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Gegevens bevoegd gezag

Referentienummer Datum ontvangst

Formulierversie
2014.01 Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer 1589357

Aanvraagnaam 10007C.2 Parkhoven woongroep C.2

Uw referentiecode 10007C.2

Ingediend op 19-12-2014

Soort procedure Onbekend

Projectomschrijving Nieuwbouw van 1 woongroep, ter plaatste van het nieuw
ontwikkelde zorgcentrum Parkhoven.

Opmerking -

Gefaseerd Nee

Blokkerende onderdelen weglaten Ja

Kosten openbaar maken Nee

Bijlagen die later komen Gegevens en bescheiden over veiligheid en het voorkomen
van hinder t.b.v. bouwwerkzaamheden, worden niet
ingediend.

Bijlagen n.v.t. of al bekend Gegevens en bescheiden over veiligheid en het voorkomen
van hinder t.b.v. bouwwerkzaamheden.

Bevoegd gezag

Naam: Gemeente Leeuwarden

Bezoekadres: Oldehoofsterkerkhof 2
8911 DH  Leeuwarden

Postadres: Postbus 21000
8900 JA  Leeuwarden

Telefoonnummer: 14 058

E-mailadres algemeen: gemeente@leeuwarden.nl

Website: www.leeuwarden.nl

Bereikbaar op: Maandag-vrijdag: 8.30 - 17.00 uur. Don.: tot 19.30
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Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Bijbehorend bouwwerk bouwen

• Bouwen

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

• Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Bijlagen
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Formulierversie
2014.01 Locatie

1 Kadastraal perceelnummer

Burgerlijke gemeente Leeuwarden

Kadastrale gemeente Leeuwarden

Kadastrale sectie G

Kadastraal perceelnummer 16833

Bouwplannaam -

Bouwnummer -

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

Ja
Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie Het betreft het deel van het perceel ten behoeve van
de bouw van één woongroep, ter plaatse van het nieuw
ontwikkelde zorgcentrum Parkhoven.



Datum aanvraag: 19 december 2014 Aanvraagnummer: 1589357 Bevoegd gezag: Gemeente Leeuwarden Pagina 1 van 3

Formulierversie
2014.01 Bouwen

Bijbehorend bouwwerk bouwen
1 Zorgwoning

Gaat het om de bouw van één of
meerdere zorgwoning(en)?

Zorgwoning(en)
Geen zorgwoning(en)

2 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van
toepassing?

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

Eventuele toelichting Bouwen van één woongroep ter plaatste van een nieuw
ontwikkeld zorgcentrum.

Hebt u voor deze
bouwwerkzaamheden al eerder
een vergunning aangevraagd?

Ja
Nee

3 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen? Hoofdgebouw

4 Bruto vloeroppervlakte bouwwerk

Verandert de bruto
vloeroppervlakte van het bouwwerk
door de bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

Wat is de bruto vloeroppervlakte
van het bouwwerk in m2
voor uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

4781

Wat is de bruto vloeroppervlakte
van het bouwwerk in
m2 na uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

5129

5 Bruto inhoud bouwwerk

Verandert de bruto inhoud
van het bouwwerk door de
bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

Wat is de bruto inhoud van het
bouwwerk in m3 voor uitvoering
van de bouwwerkzaamheden?

14163

Wat is de bruto inhoud van het
bouwwerk in m3 na uitvoering van
de bouwwerkzaamheden?

15839
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6 Oppervlakte bebouwd terrein

Verandert de bebouwde
oppervlakte van het terrein
na uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

Wat is de bebouwde
oppervlakte van het terrein
in m2 voor uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

3485

Wat is de bebouwde oppervlakte
van het terrein in m2 na uitvoering
van de bouwwerkzaamheden?

3892

7 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een
seizoensgebonden bouwwerk?

Ja
Nee

Gaat het om een tijdelijk
bouwwerk?

Ja
Nee

8 Gebruik

Waar gebruikt u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor?

Wonen
Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor gebruikt.

Voorheen werd het terrein gebruikt als zorgcentrum. Er is
een sloopvergunning en op dit moment is het zorgcentrum
gesloopt.

Waar gaat u het bouwwerk voor
gebruiken?

Wonen
Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk
voor gaat gebruiken.

Gezondheidszorgfunctie.

9 Gebruiksfuncties

In onderstaande tabel staan in de eerste kolom mogelijke gebruiksfuncties die in een bouwwerk
kunnen voorkomen. Vul voor alle gebruiksfuncties die voor u van toepassing zijn het aantal
personen, de totale gebruiksoppervlakte en de totale vloeroppervlakte van het verblijfsgebied in m2
in hele getallen in.

Gebruiksfunctie Aantal personen Gebruiksoppervlakte
(m2)

Verblijfsoppervlakte
(m2)

Bijeenkomst

Cel

Gezondheidszorg 14 331 214

Industrie

Kantoor

Logies

Onderwijs

Sport

Winkel

Overige
gebruiksfuncties

52 0

10 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
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Onderdelen Materiaal Kleur

Gevels

- Plint gebouw

- Gevelbekleding

- Borstweringen

- Voegwerk

Kozijnen

- Ramen

- Deuren

- Luiken

Dakgoten en boeidelen

Dakbedekking

Vul hier overige onderdelen en
bijbehorende materialen en kleuren
in.

-

11 Mondeling toelichten

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

Ja
Nee

12 Wonen en zorg

Zorgwoningen zijn woningen waar bewoners zorg krijgen. Het kan gaan om grondgebonden
woningen of woningen in een woongebouw. De woningen hebben een eigen voordeur waarachter
bewoners individueel of in een groep wonen al dan niet met een gezamenlijke huishouding.

Om welk soort woning gaat het? Zelfstandige woning, grondgebonden (individueel
wonen)
Zelfstandige woning, in woongebouw (individueel
wonen)
Geclusterde grondgebonden woningen i.v.m. zorg
(individueel wonen)
Geclusterde woningen i.v.m. zorg in woongebouw
(individueel wonen)
Groepswoning
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Formulierversie
2014.01

Handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening

1 Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Met welke regels voor ruimtelijke
ordening zijn de voorgenomen
werkzaamheden in strijd?

Bestemmingsplan
Beheersverordening
Exploitatieplan
Regels op grond van de provinciale verordening
Regels op grond van een AMvB
Regels van het voorbereidingsbesluit

Beschrijf hoe en in welke mate de
voorgenomen werkzaamheden
in strijd zijn met de regels voor
ruimtelijke ordening.

Afwijken van situering.

Beschrijf het huidige gebruik van
de gronden of het bouwwerk.

Het voormalige gebruik is een zorgcentrum, welke op dit
moment is gesloopt.

Beschrijf het beoogde gebruik van
de gronden of het bouwwerk.

Beoogde gebruik voor de woongroep is gezondheidszorg.

Beschrijf de gevolgen van
het beoogde gebruik voor de
ruimtelijke ordening.

Er zal worden afgeweken van situering.

Is het beoogde gebruik tijdelijk van
aard?

Ja
Nee

Hebt u een rapport nodig waarin
de archeologische waarde van het
terrein dat zal worden verstoord in
voldoende mate is vastgelegd?

Ja
Nee

Wordt er afgeweken van het
exploitatieplan?

Ja
Nee
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Formulierversie
2014.01 Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum
ingediend

Status
document

00_10007C-2-2014121-
9_A4S_INHOUD_pdf

00_10007C-2-20-
141219_A4S_INHO-
UD.pdf

Anders 19-12-2014 In
behandeling

02 10007C-2-20141219
A4S TEKlijst_pdf

02 10007C-2-20141-
219 A4S TEKlijst.pdf

Anders 19-12-2014 In
behandeling

03 10007C-2-20141219
A1L B-C-2-TEK_pdf

03 10007C-2-20141-
219 A1L B-C-2-
TEK.pdf

Bestemmingsplan,
beheersverordening
en bouwverordening
complexere bouwwerken
Overige gegevens
veiligheid
Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken
Welstand
Gelijkwaardigheid
Brandveiligheid
Bruikbaarheid bouwwerk
Kwaliteitsverklaringen
Gegevens Handelen
in strijd met regels
ruimtelijke ordening

19-12-2014 In
behandeling

03 10007C-2-20141219
A0L B-C-2-TEK_pdf

03 10007C-2-20141-
219 A0L B-C-2-
TEK.pdf

Bestemmingsplan,
beheersverordening
en bouwverordening
complexere bouwwerken
Overige gegevens
veiligheid
Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken
Welstand
Gezondheid complexere
bouwwerken
Gelijkwaardigheid
Brandveiligheid
Bruikbaarheid bouwwerk
Kwaliteitsverklaringen
Gegevens Handelen
in strijd met regels
ruimtelijke ordening

19-12-2014 In
behandeling

03 10007C-2-20141219
A0S B-C-2-DTEK_pdf

03 10007C-2-20141-
219 A0S B-C-2-
DTEK.pdf

Bestemmingsplan,
beheersverordening
en bouwverordening
complexere bouwwerken
Overige gegevens
veiligheid
Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken

19-12-2014 In
behandeling
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Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum
ingediend

Status
document

Welstand
Gezondheid complexere
bouwwerken
Gelijkwaardigheid
Brandveiligheid
Bruikbaarheid bouwwerk
Kwaliteitsverklaringen

04 C-2-13-707-19122014
A4L doctek_pdf

04 C-2-13-707-191-
22014 A4L doc en
tek.pdf

Installaties complexere
bouwwerken
Energiezuinigheid en
milieu

19-12-2014 In
behandeling

04 C-2-13-707-19122014
A4S Insbrief_pdf

04 C-2-13-707-191-
22014 A4S
Instalbrief.pdf

Installaties complexere
bouwwerken
Energiezuinigheid en
milieu

19-12-2014 In
behandeling

04 C-2-13-707-19122014
A4S EPG d C2_pdf

04 C-2-13-707-191-
22014 A4S EPG deel
C2.pdf

Installaties complexere
bouwwerken
Energiezuinigheid en
milieu

19-12-2014 In
behandeling

05 C-2-13-707-19122014
A4L doctek_pdf

05 C-2-13-707-191-
22014 A4L doc en
tek.pdf

Gezondheid complexere
bouwwerken
Installaties complexere
bouwwerken
Energiezuinigheid en
milieu

19-12-2014 In
behandeling

05 C-2-13-707-19122014
A4S Ventiber_pdf

05 C-2-13-707-191-
22014 A4S
Ventibereken.pdf

Gezondheid complexere
bouwwerken
Installaties complexere
bouwwerken
Energiezuinigheid en
milieu

19-12-2014 In
behandeling

05 4141214n03 19-12-14
Daglicht_pdf

05 4141214n03
19-12-14 Daglicht.pdf

Gezondheid complexere
bouwwerken

19-12-2014 In
behandeling

05 C-2-13-707-19122014
A2L INST TEK_pdf

05 C-2-13-707-191-
22014 A2L INST
TEK.pdf

Gezondheid complexere
bouwwerken
Installaties complexere
bouwwerken
Energiezuinigheid en
milieu

19-12-2014 In
behandeling

06 10007C-2-20141219
A4S Matblad_pdf

06 10007C-2-20141-
219 A4S
Materiaalblad.pdf

Welstand
Anders

19-12-2014 In
behandeling

07 334984C2
doclijst_19122014_pdf

07 334984C2
documentenlijst_19--
12-2014.pdf

Constructieve veiligheid
complexere bouwwerken

19-12-2014 In
behandeling

07 C2 conbrief DO
Parkhoven 121214_pdf

07 C2 conbrief
DO Parkhoven
121214.pdf

Constructieve veiligheid
complexere bouwwerken

19-12-2014 In
behandeling

07 334984C2_731AC-
001_191214_BER
CON_pdf

07
334984C2_731AC-
001_191214_BER
CON.pdf

Constructieve veiligheid
complexere bouwwerken

19-12-2014 In
behandeling

07 C2 funderingsadvies
zorg 12062014_pdf

07 C2 funderingsadvi-
es zorgcentrum
12-06-2014.pdf

Constructieve veiligheid
complexere bouwwerken

19-12-2014 In
behandeling

07 A0L
334984C2_731DO--001_-
191214_TEK_pdf

07 A0L
334984C2_731DO--001_-
191214_TEK-.pdf

Constructieve veiligheid
complexere bouwwerken

19-12-2014 In
behandeling

08 4141214n01 19-12-14
QS_pdf

08 4141214n01
19-12-14 QS.pdf

Overige gegevens
veiligheid
Gezondheid complexere
bouwwerken
Installaties complexere
bouwwerken
Energiezuinigheid en
milieu
Gelijkwaardigheid
Brandveiligheid

19-12-2014 In
behandeling
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Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum
ingediend

Status
document

Bruikbaarheid bouwwerk
Kwaliteitsverklaringen

09 C-2 Rapportage
zorggebouw C-2_pdf

09 C-2 Rapportage
zorggebouw C-2.pdf

Brandveiligheid 19-12-2014 In
behandeling

10 C-2 veilig-onderho-
ud-2012_pdf

10 C-2 veilig-
onderhoud-2012.pdf

Overige gegevens
veiligheid
Anders

19-12-2014 In
behandeling

11 C-2 bodemrapport_pdf 11 C-2
bodemrapport.pdf

Gegevens Handelen
in strijd met regels
ruimtelijke ordening

19-12-2014 In
behandeling

11 C-2 aanvullend
bodemrapport_pdf

11 C-2 aanvullend
bodemrapport.pdf

Gegevens Handelen
in strijd met regels
ruimtelijke ordening

19-12-2014 In
behandeling

11 C-2 tekening met
verontreiniging_pdf

11 C-2 tekening met
verontreiniging.pdf

Gegevens Handelen
in strijd met regels
ruimtelijke ordening

19-12-2014 In
behandeling

11 C-2 Bomeninventari-
satie tabel_pdf

11 C-2
Bomeninventarisatie
tabel.pdf

Gegevens Handelen
in strijd met regels
ruimtelijke ordening

19-12-2014 In
behandeling

11 C-2 Bomeninventari-
satie tekening_pdf

11 C-2
Bomeninventarisatie
tekening.pdf

Gegevens Handelen
in strijd met regels
ruimtelijke ordening

19-12-2014 In
behandeling

11 C-2 flora en fauna_pdf 11 C-2 flora en
fauna.pdf

Gegevens Handelen
in strijd met regels
ruimtelijke ordening

19-12-2014 In
behandeling

11 C-2 vleermuisonder-
zoek_pdf

11 C-2
vleermuisonder-
zoek.pdf

Gegevens Handelen
in strijd met regels
ruimtelijke ordening

19-12-2014 In
behandeling
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TELEFOON:
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@
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B
DEFINITIEFPARKHOVEN (DEELPROJECT C/GEBOUWDEEL C.2)

