 55141916

Projectnaam: Wbo De Kurkemeer Leeuwarden

Opdrachtgever: Gemeente Leeuwarden

Bijlage: Boorprofielen

getekend volgens NEN 5104

Boring: 01

Datum: 27-05-2016

Boormeester: J. Veldkamp

0

50

100

150

200

slib

waterspiegel0

Water, Zuigerboor

-100

Slib, matig vast, matig kleiïg, 
donker grijszwart, Zuigerboor

-190

Veen, zwak kleiïg, donkerbruin, 
Zuigerboor

-240

Boring: 02

Datum: 27-05-2016

Boormeester: J. Veldkamp

0

50

100

150

200

slib

waterspiegel0

Water, Zuigerboor

-90

Slib, matig vast, matig kleiïg, 
zwartgrijs, Zuigerboor

-190

Veen, donkerbruin, Zuigerboor

-240

Boring: 03

Datum: 27-05-2016

Boormeester: J. Veldkamp

0
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150

200

250

slib

waterspiegel0

Water, Zuigerboor

-110

Slib, matig vast, matig kleiïg, 
zwartgrijs, Zuigerboor

-210

Veen, donkerbruin, Zuigerboor

-260

Boring: 04

Datum: 27-05-2016

Boormeester: J. Veldkamp

0
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100

150

200

250

slib

waterspiegel0

Water, Zuigerboor

-130

Slib, matig vast, matig kleiïg, 
zwartgrijs, Zuigerboor

-200

Veen, donkerbruin, Zuigerboor

-250



Projectcode: 55141916

Projectnaam: Wbo De Kurkemeer Leeuwarden

Opdrachtgever: Gemeente Leeuwarden

Bijlage: Boorprofielen

getekend volgens NEN 5104

Boring: 05

Datum: 27-05-2016

Boormeester: J. Veldkamp

0
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100

150

200

250

slib

waterspiegel0

Water, Zuigerboor

-130

Slib, matig vast, matig kleiïg, 
zwartgrijs, Zuigerboor

-230

Veen, zwak kleiïg, donkerbruin, 
Zuigerboor

-280

Boring: 06

Datum: 27-05-2016

Boormeester: J. Veldkamp

0

50

100

150

200

250

slib

waterspiegel0

Water, Zuigerboor

-115

Slib, matig vast, sterk kleiïg, 
zwartgrijs, Zuigerboor

-215

Veen, donkerbruin, Zuigerboor

-265

Boring: 07

Datum: 27-05-2016

Boormeester: J. Veldkamp

0
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100

150

200

slib

waterspiegel0

Water, Zuigerboor

-90

Slib, matig vast, matig kleiïg, zwak 
puinhoudend, zwartgrijs, 
Zuigerboor, grof puin  bovenop slib

-190

Veen, donkerbruin, Zuigerboor

-240

Boring: 08

Datum: 27-05-2016

Boormeester: J. Veldkamp

0

50
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150

200

250

slib

waterspiegel0

Water, Zuigerboor

-130

Slib, matig vast, matig kleiïg, 
zwartgrijs, Zuigerboor

-230

Veen, donkerbruin, Zuigerboor

-280



Projectcode: 55141916

Projectnaam: Wbo De Kurkemeer Leeuwarden

Opdrachtgever: Gemeente Leeuwarden

Bijlage: Boorprofielen

getekend volgens NEN 5104

Boring: 09

Datum: 27-05-2016

Boormeester: J. Veldkamp

0
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250

slib

waterspiegel0

Water, Zuigerboor

-120

Slib, matig vast, matig kleiïg, 
zwartgrijs, Zuigerboor

-220

Veen, donkerbruin, Zuigerboor

-270

Boring: 10

Datum: 27-05-2016

Boormeester: J. Veldkamp

0
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200

slib

waterspiegel0

Water, Zuigerboor

-90

Slib, matig vast, matig kleiïg, zwak 
puinhoudend, zwartgrijs, 
Zuigerboor

-190

Veen, donkerbruin, Zuigerboor

-240

Boring: 11

Datum: 27-05-2016

Boormeester: J. Veldkamp

0
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250

slib

waterspiegel0

Water, Zuigerboor

-140

Slib, matig vast, matig kleiïg, 
zwartgrijs, Zuigerboor

-240

Veen, donkerbruin, Zuigerboor

-290

Boring: 12

Datum: 27-05-2016

Boormeester: J. Veldkamp

0
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150

200

250

slib

waterspiegel0

Water, Zuigerboor

-120

Slib, matig vast, matig kleiïg, 
zwartgrijs, Zuigerboor

-240

Veen, donkerbruin, Zuigerboor

-290



Projectcode: 55141916

Projectnaam: Wbo De Kurkemeer Leeuwarden

Opdrachtgever: Gemeente Leeuwarden

Bijlage: Boorprofielen

getekend volgens NEN 5104

Boring: 13

Datum: 27-05-2016

Boormeester: J. Veldkamp

0
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200

250

slib

waterspiegel0

Water, Zuigerboor

-90

Slib, matig vast, matig kleiïg, zwak 
puinhoudend, zwartgrijs, 
Zuigerboor

-200

Veen, donkerbruin, Zuigerboor

-250

Boring: 14

Datum: 27-05-2016

Boormeester: J. Veldkamp

0
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150

200

250

slib

waterspiegel0

Water, Zuigerboor

-130

Slib, matig vast, matig kleiïg, 
zwartgrijs, Zuigerboor

-240

Veen, donkerbruin, Zuigerboor

-290

Boring: 15

Datum: 27-05-2016

Boormeester: J. Veldkamp

0
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slib

waterspiegel0

Water, Zuigerboor

-110

Slib, matig vast, matig kleiïg, 
zwartgrijs, Zuigerboor

-240

Veen, donkerbruin, Zuigerboor

-290

Boring: 16

Datum: 27-05-2016

Boormeester: J. Veldkamp
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waterspiegel0

Water, Zuigerboor

-90

Slib, matig vast, matig kleiïg, zwak 
puinhoudend, zwartgrijs, 
Zuigerboor

-210

Veen, donkerbruin, Zuigerboor

-260



Projectcode: 55141916

Projectnaam: Wbo De Kurkemeer Leeuwarden

Opdrachtgever: Gemeente Leeuwarden

Bijlage: Boorprofielen

getekend volgens NEN 5104

Boring: 17

Datum: 27-05-2016

Boormeester: J. Veldkamp

0

50

100

150

200

250

slib

waterspiegel0

Water, Zuigerboor

-140

Slib, matig vast, matig kleiïg, 
zwartgrijs, Zuigerboor

-240

Veen, donkerbruin, Zuigerboor

-290

Boring: 18

Datum: 27-05-2016

Boormeester: J. Veldkamp

0

50

100

150

200

250

slib

waterspiegel0

Water, Zuigerboor

-110

Slib, matig vast, matig kleiïg, 
zwartgrijs, Zuigerboor

-210

Veen, donkerbruin, Zuigerboor

-260

Boring: 19

Datum: 27-05-2016

Boormeester: J. Veldkamp
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waterspiegel0

Water, Zuigerboor

-100

Slib, matig vast, matig kleiïg, 
zwartgrijs, Zuigerboor

-200

Veen, donkerbruin, Zuigerboor

-250

Boring: 20

Datum: 27-05-2016

Boormeester: J. Veldkamp
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waterspiegel0

Water, Zuigerboor

-130

Slib, matig vast, matig kleiïg, 
zwartgrijs, Zuigerboor

-240

Veen, donkerbruin, Zuigerboor

-290



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

zand afdichting

bentoniet/mikoliet/klei afdichting

grind afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 5 Analysecertificaat 
 



MUG Ingenieursbureau b.v.
T.a.v. de heer A.J. Kooistra
Postbus 136
9350AC LEEK

Uw kenmerk : 55141916-Wbo De Kurkemeer Leeuwarden
Ons kenmerk : Project 595432
Validatieref. : 595432_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : GDND-ZOQZ-NARU-RPJF
Bijlage(n) : 5 tabel(len) + 4 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 6 juni 2016

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 F +31-(0)20-597 66 89 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.omegam.nl KvK nr. 34215654



Monstervoorbewerking
S delen > 2 mm (visueel) % < 10 < 10
S gewicht artefact g n.v.t. n.v.t.
S zeven veldvochtig (< 2 mm) n.v.t. n.v.t.
S soort artefact geen geen
S voorbew. NEN5719 uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S indamprest % (m/m) 38,6 41,7
Q gloeirest van slib % (m/m ds) 92,1 92,7
Q gloeiverlies van slib % (m/m ds) 7,9 7,3
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 6,0 5,2
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 27,4 29,6

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds 86 97
S cadmium (Cd) mg/kg ds 0,42 0,24
S kobalt (Co) mg/kg ds 9,6 9,9
S koper (Cu) mg/kg ds 46 44
S kwik (Hg) FIAS/Fims mg/kg ds 0,33 0,52
S lood (Pb) mg/kg ds 160 92
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds 27 28
S zink (Zn) mg/kg ds 250 190

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 430 430

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds 0,10 0,05
S fenantreen mg/kg ds 1,5 1,1
S anthraceen mg/kg ds 0,49 0,31
S fluoranteen mg/kg ds 3,1 2,5
S benzo(a)antraceen mg/kg ds 1,0 1,0
S chryseen mg/kg ds 1,3 1,5
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 0,60 0,96
S benzo(a)pyreen mg/kg ds 1,1 1,4
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,90 0,79
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 0,78 0,90

S som PAK (10) mg/kg ds 11 11

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -52 mg/kg ds 0,002 < 0,001
S PCB -101 mg/kg ds 0,004 0,002
S PCB -118 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -138 mg/kg ds 0,004 0,003
S PCB -153 mg/kg ds 0,004 0,003
S PCB -180 mg/kg ds 0,002 0,002

Tabel 1 van 5

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

Project code : 595432
Project omschrijving : 55141916-Wbo De Kurkemeer Leeuwarden
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

Monsterreferenties
2168638 = vak 1 slib
2168640 = vak 2 slib

Opgegeven bemonsteringsdatum : 27/05/2016 27/05/2016
Ontvangstdatum opdracht : 27/05/2016 27/05/2016
Startdatum : 27/05/2016 27/05/2016
Monstercode : 2168638 2168640
Matrix : Waterbodem Waterbodem

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: GDND-ZOQZ-NARU-RPJF Ref.: 595432_certificaat_v1



S som PCBs (7) mg/kg ds 0,017 0,012

Tabel 2 van 5

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

Project code : 595432
Project omschrijving : 55141916-Wbo De Kurkemeer Leeuwarden
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

Monsterreferenties
2168638 = vak 1 slib
2168640 = vak 2 slib

Opgegeven bemonsteringsdatum : 27/05/2016 27/05/2016
Ontvangstdatum opdracht : 27/05/2016 27/05/2016
Startdatum : 27/05/2016 27/05/2016
Monstercode : 2168638 2168640
Matrix : Waterbodem Waterbodem

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: GDND-ZOQZ-NARU-RPJF Ref.: 595432_certificaat_v1



Monstervoorbewerking
S delen > 2 mm (visueel) % < 10 < 10
S gewicht artefact g n.v.t. n.v.t.
S zeven veldvochtig (< 2 mm) n.v.t. n.v.t.
S soort artefact geen geen
S voorbew. NEN5719 uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S indamprest % (m/m) 13,7 16,1
Q gloeirest van slib % (m/m ds) 12,8 43,3
Q gloeiverlies van slib % (m/m ds) 87,2 56,7
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 86,7 55,3
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 7,6 20,1

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds < 20 160
S cadmium (Cd) mg/kg ds < 0,20 0,40
S kobalt (Co) mg/kg ds < 3,0 12
S koper (Cu) mg/kg ds < 5,0 42
S kwik (Hg) FIAS/Fims mg/kg ds 0,07 0,57
S lood (Pb) mg/kg ds < 10 84
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds 4 35
S zink (Zn) mg/kg ds < 20 270

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 770 2400

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,15 0,23
S fenantreen mg/kg ds 0,23 1,9
S anthraceen mg/kg ds < 0,15 0,91
S fluoranteen mg/kg ds 0,25 4,5
S benzo(a)antraceen mg/kg ds < 0,15 1,2
S chryseen mg/kg ds < 0,15 1,5
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds < 0,15 0,73
S benzo(a)pyreen mg/kg ds < 0,15 1,3
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds < 0,15 1,0
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds < 0,15 0,92

S som PAK (10) mg/kg ds 1,3 14

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,003 < 0,003
S PCB -52 mg/kg ds < 0,003 < 0,003
S PCB -101 mg/kg ds < 0,003 0,005
S PCB -118 mg/kg ds < 0,003 < 0,003
S PCB -138 mg/kg ds < 0,003 0,007
S PCB -153 mg/kg ds < 0,003 0,006
S PCB -180 mg/kg ds < 0,003 < 0,003

Tabel 3 van 5

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

Project code : 595432
Project omschrijving : 55141916-Wbo De Kurkemeer Leeuwarden
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

Monsterreferenties
2168639 = vak 1 vaste bodem
2168641 = vak 2 vaste bodem

Opgegeven bemonsteringsdatum : 27/05/2016 27/05/2016
Ontvangstdatum opdracht : 27/05/2016 27/05/2016
Startdatum : 27/05/2016 27/05/2016
Monstercode : 2168639 2168641
Matrix : Waterbodem Waterbodem

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: GDND-ZOQZ-NARU-RPJF Ref.: 595432_certificaat_v1



S som PCBs (7) mg/kg ds 0,015 0,026

Tabel 4 van 5

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

Project code : 595432
Project omschrijving : 55141916-Wbo De Kurkemeer Leeuwarden
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

Monsterreferenties
2168639 = vak 1 vaste bodem
2168641 = vak 2 vaste bodem

Opgegeven bemonsteringsdatum : 27/05/2016 27/05/2016
Ontvangstdatum opdracht : 27/05/2016 27/05/2016
Startdatum : 27/05/2016 27/05/2016
Monstercode : 2168639 2168641
Matrix : Waterbodem Waterbodem

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: GDND-ZOQZ-NARU-RPJF Ref.: 595432_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Uw referentie : vak 1 vaste bodem
Monstercode : 2168639

Opmerking bij het monster: - De rapportagegrens is verhoogd ten gevolge van een laag gehalte aan de droge stof.

Opmerking(en) bij resultaten:
naftaleen: - De rapportagegrens is verhoogd ten gevolge van een laag gehalte aan de droge stof.
anthraceen: - De rapportagegrens is verhoogd ten gevolge van een laag gehalte aan de droge stof.
benzo(a)antraceen: - De rapportagegrens is verhoogd ten gevolge van een laag gehalte aan de droge stof.
chryseen: - De rapportagegrens is verhoogd ten gevolge van een laag gehalte aan de droge stof.
benzo(k)fluoranteen: - De rapportagegrens is verhoogd ten gevolge van een laag gehalte aan de droge stof.
benzo(a)pyreen: - De rapportagegrens is verhoogd ten gevolge van een laag gehalte aan de droge stof.
benzo(ghi)peryleen: - De rapportagegrens is verhoogd ten gevolge van een laag gehalte aan de droge stof.
indeno(1,2,3-cd)pyreen: - De rapportagegrens is verhoogd ten gevolge van een laag gehalte aan de droge stof.
PCB -28: - De rapportagegrens is verhoogd ten gevolge van een laag gehalte aan de droge stof.
PCB -52: - De rapportagegrens is verhoogd ten gevolge van een laag gehalte aan de droge stof.
PCB -101: - De rapportagegrens is verhoogd ten gevolge van een laag gehalte aan de droge stof.
PCB -118: - De rapportagegrens is verhoogd ten gevolge van een laag gehalte aan de droge stof.
PCB -138: - De rapportagegrens is verhoogd ten gevolge van een laag gehalte aan de droge stof.
PCB -153: - De rapportagegrens is verhoogd ten gevolge van een laag gehalte aan de droge stof.
PCB -180: - De rapportagegrens is verhoogd ten gevolge van een laag gehalte aan de droge stof.
som PCBs (7): - De rapportagegrens is verhoogd ten gevolge van een laag gehalte aan de droge stof.
som PAK (10): - De rapportagegrens is verhoogd ten gevolge van een laag gehalte aan de droge stof.

Uw referentie : vak 2 vaste bodem
Monstercode : 2168641

Opmerking bij het monster: - De rapportagegrens is verhoogd ten gevolge van een laag gehalte aan de droge stof.

Opmerking(en) bij resultaten:
naftaleen: - De rapportagegrens is verhoogd ten gevolge van een laag gehalte aan de droge stof.
PCB -28: - De rapportagegrens is verhoogd ten gevolge van een laag gehalte aan de droge stof.
PCB -52: - De rapportagegrens is verhoogd ten gevolge van een laag gehalte aan de droge stof.
PCB -118: - De rapportagegrens is verhoogd ten gevolge van een laag gehalte aan de droge stof.
PCB -180: - De rapportagegrens is verhoogd ten gevolge van een laag gehalte aan de droge stof.
som PCBs (7): - De rapportagegrens is verhoogd ten gevolge van een laag gehalte aan de droge stof.

Tabel 5 van 5

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

Project code : 595432
Project omschrijving : 55141916-Wbo De Kurkemeer Leeuwarden
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

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

Opdrachtverificatiecode: GDND-ZOQZ-NARU-RPJF Ref.: 595432_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 2168638
Project omschrijving : 55141916-Wbo De Kurkemeer Leeuwarden
Uw referentie : vak 1 slib
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 9 %
2) fractie C19 - C29 43 %
3) fractie C29 - C35 36 %
4) fractie C35 -< C40 13 %

minerale olie gehalte: 430 mg/kg ds

Oliechromatogram 1 van 4

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

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

Opdrachtverificatiecode: GDND-ZOQZ-NARU-RPJF Ref.: 595432_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 2168640
Project omschrijving : 55141916-Wbo De Kurkemeer Leeuwarden
Uw referentie : vak 2 slib
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 12 %
2) fractie C19 - C29 41 %
3) fractie C29 - C35 34 %
4) fractie C35 -< C40 13 %

minerale olie gehalte: 430 mg/kg ds

Oliechromatogram 2 van 4

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

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

Opdrachtverificatiecode: GDND-ZOQZ-NARU-RPJF Ref.: 595432_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 2168639
Project omschrijving : 55141916-Wbo De Kurkemeer Leeuwarden
Uw referentie : vak 1 vaste bodem
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 10 %
2) fractie C19 - C29 26 %
3) fractie C29 - C35 59 %
4) fractie C35 -< C40 6 %

minerale olie gehalte: 770 mg/kg ds

Oliechromatogram 3 van 4

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

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

Opdrachtverificatiecode: GDND-ZOQZ-NARU-RPJF Ref.: 595432_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 2168641
Project omschrijving : 55141916-Wbo De Kurkemeer Leeuwarden
Uw referentie : vak 2 vaste bodem
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 10 %
2) fractie C19 - C29 46 %
3) fractie C29 - C35 34 %
4) fractie C35 -< C40 10 %

minerale olie gehalte: 2400 mg/kg ds

Oliechromatogram 4 van 4

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

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

Opdrachtverificatiecode: GDND-ZOQZ-NARU-RPJF Ref.: 595432_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

2168638 vak 1 slib 01 1-1.9 0236674BB
02 0.9-1.9 0236665BB
03 0.9-1.9 0236640BB
04 1.3-2 0236675BB
05 1.3-2.3 0236676BB
06 1.15-2.15 0236662BB
07 0.9-1.9 0236526BB
08 1.3-2.3 0236661BB
09 1.2-2.2 0236663BB
10 0.9-1.9 0236638BB

2168640 vak 2 slib 11 1.4-2.4 0228627BB
12 1.2-2.4 0228612BB
13 2-2.5 0228720BB
14 1.3-2.4 0228620BB
15 1.1-2.4 0228629BB
16 0.9-2.1 0228617BB
17 1.4-2.4 0228625BB
18 1.1-2.1 0228623BB
19 1-2 0228613BB
20 1.3-2.4 0228631BB

2168639 vak 1 vaste bodem mm og vak 1.9-2.8 0238818DD

2168641 vak 2 vaste bodem mm og vak 1.9-2.9 0238819DD

Bijlage 1 van 2

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

Project code : 595432
Project omschrijving : 55141916-Wbo De Kurkemeer Leeuwarden
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

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

Opdrachtverificatiecode: GDND-ZOQZ-NARU-RPJF Ref.: 595432_certificaat_v1



Analysemethoden in Waterbodem (AS3000)

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

Voorbew. NEN5719 : Conform AS3000 en NEN 5719
Indamprest : Conform AS3210 prestatieblad 1
Organische stof (gec. voor lutum) : Conform AS3210 prestatieblad 2 en gelijkwaardig aan NEN 5754
Lutumgehalte (pipetmethode) : Conform AS3210 prestatieblad 3; gelijkwaardig aan NEN 5753
Barium (Ba) : Conform AS3210 prestatieblad 4; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Cadmium (Cd) : Conform AS3210 prestatieblad 4; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Kobalt (Co) : Conform AS3210 prestatieblad 4; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Koper (Cu) : Conform AS3210 prestatieblad 4; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Kwik (Hg) : Conform AS3210 prestatieblad 4; NEN-ISO 16772 en destructie conform NEN

6961
Lood (Pb) : Conform AS3210 prestatieblad 4; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Molybdeen (Mo) : Conform AS3210 prestatieblad 4; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Nikkel (Ni) : Conform AS3210 prestatieblad 4; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Zink (Zn) : Conform AS3210 prestatieblad 4; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3210 prestatieblad 6
PAKs : Conform AS3210 prestatieblad 5
PCBs : Conform AS3210 prestatieblad 7

In dit analysecertificaat zijn de met 'Q' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze
analyses zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins
Omegam BV.