PALET
SITUATIE NIEUW

10007C

B-C.2-01B 09/06/2015
B

TERREININRICHTING,
DIENT NOG EEN NADERE UITWERKING TE KENNEN

CALAMITEITENROUTING:
DE CALAMITEITENROUTE AAN DE NOORDZIJDE VAN HET
WOONZORGGEBOUW ZAL AAN ART. 6.37 VAN HET
BOUWBESLUIT VOLDOEN.
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STAAT VAN MATERIALEN EN KLEUREN EXTERIEUR 
BEHORENDE BIJ OMGEVINGSAANVRAAG / DEELPROJECT C.2 ZORGCENTRUM  
 OMGEVINGSAANVRAAGBIJLAGE:06 
PROJECT.NR:10007C.2  
PROJECT:PARKHOVEN (DEELPROJECT C/GEBOUWDEEL C.2) 
FASE:OMGEVINGSVERGUNNING AANVRAAG 
STATUS:DEFINITIEF 
DATUM:2014.12.19 
REFERENTIE:VNL ARCHITECTEN / 10007C.2 / 19.12.2014 
 

 
 
No. Omschrijving Materiaal Fabrikant  Overige kenmerken/eigenschappen  
    type afmetingen  kleurcode Kleur 
                  
01 gevel metselwerk 

wildverband 
baksteen 
 

Daas white falls waalformaat  nvt creme wit 

         
02 gevel metselwerk 

vlakken t.p.v. 
raamstroken 

baksteen Daas white falls waalformaat (klamp 
gemetseld)  

 nvt creme wit 

         
03 voegwerk 

 
mortel beamix ntb doorgestreken voeg, 

(10mm terugliggend), 
stootvoegen vol. 

 nvt Zacht grijs, 
afgestemd op het 
metselwerk 

         
04 Kozijnen en 

draaiende delen 
aluminium Alcoa RT72GT70S  renovatieprofiel  C32 brons 

         
05 Lekdorpels t.p.v. 

metselwerk 
belgisch 
hardsteen 

ntb ntb ntb  nvt donkergrijs/antraciet 

         
06 dakranden zink nvt kraallijst kraal 25 mm.  zink Zink 
         
07 dakbedekking EPDM  ntb   ntb licht grijs 
         
08 HWA pluvia  ntb ntb  nvt  
         
09 nood overstorten staal  ntb op maat gemaakt  nvt verzinkt 
         
10 zetwerk plafond 

overstekken 
staal ntb ntb ntb  afstemmen 

op steen 
wit 

         
11 Luifels t.p.v. 

woongroepen 
beton ntb ntb ntb  beton beton  
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1. Inleiding 

In opdracht van Ascom heeft MABR Brandveilig opdracht gekregen om het nieuwbouwproject Parkhove 

te Leeuwarden, te toetsen aan de brandveiligheidseisen gesteld in het Bouwbesluit 2012. Het 

zorgcomplex (bouwdeel C.2) betreft een deel van het totaalproject. 

1.1 Doel van deze rapportage 

Het doel van de rapportage is er voor te zorgen dat alle benodigde aspecten worden opgenomen in het 

bouwplan, zodat de omgevingsvergunning(en) zonder grote problemen kan worden aangevraagd en worden 

verleend.  

1.2 Opbouw van de rapportage 

De rapportage is als volgt opgebouwd:  

 

Als eerste zal er een korte omschrijving en toelichting komen, betreffende het bouwwerk en de functie 

daarvan. 

Na de betreffende toelichting, zal de brandveiligheidstoets uitgeschreven worden, zodat de genomen 

uitgangspunten en toetsingscriteria bekend zijn. Aansluitend hierop zal het rapport afgerond worden met een 

eindconclusie. 

1.3 Uitgangspunten 

Ons uitgangspunt is: 

o Bouwbesluit 2012 – incl. wijziging 1-4-2014 (Nieuwbouw);  

o Tekeningen opgemaakt door: Palet architecten, van d.d. 20-09-2014 projectnummer 10007; 

 Bladnummer 1007C-20141024-BC-02 

 Bladnummer 1007C-20141024-BC-03 

 

o Gebruiksfunctie: 

 Gezondheidzorgfunctie met bedgebied 

 Gezondheidzorgfunctie, andere gezondheidszorg 
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2. Omschrijving bouwwerk algemeen 

2.1 Algemene beschrijving gebouw 

De gebouwen bestaat uit 2 bouwlagen, te noemen: 

- Begane grond  

- 1
e
 verdieping 

 

Alle verdiepingen in het bouwwerk vallen binnen de categorie Gezondheidzorg. 

 

2.2 Beschrijving project 

Het bouwwerk maakt onderdeel uit van een totaal project welke gerealiseerd wordt door Palet. 

Het bouwwerk is afzonderlijk gelegen op het terrein en wordt gezien als nieuwbouw. Het bouwwerk zal 

gebruikt worden voor diverse doelgroepen. 

 Volgens het Bouwbesluit 2012 is in deze situatie sprake van het nieuwbouw niveau. 



 
 
 

Pagina 7 van 28 

 

2.3 Definities 

Vluchtroute 

Een vluchtroute is een route die begint in een voor personen bestemde ruimte, uitsluitend voert over vloeren, 

trappen of hellingbanen en eindigt op een veilige plaats, zonder dat gebruik behoeft te worden gemaakt van 

een lift. 

Verkeersroute 

Een verkeersroute is een route die begint bij een doorgang van een ruimte, uitsluitend voert over vloeren, 

trappen of hellingbanen en eindigt bij de doorgang van een andere ruimte 

Verkeersruimte  

Verkeersruimte is een ruimte bestemd voor het bereiken van een andere ruimte, niet zijnde een ruimte in een 

verblijfsgebied of in een functiegebied, een toiletruimte, een badruimte of een technische ruimte. 

Beschermde route 

Een beschermde route is een route buiten het subbrandcompartiment waar de vluchtroute begint gelegen 

gedeelte van een vluchtroute. 

Beschermde vluchtroute 

Een beschermde vluchtroute is een route buiten het subbrandcompartiment gelegen gedeelte van een 

vluchtroute. 

Extra beschermde vluchtroute 

Een extra beschermde vluchtroute is een route buiten een brandcompartiment gelegen gedeelte van een 

beschermde vluchtroute. 
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3. Bouwbesluit 2012  

In dit hoofdstuk worden alle relevante en van toepassing zijnde artikelen uit het Bouwbesluit 2012 

beschreven. Hierbij gaan wij uit van de plattegronden opgesteld door: 

Palet architecten. 

3.1 Artikel 1.2 Aantal personen 

Bij het aantal personen wordt uitgegaan van de in artikel 1.2 aangegeven tabel (tabel 1.2) in het Bouwbesluit 

2012. Uitgangspunt is: 

Het tenminste aan te houden aantal personen per m² per gebruiksfunctie is: 

- Gezondheidszorgfunctie voor bedgebied:  0.125 

- Andere gezondheidzorgfunctie   0.05  

 

Gelet op de maximale aantallen personen in combinatie met de oppervlakte wordt er gerekend met de juiste 

aantallen personen. 

 

3.2 Artikel 1.3 Gelijkwaardigheidsbepaling 

Aan de in hoofdstuk 2 tot en met 7 gestelde voorschriften behoeft niet te worden voldaan indien het 

bouwwerk of het gebruik daarvan anders dan door toepassing van het desbetreffende voorschrift ten minste 

dezelfde mate van veiligheid, bescherming van de gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en 

bescherming van het milieu biedt als beoogd met de in die hoofdstukken gestelde voorschriften. Een 

gelijkwaardige oplossing wordt bij het gebruik van het bouwwerk in stand gehouden. 

 

Er wordt geen gebruik gemaakt van gelijkwaardigheid. 
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3.3 Artikel 1.13 Gebruiksmelding 

Een gebruiksmelding is vereist als er meer dan 50 personen gelijktijdig in het gebouw aanwezig zijn, 

of als er sprake is van een gelijkwaardige oplossing.  

 

Een gebruiksmelding is niet noodzakelijk, het bouwwerk heeft een omgevingsvergunning brandveilig 

gebruik nodig. De aanvraag omgevingsvergunning brandveilig gebruik valt buiten deze aanvraag. 

 

3.4 Artikel 1.116 Zorgplicht 

Een bij of krachtens de wet aanwezige installaties, als bedoeld in hoofdstuk 6 van het Bouwbesluit (BB) 2012: 

a. Functioneert in overeenstemming met de op die installatie van toepassing zijnde voorschriften; 

b. Wordt adequaat beheerd, onderhouden en gecontroleerd, en 

c. Wordt zodanig gebruikt dat geen gevaar voor de gezondheid of de veiligheid ontstaat dan wel 

voortduurt. 

 

Na het aanbrengen of wijzigen van een kabel-, leiding-, of andere doorvoer in of door een 

scheidingconstructie waarvoor een eis tot de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) 

geldt, wordt de WBDBO of rookdoorgang op adequate wijze gecontroleerd. 

 

Hiermee wordt bedoeld, dat voor alle installaties die hier betrekking op hebben op juiste wijze worden 

gecontroleerd en onderhouden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld noodverlichting. In het BB 2012 wordt niet meer 

aangegeven dat deze installatie jaarlijks onderhouden moet worden. Echter is dat door middel van dit artikel 

wel vereist. 

Daarnaast zal niet alleen bij de bouw, alle doorvoeren brandwerend nagelopen en afgedicht moeten worden, 

maar ook in de toekomst zal bij iedere wijziging of aanpassing, de doorvoeren op juiste wijze moeten worden 

nagelopen en op juiste wijze worden dichtgezet.  

 

3.4.1 Brandwerende afwerking 

Vooraf er gestart gaat worden aan het nieuwbouw project zal er worden vastgesteld hoe de brandwerende 

doorvoeren / aanpassingen worden afgewerkt en gerealiseerd, denk hierbij aan de aan alle doorvoeren die 

leiden door brandscheidingen, brandwerende deuren en overige constructieonderdelen die een bepaalde 

brandwerendheid dienen te bezitten. 

 

Van de uit te voeren werkzaamheden en de nieuw te leveren brandwerende producten zullen certificaten en 

/ of testrapporten moeten worden overlegd. 

 

Aan het einde van het project zal er dan een logboek voorhanden zijn, waarin alle werkzaamheden op het 

gebied van bouwkundige brandveiligheid zijn vastgelegd. 
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4. Bouwbesluit 2012 Technische Bouwvoorschriften 

In dit hoofdstuk wordt de brandveiligheidstoets uitgeschreven. De toets beperkt zicht tot de relevante 

onderdelen van de hoofdstukken 2, 6 en 7 van het Bouwbesluit 2012. 

4.1 Artikel 2.10 Tijdsduur bezwijken 

Een vloer, trap of hellingbaan waarover of waaronder een vluchtroute voert, bezwijkt niet binnen 30 minuten 

bij brand in een subbrandcompartiment waarin die vluchtroute niet ligt. 

Een bouwconstructie van een gebruiksfunctie met een vloer hoger dan 5 meter, bezwijkt niet binnen 90 

minuten, door het bezwijken van een bouwconstructie binnen of grenzend aan het  

brandcompartiment. In afwijking van voorgaande grenswaarde, wordt de tijdsduur met 30 minuten bekort, 

indien de volgens NEN 6090 bepaalde permanente vuurbelasting van het brandcompartiment niet groter is 

dan 500 MJ/m². De bovenstaande getallen hebben betrekking op het niveau nieuwbouw.  

 

Het bouwwerk heeft geen vloer hoger dan 5 meter boven het meetniveau. De tijdsduur van de 

brandwerendheid met betrekking tot bezwijken is 60 minuten. Indien de permanente vuurbelasting volgens de 

NEN 6090 niet groter is dan 500 MJ/m², dan kan de tijdsduur met betrekking tot bezwijken 30 minuten zijn. 

 

4.2 Afdeling 2.3 Afscheiding van vloer, trap en hellingbaan 

Een te bouwen bouwwerk bevat voorzieningen waardoor het vallen van een vloer, een trap en een 

hellingbaan zo veel mogelijk wordt voorkomen. 

Een voor personen bestemde vloer heeft bij een rand een niet beweegbare afscheiding als die rand meer dan 

1 m hoger ligt dan een aansluitende vloer, het aansluitende terrein of het aansluitende water. 

Een trap heeft, voor zover een zijkant van een tredevlak meer dan 1 m hoger ligt dan een aansluitende vloer, 

het aansluitende terrein of het aansluitende water, aan die zijkant een niet beweegbare afscheiding. 

Een vloerafscheiding, heeft een hoogte van ten minste 1 m, gemeten vanaf de vloer. Bovenstaande zijn 

nieuwbouw eisen. 

 

De trappen, bordessen en relingen zullen voldoen aan de hiervoor voorgeschreven voorschriften.  

4.3 Afdeling 2.4 Overbrugging van hoogteverschillen 

Een te bouwen bouwwerk heeft voorzieningen voor het veilig overbruggen van hoogteverschillen door 

personen.  

 

Een hoogteverschil van meer dan 0,21 m tussen vloeren waarover een vluchtroute voert en tussen vloeren 

van verblijfsgebieden, verblijfsruimten, toiletruimten, badruimten, of voor bezoekers bestemde vloeren, 

vloeren van een verkeersroute die deze ruimten met elkaar verbindt of tussen een van die vloeren en het 

aansluitende terrein wordt overbrugd door een vaste trap of een vaste hellingbaan. 

 

Alle te overbruggen hoogteverschillen >21 cm geschiedt doormiddel van trappen of hellingbanen. Aanvullende 

voorzieningen zijn niet nodig. 
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4.4 Afdeling 2.5 Trap 

Een te bouwen trap die een hoogteverschil overbrugt, kan veilig worden gebruikt. 

Een trap, heeft afmetingen die voldoen aan tabel 2.33 uit het Bouwbesluit 2012. 

Een trap overbrugt een hoogteverschil van niet meer dan 4 meter. Een trap, sluit bij de bovenste trede, over 

de breedte van de trap, aan op een vloer met een oppervlakte van  

ten minste 0,8 m x 0,8 m. 

 
Afmetingen van een trap 

  
reguliere trap 

trap uitsluitend  
voor ontvluchten 

woonfunctie 
andere 
gebruiksfunctie 

alle 
gebruiksfuncties 

Minimum breedte van de trap 0,8 m 0,8 m 0,8 m 
Minimum vrije hoogte boven de trap 2,3 m 2,1 m 2,1 m 
Minimum aantrede ter plaatse van de klimlijn, gemeten loodrecht op 
de voorkant van de trede 

0,22 m 0,185 m 0,185 m 

Maximum hoogte van een optrede 0,188 m 0,21 m 0,21 m 
Minimum breedte van het tredevlak, gemeten loodrecht op de 
voorkant van dat vlak 

0,05 m 0,05 m 0,05 m 

Minimum breedte van het tredevlak ter plaatse van de klimlijn, 
gemeten loodrecht op de voorkant van dat vlak 

0,23 m 0,23 m 0,23 m 

Minimum afstand van de klimlijn tot de zijkanten van de trap 0,3 m 0,3 m 0,3 m 

Tabel 2.33 uit BB 2012 

 

Een trap voor het overbruggen van een hoogteverschil van meer dan 1 m en met een helling ter plaatse van 

de klimlijn groter dan 2:3 heeft aan ten minste een zijkant een leuning. De bovenkant van de leuning ligt, 

gemeten boven de voorkant van een tredevlak van de trap, op een hoogte van ten minste 0,8 m en ten 

hoogste 1 m. 