Gloeirest van slib : Eigen methode; gebaseerd op NEN 5754, NEN-EN 12879
Gloeiverlies van slib : Eigen methode; gebaseerd op NEN 5754, NEN-EN 12879

Bijlage 2 van 2

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

Project code : 595432
Project omschrijving : 55141916-Wbo De Kurkemeer Leeuwarden
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

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

Opdrachtverificatiecode: GDND-ZOQZ-NARU-RPJF Ref.: 595432_certificaat_v1



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 6 Toetsingsresultaten 
waterbodem 

 



Toetsdatum: 6 juni 2016 12:38BoToVa 2.0.0Toetsversie

T.5 - Beoordeling kwaliteit van bagger bij verspreiden op een
aangrenzend perceel (landbodem)

Toetsing

595432Certificaten

55141916-Wbo De Kurkemeer LeeuwardenProject

MWversprIT.OordeelPAF %Gestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

vak 1 slibMonsteromschrijving

2168638Monsterreferentie

Lutum/Humus

106.0% (m/m ds)Organische stof

2527.4% (m/m ds)Lutum

Metalen ICP-AES

0.08086mg/kg dsbarium (Ba)

7.513V0.00.460.42mg/kg dscadmium (Cd)

1900.08.99.6mg/kg dskobalt (Co)

1905.3934746mg/kg dskoper (Cu)

360.0240.330.33mg/kg dskwik (Hg) FIAS/Fims

5307.259160160mg/kg dslood (Pb)

1900.0< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

1000.02527mg/kg dsnikkel (Ni)

72019.600250250mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

30005000V720430mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

0.0690.10.1mg/kg dsnaftaleen

4.9161.51.5mg/kg dsfenantreen

0.7430.490.49mg/kg dsanthraceen

3.3763.13.1mg/kg dsfluoranteen

0.27411mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.5891.31.3mg/kg dschryseen

0.0540.60.6mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

1.0581.11.1mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.5430.90.9mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

1.0580.780.78mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

401111mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

0.0< 0.0012< 0.001mg/kg dsPCB - 28

0.00.00330.002mg/kg dsPCB - 52

0.00.00670.004mg/kg dsPCB - 101

0.0< 0.0012< 0.001mg/kg dsPCB - 118

0.00.00670.004mg/kg dsPCB - 138

0.00.00670.004mg/kg dsPCB - 153

0.00.00330.002mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.0290.017mg/kg dssom PCBs (7)

Meersoorten potentiëel aangetaste fractie (msPAF)

50V29.474%msPaf metalen

20V19.193%msPaf organisch

VerspreidbaarToetsoordeel monster 2168638:
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MWversprIT.OordeelPAF %Gestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

vak 1 vaste bodemMonsteromschrijving

2168639Monsterreferentie

Lutum/Humus

1086.7% (m/m ds)Organische stof

257.6% (m/m ds)Lutum

Metalen ICP-AES

0.0< 32< 20mg/kg dsbarium (Ba)

7.513V0.0< 0.048< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

1900.0< 4.6< 3mg/kg dskobalt (Co)

1900.0< 1.8< 5mg/kg dskoper (Cu)

360.00.060.07mg/kg dskwik (Hg) FIAS/Fims

5300.0< 4< 10mg/kg dslood (Pb)

1900.0< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

1000.084mg/kg dsnikkel (Ni)

7200.0< 9.7< 20mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

30005000V260770mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

0.00.035< 0.15mg/kg dsnaftaleen

0.00.0770.23mg/kg dsfenantreen

0.00.035< 0.15mg/kg dsanthraceen

0.00.0830.25mg/kg dsfluoranteen

0.00.035< 0.15mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.00.035< 0.15mg/kg dschryseen

0.00.035< 0.15mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.00.035< 0.15mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.00.035< 0.15mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.00.035< 0.15mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

400.441.3mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

0.00.00070< 0.003mg/kg dsPCB - 28

0.00.00070< 0.003mg/kg dsPCB - 52

0.00.00070< 0.003mg/kg dsPCB - 101

0.00.00070< 0.003mg/kg dsPCB - 118

0.00.00070< 0.003mg/kg dsPCB - 138

0.00.00070< 0.003mg/kg dsPCB - 153

0.00.00070< 0.003mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.00490.015mg/kg dssom PCBs (7)

Meersoorten potentiëel aangetaste fractie (msPAF)

50V0%msPaf metalen

20V0.026%msPaf organisch

VerspreidbaarToetsoordeel monster 2168639:
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MWversprIT.OordeelPAF %Gestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

vak 2 slibMonsteromschrijving

2168640Monsterreferentie

Lutum/Humus

105.2% (m/m ds)Organische stof

2529.6% (m/m ds)Lutum

Metalen ICP-AES

0.08497mg/kg dsbarium (Ba)

7.513V0.00.260.24mg/kg dscadmium (Cd)

1900.08.79.9mg/kg dskobalt (Co)

1903.2484444mg/kg dskoper (Cu)

360.1160.510.52mg/kg dskwik (Hg) FIAS/Fims

5302.1669292mg/kg dslood (Pb)

1900.0< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

1000.02528mg/kg dsnikkel (Ni)

7207.229180190mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

30005000V830430mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

0.0200.050.05mg/kg dsnaftaleen

3.9611.11.1mg/kg dsfenantreen

0.4290.310.31mg/kg dsanthraceen

3.0592.52.5mg/kg dsfluoranteen

0.35711mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.9551.51.5mg/kg dschryseen

0.1910.960.96mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

1.9231.41.4mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.5550.790.79mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

1.6580.90.9mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

401111mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

0.0< 0.0013< 0.001mg/kg dsPCB - 28

0.0< 0.0013< 0.001mg/kg dsPCB - 52

0.00.00380.002mg/kg dsPCB - 101

0.0< 0.0013< 0.001mg/kg dsPCB - 118

0.00.00580.003mg/kg dsPCB - 138

0.00.00580.003mg/kg dsPCB - 153

0.00.00380.002mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.0230.012mg/kg dssom PCBs (7)

Meersoorten potentiëel aangetaste fractie (msPAF)

50V12.288%msPaf metalen

20V19.865%msPaf organisch

VerspreidbaarToetsoordeel monster 2168640:
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MWversprIT.OordeelPAF %Gestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

vak 2 vaste bodemMonsteromschrijving

2168641Monsterreferentie

Lutum/Humus

1055.3% (m/m ds)Organische stof

2520.1% (m/m ds)Lutum

Metalen ICP-AES

0.0190160mg/kg dsbarium (Ba)

7.513V0.00.180.4mg/kg dscadmium (Cd)

1900.01412mg/kg dskobalt (Co)

1900.0202542mg/kg dskoper (Cu)

360.1500.480.57mg/kg dskwik (Hg) FIAS/Fims

5300.0255784mg/kg dslood (Pb)

1900.0< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

1000.04135mg/kg dsnikkel (Ni)

72017.482200270mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

30005000V8002400mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

0.0030.0770.23mg/kg dsnaftaleen

0.2070.631.9mg/kg dsfenantreen

0.0320.300.91mg/kg dsanthraceen

0.1541.54.5mg/kg dsfluoranteen

0.0030.41.2mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.0080.51.5mg/kg dschryseen

0.00.240.73mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.0180.431.3mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.0060.331mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.0180.310.92mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

404.714mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

0.00.00070< 0.003mg/kg dsPCB - 28

0.00.00070< 0.003mg/kg dsPCB - 52

0.00.00170.005mg/kg dsPCB - 101

0.00.00070< 0.003mg/kg dsPCB - 118

0.00.00230.007mg/kg dsPCB - 138

0.00.00200.006mg/kg dsPCB - 153

0.00.00070< 0.003mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.00880.026mg/kg dssom PCBs (7)

Meersoorten potentiëel aangetaste fractie (msPAF)

50V17.643%msPaf metalen

20V1.966%msPaf organisch

VerspreidbaarToetsoordeel monster 2168641:

Legenda

VerspreidbaarV
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Toetsdatum: 6 juni 2016 12:39BoToVa 1.1.0Toetsversie

T.6 - Beoordeling kwaliteit van  bagger bij verspreiden in een zoet
oppervlaktewaterlichaam

Toetsing

595432Certificaten

55141916-Wbo De Kurkemeer LeeuwardenProject

MWBMWAAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

vak 1 slibMonsteromschrijving

2168638Monsterreferentie

Lutum/Humus

106.0% (m/m ds)Organische stof

2527.4% (m/m ds)Lutum

Metalen ICP-AES

@8086mg/kg dsbarium (Ba)

1440.6V0.460.42mg/kg dscadmium (Cd)

2402515V8.99.6mg/kg dskobalt (Co)

1909640V4746mg/kg dskoper (Cu)

101.20.15V0.330.33mg/kg dskwik (Hg) FIAS/Fims

58013850NV160160mg/kg dslood (Pb)

20051.5V< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

2105035V2527mg/kg dsnikkel (Ni)

2000563140V250250mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50001250190V720430mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

0.10.1mg/kg dsnaftaleen

1.51.5mg/kg dsfenantreen

0.490.49mg/kg dsanthraceen

3.13.1mg/kg dsfluoranteen

11mg/kg dsbenzo(a)antraceen

1.31.3mg/kg dschryseen

0.60.6mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

1.11.1mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.90.9mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.780.78mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4091.5NV1111mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

0.0140.0015V< 0.0012< 0.001mg/kg dsPCB - 28

0.0150.002V0.00330.002mg/kg dsPCB - 52

0.0230.0015V0.00670.004mg/kg dsPCB - 101

0.0160.0045V< 0.0012< 0.001mg/kg dsPCB - 118

0.0270.004V0.00670.004mg/kg dsPCB - 138

0.0330.0035V0.00670.004mg/kg dsPCB - 153

0.0180.0025V0.00330.002mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.1390.02V0.0290.017mg/kg dssom PCBs (7)

Niet verspreidbaarToetsoordeel monster 2168638:
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MWBMWAAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

vak 1 vaste bodemMonsteromschrijving

2168639Monsterreferentie

Lutum/Humus

1086.7% (m/m ds)Organische stof

257.6% (m/m ds)Lutum

Metalen ICP-AES

@< 32< 20mg/kg dsbarium (Ba)

1440.6V< 0.048< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

2402515V< 4.6< 3mg/kg dskobalt (Co)

1909640V< 1.8< 5mg/kg dskoper (Cu)

101.20.15V0.060.07mg/kg dskwik (Hg) FIAS/Fims

58013850V< 4< 10mg/kg dslood (Pb)

20051.5V< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

2105035V84mg/kg dsnikkel (Ni)

2000563140V< 9.7< 20mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50001250190V260770mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

0.035< 0.15mg/kg dsnaftaleen

0.0770.23mg/kg dsfenantreen

0.035< 0.15mg/kg dsanthraceen

0.0830.25mg/kg dsfluoranteen

0.035< 0.15mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.035< 0.15mg/kg dschryseen

0.035< 0.15mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.035< 0.15mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.035< 0.15mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.035< 0.15mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4091.5V0.441.3mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

0.0140.0015V0.00070< 0.003mg/kg dsPCB - 28

0.0150.002V0.00070< 0.003mg/kg dsPCB - 52

0.0230.0015V0.00070< 0.003mg/kg dsPCB - 101

0.0160.0045V0.00070< 0.003mg/kg dsPCB - 118

0.0270.004V0.00070< 0.003mg/kg dsPCB - 138

0.0330.0035V0.00070< 0.003mg/kg dsPCB - 153

0.0180.0025V0.00070< 0.003mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.1390.02V0.00490.015mg/kg dssom PCBs (7)

VerspreidbaarToetsoordeel monster 2168639:
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MWBMWAAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

vak 2 slibMonsteromschrijving

2168640Monsterreferentie

Lutum/Humus

105.2% (m/m ds)Organische stof

2529.6% (m/m ds)Lutum

Metalen ICP-AES

@8497mg/kg dsbarium (Ba)

1440.6V0.260.24mg/kg dscadmium (Cd)

2402515V8.79.9mg/kg dskobalt (Co)

1909640V4444mg/kg dskoper (Cu)

101.20.15V0.510.52mg/kg dskwik (Hg) FIAS/Fims

58013850V9292mg/kg dslood (Pb)

20051.5V< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

2105035V2528mg/kg dsnikkel (Ni)

2000563140V180190mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50001250190V830430mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

0.050.05mg/kg dsnaftaleen

1.11.1mg/kg dsfenantreen

0.310.31mg/kg dsanthraceen

2.52.5mg/kg dsfluoranteen

11mg/kg dsbenzo(a)antraceen

1.51.5mg/kg dschryseen

0.960.96mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

1.41.4mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.790.79mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.90.9mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4091.5NV1111mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

0.0140.0015V< 0.0013< 0.001mg/kg dsPCB - 28

0.0150.002V< 0.0013< 0.001mg/kg dsPCB - 52

0.0230.0015V0.00380.002mg/kg dsPCB - 101

0.0160.0045V< 0.0013< 0.001mg/kg dsPCB - 118

0.0270.004V0.00580.003mg/kg dsPCB - 138

0.0330.0035V0.00580.003mg/kg dsPCB - 153

0.0180.0025V0.00380.002mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.1390.02V0.0230.012mg/kg dssom PCBs (7)

Niet verspreidbaarToetsoordeel monster 2168640:
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MWBMWAAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

vak 2 vaste bodemMonsteromschrijving

2168641Monsterreferentie

Lutum/Humus

1055.3% (m/m ds)Organische stof

2520.1% (m/m ds)Lutum

Metalen ICP-AES

@190160mg/kg dsbarium (Ba)

1440.6V0.180.4mg/kg dscadmium (Cd)

2402515V1412mg/kg dskobalt (Co)

1909640V2542mg/kg dskoper (Cu)

101.20.15V0.480.57mg/kg dskwik (Hg) FIAS/Fims

58013850V5784mg/kg dslood (Pb)

20051.5V< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

2105035V4135mg/kg dsnikkel (Ni)

2000563140V200270mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50001250190V8002400mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

0.0770.23mg/kg dsnaftaleen

0.631.9mg/kg dsfenantreen

0.300.91mg/kg dsanthraceen

1.54.5mg/kg dsfluoranteen

0.41.2mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.51.5mg/kg dschryseen

0.240.73mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.431.3mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.331mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.310.92mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4091.5V4.714mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

0.0140.0015V0.00070< 0.003mg/kg dsPCB - 28

0.0150.002V0.00070< 0.003mg/kg dsPCB - 52

0.0230.0015V0.00170.005mg/kg dsPCB - 101

0.0160.0045V0.00070< 0.003mg/kg dsPCB - 118

0.0270.004V0.00230.007mg/kg dsPCB - 138

0.0330.0035V0.00200.006mg/kg dsPCB - 153

0.0180.0025V0.00070< 0.003mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.1390.02V0.00880.026mg/kg dssom PCBs (7)

VerspreidbaarToetsoordeel monster 2168641:

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

Niet verspreidbaarNV

VerspreidbaarV
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Toetsdatum: 6 juni 2016 12:35BoToVa 2.0.0Toetsversie

T.1 - Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op
of in de bodem

Toetsing

595432Certificaten

55141916-Wbo De Kurkemeer LeeuwardenProject

INDWOAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

vak 1 slibMonsteromschrijving

2168638Monsterreferentie

Lutum/Humus

106.0% (m/m ds)Organische stof

2527.4% (m/m ds)Lutum

Metalen ICP-AES

@8086mg/kg dsbarium (Ba)

4.31.20.6-0.460.42mg/kg dscadmium (Cd)

1903515-8.99.6mg/kg dskobalt (Co)

1905440WO4746mg/kg dskoper (Cu)

4.80.830.15WO0.330.33mg/kg dskwik (Hg) FIAS/Fims

53021050WO160160mg/kg dslood (Pb)

190881.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

1003935-2527mg/kg dsnikkel (Ni)

720200140IND250250mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

500190190NT720430mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

0.10.1mg/kg dsnaftaleen

1.51.5mg/kg dsfenantreen

0.490.49mg/kg dsanthraceen

3.13.1mg/kg dsfluoranteen

11mg/kg dsbenzo(a)antraceen

1.31.3mg/kg dschryseen

0.60.6mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

1.11.1mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.90.9mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.780.78mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

406.81.5IND1111mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0012< 0.001mg/kg dsPCB - 28

0.00330.002mg/kg dsPCB - 52

0.00670.004mg/kg dsPCB - 101

< 0.0012< 0.001mg/kg dsPCB - 118

0.00670.004mg/kg dsPCB - 138

0.00670.004mg/kg dsPCB - 153

0.00330.002mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

0.50.040.02WO0.0290.017mg/kg dssom PCBs (7)

Niet Toepasbaar > industrieToetsoordeel monster 2168638:

Pagina 1 van 4



Pagina 2 van 4

INDWOAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

vak 1 vaste bodemMonsteromschrijving

2168639Monsterreferentie

Lutum/Humus

1086.7% (m/m ds)Organische stof

257.6% (m/m ds)Lutum

Metalen ICP-AES

@< 32< 20mg/kg dsbarium (Ba)

4.31.20.6-< 0.048< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

1903515-< 4.6< 3mg/kg dskobalt (Co)

1905440-< 1.8< 5mg/kg dskoper (Cu)

4.80.830.15-0.060.07mg/kg dskwik (Hg) FIAS/Fims

53021050-< 4< 10mg/kg dslood (Pb)

190881.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

1003935-84mg/kg dsnikkel (Ni)

720200140-< 9.7< 20mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

500190190IND260770mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

0.035< 0.15mg/kg dsnaftaleen

0.0770.23mg/kg dsfenantreen

0.035< 0.15mg/kg dsanthraceen

0.0830.25mg/kg dsfluoranteen

0.035< 0.15mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.035< 0.15mg/kg dschryseen

0.035< 0.15mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.035< 0.15mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.035< 0.15mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.035< 0.15mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

406.81.5-0.441.3mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

0.00070< 0.003mg/kg dsPCB - 28

0.00070< 0.003mg/kg dsPCB - 52

0.00070< 0.003mg/kg dsPCB - 101

0.00070< 0.003mg/kg dsPCB - 118

0.00070< 0.003mg/kg dsPCB - 138

0.00070< 0.003mg/kg dsPCB - 153

0.00070< 0.003mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

0.50.040.02-0.00490.015mg/kg dssom PCBs (7)

Klasse industrieToetsoordeel monster 2168639:
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INDWOAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

vak 2 slibMonsteromschrijving

2168640Monsterreferentie

Lutum/Humus

105.2% (m/m ds)Organische stof

2529.6% (m/m ds)Lutum

Metalen ICP-AES

@8497mg/kg dsbarium (Ba)

4.31.20.6-0.260.24mg/kg dscadmium (Cd)

1903515-8.79.9mg/kg dskobalt (Co)

1905440WO4444mg/kg dskoper (Cu)

4.80.830.15WO0.510.52mg/kg dskwik (Hg) FIAS/Fims

53021050WO9292mg/kg dslood (Pb)

190881.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

1003935-2528mg/kg dsnikkel (Ni)

720200140WO180190mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

500190190NT830430mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

0.050.05mg/kg dsnaftaleen

1.11.1mg/kg dsfenantreen

0.310.31mg/kg dsanthraceen

2.52.5mg/kg dsfluoranteen

11mg/kg dsbenzo(a)antraceen

1.51.5mg/kg dschryseen

0.960.96mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

1.41.4mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.790.79mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.90.9mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

406.81.5IND1111mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0013< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0013< 0.001mg/kg dsPCB - 52

0.00380.002mg/kg dsPCB - 101

< 0.0013< 0.001mg/kg dsPCB - 118

0.00580.003mg/kg dsPCB - 138

0.00580.003mg/kg dsPCB - 153

0.00380.002mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

0.50.040.02WO0.0230.012mg/kg dssom PCBs (7)

Niet Toepasbaar > industrieToetsoordeel monster 2168640:
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INDWOAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

vak 2 vaste bodemMonsteromschrijving

2168641Monsterreferentie

Lutum/Humus

1055.3% (m/m ds)Organische stof

2520.1% (m/m ds)Lutum

Metalen ICP-AES

@190160mg/kg dsbarium (Ba)

4.31.20.6-0.180.4mg/kg dscadmium (Cd)

1903515-1412mg/kg dskobalt (Co)

1905440-2542mg/kg dskoper (Cu)

4.80.830.15WO0.480.57mg/kg dskwik (Hg) FIAS/Fims

53021050WO5784mg/kg dslood (Pb)

190881.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

1003935IND4135mg/kg dsnikkel (Ni)

720200140WO200270mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

500190190NT8002400mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

0.0770.23mg/kg dsnaftaleen

0.631.9mg/kg dsfenantreen

0.300.91mg/kg dsanthraceen

1.54.5mg/kg dsfluoranteen

0.41.2mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.51.5mg/kg dschryseen

0.240.73mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.431.3mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.331mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.310.92mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

406.81.5WO4.714mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

0.00070< 0.003mg/kg dsPCB - 28

0.00070< 0.003mg/kg dsPCB - 52

0.00170.005mg/kg dsPCB - 101

0.00070< 0.003mg/kg dsPCB - 118

0.00230.007mg/kg dsPCB - 138

0.00200.006mg/kg dsPCB - 153

0.00070< 0.003mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

0.50.040.02-0.00880.026mg/kg dssom PCBs (7)