 

De te realiseren trappen zullen voldoen aan tabel 2.33 en het overig gestelde uit het  

Bouwbesluit 2012. 

4.5 Afdeling 2.6 Hellingbaan 

Een te bouwen hellingbaan die een hoogteverschil overbrugt, kan veilig worden gebruikt. 

Een hellingbaan heeft een breedte van ten minste 1,1 m, een hoogte van niet meer dan 1 m en een helling 
van ten hoogste: 

a. 1 : 12 indien het hoogteverschil niet groter is dan 0,25 m; 

b. 1 : 16 indien het hoogteverschil groter is dan 0,25 m, maar niet groter dan 0,5 m, en 

c. 1 : 20 indien het hoogteverschil groter is dan 0,5 m. 

 

Er is in het bouwwerk geen hellingbaan  
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4.6 Afdeling 2.7 Beweegbare constructieonderdelen 

- Een beweegbaar constructieonderdeel dat zich in geopende stand kan bevinden boven een niet voor 

motorvoertuigen openstaande weg, ligt, gemeten vanaf de onderzijde van dat onderdeel, meer dan 

2,2 m boven die weg. Dit voorschrift geldt niet voor een nooddeur. 

- Een beschermde vluchtroute waarover een beweegbaar constructieonderdeel draait, heeft met het 

constructieonderdeel in geopende stand, een vrije doorgang met een breedte van ten minste 0,6 m 

en een hoogte van ten minste 2,2 m. 

 

Op maaiveld niveau zijn geen andere beweegbare constructieonderdelen aanwezig dan enkel nooddeuren, 

dan wel deuren die over een niet voor motorvoertuigen openstaande weg heen draaien. De aanwezige 

nooddeuren draaien met de vluchtrichting mee, het betreffende artikel is echter niet van toepassing op een 

nooddeur. 

 

Daar waar sprake is van een beschermde vluchtroute bedraagt de vrije doorgang overal tenminste 0,6 m. 

4.7 Afdeling 2.8 Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie 

Een bouwwerk is zodanig dat het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie voldoende wordt beperkt. 

- Binnen het gebouw is geen sprake van een stookplaats of opstelling voor een open 

verbrandingstoestel. 

- Materiaal toegepast aan de binnenzijde van een schacht, een koker of een kanaal grenzend aan meer 

dan een brandcompartiment of subbrandcompartiment met een inwendige doorsnede > 0,015m2, 

voldoet aan brandklasse A2, bepaald volgens NEN 13501-1. 

- Een afvoervoorziening voor rookgas is brandveilig, bepaald volgens NEN 6062. 
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4.8 Artikel 2.76 Binnenoppervlak 

- Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de binnenlucht voldoet aan de brandklasse en 

aan rookklasse s2, beide bepaald volgens NEN- EN 13501-1. 

 

Bedgebied  andere gezondheidzorg 

Extra beschermde vluchtroute klasse B   klasse B 

Beschermde vluchtroute   klasse B   klasse D 

   Overige     klasse D   klasse D 

 

  4.9 Artikel 2.77 Buitenoppervlak 

- Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de buitenlucht voldoet aan de brandklasse 

bepaald volgens NEN- EN 13501-1. 

  

Bedgebied  andere gezondheidzorg 

Extra beschermde vluchtroute klasse C   klasse C 

Beschermde vluchtroute   klasse C   klasse D 

Overige     klasse D   klasse D 

 

4.10 Artikel 2.78 Beloopbaar vlak 

- De bovenzijde van een voor personen bestemde vloer, trap of een hellingbaan die grenst aan de 

binnenlucht rookklasse S1fl en onderstaande brandklasse, beide bepaald volgens NEN- EN 13501-1 

 

Bedgebied  andere gezondheidzorg 

Extra beschermde vluchtroute klasse Cfl  klasse Cfl 

Beschermde vluchtroute   klasse Cfl  klasse Cfl 

Overige     klasse Dfl  klasse Dfl 

4.11 Artikel 2.71 Dakoppervlak 

De bovenzijde van een dak van een bouwwerk is, bepaald volgens NEN 6063, niet brandgevaarlijk. Dit geldt 

niet indien het bouwwerk geen voor personen bestemde vloer heeft die hoger ligt dan 5 m boven het 

meetniveau, en de brandgevaarlijke delen van het dak ten minste 15 m vanaf de perceelgrens liggen. Indien 

het perceel waarop het bouwwerk ligt, grenst aan een openbare weg, openbaar water, openbaar groen, of 

een perceel dat niet is bestemd voor bebouwing of voor een speeltuin, een kampeerterrein of opslag van 

brandgevaarlijke stoffen of van brandbare niet milieugevaarlijke stoffen wordt die afstand aangehouden tot 

het hart van de weg, dat water, dat groen of dat perceel. 

 

Het gebouw is niet voorzien van een brandgevaarlijk dak. 
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4.12 Afdeling 2.10 Beperking van uitbreiding van brand 
 
 

- Een te bouwen bouwwerk is zodanig dat de kans op een snelle uitbreiding van brand voldoende 

wordt beperkt. 

- Een brandcompartiment heeft een gebruiksoppervlakte die niet groter is dan 1000m2 en strekt zich 

uit niet verder dan een perceel 

- Een extra beschermde vluchtroute voert niet door een brandcompartiment. 

- Technische ruimten met een gebruiksoppervlakte van > 100 m
2
  of een technische ruimten voorzien 

van één of meerdere verbrandingstoestellen met een gezamenlijk nominaal vermogen > 130 kW 

liggen in een apart brandcompartiment. 

- Een brandcompartiment met bedgebied voor bedgebonden patiënten is niet groter dan 77% van de 

gebruiksoppervlakte van de bouwlaag waarop dit brandcompartiment ligt. 

 

Aan de bovenstaande voorwaarde van Bouwbesluit 2012 wordt voldoen. 

4.12.1 Weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag 

- De volgens NEN 6068 bepaalde weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van een 

brandcompartiment naar een ander brandcompartiment, naar een besloten ruimte waardoor een 

extra beschermde vluchtroute voert, naar een niet besloten veiligheidsvluchtroute en naar een 

liftschacht van een brandweerlift is ten minste 60 minuten.  

- Er kan worden volstaan met 30 minuten indien: 

a. de besloten ruimten op hetzelfde perceel liggen, en 

b. in het gebouw geen vloer van een gebruiksgebied hoger ligt dan 5 m boven het meetniveau. 

-  Bij het bepalen van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van een 

brandcompartiment naar een ruimte van een op een aangrenzend perceel gelegen gebouw wordt 

voor het op het andere perceel gelegen gebouw uitgegaan van een identiek maar spiegelsymetrisch 

ten opzichte van de perceelgrens gelegen gebouw. Indien het perceel grenst aan een openbare weg, 

openbaar water, openbaar groen, of een perceel dat niet is bestemd voor bebouwing of voor een 

speeltuin, een kampeerterrein of opslag van brandgevaarlijke stoffen of van brandbare niet 

milieugevaarlijke stoffen vindt deze spiegeling plaats ten opzichte van het hart van die weg, dat 

water, dat groen of dat perceel.  

 

De weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag is in basis 60 minuten. Aan de bovenstaande 

voorwaarde wordt in dit plan voldaan, waardoor de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag 30 

minuten is. 

De hoeken m.b.t. brandoverslag worden de ramen indien aanwezig 30 minuten brandwerend uitgevoerd aan 1 

zijde. 
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4.13 Verdere beperking uitbreiding van brand en verspreiding van rook 

 
Een bouwwerk is zodanig dat uitbreiding van brand in vergaande mate wordt beperkt. 

- Een brandcompartiment is ingedeeld in een of meer subbrandcompartimenten of verkeersruimten 
waardoor een beschermde vluchtroute voert. 

- Een beschermde route ligt niet in het subbrandcompartiment, waarin de vluchtroute begint. 

- In afwijking kan een verblijfsgebied voor bewaking buiten een subbrandcompartiment liggen indien, 
constructie onderdelen voldoen aan artikel 2.67 en de aankleding aan artikel 7.4. 

- Een bedgebied ligt in een beschermd subbrandcompartiment. 

- Een beschermd subbrandcompartiment met bedgebied omvat uitsluitend een of meer bedruimten 
en ruimten die ten dienste staan van die bedruimten, en heeft een totale oppervlakte van ten 
hoogste 500m2. 

- Een beschermd subbrandcompartiment, bestemd voor bedgebonden patiënten heeft, afhankelijk 
van de bewakingsniveau, een totale gebruiksoppervlakte van ten hoogste 50m2 zonder bewaking en 
ten hoogste 500m2 bij permanente bewaking. 

- De volgens NEN 6068 bepaalde weerstand tegen branddoorslag van een subbrandcompartiment 
naar een andere ruimte in het brandcompartiment is ten minste 20 minuten, waarbij voor de 
bepaling van de brandwerendheid met betrekking tot de scheidende functie van een 
scheidingsconstructie uitsluitend rekening wordt gehouden met het beoordelingscriterium 
vlamdichtheid met betrekking op de afdichting. 

- De volgens NEN 6068 bepaalde weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van een 
beschermd subbrandcompartiment naar een andere ruimte in het brandcompartiment is ten minste 
30 minuten 

- Bij ministeriële regeling kunnen voorschriften worden gegeven over de rookdoorgang van een 
subbrandcompartiment en van een beschermd subbrandcompartiment naar een andere ruimte. 

 

Conclusie: er wordt voldaan aan de hiervoor voorgeschreven voorschriften. 

4.14 Afdeling 2.12 Vluchtroutes 

Een te bouwen bouwwerk heeft zodanige vluchtroutes dat bij brand een veilige plaats kan worden bereikt. 

- Op elk punt van een voor personen bestemd gedeelte van een vloer begint een vluchtroute die leidt 
naar het aansluitende terrein en vandaar naar de openbare weg. 

- De gecorrigeerde loopafstand tussen een punt in een gebruiksgebied en een uitgang van het 
subbrandcompartiment waarin dat gebruiksgebied ligt is niet groter dan 30 meter. 

- Bij een bezetting van minder dan 1 persoon per 12m2 gebruiksoppervlakte van het 
subbrandcompartiment waarin die vluchtroute ligt, mag de loopafstand ten hoogte 45 meter 
bedragen.  
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- Binnen een subbrandcompartiment mag geen hoogteverschil worden overbrugd die hoger is dan 4 
meter. 

- Een vluchtroute is vanaf de uitgang van het subbrandcompartiment waarin de vluchtroute begint een 
extra beschermde vluchtroute, tenzij die uitgang direct grenst aan het aansluitende terrein. 

- In een besloten ruimte waardoor een extra beschermde vluchtroute voert is de loopafstand vanaf de 
uitgang van het subbrandcompartiment waarin de vluchtroute begint tot het punt waar een tweede 
vluchtroute of een veiligheidsvluchtroute begint, of het aansluitend terrein niet groter dan 30 meter. 
Bij bedgebieden is dit 20 meter. 

- Een vluchtroute in een trappenhuis waarin een hoogteverschil van meer dan 8 meter wordt 
overbrugd, is een extra beschermde vluchtroute. 

4.14.1 Tweede vluchtroute nieuwbouw 

Indien op een vluchtroute een tweede vluchtroute begint zijn voorgaande beschreven eisen niet van 
toepassing vanaf het punt dat de twee vluchtroutes door verschillende ruimten voeren. 

De twee vluchtroutes vanaf de uitgang van het subbrandcompartiment waarin de eerste vluchtroute begint 
kunnen door dezelfde ruimten voeren in dien: 

- Die ruimte aan de uitgang van het subbrandcompartiment grenst; 

- De vluchtroutes in die ruimte beschermde vluchtroutes zijn; 

- De loopafstanden in die ruimte gemeten over beide vluchtroutes ten hoogste 30 meter is indien de 
ruimte besloten is, en de vluchtroutes in verschillende richtingen voeren. 

De volgens NEN 6068 bepaalde WBDBO tussen de twee ruimten is ten minste 30 minuten. 

De minimale vrije doorgang van een verkeersroute is ten minste 0.85 meter, dit geldt niet voor zover de 
vluchtroute over een trap voert. 

Conclusie: er wordt voldaan aan de hiervoor voorgeschreven voorschriften. 

4.14.3 Capaciteit van een vluchtroute 

De doorstroomcapaciteit van een gedeelte van een vluchtroute, uitgedrukt in personen, is ten minste het 

aantal personen dat op dat gedeelte is aangewezen. Bij de bepaling van de doorstroomcapaciteit wordt 

uitgegaan van: 

a. 45 personen per meter breedte van een trap voor het overbruggen van een hoogteverschil van meer 
dan 1 meter en 90 personen per meter vrije breedte bij een hoogteverschil van ten hoogste 1 meter, 
voor zover de aantrede van de trap ten minste 0,17 m bedraagt; 

b. 90 personen per meter vrije breedte van een ruimte; 

c. 90 personen per meter vrije breedte van een doorgang, indien zich in de doorgang een dubbele deur 
of vergelijkbaar beweegbaar constructieonderdeel bevindt met een met een maximale openingshoek 
van minder dan 135 graden; 
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d. 110 personen per meter vrije breedte van een doorgang, indien zich in de doorgang een enkele deur 
of vergelijkbaar beweegbaar constructieonderdeel bevindt met een maximale openingshoek van 
minder dan 135 graden, en 

e. 135 personen per meter vrije breedte van een andere doorgang. 

 

Gezien de bezetting die bij Parkhove van toepassing is, wordt hier aan voldaan en is er voldoende 

doorstroming bij een eventuele evacuatie mogelijk. 
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5. Bouwbesluit 2012 Voorschriften Installaties 

Hoofdstuk 6 van het Bouwbesluit 2012 (voorschriften inzake installaties), maakt geen onderscheid tussen 

bestaande gebouwen en nieuwbouw. 

5.1 Artikel 6.2 Verlichting 

- Een verblijfsruimte heeft een verlichtingsinstallatie die een op de vloer gemeten verlichtingssterkte 

kan geven van ten minste 1 lux. 

- Een verblijfsruimte en een besloten ruimte waardoor een (extra)beschermde vluchtroute voert heeft 

een verlichtingsinstallatie, met een verlichtingssterkte van tenminste 1 lux, gemeten op de vloer en 

het tredevlak.  

 

Het gebouw wordt voorzien van een verlichtingsinstallatie die voldoet aan voorgaande eisen. 

Aan de buitenzijde van de nooduitgangen, komt een verlichtingsarmatuur die bij schemer automatisch zal 

ontsteken en is voorzien van noodverlichting. 

5.2 Artikel 6.3 Noodverlichting 

- Een verblijfsruimte voor meer dan 75 personen en een besloten ruimte waardoor een vluchtroute uit 

die verblijfsruimte voert, is voorzien van noodverlichting.  

- Een besloten ruimte is voorzien van noodverlichting 

- Noodverlichting geeft binnen 15 seconden na het uitvallen van de voorziening van elektriciteit 

gedurende ten minste 60 minuten een op de vloer en het tredevlak gemeten verlichtingssterkte van 

ten minste 1 lux. 

 

Er zal noodverlichting in het bouwwerk worden toepast. De installateur is verantwoordelijk voor de 

projectering. De installateur zal bij oplevering een luxmeting rapport moeten overhandigen aan de eigenaar.  

5.3 Artikel 6.5 Verduisterde ruimten 

Een ruimte bestemd om te worden verduisterd tijdens het gebruik door meer dan 50 personen heeft 

zodanige voorzieningen dat tijdens de verduistering een redelijke oriëntatie mogelijk is. 

 

Betreffend artikel is niet van toepassing. 
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5.4 Artikel 6.8 Voorziening voor elektriciteit 

Een voorziening voor elektriciteit voldoet aan: 

a. NEN 1010 bij lage spanning, en 

b. NEN-EN-IEC 61936-1 en NEN-EN 50522, bij hoge spanning. 

 

De elektra voorzieningen zullen volgens bovenstaande voorschriften worden aangelegd.  

5.5 Artikel 6.12 Drinkwater 

Een voorziening voor drinkwater en warmwater voldoet aan NEN 1006. 

Bij ministeriële regeling kunnen voorschriften worden gegeven over het in het eerste lid bepaalde. 

 

Een gebruiksfunctie heeft een brandmeldinstallatie als bedoeld in NEN 2535 met een omvang van de 

bewaking en doormelding zoals aangegeven in bijlage 1 van het Bouwbesluit 2012.  

Het beheer en controle van een bij of krachtens de wet voorgeschreven brandmeldinstallatie moet voldoen 

aan NEN 2654-1 

5.6 Artikel 6.20 Brandmeldinstallatie 

Een gebruiksfunctie heeft een brandmeldinstallatie als bedoeld in NEN 2535 met een omvang van de 

bewaking en doormelding zoals aangegeven in bijlage 1 van het Bouwbesluit 2012.  

Het beheer en controle van een bij of krachtens de wet voorgeschreven brandmeldinstallatie moet voldoen 

aan NEN 2654-1. 

De nieuw te realiseren brandmeldinstallatie moet een bewakingsvorm hebben van “volledige bewaking” met 

doormelding naar de regionale brandweer, en moet zijn voorzien van een inspectiecertificaat. 

Na oplevering zal de installatie conform de NEN 2654-1 beheerd en onderhouden moeten worden. 

 

5.7 Artikel 6.23 Ontruimingsalarminstallatie en ontruimingsplan 

Een gebruiksfunctie met een brandmeldinstallatie, heeft een ontruimingsalarminstallatie, conform de NEN 

2575.   

De ontruimingsalarminstallatie, dient te worden onderhouden, conform de NEN 2654-2. 

 

Een gebruiksfunctie met een brandmeldinstallatie heeft een ontruimingsplan. In de toelichting van het 

Bouwbesluit 2012, wordt geadviseerd om de NEN 8112 als leidraad te gebruiken.  
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Na oplevering zal de installatie conform de NEN 2654-2 beheerd en onderhouden moeten worden. 

 

Het gebouw is en wordt voorzien van een gecombineerde brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie. 

Daarnaast zal het gebouw voorzien worden van een ontruimingsplan. Bij de brandslanghaspels zullen 

vluchtplannen worden geprojecteerd. 

Notie: Per 1 januari 2015 moet de ontruimingsalarminstallatie ook worden gecertificeerd. 

 

5.8 Artikel 6.24 Vluchtrouteaanduiding 

Een ruimte waardoor een verkeersroute voert en een ruimte, voor meer dan 50 personen hebben 

vluchtrouteaanduiding, conform de NEN 6088 en NEN-EN 1838 (art. 5.2 t/m 5.6) t.b.v. de zichtbaarheidseisen.  

 

De vluchtrouteaanduiding, moet op een duidelijk waarneembare plaats worden geprojecteerd. 

 

Een vluchtrouteaanduiding, voldoet binnen 15 seconden na het uitvallen van de stroomvoorziening voor 

elektriciteit, gedurende een periode van ten minste 60 minuten aan de zichtbaarheidseisen. 

 

Het gebouw zal worden voorzien van vluchtrouteaanduiding.  

 

Notie: de NEN 6088 is komen te vervallen en is vervangen door de Europese norm NEN-EN-ISO 7010:2012. 

Deze wordt echter nog niet voorgeschreven in het Bouwbesluit, ook niet na de wijziging op 1 april 2014. 

Mogelijk zal bij uitvoering werkzaamheden deze norm wel moeten worden aangehouden. 

 

5.9 Artikel 6.25 Deuren in vluchtroutes 

Een deur op een vluchtoute draait bij het openen niet tegen de vluchtrichting in indien bij een te bouwen 
bouwwerk meer dan 37 personen op die deur zijn aangewezen. 
 
Een nooddeur kan geen schuifdeur zijn. 
 
Een deur waarop bij het vluchten meer dan 100 personen zijn aangewezen kan worden geopend door: 

a) Een lichte druk tegen de deur, of 
b) Een lichte druk tegen een op circa 1m boven de vloer over de volle breedte van de deur 

aangebrachte panieksluiting die voldoet aan NEN- EN 1125 
 
Een nooddeur dient aan de buitenluchtzijde, voorzien te zijn van een opschrift “nooddeur vrijhouden” of 
“nooduitgang”. Dit opschrift voldoet aan de NEN 3011. 
 
Gezien de hoeveelheid nooduitgangen zijn er geen deuren waar meer dan 100 personen gelijktijdig op zijn 
aangewezen. De deuren zullen in ieder geval zonder sleutel of andere los voorwerp geopend kunnen worden. 
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5.10 Artikel 6.26 Zelfsluitende deuren 

Beweegbare constructieonderdelen, in een inwendige scheidingsconstructie, waarvoor een eis aan weerstand 

tegen branddoorslag en brandoverslag of voor een weerstand tegen rookdoorgang voor is, is zelfsluitend.  

 

Deuren gelegen in een brand- of rookscheiding zullen zelfsluitend uitgevoerd worden.  

5.11 Artikel 6.28 Brandslanghaspels 

Een te bouwen gebruiksfunctie heeft ten minste een brandslanghaspel indien de gebruiksoppervlakte van de 

gebruiksfunctie of de totale gebruiksoppervlakte aan gebruiksfuncties van dezelfde soort in het gebouw 

groter is dan 500 m
2
. 

De projectering van de brandslanghaspel dient berekend te worden met behulp van de gecorrigeerde 

loopafstand, waarbij 5 meter worplengte kan worden opgeteld.  

Een brandslanghaspel mag niet langer zijn dan 30 meter, is aangesloten op een voorziening voor drinkwater, 

die bij een mondstuk een statische druk geeft van niet minder dan 100 kPa en een capaciteit heeft van 1.3 

m
3
/h bij gelijktijdig gebruik van twee brandslanghaspels. Een brandslanghaspel ligt niet in een ruimte met een 

trap waarover een beschermde vluchtroute voert. 

 

Het gebouw zal voorzien worden van voldoende brandslanghaspels.  

5.12 Artikel 6.29 Droge blusleiding 

Een gebruiksfunctie met een vloer van een verblijfsgebied hoger gelegen dan 20 meter boven het 

meetniveau, heeft een droge blusleiding. 

Bij ministeriële regeling kan een droge blusleiding in andere gevallen worden voorgeschreven en kunnen 

voorschriften ter zake van een droge blusleiding worden voorgeschreven. 

 

Een droge blusleiding van een te bouwen bouwwerk voldoet aan de NEN 1594. 

 

Dit artikel is in deze situatie niet relevant. 

5.13 Artikel 6.30 Bluswatervoorziening 

Een bouwwerk heeft een toereikende bluswatervoorziening. Dit geldt niet indien de aard, ligging of het 

gebruik van het bouwwerk dat naar oordeel van het bevoegd gezag niet vereist. De afstand tussen een 

bluswatervoorziening en een brandweer ingang is ten hoogste 40 meter. 

 

Tijdens het overleg van 29-10-2014 met de gemeente Leeuwarden is afgesproken dat zij dit gingen uitzoeken. 

Er volgt een terugkoppeling. Bij het opstellen van dit document was er nog geen antwoord. 

 

5.14 Artikel 6.31 Blustoestellen 

Voor zover er geen voldoende brandslanghaspels aanwezig zijn is een gebouw voorzien van draagbare of 

verrijdbare blustoestellen om een beginnende brand zo snel mogelijk door in het gebouw aanwezige 

personen te bestrijden. 
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Het gebouw heeft voldoende brandslanghaspels, waardoor draagbare blusmiddelen niet noodzakelijk worden 

geacht.  

Indien er toch draagbare blusmiddelen worden geplaatst kunnen deze als extra worden beschouwd. 

Een mogelijke, dan wel in sommige gevallen wenselijke locaties zijn bij kookopstellingen en overig 

brandgevaarlijke ruimten. 

 

5.15 Artikel 6.32 Automatische brandblusinstallatie 

Een bij of krachtens de wet voorgeschreven bestaande automatische brandblusinstallatie is voorzien van een 

geldig inspectiecertificaat dat is afgegeven op grond van het CCV-inspectieschema Vastopgestelde 

Brandbeheersings- en Brandblussystemen. De Regeling Bouwbesluit 2012 geeft aan dat nieuwe installaties, 

voor in gebruik name voorzien moeten zijn van een inspectie certificaat. Het inspectie certificaat heeft een 

geldigheidsduur van 1 jaar. 

 

Dit artikel is in deze situatie niet relevant. 

 

5.16 Artikel 6.33 Aanduiding blusmiddelen 

Een voorziening voor het bestrijden van brand is duidelijk zichtbaar opgehangen of gemarkeerd met een 

pictogram als bedoeld in NEN 3011. 

 

De blusmiddelen / brandslanghaspels zullen, wanneer niet goed zichtbaar, worden voorzien van een 

bijbehorend pictogram. 

5.17 Artikel 6.36 Brandweeringang 

Een bouwwerk voor het verblijven van personen heeft een brandweeringang. Dit geldt niet indien de aard, de 

ligging of het gebruik van het bouwwerk dar naar oordeel van het bevoegd gezag niet vereist. 

Bij meerdere toegangen, wordt in overleg met het bevoegd gezag één of meer van die toegangen als 

brandweeringang aangewezen. 

In een bouwwerk met een brandmeldinstallatie met doormelding naar de regionale alarmcentrale, wordt een 

brandweeringang bij een brandmelding automatisch ontsloten of ontsloten met een systeem dat in overleg 

met het bevoegd gezag is bepaald. 

 

Het gebouw moet voorzien zijn van een brandweeringang. De toetreding door de brandweer zal in overleg met 

het bevoegd gezag geschieden.  

5.18 Artikel 6.37 Bereikbaarheid bouwwerk voor hulpverleningsdiensten 

Tussen de openbare weg en ten minste een toegang van een bouwwerk voor het verblijven van personen ligt 
een verbindingsweg die geschikt is voor voertuigen van de brandweer en andere hulpverleningsdiensten. 

Tenzij het bestemmingsplan of een gemeentelijke verordening anderszins bepaalt heeft een verbindingsweg 
als bedoeld in het eerste lid: 

a. een breedte van ten minste 4,5 meter; 
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b. een verharding over een breedte van ten minste 3,25 meter, die geschikt is voor motorvoertuigen 
met een massa van ten minste 14.600 kilogram;  

c. een vrije hoogte boven de kruin van de weg van ten minste 4,2 meter, en 

d. een doeltreffende afwatering. 

Hekwerken die een verbindingsweg afsluiten, kunnen door hulpdiensten snel en gemakkelijk worden geopend 

of worden ontsloten met een systeem dat in overleg met het bevoegd gezag bepaald is. 

 

Het bouwwerk ligt langs de openbare weg, waardoor de bereikbaarheid gegarandeerd is. Het gebouw zal 

straks rondom bereikbaar zijn, voor voertuigen, waardoor de bereikbaarheid gegarandeerd zal zijn. 

 

 

5.19 Artikel 6.38 Opstelplaats voor brandweervoertuigen 

Bij een bouwwerk voor het verblijven van personen zijn zodanige opstelplaatsen voor brandweervoertuigen, 

dat een doeltreffende verbinding tussen die voertuigen en de bluswatervoorziening kan worden gelegd. 

De afstand tussen de opstelplaats en een brandweeringang is ten hoogste 40 meter. 

Een opstelplaats voor brandweervoertuigen is over de voorgeschreven hoogte en breedte, vrijgehouden voor 

brandweervoertuigen. 

Hekwerken die een opstelplaats afsluiten, kunnen door hulpdiensten snel en gemakkelijk worden geopend of 

worden ontsloten met een systeem dat in overleg met het bevoegd gezag is bepaald. 

 

Aangezien de brandweer voor het gebouw kan opstellen is een separate opstelplaats niet noodzakelijk. 

5.20 Artikel 6.39 Brandweerlift 

Een te bouwen gebouw waarvan een vloer van een verblijfsgebied hoger ligt dan 20 m boven het meetniveau 

heeft een brandweerlift. 

 

Dit artikel is in deze specifieke situatie niet van toepassing. 

 

 

5.21 Artikel 6.40 Mobiele radiocommunicatie hulpverleningsdiensten 

Een voor grote aantallen bezoekers bestemd bouwwerk waarbij het goed functioneren van 

hulpverleningsdiensten afhankelijk is van mobiele radiocommunicatie heeft indien dat voor die communicatie 

nodig is een door het bevoegd gezag goedgekeurde installatie voor mobiele radiocommunicatie tussen 

hulpverleningsdiensten binnen en buiten dat bouwwerk. 

 

Binnen het gebouw zal er geen belemmering ontstaan voor de communicatie van hulpverleningsdiensten. 
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6. Bouwbesluit 2012 Voorschriften gebruik bouwwerken 

Het gebruik van een bouwwerk is zodanig dat het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie en de 

ontwikkeling van brand wordt voorkomen. In dit hoofdstuk wordt geen onderscheid gemaakt tussen 

nieuwbouw en bestaande bouw. 

6.1 Artikel 7.2 Verboden op roken en open vuur 

Het is verboden te roken of open vuur te hebben: 

a. In een ruimte die is bestemd voor de opslag van een brandgevaarlijke stof; 

b. Bij het verrichten van een handeling die het uitstromen van een brandgevaarlijke stof kan 

veroorzaken, en 

c. Bij het vullen van een brandstofreservoir met een brandgevaarlijke stof. 

 

Het verbod wordt goed zichtbaar aangegeven door het aanbrengen van een gestandaardiseerd symbool, 

conform de NEN 3011. 

 

Binnen het gehele gebouw mag niet worden gerookt, dan wel enkel in de aangewezen ruimten. 

6.2 Artikel 7.3 Vastzetten zelfsluitend constructieonderdeel 

Een zelfsluitend constructieonderdeel, mag niet in geopende stand zijn vastgezet tenzij het 

constructieonderdeel bij brand en bij rook door brand automatisch wordt losgelaten. 