Niet Toepasbaar > industrieToetsoordeel monster 2168641:

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

Niet toepasbaarNT

<= Achtergrondwaarde-

IndustrieIND

WonenWO
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Toetsdatum: 6 juni 2016 12:37BoToVa 1.2.0Toetsversie

T.3 - Beoordeling kwaliteit van  bagger en ontvangende bodem bij
toepassing in een oppervlaktewaterlichaam

Toetsing

595432Certificaten

55141916-Wbo De Kurkemeer LeeuwardenProject

MWBMWAAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

vak 1 slibMonsteromschrijving

2168638Monsterreferentie

Lutum/Humus

106.0% (m/m ds)Organische stof

2527.4% (m/m ds)Lutum

Metalen ICP-AES

@8086mg/kg dsbarium (Ba)

1440.6-0.460.42mg/kg dscadmium (Cd)

2402515-8.99.6mg/kg dskobalt (Co)

1909640A4746mg/kg dskoper (Cu)

101.20.15A0.330.33mg/kg dskwik (Hg) FIAS/Fims

58013850B160160mg/kg dslood (Pb)

20051.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

2105035-2527mg/kg dsnikkel (Ni)

2000563140A250250mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50001250190A720430mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

0.10.1mg/kg dsnaftaleen

1.51.5mg/kg dsfenantreen

0.490.49mg/kg dsanthraceen

3.13.1mg/kg dsfluoranteen

11mg/kg dsbenzo(a)antraceen

1.31.3mg/kg dschryseen

0.60.6mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

1.11.1mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.90.9mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.780.78mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4091.5B1111mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

0.0140.0015-< 0.0012< 0.001mg/kg dsPCB - 28

0.0150.002A0.00330.002mg/kg dsPCB - 52

0.0230.0015A0.00670.004mg/kg dsPCB - 101

0.0160.0045-< 0.0012< 0.001mg/kg dsPCB - 118

0.0270.004A0.00670.004mg/kg dsPCB - 138

0.0330.0035A0.00670.004mg/kg dsPCB - 153

0.0180.0025A0.00330.002mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.1390.02A0.0290.017mg/kg dssom PCBs (7)

Klasse BToetsoordeel monster 2168638:
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MWBMWAAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

vak 1 vaste bodemMonsteromschrijving

2168639Monsterreferentie

Lutum/Humus

1086.7% (m/m ds)Organische stof

257.6% (m/m ds)Lutum

Metalen ICP-AES

@< 32< 20mg/kg dsbarium (Ba)

1440.6-< 0.048< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

2402515-< 4.6< 3mg/kg dskobalt (Co)

1909640-< 1.8< 5mg/kg dskoper (Cu)

101.20.15-0.060.07mg/kg dskwik (Hg) FIAS/Fims

58013850-< 4< 10mg/kg dslood (Pb)

20051.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

2105035-84mg/kg dsnikkel (Ni)

2000563140-< 9.7< 20mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50001250190A260770mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

0.035< 0.15mg/kg dsnaftaleen

0.0770.23mg/kg dsfenantreen

0.035< 0.15mg/kg dsanthraceen

0.0830.25mg/kg dsfluoranteen

0.035< 0.15mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.035< 0.15mg/kg dschryseen

0.035< 0.15mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.035< 0.15mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.035< 0.15mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.035< 0.15mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4091.5-0.441.3mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

0.0140.0015-0.00070< 0.003mg/kg dsPCB - 28

0.0150.002-0.00070< 0.003mg/kg dsPCB - 52

0.0230.0015-0.00070< 0.003mg/kg dsPCB - 101

0.0160.0045-0.00070< 0.003mg/kg dsPCB - 118

0.0270.004-0.00070< 0.003mg/kg dsPCB - 138

0.0330.0035-0.00070< 0.003mg/kg dsPCB - 153

0.0180.0025-0.00070< 0.003mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.1390.02-0.00490.015mg/kg dssom PCBs (7)

Klasse AToetsoordeel monster 2168639:
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MWBMWAAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

vak 2 slibMonsteromschrijving

2168640Monsterreferentie

Lutum/Humus

105.2% (m/m ds)Organische stof

2529.6% (m/m ds)Lutum

Metalen ICP-AES

@8497mg/kg dsbarium (Ba)

1440.6-0.260.24mg/kg dscadmium (Cd)

2402515-8.79.9mg/kg dskobalt (Co)

1909640A4444mg/kg dskoper (Cu)

101.20.15A0.510.52mg/kg dskwik (Hg) FIAS/Fims

58013850A9292mg/kg dslood (Pb)

20051.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

2105035-2528mg/kg dsnikkel (Ni)

2000563140A180190mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50001250190A830430mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

0.050.05mg/kg dsnaftaleen

1.11.1mg/kg dsfenantreen

0.310.31mg/kg dsanthraceen

2.52.5mg/kg dsfluoranteen

11mg/kg dsbenzo(a)antraceen

1.51.5mg/kg dschryseen

0.960.96mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

1.41.4mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.790.79mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.90.9mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4091.5B1111mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

0.0140.0015-< 0.0013< 0.001mg/kg dsPCB - 28

0.0150.002-< 0.0013< 0.001mg/kg dsPCB - 52

0.0230.0015A0.00380.002mg/kg dsPCB - 101

0.0160.0045-< 0.0013< 0.001mg/kg dsPCB - 118

0.0270.004A0.00580.003mg/kg dsPCB - 138

0.0330.0035A0.00580.003mg/kg dsPCB - 153

0.0180.0025A0.00380.002mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.1390.02A0.0230.012mg/kg dssom PCBs (7)

Klasse BToetsoordeel monster 2168640:
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MWBMWAAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

vak 2 vaste bodemMonsteromschrijving

2168641Monsterreferentie

Lutum/Humus

1055.3% (m/m ds)Organische stof

2520.1% (m/m ds)Lutum

Metalen ICP-AES

@190160mg/kg dsbarium (Ba)

1440.6-0.180.4mg/kg dscadmium (Cd)

2402515-1412mg/kg dskobalt (Co)

1909640-2542mg/kg dskoper (Cu)

101.20.15A0.480.57mg/kg dskwik (Hg) FIAS/Fims

58013850A5784mg/kg dslood (Pb)

20051.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

2105035A4135mg/kg dsnikkel (Ni)

2000563140A200270mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50001250190A8002400mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

0.0770.23mg/kg dsnaftaleen

0.631.9mg/kg dsfenantreen

0.300.91mg/kg dsanthraceen

1.54.5mg/kg dsfluoranteen

0.41.2mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.51.5mg/kg dschryseen

0.240.73mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.431.3mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.331mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.310.92mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4091.5A4.714mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

0.0140.0015-0.00070< 0.003mg/kg dsPCB - 28

0.0150.002-0.00070< 0.003mg/kg dsPCB - 52

0.0230.0015A0.00170.005mg/kg dsPCB - 101

0.0160.0045-0.00070< 0.003mg/kg dsPCB - 118

0.0270.004-0.00230.007mg/kg dsPCB - 138

0.0330.0035-0.00200.006mg/kg dsPCB - 153

0.0180.0025-0.00070< 0.003mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.1390.02-0.00880.026mg/kg dssom PCBs (7)

Klasse AToetsoordeel monster 2168641:

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

<= Achtergrondwaarde-

Maximale waarde kwaliteitsklasse AA

Maximale waarde kwaliteitsklasse BB
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Toetsdatum: 6 juni 2016 12:40BoToVa 2.0.0Toetsversie

T.9 - Beoordeling kwaliteit van baggerspecie bij GBT op
landbodem (emissietoetswaarde)

Toetsing

595432Certificaten

55141916-Wbo De Kurkemeer LeeuwardenProject

ETWINDWOAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

vak 1 slibMonsteromschrijving

2168638Monsterreferentie

Lutum/Humus

106.0% (m/m ds)Organische stof

2527.4% (m/m ds)Lutum

Metalen ICP-AES

@8086mg/kg dsbarium (Ba)

4.34.31.20.6-0.460.42mg/kg dscadmium (Cd)

1301903515-8.99.6mg/kg dskobalt (Co)

1131905440WO4746mg/kg dskoper (Cu)

4.84.80.830.15WO0.330.33mg/kg dskwik (Hg) FIAS/Fims

30853021050WO160160mg/kg dslood (Pb)

105190881.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

1001003935-2527mg/kg dsnikkel (Ni)

430720200140IND250250mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

500190190NT720430mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

0.10.1mg/kg dsnaftaleen

1.51.5mg/kg dsfenantreen

0.490.49mg/kg dsanthraceen

3.13.1mg/kg dsfluoranteen

11mg/kg dsbenzo(a)antraceen

1.31.3mg/kg dschryseen

0.60.6mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

1.11.1mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.90.9mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.780.78mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

406.81.5IND1111mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0012< 0.001mg/kg dsPCB - 28

0.00330.002mg/kg dsPCB - 52

0.00670.004mg/kg dsPCB - 101

< 0.0012< 0.001mg/kg dsPCB - 118

0.00670.004mg/kg dsPCB - 138

0.00670.004mg/kg dsPCB - 153

0.00330.002mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

0.50.040.02WO0.0290.017mg/kg dssom PCBs (7)

Toepasbaar in GBTToetsoordeel monster 2168638:
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ETWINDWOAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

vak 1 vaste bodemMonsteromschrijving

2168639Monsterreferentie

Lutum/Humus

1086.7% (m/m ds)Organische stof

257.6% (m/m ds)Lutum

Metalen ICP-AES

@< 32< 20mg/kg dsbarium (Ba)

4.34.31.20.6-< 0.048< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

1301903515-< 4.6< 3mg/kg dskobalt (Co)

1131905440-< 1.8< 5mg/kg dskoper (Cu)

4.84.80.830.15-0.060.07mg/kg dskwik (Hg) FIAS/Fims

30853021050-< 4< 10mg/kg dslood (Pb)

105190881.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

1001003935-84mg/kg dsnikkel (Ni)

430720200140-< 9.7< 20mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

500190190IND260770mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

0.035< 0.15mg/kg dsnaftaleen

0.0770.23mg/kg dsfenantreen

0.035< 0.15mg/kg dsanthraceen

0.0830.25mg/kg dsfluoranteen

0.035< 0.15mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.035< 0.15mg/kg dschryseen

0.035< 0.15mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.035< 0.15mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.035< 0.15mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.035< 0.15mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

406.81.5-0.441.3mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

0.00070< 0.003mg/kg dsPCB - 28

0.00070< 0.003mg/kg dsPCB - 52

0.00070< 0.003mg/kg dsPCB - 101

0.00070< 0.003mg/kg dsPCB - 118

0.00070< 0.003mg/kg dsPCB - 138

0.00070< 0.003mg/kg dsPCB - 153

0.00070< 0.003mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

0.50.040.02-0.00490.015mg/kg dssom PCBs (7)