 

Deuren gelegen in een brandscheiding, die wenselijk zijn om in geopende stand te laten staan zullen worden 

aangesloten op kleefmagneten, die bij een brandmelding automatisch zullen ontsluiten. 
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6.3 Artikel 7.4 Aankleding 

Aankleding in een besloten ruimte mag geen brandgevaar opleveren. Dit gevaar is niet aanwezig, indien de 

aankleding: 

a. Een ondergeschikte bijdrage aan brandgevaar levert; 

b. Onbrandbaar is, bepaald volgens NEN 6064; 

c. Voldoet aan brandklasse A1, conform NEN-EN 13501-1; 

d. Voldoet aan de eisen voor constructieonderdelen, zoals eerder beschreven (brandklasse 4), of 

e. Een navlamduur heeft van ten hoogste 15 seconden en een nagloeiduur van ten hoogste 60 

seconden. 

 

Bij een besloten ruimte voor het verblijven of vluchten van meer dan 50 personen is het eerste lid, onderdeel 

e, niet van toepassing, indien de aankleding: 

a. zich bevindt boven een gedeelte van de vloer waar zich personen kunnen bevinden; 

b. de verticale vrije ruimte tussen de vloer en de aankleding minder dan 2,5 m is, en 

c. niet direct op de vloer, trap of hellingbaan is aangebracht. 

 

Materiaal ter plaatse van of nabij apparatuur en installaties die warmte ontwikkelen voldoet aan brandklasse 

A1, als bedoeld in NEN-EN 13501-1 of is onbrandbaar, bepaald volgens NEN 6064, indien: 

a. op het materiaal een intensiteit van de warmtestraling kan optreden die, bepaald volgens NEN 6061, 

groter is dan 2 kW/m², of 

b. in het materiaal een temperatuur kan optreden die, bepaald volgens NEN 6061, hoger is dan 90 ºC. 

 

De aankleding binnen het gebouw zal hieraan moeten voldoen. 

6.4 Artikel 7.5 Brandveiligheid inrichtingselementen 

In een voor publiek toegankelijke ruimte opgestelde stands, kramen, schappen, podia en daarmee 

vergelijkbare inrichtingselementen zijn brandveilig. 

 

Dit artikel is in deze specifieke situatie niet van toepassing. 

 

6.5 Artikel 7.6 en 7.7 Brandgevaarlijke stoffen 

Bij de aanvraag van de omgevingsvergunning is het niet bekend of bovenstaand artikel van toepassing zal zijn. 

De gebruikers zullen hierover worden geïnformeerd, zodat tijdens het gebruik van het gebouw hiermee 

rekening zal worden gehouden. 

 

6.6 Artikel 7.8 opslag in stookruimte 

In een ruimte met een of meer verbrandingstoestellen met een totale nominale belasting van meer dan 130 

kW zijn geen brandbare goederen opgeslagen of opgesteld. 

 

Er zal na oplevering geen opslag mogen voorkomen in de stookruimte. 
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6.7 Artikel 7.9 Veilig gebruik verbrandingstoestel 

Een verbrandingstoestel wordt uitsluitend gebruikt indien: 

a. de voorziening voor toevoer van verbrandingslucht en de voorziening voor afvoer van rookgas niet 

zijn afgesloten; 

b. de capaciteit van de voorziening voor toevoer van verbrandingslucht, van de voorziening voor afvoer 

van rookgas en van de daarop aangesloten aansluitleidingen, niet kleiner zijn dan de voor het 

adequaat functioneren van het verbrandingstoestel noodzakelijke capaciteit; 

c. de opstelling van het verbrandingstoestel met inbegrip van een aansluitleiding tussen het toestel en 

de voorziening voor de afvoer van rookgas brandveilig is; 

d. de voorziening voor afvoer van rookgas doeltreffend is gereinigd, en 

e. het verbrandingstoestel met een aansluitmogelijkheid op een voorziening voor afvoer van rookgas 

adequaat op de voorziening is aangesloten. 

 

Van een brandveilige opstelling als bedoeld in het eerste lid, onder c, is in ieder geval sprake indien de 

opstelling brandveilig is, bepaald volgens NEN 3028. 

 

De stookruimte- en ruimten voorzien van verbrandingstoestellen zullen moeten voldoen aan bovenstaande 

voorschriften. 

6.8 Artikel 7.10 Restrisico brandgevaar en ontwikkeling van brand 

Artikel 7.10 is een zogenaamd kapstokartikel. 

 

Onverminderd het bij of krachtens dit besluit bepaalde is het verboden in, op, aan of nabij het bouwwerk 

voorwerpen of stoffen te plaatsen, te werpen of te hebben, handelingen te verrichten of na te laten, 

werktuigen, middelen of voorzieningen te gebruiken of anderszins belemmeringen op te werpen of hinder te 

veroorzaken waardoor: 

a. Brandgevaar wordt veroorzaakt, of 

b. Bij brand een gevaarlijke situatie wordt veroorzaakt. 
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6.9 Artikel 7.12 Deuren in vluchtroutes 

Een deur op een vluchtroute is bij aanwezigheid van personen in het bouwwerk uitsluitend gesloten indien 

die deur tijdens het vluchten, zonder gebruik te moeten maken van een sleutel onmiddellijk over de ten 

minste vereiste breedte kan worden geopend. 

 

De deuren gelegen in de vluchtroute zullen worden voorzien van een dergelijke ontsluiting, waardoor sleutels 

en andere losse voorwerpen niet noodzakelijk worden geacht. 

6.10 Artikel 7.15 Beperking van gevaar voor letsel 

Tegen of onder het plafond aangebracht glas is veiligheidsglas of glas voorzien van een ingegoten 

kruiswapening met een maximale maaswijdte van 0,016 m. 

Textiel, folie of papier in horizontale toepassing is onderspannen met metaaldraad op een onderlinge afstand 

van ten hoogste 0,35 m, of metaaldraad in twee richtingen met een maximale maaswijdte van 0,7 m. 

Aankleding in een besloten ruimte mag bij brand geen druppelvorming geven boven een gedeelte van een 

vloer bestemd voor gebruik door personen. 

 

Bij de aanvraag van de omgevingsvergunning is het niet bekend of bovenstaand artikel van toepassing zal zijn. 

De gebruikers zullen hierover worden geïnformeerd, zodat tijdens het gebruik van het gebouw hiermee 

rekening zal worden gehouden. 

6.11 Artikel 7.16 Restrisico veilig vluchten bij brand 

Artikel 7.16 is een zogenaamd kapstokartikel, gericht op de ontvluchting van een gebouw. 

 

Onverminderd het bij of krachtens dit besluit bepaalde is het verboden in, op, aan of nabij het bouwwerk 

voorwerpen of stoffen te plaatsen, te werpen of te hebben, handelingen te verrichten of na te laten, 

werktuigen, middelen of voorzieningen te gebruiken of niet te gebruiken of anderszins te veroorzaken 

waardoor: 

a. Melding van, alarmering bij bestrijding van brand wordt belemmerd; 

b. Het gebruik van vluchtmogelijkheden bij brand wordt belemmerd, of 

c. Het redden van personen of dieren bij brand worden belemmerd. 
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7. Eindconclusie 

Er kan worden geconcludeerd dat het gebouw voldoet aan de brandveiligheid eisen, getoetst aan het 

nieuwbouw niveau uit het Bouwbesluit 2012. 

 

Het gebouw zal bij het naleven van bovenstaande voorzieningen voldoende veilig worden geacht en 

voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit 2012. 

 



 

    VNL architecten bna     T.      +31 (0)566 62 08 62   ABN-AMRO IBAN: NL02 ABNA 0513 2469 24. Inschr. nr. K.v.K. Noord-Nederland 01172656. Op al onze opdrachten   
    Stationsweg  1     E.  info@vnl-architecten.nl   is uitsluitend van toepassing de DNR 2011, waarin onder meer aansprakelijkheidsbeperkingen zijn opgenomen, 
    9001 ED Grou     I.    www.vnl-architecten.nl   zoals gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam onder  nummer 139/2004.  

 
 

NOTITIE ADVIES BRANDWEER FRYSLÂN 

AANVRAGEN:11004126, 11004257 & 11003910 

 OMGEVINGSAANVRAAGBIJLAGE:15   

PROJECT.NR:10007B&C 
 

1 van 1 
 

PROJECT:PARKHOVEN (DEELPROJECTEN B, C.1 & C.2)   

FASE:OMGEVINGSVERGUNNING AANVRAAG    
STATUS:DEFINITIEF    
DATUM:2015.06.10    
REFERENTIE:VNL ARCHITECTEN / 10007B&C / 10.06.2015 / V.N01    
KENMERK GEMEENTE:11004126, 11004257 en 11003910 / 04.03.2015    
 
 
In beantwoording op uw advies , met kenmerk UIT/14002919/BRW/NW/RB met datum 4 maart 2015, het 
volgende: 
 
Toegangswegen: 
De op tekening staande calamiteitenroute is indicatief. De weg wordt geschikt voor de specifieke eisen van 
brandweervoertuigen. Daarmee zijn alle toegangen van het gebouw rechtstreeks bereikbaar voor de 
voertuigen. De specifieke eisen worden integraal overgenomen bij de uitwerking van het terreinplan. 
  
Het gebouw: 
Alle woongroepen van bouwdeel C hebben een eigen ingang met een eigen huisnummer/adres. Via de 
doormeld eenheid worden meerdere criteria geprogrammeerd. Bij een brandmelding kan de brandweer 
rechtstreeks naar de juiste woongroep rijden. Elke ingang wordt voorzien van een flitslamp, de deur is te 
openen (automatisch of middels sleutelbuis). De detail uitwerking vindt plaats bij het opstellen van het PvE 
voor de bmi.  
  
Primaire blusvoorziening: 
Met betrekking tot de primaire blusvoorziening: hiervoor wordt verwezen naar in de per aanvraag 
ingediende situatie tekeningen: Projectdelen B (B-B-01A) en C (B-C.1-01A en B-C.2-01B) 
  
Zelfsluitende deuren bouwdeel B: 
Volgens de geldende regelgeving hoeven de brandwerende entreedeuren niet zelfsluitend te zijn. Palet 
heeft nog in beraad of dit advies wordt overgenomen. Wel worden er voorzieningen (loze leidingen) 
meegenomen om in de toekomst te kunnen opschalen m.b.t. de brandveiligheid/detectie.  
 
Verder wordt verwezen naar de aanvullende gegevens welke specifiek per aanvraag zijn ingediend op 
5 maart 2015, bij het digitale omgevingsloket. 

mailto:info@vnl-architecten.nl
http://www.vnl-architecten.nl/
















 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

NADER ONDERZOEK VLEERMUIZEN  
PARKHOVE LEEUWARDEN 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 



NADER ONDERZOEK VLEERMUIZEN 
PARKHOVE LEEUWARDEN 

 
 
 
 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 





© 
Gebruik en overname van gegevens 

alleen toegestaan met volledige bronvermelding: 
 

Buro Bakker (2013); 
Nader onderzoek vleermuizen Parkhove Leeuwarden. 
Buro Bakker adviesburo voor ecologie BV te Assen, 

in opdracht van Stichting Palet





 

 i n  o p d r a c h t  v a n : 

 
STICHTING PALET 
 
 c o n t a c t p e r s o o n : 
 
DHR. D. VELTMAN  
 
 
 
 u i t g e v o e r d  d o o r : 
 
BURO BAKKER ADVIESBURO VOOR ECOLOGIE BV 
Weiersloop 9 Postbus 10034  9400 CA Assen - tel. 0592-313389 - info@burobakker.nl 

 
ECOLOGISCH ADVIESBUREAU DOLSTRA 
Weerdijk 13 8488 GN Nijeholtwolde – tel. 0561-769021 – tdolstra@xs4all.nl 

 
Projectleiding: 
Ir. M.S. Van Kerkvoorde 
 
Veldwerk: 
T.M. Dolstra (Ecologisch Adviesbureau Dolstra) 
 
Rapportage: 
Ing. M.W. Bokje 



 

 



 

   

 

 

1 INLEIDING .............................................................................................................1 

1.1 AANLEIDING EN DOEL......................................................................................................1 

1.2 BESCHRIJVING EN POTENTIE ONDERZOEKSGEBIED..........................................................1 

1.3 ONDERZOEKSOPZET.........................................................................................................1 

1.4 WETTELIJK KADER...........................................................................................................2 

2 RESULTATEN EN EFFECTENBEOORDELING ................................................4 

2.1 RESULTATEN....................................................................................................................4 

2.1.1 Verblijfplaatsen ................................................................................4 

2.1.2 Vliegroutes .......................................................................................4 

2.1.3 Foerageergebied ...............................................................................4 

2.1.4 Effectenbeoordeling .........................................................................4 

3 CONCLUSIES EN VERVOLG...............................................................................5 

3.1 AANWEZIGHEID VAN ZWAAR BESCHERMDE SOORTEN.....................................................5 

3.2 SAMENVATTING VERVOLG ...............................................................................................5 

4 BRONNEN ..............................................................................................................6 

 

 
________ 

 
I n h o u d 



 

 



Nader onderzoek vleermuizen Parkhove 1 

1 INLEIDING 

1.1 AANLEIDING EN DOEL 

Stichting Palet wil Zorgcentrum Parkhove te Leeuwarden slopen. Er zijn plannen 
om de huidige bebouwing op termijn te vervangen door nieuwbouw. Uit een eer-
der ecologisch onderzoek uitgevoerd door Grontmij bleek dat vleermuisverblijf-
plaatsen in het gebied niet konden worden uitgesloten. 
 
Om de werkzaamheden binnen de kaders van de Flora- en faunawet uit te voeren 
is het noodzakelijk om inzicht te krijgen in de eventuele aanwezigheid van zwaar 
beschermde vleermuizen in de te slopen bebouwing. In dit rapport worden de re-
sultaten beschreven van het uitgevoerde ecologische onderzoek. 
 

 
Figuur 1: De ligging van het zorgcentrum, rood omlijnd (bron: Google Earth Pro). 

 
1.2 BESCHRIJVING EN POTENTIE ONDERZOEKSGEBIED 

Het Zorgcentrum Parkhove is gelegen aan Achter de Hoven te Leeuwarden. Po-
tenties voor verblijfplaatsen van gebouwbewonende vleermuizen zijn onder ande-
re aanwezig bij kieren tussen gevel en dakbeschot en in open stootvoegen.  Door 
de afwezigheid van bomen met geschikte holtes kan de aanwezigheid van ver-
blijfplaatsen van boombewonende vleermuizen worden uitgesloten. 
 
 

1.3 ONDERZOEKSOPZET 

Het onderzoek naar vleermuizen heeft betrekking op de mogelijke aanwezigheid 
van verblijfplaatsen in de bebouwing en de mogelijke aanwezigheid van foera-



 buro bakker 2013/P13125 2 

geergebied in directe nabijheid. Ten behoeve hiervan zijn zes inventarisaties uit-
gevoerd. Er is gekozen voor zes inventarisaties om het hele gebied te kunnen dek-
ken. De inventarisaties vonden plaats in de avond- of ochtendschemering, bij het 
uit- of invliegen van de vleermuizen. In tabel 1 is een overzicht opgenomen van 
de omstandigheden tijdens de veldinventarisaties. De omstandigheden tijdens de 
inventarisaties waren voldoende voor het verkrijgen van betrouwbare onderzoeks-
resultaten. 
 
Tabel 1. Omstandigheden veldbezoeken Parkhove. 

VLEERMUIZENONDERZOEK 

Datum Zonsopkomst/ 

zonsondergang 

Begin Einde  Temperatuur Wind Bewolking 

6 juni 2013 21.55 uur 21.45 uur 00.00 uur 10°C Matig Helder 
21 juni 2013 05.20 uur 3.15 uur 05.15 uur 12°C Zwak Helder 
1 juli 2013 22.03 uur 22.00 uur 0.00 uur 14°C Zwak Sluierbewolking 
12 juli 2013 5.35 uur 3.30 uur 5.30 uur 14°C Zwak Sluierbewolking 
5 september 2013 20.18 uur 20.15 uur 22.30 uur 18°C Zwak Helder 
18 september 2013 19.48 uur 19.45 uur 22.15 uur 10°C Matig Bewolkt>Helder 

 
Om de aanwezigheid van vleermuizen in het onderzoeksgebied te bepalen is ge-
bruik gemaakt van een heterodyne batdetector type Pettersson D240x. Met behulp 
van deze batdetector is het mogelijk om de ultrasone geluiden die vleermuizen 
produceren, om te zetten in voor mensen hoorbare geluiden. Aan de hand van het 
ritme en frequentie van het geproduceerde geluid is het mogelijk om, soms in 
combinatie met zichtwaarnemingen, vleermuizen op naam te brengen. Met dit 
type batdetector is het daarnaast mogelijk om opnames te maken die met gespe-
cialiceerde software (Batsound) geanalyseerd kunnen worden. Met name voor 
determinatie van soorten van het geslacht Myotis is dit een effectief hulpmiddel. 
 
Het onderzoek is uitgevoerd conform het vleermuisprotocol1. 
 

1.4 WETTELIJK KADER 

Door de in april 2002 in werking getreden Flora- en faunawet is de verplichting 
ontstaan om ruimtelijke plannen aan deze wet te toetsen. Het doel van de wet is 
om in het wild levende planten en dieren te beschermen.  
 
Alle vleermuizensoorten zijn beschermd volgens de zwaarste categorie van de 
Flora- en faunawet en bijlage IV Habitatrichtlijn, en genieten op basis daarvan 
strikte bescherming. De Flora- en faunawet kent een aantal artikelen, waarvan de 
volgende van toepassing zijn op het onderhavige project: 
 

���� Artikel 2 legt een zorgplicht op. Dat houdt in dat ingrepen zodanig worden 
uitgevoerd dat de beïnvloeding van de in het wild levende soorten planten 
en dieren minimaal is.  

���� Artikel 9 verbiedt het doden, verwonden, vangen, bemachtigen of met het 
oog daarop opsporen van beschermde inheemse dieren. 

���� Artikel 10 verbiedt het verontrusten van beschermde dieren. 
���� Artikel 11 verbiedt het beschadigen, vernielen, uithalen, wegnemen of ver-

storen van nesten of holen van beschermde inheemse dieren. 
���� Artikel 75 biedt de mogelijkheid ontheffing aan te vragen van de verbods-

bepalingen.  

                                                 
1 GaN, NGB en Zoogdiervereniging, 2013. Vleermuisprotocol versie 27 maart 2013. 
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Het gaat kortom om de bescherming van de soort, maar ook om individuele dieren 
en hun functionele leefomgeving. Onder de functionele leefomgeving wordt ver-
staan alle gebiedsfuncties die van belang zijn in het leven van de soort. Bij vleer-
muizen gaat het naast de bescherming van de verblijfplaatsen ook om de be-
scherming van vaste foerageergebieden en vliegroutes. Wanneer de functionaliteit 
van de voortplantings- en/of vaste rust- en verblijfplaatsen niet kan worden gega-
randeerd moet ontheffing worden aangevraagd. 
 
Aan deze ontheffing moeten mitigerende en compenserende maatregelen worden 
gekoppeld. Dienst Regelingen beoordeelt de ontheffing vervolgens op de volgen-
de punten: 
 

� In welke mate wordt de functionaliteit van de voortplantings- en/of vaste 
rust- en verblijfplaats aangetast door de werkzaamheden? 

� Is er een andere bevredigende oplossing? 
� Komt de gunstige staat van instandhouding niet in gevaar? 
� Is er een wettelijk belang? 

 
Voor zwaar beschermde soorten van de Flora- en faunawet die daarnaast ook zijn 
opgenomen in Bijlage IV van de Habitatrichtlijn (zoals vleermuizen), kan alleen 
ontheffing gekregen worden op grond van een wettelijk belang uit de Habitatricht-
lijn. Hieronder valt ook “Dwingende redenen van groot openbaar belang, met in-
begrip van redenen van sociale of economische aard”. Dienst Regelingen beoor-
deeld of het wettelijk belang zwaarder weegt dan het overtreden van de verbods-
bepalingen. 
 
Omdat vleermuizen vallen onder Bijlage IV van de Habitatrichtlijn, moet de gun-
stige staat van instandhouding van populaties lokaal beoordeeld worden. Concreet 
houdt dit in dat er geen afbreuk gedaan mag worden aan de gunstige staat van 
instandhouding van de aanwezige (deel)populatie in het plangebied. Compensatie 
moet dan ook plaatsvinden ter versterking van de desbetreffende populatie. 
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2 RESULTATEN EN EFFECTENBEOORDELING 

2.1 RESULTATEN 

In tabel 2 wordt een overzicht gegeven van de waargenomen vleermuizen. Daarna 
wordt verder ingegaan op de resultaten. 
 
Tabel 2: Waarnemingen van vleermuizen in het onderzoeksgebied. 
Datum Soort Aantal Gedrag 

Gewone dwergvleermuis 3 Foeragerend. 6 juni 
Gewone dwergvleermuis 4 Baltsend. 

21 juni Gewone dwergvleermuis 7 Foeragerend en langsvliegend. 
Gewone dwergvleermuis 9 Foeragerend en langsvliegend. 1 juli 
Watervleermuis 1 Foeragerend boven Potmarge. 

12 juli Gewone dwergvleermuis 6 Foeragerend en langsvliegend. 
Gewone dwergvleermuis 8 Foeragerend en baltsend. 5 september 
Ruige dwergvleermuis 1 Baltsend. 

18 september Gewone dwergvleermuis 5 Foeragerend, balstend en langsvliegend. 

 
2.1.1 VERBLIJFPLAATSEN 

In de onderzochte bebouwing zijn geen verblijfplaatsen vastgesteld. Tijdens alle 
bezoeken zijn met name foeragerende en langsvliegende vleermuizen waargeno-
men. Veel van de waarnemingen vielen bovendien buiten het plangebied. Tevens 
zijn er af en toe baltsende mannetjes waargenomen. Dit duidt wel op aanwezig-
heid van verblijfplaatsen in de nabijheid van het plangebied. In geen van de inven-
tarisaties zijn echter vleermuizen met binding aan het betreffende gebouw waar-
genomen.  
 
 

2.1.2 VLIEGROUTES 

Belangrijke vliegroutes zijn niet aanwezig. De afwezigheid van lijnvormige land-
schapstructuren is de belangrijkste reden dat de aanwezigheid van (essentiele) 
vliegroutes voor vleermuizen kan worden uitgesloten. Overvliegende of passeren-
de vleermuizen hebben in het algemeen betrekking op diffuse en geen duidelijke 
gerichte verspreiding van vleermuizen uit de omgeving. 
 

2.1.3 FOERAGEERGEBIED 

Binnen het onderzochte gebied wordt gefoerageerd op verschillende locaties rond 
de bebouwing, maar in alle gevallen sporadisch. Boven het water van de Potmarge 
(buiten het plangebied) werd tijdens één inventarisatieronde een foeragerende 
Watervleermuis waargenomen. Essentieel foerageergebied is niet aanwezig. 

 
2.1.4 EFFECTENBEOORDELING 

De sloop van de aanwezige bebouwing zal niet leiden tot negatieve effecten op 
vleermuizen. Er zijn geen verblijfplaatsen en vliegroutes vastgesteld en foerageer-
gebieden zijn slechts marginaal. 
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3 CONCLUSIES EN VERVOLG 

3.1 AANWEZIGHEID VAN ZWAAR BESCHERMDE SOORTEN 

Vleermuizen gebruiken het plangebied slechts als marginaal foerageergebied. Er 
zijn geen verblijfplaatsen en vliegroutes aangetroffen. 
 

3.2 SAMENVATTING VERVOLG 

Er zijn geen nadelige effecten op vleermuizen als gevolg van de sloop te verwach-
ten. Er zijn derhalve geen vervolgstappen aan de orde. 
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1 Inleiding

1.1 Aanleiding en doel
Stichting Palet heeft Grontmij gevraagd een 
de locaties Smeding en Parkhove te Leeuwarden
 
In de de quick-scan wordt op basis van
een inschatting gemaakt van de natuurwaarden van het plangebied en de mogelijke relaties d
er liggen met de omgeving. De quick
een ontheffing in het kader van de Flora
tuurbeschermingswet, EHS-toetsing dan wel de noodzaak tot het uitvoer
risaties of effectbeoordelingen. De quick
procedures of vervolgonderzoek in het kader van de wet
 
1.2 Plangebied 
Het plangebied bestaat uit een woon
ding). De geplande ontwikkeling voor de twee locaties zijn woningen en een nieuw zorgce
trum, passend bij de Potmarge visie. De kavels worden voorafgaand aan de nieuwbouw vrij 
gemaakt van obstakels en de opstallen g
mogelijk behouden. In bijlage 1 is van beide locaties een situatietekening opgenomen.
 
1.3 Opbouw rapport
In hoofdstuk 2 is een overzicht gegeven van de wet
wordt ingegaan op de resultaten van de inventarisatie, waarna in hoofdstu
fecten van de maatregelen op de natuurwaarden in het licht van de wet
beoordeeld en eventuele mitigerende maatregelen worden beschreven
bevat de conclusies.

Inleiding 

Aanleiding en doel 
heeft Grontmij gevraagd een quick-scan flora en fauna uit te voeren ter plaatse 

de locaties Smeding en Parkhove te Leeuwarden.  

scan wordt op basis van bestaande informatie en een oriënterend veldbezoek, 
een inschatting gemaakt van de natuurwaarden van het plangebied en de mogelijke relaties d
er liggen met de omgeving. De quick-scan geeft inzicht in de noodzaak tot het aanvragen van 
een ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet, een vergunning in het kader van de 

toetsing dan wel de noodzaak tot het uitvoeren van nadere invent
risaties of effectbeoordelingen. De quick-scan vormt daarmee de basis voor eventuele verdere 
procedures of vervolgonderzoek in het kader van de wet- en regelgeving voor de natuur

een woon-zorgcomplex (Parkhove) en een kassencomplex (Sm
De geplande ontwikkeling voor de twee locaties zijn woningen en een nieuw zorgce

trum, passend bij de Potmarge visie. De kavels worden voorafgaand aan de nieuwbouw vrij 
gemaakt van obstakels en de opstallen gesloopt. Bestaande bomen/struiken worden zoveel

In bijlage 1 is van beide locaties een situatietekening opgenomen.

Opbouw rapport 
In hoofdstuk 2 is een overzicht gegeven van de wet- en regelgeving voor natuur. In hoofdstuk 3 
wordt ingegaan op de resultaten van de inventarisatie, waarna in hoofdstuk 4 de mogelijke e
fecten van de maatregelen op de natuurwaarden in het licht van de wet- en regelgeving worden 

en eventuele mitigerende maatregelen worden beschreven. Hoofdstuk 5 ten slotte 
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en van nadere inventa-
scan vormt daarmee de basis voor eventuele verdere 

en regelgeving voor de natuur. 

plex (Parkhove) en een kassencomplex (Sme-
De geplande ontwikkeling voor de twee locaties zijn woningen en een nieuw zorgcen-

trum, passend bij de Potmarge visie. De kavels worden voorafgaand aan de nieuwbouw vrij 
esloopt. Bestaande bomen/struiken worden zoveel 

In bijlage 1 is van beide locaties een situatietekening opgenomen. 

en regelgeving voor natuur. In hoofdstuk 3 
k 4 de mogelijke ef-

en regelgeving worden 
. Hoofdstuk 5 ten slotte 



 

 

 

 

2 Toetsingskader

2.1 Inleiding 
De wet- en regelgeving voor natuur is in Nederland onderverdeeld in gebiedsbescherming en  
soortenbescherming. Gebiedsbeschermende wetgeving voorziet in bescherming van aangew
zen natuurgebieden en wordt geregeld in de Natuurbeschermingswet 1998 (Nb
bescherming is vastgelegd in de Flora
van soorten planten en dieren zowel binnen als buiten beschermde natuurgebieden. In de Nb
wet en de Ff-wet zijn de belangrijkste bepalingen uit de Europese Vogelri
lijnen geïmplementeerd. Daarnaast zijn er ook provinciaal beschermde gebieden en soorten. 
 
Concreet komen in de voorliggende quick
bod: 
• De Natuurbeschermingswet,
• De bescherming van de EHS,
• De Flora- en faunawet. 
 
2.2 Gebiedsbescherming: Natuurbeschermingswet en EHS
Het plangebied bevindt zich op circa 5 km afstand van 
Gezien deze afstand en de aanwezige barrières van 
oostelijk Leeuwarden zijn geen negatieve effec
gebied en EVZ (Ecologische verbindingszone) in en rond de Groote Wielen. Ook het EHS
gebied zuidelijk van Leeuwarden ligt op te grote afstand met ook bebouwing
fecten te kunnen ervaren.  
 
2.3 Soortenbescherming: Flora
Ter bescherming van de Nederlandse flora en fauna is sinds 1 april 2002 de Flora
van kracht. Deze wet is gericht op de duurzame instandhouding van soorten plant
De Flora- en faunawet vervangt o.a. de Vogelwet, de Jachtwet en de soortbescherming uit de 
oude Natuurbeschermingswet 1968. In de Flora
het wild voorkomende amfibieën, zoogdieren en vogels besch
aantal plantensoorten en ongewervelden beschermd. Voor soorten die vallen onder de b
scherming van de Flora- en faunawet gelden de volgende verbodsbepalingen:
 
Artikel 8 
Het is verboden planten, behorende tot een beschermde i
verzamelen, af te snijden, uit te steken, te vernielen, te beschadigen, te ontwortelen of op en
gerlei andere wijze van hun groeiplaats te verwijderen.
 
Artikel 9 
Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inh
wonden, te vangen, te bemachtigen of met het oog daarop op te sporen.
 
Artikel 10 
Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, opzettelijk te ve
ontrusten. 
 