Toepasbaar in GBTToetsoordeel monster 2168639:
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ETWINDWOAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

vak 2 slibMonsteromschrijving

2168640Monsterreferentie

Lutum/Humus

105.2% (m/m ds)Organische stof

2529.6% (m/m ds)Lutum

Metalen ICP-AES

@8497mg/kg dsbarium (Ba)

4.34.31.20.6-0.260.24mg/kg dscadmium (Cd)

1301903515-8.79.9mg/kg dskobalt (Co)

1131905440WO4444mg/kg dskoper (Cu)

4.84.80.830.15WO0.510.52mg/kg dskwik (Hg) FIAS/Fims

30853021050WO9292mg/kg dslood (Pb)

105190881.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

1001003935-2528mg/kg dsnikkel (Ni)

430720200140WO180190mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

500190190NT830430mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

0.050.05mg/kg dsnaftaleen

1.11.1mg/kg dsfenantreen

0.310.31mg/kg dsanthraceen

2.52.5mg/kg dsfluoranteen

11mg/kg dsbenzo(a)antraceen

1.51.5mg/kg dschryseen

0.960.96mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

1.41.4mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.790.79mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.90.9mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

406.81.5IND1111mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0013< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0013< 0.001mg/kg dsPCB - 52

0.00380.002mg/kg dsPCB - 101

< 0.0013< 0.001mg/kg dsPCB - 118

0.00580.003mg/kg dsPCB - 138

0.00580.003mg/kg dsPCB - 153

0.00380.002mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

0.50.040.02WO0.0230.012mg/kg dssom PCBs (7)

Toepasbaar in GBTToetsoordeel monster 2168640:
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ETWINDWOAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

vak 2 vaste bodemMonsteromschrijving

2168641Monsterreferentie

Lutum/Humus

1055.3% (m/m ds)Organische stof

2520.1% (m/m ds)Lutum

Metalen ICP-AES

@190160mg/kg dsbarium (Ba)

4.34.31.20.6-0.180.4mg/kg dscadmium (Cd)

1301903515-1412mg/kg dskobalt (Co)

1131905440-2542mg/kg dskoper (Cu)

4.84.80.830.15WO0.480.57mg/kg dskwik (Hg) FIAS/Fims

30853021050WO5784mg/kg dslood (Pb)

105190881.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

1001003935IND4135mg/kg dsnikkel (Ni)

430720200140WO200270mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

500190190NT8002400mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

0.0770.23mg/kg dsnaftaleen

0.631.9mg/kg dsfenantreen

0.300.91mg/kg dsanthraceen

1.54.5mg/kg dsfluoranteen

0.41.2mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.51.5mg/kg dschryseen

0.240.73mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.431.3mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.331mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.310.92mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

406.81.5WO4.714mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

0.00070< 0.003mg/kg dsPCB - 28

0.00070< 0.003mg/kg dsPCB - 52

0.00170.005mg/kg dsPCB - 101

0.00070< 0.003mg/kg dsPCB - 118

0.00230.007mg/kg dsPCB - 138

0.00200.006mg/kg dsPCB - 153

0.00070< 0.003mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

0.50.040.02-0.00880.026mg/kg dssom PCBs (7)

Toepasbaar in GBTToetsoordeel monster 2168641:

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

Niet toepasbaarNT

<= Achtergrondwaarde-

IndustrieIND

WonenWO
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Bijlage 6 Bepaling T&F-klassen 
 



Resultaten van de meting grond/grondwater:

T-klasse: 3T

F-klasse: Geen brandbaarheidsklasse

 
Projectgegevens:

 

Omgevingsdata:

 

Eindresultaat

 

Onderhavig document is gegenereerd door de webapplicatie berekening T & F klasse conform de

CROW-Publicatie 132. Op de laatste pagina van dit document vindt u de voorwaarden voor gebruik.

Locatie 16
Werkgever MUG Ingenieursbureau
Monsternummer 15 (0,0-0,5)
Veiligheidskundige n.v.t.

Buitentemperatuur (°C) 10
Maatregelen genomen om grondwaterstand te verlagen? Nee
Worden de werkzaamheden uitgevoerd met beperkte
ventilatiemogelijkheid?

Nee

Wordt er gewerkt met open vuur? Nee

Toxiteitklasse T 3T
Bepalende stof(fen) Asbest
Brandbaarheidklasse F Geen brandbaarheidsklasse

Aan de hand van de berekeningssystematiek vanuit de CROW publicatie 132, 4de geheel herziene

druk (december 2008) en de ingevoerde gegevens is de veiligheidsklasse bepaald. In de hier

opvolgende pagina's zijn de stappen per ingevoerde stof weergegeven. Voeg dit document in z'n

geheel toe aan het V&G-plan en het veiligheidskundig logboek.
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Stoffen en concentraties:

Organische stof 2.00
Lutum 2.00

Stof Concentratie grond (mg/kg ds) Concentratie grondwater (ug/l)
Asbest 3199.0 0.0
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Bepaling of de interventiewaarden wordt overschreden

Alleen bij een interventiewaarden overschrijding wordt de T&F-klasse verder berekend.
 

Stof Asbest
Concentratie grond 3199.0
Interventiewaarde grond 99.99
Gecorrigeerde interventiewaarde grond 99.99
Maximale waarde wonen (grond) 99.99
Gecorrigeerde maximale waarde wonen (grond) 99.99
Concentratie grondwater 0.0
Interventiewaarde grondwater 0.0
T&F klasse van toepassing Ja
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Berekening veiligheidsklasse T:

Stof Asbest
Voorlopige veiligheidsklasse T 3
Veiligheidsklasse T 3T

Vluchtige stof
2.3.7.3 Verontreiniging alleen in grond --> nT: 3
Max nT tot nu toe: 3
Veroorzakende stoffen: Asbest
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Voorwaarden voor gebruik
 

Onderhavig document is gegenereerd door de webapplicatie berekening T & F klasse conform

de CROW-Publicatie 132.
 

CROW en degenen die aan deze webapplicatie hebben meegewerkt, hebben de hierin opgenomen

gegevens zorgvuldig verzameld naar de laatste stand van wetenschap en techniek. Desondanks

kunnen er onjuistheden in deze webapplicatie voorkomen. Gebruikers aanvaarden het risico daarvan.

CROW sluit, mede ten behoeve van degenen die aan deze webapplicatie hebben meegewerkt,

iedere aansprakelijkheid uit voor schade die mocht voortvloeien uit het gebruik van de gegevens.
 

De inhoud van deze webapplicatie valt onder bescherming van de auteurswet. De auteursrechten

berusten bij CROW.
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Resultaten van de meting grond/grondwater:

T-klasse: 3T

F-klasse: Geen brandbaarheidsklasse

 
Projectgegevens:

 

Omgevingsdata:

 

Eindresultaat

 

Onderhavig document is gegenereerd door de webapplicatie berekening T & F klasse conform de

CROW-Publicatie 132. Op de laatste pagina van dit document vindt u de voorwaarden voor gebruik.

Locatie 43
Werkgever MUG Ingenieursbureau
Monsternummer 43 (0,0-0,5)
Veiligheidskundige n.v.t.

Buitentemperatuur (°C) 10
Maatregelen genomen om grondwaterstand te verlagen? Nee
Worden de werkzaamheden uitgevoerd met beperkte
ventilatiemogelijkheid?

Nee

Wordt er gewerkt met open vuur? Nee

Toxiteitklasse T 3T
Bepalende stof(fen) Asbest
Brandbaarheidklasse F Geen brandbaarheidsklasse

Aan de hand van de berekeningssystematiek vanuit de CROW publicatie 132, 4de geheel herziene

druk (december 2008) en de ingevoerde gegevens is de veiligheidsklasse bepaald. In de hier

opvolgende pagina's zijn de stappen per ingevoerde stof weergegeven. Voeg dit document in z'n

geheel toe aan het V&G-plan en het veiligheidskundig logboek.
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Stoffen en concentraties:

Organische stof 2.00
Lutum 2.00

Stof Concentratie grond (mg/kg ds) Concentratie grondwater (ug/l)
Asbest 735.0 0.0
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Bepaling of de interventiewaarden wordt overschreden

Alleen bij een interventiewaarden overschrijding wordt de T&F-klasse verder berekend.
 

Stof Asbest
Concentratie grond 735.0
Interventiewaarde grond 99.99
Gecorrigeerde interventiewaarde grond 99.99
Maximale waarde wonen (grond) 99.99
Gecorrigeerde maximale waarde wonen (grond) 99.99
Concentratie grondwater 0.0
Interventiewaarde grondwater 0.0
T&F klasse van toepassing Ja
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Berekening veiligheidsklasse T:

Stof Asbest
Voorlopige veiligheidsklasse T 3
Veiligheidsklasse T 3T

Vluchtige stof
2.3.7.3 Verontreiniging alleen in grond --> nT: 3
Max nT tot nu toe: 3
Veroorzakende stoffen: Asbest
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Voorwaarden voor gebruik
 

Onderhavig document is gegenereerd door de webapplicatie berekening T & F klasse conform

de CROW-Publicatie 132.
 

CROW en degenen die aan deze webapplicatie hebben meegewerkt, hebben de hierin opgenomen

gegevens zorgvuldig verzameld naar de laatste stand van wetenschap en techniek. Desondanks

kunnen er onjuistheden in deze webapplicatie voorkomen. Gebruikers aanvaarden het risico daarvan.

CROW sluit, mede ten behoeve van degenen die aan deze webapplicatie hebben meegewerkt,

iedere aansprakelijkheid uit voor schade die mocht voortvloeien uit het gebruik van de gegevens.
 

De inhoud van deze webapplicatie valt onder bescherming van de auteurswet. De auteursrechten

berusten bij CROW.
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Resultaten van de meting grond/grondwater:

T-klasse: 3T

F-klasse: Geen brandbaarheidsklasse

 
Projectgegevens:

 

Omgevingsdata:

 

Eindresultaat

 

Onderhavig document is gegenereerd door de webapplicatie berekening T & F klasse conform de

CROW-Publicatie 132. Op de laatste pagina van dit document vindt u de voorwaarden voor gebruik.

Locatie 139
Werkgever MUG Ingenieursbureau
Monsternummer 139 (0-50)
Veiligheidskundige n.v.t.

Buitentemperatuur (°C) 10
Maatregelen genomen om grondwaterstand te verlagen? Nee
Worden de werkzaamheden uitgevoerd met beperkte
ventilatiemogelijkheid?

Nee

Wordt er gewerkt met open vuur? Nee

Toxiteitklasse T 3T
Bepalende stof(fen) PAK (som 10)
Brandbaarheidklasse F Geen brandbaarheidsklasse

Aan de hand van de berekeningssystematiek vanuit de CROW publicatie 132, 4de geheel herziene

druk (december 2008) en de ingevoerde gegevens is de veiligheidsklasse bepaald. In de hier

opvolgende pagina's zijn de stappen per ingevoerde stof weergegeven. Voeg dit document in z'n

geheel toe aan het V&G-plan en het veiligheidskundig logboek.
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Stoffen en concentraties:

Organische stof 6.80
Lutum 14.40

Stof Concentratie grond (mg/kg ds) Concentratie grondwater (ug/l)
PAK (som 10) 1400.0 0.0
Minerale olie 6800.0 0.0
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Bepaling of de interventiewaarden wordt overschreden

Alleen bij een interventiewaarden overschrijding wordt de T&F-klasse verder berekend.
 