Artikel 11 

Toetsingskader 

en regelgeving voor natuur is in Nederland onderverdeeld in gebiedsbescherming en  
soortenbescherming. Gebiedsbeschermende wetgeving voorziet in bescherming van aangew
zen natuurgebieden en wordt geregeld in de Natuurbeschermingswet 1998 (Nb
escherming is vastgelegd in de Flora- en faunawet (Ff-wet). Deze wet ziet toe op bescherming 

van soorten planten en dieren zowel binnen als buiten beschermde natuurgebieden. In de Nb
wet zijn de belangrijkste bepalingen uit de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrich

lijnen geïmplementeerd. Daarnaast zijn er ook provinciaal beschermde gebieden en soorten. 

Concreet komen in de voorliggende quick-scan natuur de volgende beschermingskaders aan 

De Natuurbeschermingswet, 
HS, 

Gebiedsbescherming: Natuurbeschermingswet en EHS 
Het plangebied bevindt zich op circa 5 km afstand van Natura 2000 gebied (Groote Wielen). 

aanwezige barrières van de bebouwing en infrastructuur 
geen negatieve effecten te verwachten. Dit geldt ook voor EHS

gebied en EVZ (Ecologische verbindingszone) in en rond de Groote Wielen. Ook het EHS
gebied zuidelijk van Leeuwarden ligt op te grote afstand met ook bebouwing om negatieve e

Soortenbescherming: Flora- en faunawet 
Ter bescherming van de Nederlandse flora en fauna is sinds 1 april 2002 de Flora
van kracht. Deze wet is gericht op de duurzame instandhouding van soorten plant

en faunawet vervangt o.a. de Vogelwet, de Jachtwet en de soortbescherming uit de 
oude Natuurbeschermingswet 1968. In de Flora- en faunawet zijn (nagenoeg) alle van nature in 
het wild voorkomende amfibieën, zoogdieren en vogels beschermd. Daarnaast is een beperkt 
aantal plantensoorten en ongewervelden beschermd. Voor soorten die vallen onder de b

en faunawet gelden de volgende verbodsbepalingen: 

Het is verboden planten, behorende tot een beschermde inheemse plantensoort, te plukken, te 
verzamelen, af te snijden, uit te steken, te vernielen, te beschadigen, te ontwortelen of op en
gerlei andere wijze van hun groeiplaats te verwijderen. 

Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te doden, te ve
wonden, te vangen, te bemachtigen of met het oog daarop op te sporen. 

Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, opzettelijk te ve
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en regelgeving voor natuur is in Nederland onderverdeeld in gebiedsbescherming en  
soortenbescherming. Gebiedsbeschermende wetgeving voorziet in bescherming van aangewe-
zen natuurgebieden en wordt geregeld in de Natuurbeschermingswet 1998 (Nb-wet). Soorten-

wet). Deze wet ziet toe op bescherming 
van soorten planten en dieren zowel binnen als buiten beschermde natuurgebieden. In de Nb-

chtlijn en Habitatricht-
lijnen geïmplementeerd. Daarnaast zijn er ook provinciaal beschermde gebieden en soorten.  

scan natuur de volgende beschermingskaders aan 

bied (Groote Wielen). 
infrastructuur van noord-

Dit geldt ook voor EHS-
gebied en EVZ (Ecologische verbindingszone) in en rond de Groote Wielen. Ook het EHS-

om negatieve ef-

Ter bescherming van de Nederlandse flora en fauna is sinds 1 april 2002 de Flora- en faunawet 
van kracht. Deze wet is gericht op de duurzame instandhouding van soorten planten en dieren. 

en faunawet vervangt o.a. de Vogelwet, de Jachtwet en de soortbescherming uit de 
en faunawet zijn (nagenoeg) alle van nature in 

ermd. Daarnaast is een beperkt 
aantal plantensoorten en ongewervelden beschermd. Voor soorten die vallen onder de be-

 

nheemse plantensoort, te plukken, te 
verzamelen, af te snijden, uit te steken, te vernielen, te beschadigen, te ontwortelen of op eni-

eemse diersoort, te doden, te ver-

Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, opzettelijk te ver-



 

 

 

Het is verboden nesten, holen of andere voortplantings
dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te beschadigen, te vernielen, uit te 
halen, weg te nemen of te verstoren.
 
Artikel 12 
Het is verboden eieren van dieren, behorende 
ken, te rapen, uit het nest te nemen, te beschadigen of te vernielen.
 
Vrijstelling en ontheffing 
Conform artikel 75 is het mogelijk om in bepaalde gevallen ontheffing of vrijstelling te verlenen 
van de verbodsbepalingen genoemd in artikelen 8 t/m 13. Sinds het vrijstellingsbesluit van 23 
februari 2005 kent de Flora- en faunawet drie beschermingsniveaus, veelal aangeduid met tabel 
1, tabel 2 en tabel 3. In onderstaand schema van tabel 2.3 is een overzicht van de 
mingsniveaus opgenomen. 
 
In de actualisatie van de quick
nen worden bij de uitvoering van de voorgenomen maatregelen. Afhankelijk van het besche
mingsniveau van de soort zal voor de overtredi
heffing aangevraagd moeten worden. Dit is mede afhankelijk van de mogelijkheid of er volgens 
een goedgekeurde gedragscode gewerkt kan worden.
 
Tabel 2.3: Overzicht beschermingsniveaus Flora
tabel 1 Algemene soorten 

tabel 2 Overige soorten 

tabel 3 Soorten, genoemd in bijlage 

IV van de Habitatrichtlijn en 

in bijlage 1 van de AMVB

 Vogels 

 

en of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van 
dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te beschadigen, te vernielen, uit te 
halen, weg te nemen of te verstoren. 

Het is verboden eieren van dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te zo
ken, te rapen, uit het nest te nemen, te beschadigen of te vernielen. 

Conform artikel 75 is het mogelijk om in bepaalde gevallen ontheffing of vrijstelling te verlenen 
epalingen genoemd in artikelen 8 t/m 13. Sinds het vrijstellingsbesluit van 23 

en faunawet drie beschermingsniveaus, veelal aangeduid met tabel 
1, tabel 2 en tabel 3. In onderstaand schema van tabel 2.3 is een overzicht van de 

quick-scan wordt getoetst welke verbodsbepalingen overtreden ku
nen worden bij de uitvoering van de voorgenomen maatregelen. Afhankelijk van het besche
mingsniveau van de soort zal voor de overtreding van de verbodsbepaling al dan niet een on
heffing aangevraagd moeten worden. Dit is mede afhankelijk van de mogelijkheid of er volgens 
een goedgekeurde gedragscode gewerkt kan worden. 

Tabel 2.3: Overzicht beschermingsniveaus Flora- en faunawet 
Wat betreft ruimtelijke ontwikkelingen, onderhoud en beheer geldt een vri

stelling. Er hoeft voor deze activiteiten geen ontheffing aangevraagd te 

worden. 

Wat betreft beheer en onderhoud en ruimtelijke ontwikkelingen geldt een 

vrijstelling, mits wordt gewerkt volgens een door de minister van LNV 

(thans EL&I) goedgekeurde gedragscode. Is er geen gedragscode dan 

moet ontheffing aangevraagd worden, deze valt onder de lichte toets (geen 

aantasting van de duurzame instandhouding van de soort). 

Soorten, genoemd in bijlage 

IV van de Habitatrichtlijn en 

in bijlage 1 van de AMVB 

Deze soorten genieten de zwaarste bescherming. Voor ruimtelijke ontwi

keling en inrichting geldt ten aanzien van deze soorten dat er altijd een 

ontheffing moet worden aangevraagd waarvoor een uitgebreide toets geldt. 

De ontheffingsaanvraag valt onder de zware toets: 1) er is sprake van een 

bij de wet genoemd belang, 2) er is geen alternatief, 3) doet geen afbreuk 

aan de gunstige staat van instandhouding van de soort. Voor beheer en 

onderhoud is wel vrijstelling mogelijk indien gewerkt wordt volgens een 

goedgekeurde gedragscode. 

Vogels vormen een aparte categorie. Vogels worden vooral negatief g

raakt in hun broedperiode. Voor het verstoren van nesten wordt over het 

algemeen geen ontheffing verleend. Buiten de broedperiode betreft b

scherming van vogelnesten vooral de vaste verblijfplaatsen van enkele 

standvogels zoals uilen, roofvogels, zwaluwen en huismus. Vaste verblij

plaatsen van die soorten zijn jaarrond beschermd en staan op de ‘

paste lijst jaarrond beschermde vogelnesten’ van het ministerie van EL&I. 

Een ontheffingsaanvraag voor het aantasten van deze verblijfplaatse

getoetst worden aan de zware toets (als bij tabel 3). 

Toetsingskader 
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of verblijfplaatsen van 
dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te beschadigen, te vernielen, uit te 

tot een beschermde inheemse diersoort, te zoe-

Conform artikel 75 is het mogelijk om in bepaalde gevallen ontheffing of vrijstelling te verlenen 
epalingen genoemd in artikelen 8 t/m 13. Sinds het vrijstellingsbesluit van 23 

en faunawet drie beschermingsniveaus, veelal aangeduid met tabel 
1, tabel 2 en tabel 3. In onderstaand schema van tabel 2.3 is een overzicht van de bescher-

scan wordt getoetst welke verbodsbepalingen overtreden kun-
nen worden bij de uitvoering van de voorgenomen maatregelen. Afhankelijk van het bescher-

ng van de verbodsbepaling al dan niet een ont-
heffing aangevraagd moeten worden. Dit is mede afhankelijk van de mogelijkheid of er volgens 

Wat betreft ruimtelijke ontwikkelingen, onderhoud en beheer geldt een vrij-

stelling. Er hoeft voor deze activiteiten geen ontheffing aangevraagd te 

Wat betreft beheer en onderhoud en ruimtelijke ontwikkelingen geldt een 

vrijstelling, mits wordt gewerkt volgens een door de minister van LNV 

(thans EL&I) goedgekeurde gedragscode. Is er geen gedragscode dan 

der de lichte toets (geen 

aantasting van de duurzame instandhouding van de soort).  

Deze soorten genieten de zwaarste bescherming. Voor ruimtelijke ontwik-

inrichting geldt ten aanzien van deze soorten dat er altijd een 

ontheffing moet worden aangevraagd waarvoor een uitgebreide toets geldt. 

De ontheffingsaanvraag valt onder de zware toets: 1) er is sprake van een 

rnatief, 3) doet geen afbreuk 

aan de gunstige staat van instandhouding van de soort. Voor beheer en 

onderhoud is wel vrijstelling mogelijk indien gewerkt wordt volgens een 

vooral negatief ge-

raakt in hun broedperiode. Voor het verstoren van nesten wordt over het 

algemeen geen ontheffing verleend. Buiten de broedperiode betreft be-

scherming van vogelnesten vooral de vaste verblijfplaatsen van enkele 

ofvogels, zwaluwen en huismus. Vaste verblijf-

plaatsen van die soorten zijn jaarrond beschermd en staan op de ‘Aange-

’ van het ministerie van EL&I. 

Een ontheffingsaanvraag voor het aantasten van deze verblijfplaatsen zal 



 

 

 

 

3 Resultaten inventarisatie

3.1 Werkwijze 
Voor een overzicht van de huidige natuurwaarden in en nabij het plangebied is in eerste insta
tie een actualisatie van het bronnenonderzoek uitgevoerd. Aanvullend heeft een veldbezoek 
plaatsgevonden. 
 
Bronnenonderzoek 
Het bronnenonderzoek heeft als doel een overzicht te krijgen van de beschikbare informatie 
met betrekking tot het voorkomen van beschermde soorten en gebieden in
omgeving. Hierbij maken we gebruik van diverse ecologische atlassen en digitale databases 
(zie literatuurlijst voor een overzicht). 
 
Oriënterend veldbezoek 
Naast het bronnenonderzoek is 
Rietje Klous werkzaam als ecoloog bij Grontmij. Het doel van het veldbezoek is de beoordeling 
van het plangebied op geschiktheid voor beschermde soorten en het interpreteren van de i
ventarisatiegegevens uit het bronnenonderzoek. 
̊C, bewolkt met later een licht zonnetje en verder
gaand aan 4 april en ook daarna nog vroor het in de nachten
 
3.2 Gebiedsbeschrijving
Het plangebied bestaat uit twee deelgebieden: een
sencomplex (Smeding). Het woon
rein, bestrating en een parkachtig ingerichte tuin met gras, perken met kleine struiken en langs 
de buitenkant bomen. Het kassencom
terrein. Rondom is een bassin aanwezig (zuidzijde)
omgeven door ruigte (zuidoosthoek) en een puinverhard pad (gehele noordzijde). De begroeiing 
rond de kassen is op veel plaatsen ruig en niet onderhouden.
 
De geplande ontwikkeling voor de twee locaties zijn woningen en een nieuw zorgcentrum, pa
send bij de Potmarge visie. De kavels worden voorafgaand aan de nieuwbouw vrij gemaakt van 
obstakels en de opstallen gesloopt. Bestaande bomen/struiken worden zoveel mogelijk beho
den. 
 
In bijlage 1 zijn situatietekeningen opgenomen.

Resultaten inventarisatie 

Voor een overzicht van de huidige natuurwaarden in en nabij het plangebied is in eerste insta
bronnenonderzoek uitgevoerd. Aanvullend heeft een veldbezoek 

Het bronnenonderzoek heeft als doel een overzicht te krijgen van de beschikbare informatie 
met betrekking tot het voorkomen van beschermde soorten en gebieden in het plangebied en 
omgeving. Hierbij maken we gebruik van diverse ecologische atlassen en digitale databases 
(zie literatuurlijst voor een overzicht).  

Naast het bronnenonderzoek is op 4 april 2013 een oriënterend veldbezoek uitgevo
werkzaam als ecoloog bij Grontmij. Het doel van het veldbezoek is de beoordeling 

van het plangebied op geschiktheid voor beschermde soorten en het interpreteren van de i
ventarisatiegegevens uit het bronnenonderzoek. Tijdens het veldbezoek was de temperatuur 

bewolkt met later een licht zonnetje en verder een matige oostenwind. In de peri
en ook daarna nog vroor het in de nachten. 

beschrijving 
Het plangebied bestaat uit twee deelgebieden: een woon-zorgcomplex (Parkhove) en een ka
sencomplex (Smeding). Het woon-zorgcomplex bestaat uit bebouwing met rondom parkeerte
rein, bestrating en een parkachtig ingerichte tuin met gras, perken met kleine struiken en langs 
de buitenkant bomen. Het kassencomplex is niet meer in gebruik en beslaat bijna het gehele 
terrein. Rondom is een bassin aanwezig (zuidzijde), een doodlopende zijtak van de Potmarge 
omgeven door ruigte (zuidoosthoek) en een puinverhard pad (gehele noordzijde). De begroeiing 

is op veel plaatsen ruig en niet onderhouden. 