Stof PAK (som 10)
Concentratie grond 1400.0
Interventiewaarde grond 40.0
Gecorrigeerde interventiewaarde grond 40.0
Maximale waarde wonen (grond) 6.8
Gecorrigeerde maximale waarde wonen (grond) 6.8
Concentratie grondwater 0.0
Interventiewaarde grondwater 0.0
T&F klasse van toepassing Ja

Stof Minerale olie
Concentratie grond 6800.0
Interventiewaarde grond 5000.0
Gecorrigeerde interventiewaarde grond 3400.0
Maximale waarde wonen (grond) 190.0
Gecorrigeerde maximale waarde wonen (grond) 129.2
Concentratie grondwater 0.0
Interventiewaarde grondwater 600.0
T&F klasse van toepassing Ja
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Berekening veiligheidsklasse T:

Stof PAK (som 10)
Voorlopige veiligheidsklasse T 3
Veiligheidsklasse T 3T

Niet vluchtige stof
2.3.6.3 Verontreiniging in de grond of in grond en grondwater --> nT: 3
Max nT tot nu toe: 3
Veroorzakende stoffen: PAK (som 10)

Stof Minerale olie
Voorlopige veiligheidsklasse T 1
Veiligheidsklasse T 1T

Vluchtige stof
2.3.7.3 Verontreiniging alleen in grond --> nT: 1
Max nT tot nu toe: 3
Veroorzakende stoffen: PAK (som 10)
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Voorwaarden voor gebruik
 

Onderhavig document is gegenereerd door de webapplicatie berekening T & F klasse conform

de CROW-Publicatie 132.
 

CROW en degenen die aan deze webapplicatie hebben meegewerkt, hebben de hierin opgenomen

gegevens zorgvuldig verzameld naar de laatste stand van wetenschap en techniek. Desondanks

kunnen er onjuistheden in deze webapplicatie voorkomen. Gebruikers aanvaarden het risico daarvan.

CROW sluit, mede ten behoeve van degenen die aan deze webapplicatie hebben meegewerkt,

iedere aansprakelijkheid uit voor schade die mocht voortvloeien uit het gebruik van de gegevens.
 

De inhoud van deze webapplicatie valt onder bescherming van de auteurswet. De auteursrechten

berusten bij CROW.

22-06-2016 10:44, 5/5
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 
In opdracht van de Gemeente Leeuwarden, voortaan “opdrachtgever” genoemd, heeft ecologisch 
adviesbureau John Melis ecologie een Natuurtoets uitgevoerd. De opdrachtgever heeft, als 
initiatiefnemer, het voornemen om, als onderdeel van het plan Waterfront Leeuwarden, een verbinding 
te realiseren tussen het water van de Kurkemeer en De Tijnje in de stad Leeuwarden. Hiervoor moet een 
doorgang gegraven worden in het gebied de Schilkampen. Dit ecologisch werkprotocol is een herleiding 
van de, vanuit de wetgeving, verplichte zaken waarbij de uitvoerder rekening mee moet houden. De 
voorgaande natuurtoets wordt als bekend basisdocument beschouwd. 
 
In de planning wordt uitgegaan van het starten van de werkzaamheden per eind oktober 2016 en de 
afronding eind 2016. 
 
De voorgenomen ingreep, waarvan in dit onderzoek wordt uitgegaan, betreft het (mogelijk) kappen van 
bomen, afbreken van dierenverblijven, (ver)graven van waterpartijen, uitvoering van divers grondwerk 
en de herinrichting met nieuwe beplanting. 
 

Afbeelding 1. Luchtfoto van het gebied. Het plangebied is in geel aangegeven. (Bron: Bing maps) 

1.2 Scope van het Ecologisch werkprotocol 
Dit ecologisch werkprotocol is primair opgesteld vanuit de eerdergenoemde natuurtoets. Sinds het 
opstellen van deze natuurtoets is het tracé gewijzigd en is er een activiteit toegevoegd aan de 
werkzaamheden; namelijk het inrichten van een compensatiegebied bepaald ten behoeve van de 
kokmeeuwenkolonie. De tracéwijziging wordt volledig opgenomen, maar de herinrichting van het 
compensatiegebied kan slechts deels beoordeeld worden. Het betrokken gebied is in het veldwerk, ten 
behoeve van de natuurtoets, niet uitgebreid beoordeeld omdat er toentertijd in dit gedeelte niet 
gewerkt zou gaan worden. Tevens vallen het werken met vervuilde grond en de effecten daarvan op de 
natuur niet binnen de scope.  
 
De natuur is onvoorspelbaar. Verrassingen zijn, ook nog tijdens de uitvoering, mogelijk. Dit wordt 
behandeld bij het onderdeel calamiteiten. 
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1.3 Ecologische begeleiding 
De werkzaamheden worden afgestemd op het voorkómen van schade aan de aanwezige beschermde 
soorten. Dit vereist vaak maatwerk in het veld.  
 
De ecologische begeleiding zal plaatsvinden door een ter zake kundige ecoloog. In het verdere 
document staat hij vermeld als; de ecoloog.  
 
De communicatie verloopt, vanaf de start van de uitvoering, via de projectleider van de uitvoerder. In 
het verdere document staat hij vermeld als; de projectleider. Hij benadert de ecoloog voor de planning 
en eventuele calamiteiten. 
 
Bij aanvang van de uitvoering verzorgt de projectleider van de uitvoerder middels een toolbox-meeting 
ervoor dat de betreffende medewerkers van de opdrachtgever en de uitvoerder voorgelicht worden 
over de aanwezige beschermde natuurwaarden en het hoe en waarom van de in dit ecologisch 
werkprotocol beschreven maatregelen en werkwijzen. Hiervoor kan de ecoloog uitgenodigd worden. De 
werkwijze wordt doorgenomen, want de werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform de 
werkwijze in het werkprotocol. Bovendien dient het werkprotocol onder alle uitvoerende medewerkers, 
waaronder de projectleider, bekend te zijn. 
 
Tijdens de uitvoering worden enkele van de werkzaamheden op locatie begeleid door de ecoloog. 
Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden heeft de projectleider regelmatig contact met de ecoloog 
over de lopende zaken en brengt de ecoloog locatiebezoeken. De uitvoeringsplanning en de wijzigingen 
hierin worden steeds besproken en getoetst aan het voorliggende werkprotocol. Bij eventuele 
knelpunten die zich tijdens de uitvoering voordoen, beoordeelt de ecoloog de situatie in het veld en 
probeert deze ter plaatse op te lossen. Eventuele ecologische knelpunten dienen altijd direct gemeld te 
worden bij de ecoloog ter beoordeling. 
 
De ecoloog wordt door de projectleider geïnformeerd over de voortgang van de werkzaamheden. 
 
De werkzaamheden verricht door de ecoloog worden bijgehouden in een logboek; het ecologisch 
werkverslag. Hierin wordt bijgehouden welke locaties wanneer zijn bezocht en welke eventuele acties 
ondernomen zijn. Indien beschermde soorten worden aangetroffen, die mogen worden weggevangen 
en overgezet, worden soort, vindplaats, datum/tijd, het aantal exemplaren, en de uitzet- en/of 
plantlocatie genoteerd.  
 
Zo nodig adviseert de ecoloog aan de projectleider van de uitvoerder om bepaalde werkzaamheden uit 
te stellen, dan wel indien vooraf de verwachting is dat op een later tijdstip knelpunten te verwachten 
zijn, deze werkzaamheden juist versneld uit te voeren (bijv. onder invloed van weersomstandigheden). 
Hierbij geldt dat de ecoloog adviseert. De uitvoerder is en blijft altijd verantwoordelijk voor het juist 
uitvoeren van de werkzaamheden conform de Flora- en Faunawet. 

1.4 Zorgplicht 
De in dit document beschreven richtlijnen en maatregelen zijn nadrukkelijk bedoeld om negatieve 
effecten op specifieke soorten en specifieke locaties te voorkomen. In het licht van de bescherming van 
inheemse plant- en diersoorten zoals vastgelegd in de Flora- en Faunawet moet, voorafgaande en 
tijdens de uitvoering van werkzaamheden, nadrukkelijk rekening worden gehouden met alle aanwezige 
soorten in een gebied. Dit is in de Flora- en Faunawet verankerd middels de zogenaamde 'zorgplicht'. 
Deze houdt in dat, in alle redelijkheid, handelingen en werkzaamheden worden verricht of juist worden 
gelaten op een wijze die schade aan plant- en diersoorten zoveel mogelijk voorkomt. 
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1.5 Leeswijzer 
Om dit document zo praktisch en zo beknopt mogelijk te houden zijn hierin geen herhalingen uit 
eerdere rapporten toegevoegd. De verdere opbouw van dit ecologisch werkprotocol is als volgt:  
• hoofdstuk 2 beschrijft de ingreep en de mogelijke effecten; 
• hoofdstuk 3 beschrijft de mitigerende maatregelen; 
• hoofdstuk 4 behandelt calamiteiten, en wat ermee gedaan moet worden. 
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2 Ingreep 

Afbeelding 2. Luchtfoto van het plangebied (geel).Doorsteek (rood), vergraven, (zwart), herinrichting (blauw). (Bron: Bing maps) 
 

 
Afbeelding 3. Technische schets van de werkzaamheden (Bron: MUG ingenieursbureau, besteknr. 2016 - Z7622) 
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2.1 Algemeen 
De werkzaamheden zijn beschreven voor het bestek (zie geraadpleegde bronnen). Niet alle 
werkzaamheden hebben raakvlakken met ecologische beschermde waarden. Zoals eerder gemeld zijn 
de ecologische effecten van het werken met vervuilde grond niet meegenomen. 
 
Niet relevant zijn: vergraven of ophogen van het gebied buiten de watergangen, verwijderen bomenrij, 
verplaatsen eendenkooi en aanbrengen hekwerken. 

2.2 Ecologisch relevante werkzaamheden 
Hieronder staan de relevante werkzaamheden met hun potentieel negatieve effecten 
 
Vergraven van watergangen binnen de Schilkampen 
(waaronder aanbrengen duikers) 

De, te vergraven of te dempen, bestaande watergangen kunnen vissen en/of overwinterende 
amfibieën bevatten. Deze dienen vanuit de gedragscode (kleine modderkruiper) en de zorgplicht 
(overige dieren) levend overgezet te worden. 

 
Vergraven van overige watergangen/oevers 
(waaronder het aanbrengen van damwanden, palenrijen en stortsteen en het graven van de doorgang) 

De Kurkemeer en de Tijnje kunnen vissen (bittervoorn, rivierdonderpad en kleine modderkuiper) 
bevatten. Bij het graven aan de oevers en het aanbrengen van damwanden, palenrijen en stortsteen, 
oevers kunnen deze hinder ondervinden. Er moet voorkomen worden dat vissen en/of amfibieën 
opgesloten raken. 

 
Bemaling 

Door de bemaling kunnen waterpartijen of –gangen droog komen te liggen. Deze kunnen vissen 
en/of overwinterende amfibieën bevatten. Dit moet gemonitoord worden en in voorkomende 
gevallen dienen deze vanuit de gedragscode (kleine modderkruiper) en de zorgplicht (overige dieren) 
levend overgezet te worden. 

 
Verlichting 

Door het voeren van toegevoegde verlichting kunnen watergangen die als vliegroute dienen voor 
vleermuizen, of waterpartijen die als foerageergebied dienen voor vleermuizen, ongeschikt gemaakt 
worden. Dit kan voorkomen worden door eventuele toegevoegde verlichting correct op te stellen.. 

2.3 Mitigatie 
Alle relevante negatieve effecten kunnen voorkomen worden door middel van verplichte mitigerende 
maatregelen. De mitigerende maatregelen staan vermeld in hoofdstuk 3, per diersoort. 
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3 Verplichte maatregelen 

3.1 Vleermuizen; mitigatie 
De omgeving van de werkzaamheden kan in gebruik zijn als vliegroute en foerageergebied voor 
vleermuizen (alle soorten F&F-wet tabel 3). Er moet tijdens de werkzaamheden rekening gehouden 
worden met het vermijden van extra lichtoverlast op potentiële foerageergebieden en vliegroutes. 
Indien er licht gevoerd wordt na zonsondergang en voor zonsopkomst zijn er mitigerende maatregelen 
van kracht. 
 
Mitigerende maatregelen: 
1. Extra lichtoverlast tijdens de werkzaamheden moet worden voorkomen door het licht weg te 

draaien van de waterpartijen en –gangen, en bomen. 
2. Indien verlichting gevoerd moet worden heeft amberkleurige verlichting de voorkeur boven wit- of 

groen licht. 

3.2 Vissen; gedragscode 
In de watergangen binnen de Schilkampen kan kleine modderkuiper (F&F-wet tabel 2) aanwezig zijn. In 
de Tijnje en de Kurkemeer kan, naast de kleine modderkruiper, tevens bittervoorn aanwezig zijn (F&F-
wet tabel 3). 
 
Bij de watergangen moet gewerkt worden aan de hand van een goedgekeurde gedragscode. Er kan 
gewerkt worden via de goedgekeurde Gedragscode Flora- en faunawet voor waterschappen, versie 6 
februari 2012. 
 
Het afdammen, dempen, vergraven of leegpompen van watergangen wordt op plaatsen waar juridisch 
zwaarder beschermde soorten kunnen worden verwacht in beginsel uitgevoerd in de periode tussen 15 
juli en 1 november, dat wil zeggen na de voortplantingsperiode en vóór de winterrust van vissen. 
 
Als het niet mogelijk is om volledig in deze periode te werken, dan is extra voorzorg nodig. Met deze 
aanpak kan men toch de noodzakelijke werkzaamheden in het voorjaar uitvoeren 
 
Mitigerende maatregelen: 
1. Voorafgaand aan het dempen of vergraven van de watergang wordt deze zoveel mogelijk vrij 

gemaakt van juridisch zwaarder beschermde dieren en planten; 
2. Achterblijvende juridisch zwaarder beschermde dieren worden weggevangen voorafgaande aan het 

dempen van de sloot en teruggeplaatst in geschikte biotopen in de omgeving als deze door de 
ingreep worden bedreigd; 

3. Ten behoeve van in slib levende of vluchtende juridisch zwaarder beschermde soorten wordt slib 
waarin zich deze soorten bevinden, verplaatst naar plaatsen van waaruit deze soorten kunnen 
vluchten of overleven; 

4. Bij het dempen van een watergang wordt het water één richting uitgedreven naar een 
naastliggende sloot, opdat aanwezige vissen en amfibieën kunnen ontsnappen; 

5. Bij leegscheppen of -pompen van een watergang worden overige vissen en amfibieën tijdig 
weggevangen en elders uitgezet; 

6. Het uitsteken van beschermde planten, het vangen van beschermde dieren en het elders 
terugplaatsen gebeurt onder begeleiding van en op aanwijzing van een ecologisch deskundig 
persoon met kennis van de betreffende soorten; 

7. De ecoloog dient een werkverslag te maken en bij te houden; 
8. Er moet speciaal worden gelet op soorten als de kleine modderkruiper, maar de zorgplicht gebiedt 

ook te letten op alle vissoorten, amfibieën, zoetwatermosselen en planten als zwanenbloem. 
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4 Calamiteiten 
Omdat ongewenste gebeurtenissen nooit geheel zijn uit te sluiten, dient er rekening te worden 
gehouden met gebeurtenissen ("calamiteiten") die afwijken van de geplande werkzaamheden en die 
belangrijke nadelige gevolgen kunnen hebben voor natuurwaarden. Om goed te kunnen reageren op 
dergelijke gebeurtenissen is het essentieel dat elke werknemer in voorkomende gevallen direct melding 
maakt bij de directie, opdat in overleg met de ecoloog direct maatregelen kunnen worden getroffen om 
effecten te beperken, en om herhaling te voorkomen. 
 
Onder calamiteiten wordt in dit werkprotocol voornamelijk gedacht aan het alsnog aantreffen van een 
onverwachte soort, of dat er, ondanks alle voorzorg, toch vissen droog komen te liggen. 
 
De ecoloog dient direct door de projectleider geïnformeerd te worden over de calamiteit. De 
werkzaamheden dienen direct stilgezet te worden totdat de begeleidende ecoloog in samenwerking 
met de projectleider een oplossing gevonden heeft en de werkzaamheden weer vrijgeeft. Omdat bij de 
meest riskante delen van de werkzaamheden de ecoloog aanwezig is zal dit in de regel geen vertraging 
opleveren. De calamiteit wordt door de begeleidende ecoloog vastgelegd in het logboek met een goede 
omschrijving van de calamiteit en de oplossing.  
 
 
 
Jubbega, oktober 2016 
John Melis ecologie 
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Geachte heer/mevrouw Gemeente Leeuwarden,

Voor het plan Doorbraak Schilkampen Leeuwarden heeft u een watertoets aangevraagd op www.dewatertoets.nl. Met de
gegevens die u heeft opgegeven is bepaald dat het plan geen invloed heeft op de waterhuishouding. Hierdoor kan de procedure
Geen waterschapsbelang worden gevolgd voor de watertoets.

Dit betekent dat u verder geen contact hoeft op te nemen met Wetterskip Fryslân. Onderstaande waterparagraaf kunt u
opnemen in de ruimtelijke onderbouwing van het plan. Mochten er desondanks vragen zijn, dan kunt u contact opnemen via
058 292 2222 en vragen naar de contactpersoon voor uw gemeente.

Via www.dewatertoets.nl hebben wij uw watertoets als een melding ontvangen. Wij archiveren deze melding. De watertoets is
hiermee voor Wetterskip Fryslân afgerond.

 

Met vriendelijke groet,

Wetterskip Fryslan
Postbus 36
8900 AA Leeuwarden
T 058 292 2222
F 058 292 2223
E info@wetterskipfryslan.nl 

 

 

Waterparagraaf Geen waterschapsbelang

De initiatiefnemer heeft Wetterskip Fryslan geinformeerd over het plan Doorbraak Schilkampen Leeuwarden via de Digitale
watertoets (www.dewatertoets.nl). Hiermee is bepaald dat het plan geen invloed heeft op de waterhuishouding en de
afvalwaterketen. Verder overleg met Wetterskip Fryslan is niet nodig. Wetterskip Fryslan geeft een positief wateradvies.

De WaterToets 2014







 

 

Ontwerp-omgevingsvergunning realiseren vaarverbinding tussen 

de Tijnje en de Kurkemeer ter plaatse van de Schilkampen in 

Leeuwarden. 
 

Van donderdag 3 november 2016 tot en met woensdag 14 december 2016 ligt de ontwerp-

omgevingsvergunning ex artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder a, onder 3° van de Wabo voor het 

realiseren van een vaarverbinding tussen de Tijnje en de Kurkemeer ter plaatse van de Schilkampen 

in Leeuwarden met bijbehorende stukken ter inzage. 

Plangebied 
Het plangebied betreft het perceel ten oosten van de woningen aan de Schilkampen tussen de Tijnje, 

de Kurkemeer en de spoorlijn, kadastraal bekend gemeente Leeuwarden, sectie K, nummer 265. 

Ontwikkeling 
De gemeente Leeuwarden wil samen met de provincie Fryslân uitvoering geven aan een zevental 

projecten in het programma Waterfront, gericht op bereikbaarheid, verlevendiging en beleving op en 

aan het water in Leeuwarden. De doorsteek nabij Schilkampen zorgt er niet alleen voor dat 

vaartuigen vanuit de Wielen en de Groene Ster Leeuwarden gemakkelijker kunnen bereiken, maar 

ontsluit ook de 11.500 inwoners van de wijk Camminghaburen met de stad. Het opheffen van deze 

barrière is al jaren een wens van de gemeente Leeuwarden en kan nu middels het programma 

Waterfront worden uitgevoerd.  

Inzage 
De ontwerp-omgevingsvergunning met bijbehorende stukken kunt u inzien: 

 in het Stadskantoor, Oldehoofsterkerkhof 2, Leeuwarden (op werkdagen van 8.30 tot 17.00 

uur en op donderdag tot 19.30 uur). Hier kunt u ook vragen stellen over het plan en de 

procedure 

 via de https://www.leeuwarden.nl/nl/ruimtelijke-plannen. 

 

Reageren  
In de periode waarin de ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage ligt, kunt u uw zienswijze over het 

plan indienen. Dat kan schriftelijk of mondeling. In een zienswijze beschrijft u met welke punten u 

het wel of niet eens bent en waarom. Deze punten kan het college van burgemeester en wethouders 

dan nog meenemen in de afweging van het definitieve besluit.  

 schriftelijk: schrijf een brief aan de gemeente Leeuwarden, t.a.v. het college van 

burgemeester en wethouders, Postbus 21000, 8900 JA Leeuwarden.  

Vermeld in uw brief: 

o ontwerp-omgevingsvergunning vaarverbinding tussen de Tijnje en de Kurkemeer  

o waarom u een zienswijze indient 

o de datum  

https://www.leeuwarden.nl/nl/ruimtelijke-plannen


 

 

o uw naam en adres 

o uw handtekening  

 mondeling: maak een afspraak via 14 058 (ma. t/m vr. 08.30–17.00 uur).  
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