De geplande ontwikkeling voor de twee locaties zijn woningen en een nieuw zorgcentrum, pa
send bij de Potmarge visie. De kavels worden voorafgaand aan de nieuwbouw vrij gemaakt van 

sloopt. Bestaande bomen/struiken worden zoveel mogelijk beho

In bijlage 1 zijn situatietekeningen opgenomen. 
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Voor een overzicht van de huidige natuurwaarden in en nabij het plangebied is in eerste instan-
bronnenonderzoek uitgevoerd. Aanvullend heeft een veldbezoek 

Het bronnenonderzoek heeft als doel een overzicht te krijgen van de beschikbare informatie 
het plangebied en 

omgeving. Hierbij maken we gebruik van diverse ecologische atlassen en digitale databases 

een oriënterend veldbezoek uitgevoerd door ir. 
werkzaam als ecoloog bij Grontmij. Het doel van het veldbezoek is de beoordeling 

van het plangebied op geschiktheid voor beschermde soorten en het interpreteren van de in-
de temperatuur 2 

In de periode vooraf-

zorgcomplex (Parkhove) en een kas-
zorgcomplex bestaat uit bebouwing met rondom parkeerter-

rein, bestrating en een parkachtig ingerichte tuin met gras, perken met kleine struiken en langs 
plex is niet meer in gebruik en beslaat bijna het gehele 

doodlopende zijtak van de Potmarge 
omgeven door ruigte (zuidoosthoek) en een puinverhard pad (gehele noordzijde). De begroeiing 

De geplande ontwikkeling voor de twee locaties zijn woningen en een nieuw zorgcentrum, pas-
send bij de Potmarge visie. De kavels worden voorafgaand aan de nieuwbouw vrij gemaakt van 

sloopt. Bestaande bomen/struiken worden zoveel mogelijk behou-



 

 

 

Foto 3.1 Oostzijde zorgcomplex 

 
3.3 Flora- en faunawet
De resultaten van de inventarisatie naar
gegeven per soortgroep.  
 
3.3.1 Flora 
Uit de bronnen blijkt dat er in het plangebied 
geving aanwezige flora bekend zijn. 
Vanwege de koude periode in de voorafgaande 4 weken 
vorst was er nog nauwelijks sprake van opkomende planten. Wel aangetroffen op de locatie van 
het woon-zorgcomplex zijn enkele exe
Rondom deze locatie staan diverse bomen
overige is sprake van grasperken en perken met (nog niet opkomende) tuinplanten en 
struiken. 
Op het terrein met kassencomplex is vooral braam, hedera en ou
en mogelijk guldenroede. Ook hier staan rondom (west, zuid en oost) bomen. Het betreft vooral 
wilg, es en conifeer.  
 
Het aanvragen van een ontheffing Flora en faunwet is voor de in het plangebied aanwezige fl
ra niet aan de orde. 
 
3.3.2 Fauna 
 
Zoogdieren 
Uit de bronnen komt naar voren dat in het plangebied en omgeving vooral de algemeen b
schermde soorten van tabel 1 Ff
ree, diverse muizensoorten en 
marteachtigen komt ook de matig beschermde (tabel 2 Ff
 
Ook blijkt uit de bronnen dat in de omgeving diverse vleermuissoorten voorkomen
gewone dwergvleermuis, laatvlieger en tw
Van de mogelijk voorkomende vleermuissoorten hebben de gewone dwergvleermuis en de 
laatvlieger zowel hun winter- als zomerverblijf in gebouwen en niet in bomen. Dit geldt ook voor 
de tweekleurige vleermuis, maar deze kiest soms ook v
ten in bomen. 
Op de kassenlocatie zijn naast de kassen geen opstallen meer aanwezig en is geen voor 
vleermuizen geschikte bebouwing aanwezig. Het zorgcentrum is wel potentieel geschikt als 
vleermuizenverblijf. In het oudere gedeelte zijn stootvoegen aanwezig die 
toegang tot de spouw geven (zie foto)
dakrand van het nieuwere gedeelte 
(mannetjes). 
Daarnaast kunnen aanwezige bomen met holten en spleten geschikt zijn als verblijfplaats.

Resultaten inventarisatie

Foto 3.2 Zuidzijde kassencomplex met bassin

en faunawet 
De resultaten van de inventarisatie naar het voorkomen van beschermde soorten worden wee

in het plangebied en omgeving geen waarnemingen van in de o
geving aanwezige flora bekend zijn.  

in de voorafgaande 4 weken met vrijwel elk nacht lichte tot matige
vorst was er nog nauwelijks sprake van opkomende planten. Wel aangetroffen op de locatie van 

zorgcomplex zijn enkele exemplaren van longkruid, jong fluitenkruid en speenkruid. 
om deze locatie staan diverse bomen ondermeer veldesdoorn, els en prunus. Voor het 

is sprake van grasperken en perken met (nog niet opkomende) tuinplanten en 

Op het terrein met kassencomplex is vooral braam, hedera en oude ruige resten v
en mogelijk guldenroede. Ook hier staan rondom (west, zuid en oost) bomen. Het betreft vooral 

Het aanvragen van een ontheffing Flora en faunwet is voor de in het plangebied aanwezige fl

Uit de bronnen komt naar voren dat in het plangebied en omgeving vooral de algemeen b
schermde soorten van tabel 1 Ff-wet voorkomen. Het betreft soorten als konijn, haas, egel, mol, 

diverse muizensoorten en kleine marterachtigen (bunzing, hermelijn, wezel)
marteachtigen komt ook de matig beschermde (tabel 2 Ff-wet) steenmarter voor

in de omgeving diverse vleermuissoorten voorkomen
gewone dwergvleermuis, laatvlieger en tweekleurige vleermuis.  
Van de mogelijk voorkomende vleermuissoorten hebben de gewone dwergvleermuis en de 

als zomerverblijf in gebouwen en niet in bomen. Dit geldt ook voor 
de tweekleurige vleermuis, maar deze kiest soms ook voor zomerverblijf in holle bomen of spl

zijn naast de kassen geen opstallen meer aanwezig en is geen voor 
vleermuizen geschikte bebouwing aanwezig. Het zorgcentrum is wel potentieel geschikt als 

oudere gedeelte zijn stootvoegen aanwezig die voor vleermuizen 
(zie foto). Ook de kieren tussen de gevel en de platen langs de 

dakrand van het nieuwere gedeelte (zie foto) zijn geschikt als verblijfplaats van solitaire dieren 

Daarnaast kunnen aanwezige bomen met holten en spleten geschikt zijn als verblijfplaats.

Resultaten inventarisatie 
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2 Zuidzijde kassencomplex met bassin 

het voorkomen van beschermde soorten worden weer-

geen waarnemingen van in de om-

met vrijwel elk nacht lichte tot matige 
vorst was er nog nauwelijks sprake van opkomende planten. Wel aangetroffen op de locatie van 

fluitenkruid en speenkruid. 
ondermeer veldesdoorn, els en prunus. Voor het 

is sprake van grasperken en perken met (nog niet opkomende) tuinplanten en –

de ruige resten van brandnetel 
en mogelijk guldenroede. Ook hier staan rondom (west, zuid en oost) bomen. Het betreft vooral 

Het aanvragen van een ontheffing Flora en faunwet is voor de in het plangebied aanwezige flo-

Uit de bronnen komt naar voren dat in het plangebied en omgeving vooral de algemeen be-
rten als konijn, haas, egel, mol, 

(bunzing, hermelijn, wezel). Van de kleine 
wet) steenmarter voor. 

in de omgeving diverse vleermuissoorten voorkomen. Het betreft 

Van de mogelijk voorkomende vleermuissoorten hebben de gewone dwergvleermuis en de 
als zomerverblijf in gebouwen en niet in bomen. Dit geldt ook voor 

oor zomerverblijf in holle bomen of sple-

zijn naast de kassen geen opstallen meer aanwezig en is geen voor 
vleermuizen geschikte bebouwing aanwezig. Het zorgcentrum is wel potentieel geschikt als 

voor vleermuizen 
. Ook de kieren tussen de gevel en de platen langs de 

zijn geschikt als verblijfplaats van solitaire dieren 

Daarnaast kunnen aanwezige bomen met holten en spleten geschikt zijn als verblijfplaats.  



 

 

 

Foto 3.3 Nieuwste gedeelte zorgcomplex met kieren tu

sen gevel en dakbeschot 

 
 
Vogels 
Alle vogels zijn strikt beschermd onder de Flora
den zijn (tabel 3 Ff-wet). Van sommige soorten zijn de nest
schermd. Het gaat dan om de verblijfsplaatsen van spechten, roofvogels en uil
verblijfsplaatsen worden aangeduid.
 
Tijdens het veldbezoek zijn op de locatie van het zorgcentrum 
Het was nog geen broedperiode dus het betrof oude nesten 
ten is dan ook gene activiteit waargenomen tijdens het veldbezoek. 
broedseizoen niet beschermd.
 
Amfibieën en reptielen 
Uit de bronnen (Ravon 2011) 
beschermde amfibieën kunnen 
meerkikker). Tijdens het veldbezoek zijn 
zorgcentrum valt dit gezien de inrichting ook niet te verwachten
breekt. Voor de locatie met de kassen is het voorkomen van amfibieën wel mogelijk. Er is hier 
een bassin aanwezig en een doodlopende zijtak van de Potmarge
tieel voortplantingsbiotoop en/of leefgebied voor licht beschermde amfibieën. 
 
Strikt beschermde amfibieën worden 
kenmerken hier niet verwacht. Dat geldt ook voor de soortgroep reptielen. 
 

Foto 3.5 Doodlopende zijtak van Potmarge

Resultaten inventarisatie

Nieuwste gedeelte zorgcomplex met kieren tus- Foto 3.4 Oudste gedeelte zorgcomplex met stootvoegen

vogels zijn strikt beschermd onder de Flora- en faunawet in de periode dat zij aan het bro
). Van sommige soorten zijn de nest- en rustplaatsen jaarrond b

schermd. Het gaat dan om de verblijfsplaatsen van spechten, roofvogels en uil
sen worden aangeduid. 

op de locatie van het zorgcentrum diverse nesten waargenomen. 
Het was nog geen broedperiode dus het betrof oude nesten van vermoedelijk kraai.
ten is dan ook gene activiteit waargenomen tijdens het veldbezoek. Deze nesten zijn buiten het 
broedseizoen niet beschermd. 

(Ravon 2011) blijkt dat in het plangebied en nabije omgeving enkele algemeen 
kunnen voorkomen (kleine watersalamander, gewone pad

. Tijdens het veldbezoek zijn geen amfibieën waargenomen. Voor de locatie van het 
zorgcentrum valt dit gezien de inrichting ook niet te verwachten, omdat voortplantingswater o

. Voor de locatie met de kassen is het voorkomen van amfibieën wel mogelijk. Er is hier 
een bassin aanwezig en een doodlopende zijtak van de Potmarge (zie foto). Dit water is pote
tieel voortplantingsbiotoop en/of leefgebied voor licht beschermde amfibieën.  

Strikt beschermde amfibieën worden echter op basis van de bronnen (Ravon) 
kenmerken hier niet verwacht. Dat geldt ook voor de soortgroep reptielen.  

 
odlopende zijtak van Potmarge 

Resultaten inventarisatie 
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Oudste gedeelte zorgcomplex met stootvoegen 

en faunawet in de periode dat zij aan het broe-
en rustplaatsen jaarrond be-

schermd. Het gaat dan om de verblijfsplaatsen van spechten, roofvogels en uilen die als vaste 

waargenomen. 
kraai. Bij de nes-

Deze nesten zijn buiten het 

n het plangebied en nabije omgeving enkele algemeen 
gewone pad, bruine- en 

Voor de locatie van het 
, omdat voortplantingswater ont-

. Voor de locatie met de kassen is het voorkomen van amfibieën wel mogelijk. Er is hier 
Dit water is poten-
 

) en de biotoop-



 

 

 

 
Vissen 
Het plangebied omvat, met uitzondering van een doodlopende zijtak van de Potmarge
water. Van de beschermde vissen, komt in de omgeving
van Leeuwarden bittervoorn voor (tabel 3 Ff
veel slib worden gemeden door 
planting afhankelijk is. Ook ondiepe wateren (< 50 cm) zijn ongeschikt voor bittervoorn. 
tak is niet specifiek onderzocht, maar lijkt ondiep en slibrijk te zijn, waardoor bittervoorn daar 
niet wordt verwacht. 
 
Vlinders en libellen 
Met betrekking tot ongewervelden kan aangegeven worden dat het plangebied geen geschikt 
biotoop vormt voor beschermde soorten
 
 
3.3.3 Conclusie Flora- 
 
Tabel 3.1  Overzicht beschermde soorten en soorten van de Rode Lijst in het plangebied en omgeving 
 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam

Zoogdieren  

Aardmuis Microtus agrestis

Bosmuis  Apodemus sylvaticus

Bunzing  Mustela putorius

Dwergmuis Micromys minutus

Egel Ericaneus europaeus

Haas  Lepus europaeus

Hermelijn Mustela erminea

Huisspitsmuis Crocidura russula

Konijn Oryctolagus cuniculus

Mol Talpa europea

Ree  Capreolus capreolus

Steenmarter Martes foina

Veldmuis  Microtus arvalis

Wezel  Mustela nivalis

Woelrat Arvicola terrestris

Gewone dwergvleermuis Pipistrelllus pipistrelllus

Laatvlieger Epthesicus serotinus

Tweekleurige vleermuis Vespertilio murinus

Amfibieën en reptielen  

Kleine watersalamander Triturus vulgaris

Bruine kikker Rana temporaria

Meerkikker Rana ridibunda

Gewone pad Bufo bufo 

Vogels  alle vogels 

 

*  G: gevoelig,  K: kwetsbaar 

  

Resultaten inventarisatie

, met uitzondering van een doodlopende zijtak van de Potmarge
Van de beschermde vissen, komt in de omgeving, zoals de Wurdumer Faert ten zuiden 

bittervoorn voor (tabel 3 Ff-wet, Brenninckmeijer et al 2008)).
veel slib worden gemeden door de grote zoetwatermosselen waarvan bittervoorn voor de voor
planting afhankelijk is. Ook ondiepe wateren (< 50 cm) zijn ongeschikt voor bittervoorn. 
tak is niet specifiek onderzocht, maar lijkt ondiep en slibrijk te zijn, waardoor bittervoorn daar 

ongewervelden kan aangegeven worden dat het plangebied geen geschikt 
eschermde soorten. 

 en fauna 

Tabel 3.1  Overzicht beschermde soorten en soorten van de Rode Lijst in het plangebied en omgeving 

Wetenschappelijke naam AMvB art. 75 tabel  Habitatrichtlijn 

bijlage II / IV 

Rode Lijst*

   

Microtus agrestis 1   

Apodemus sylvaticus 1   

Mustela putorius 1   

Micromys minutus 1   

Ericaneus europaeus 1   

Lepus europaeus 1   

Mustela erminea 1   

russula 1   

Oryctolagus cuniculus 1   

Talpa europea 1   

Capreolus capreolus 1   

Martes foina 2   

Microtus arvalis 1   

Mustela nivalis 1  G 

Arvicola terrestris 1   

Pipistrelllus pipistrelllus 3 IV  

Epthesicus serotinus 3 IV K 

Vespertilio murinus 3 IV G 

   

Triturus vulgaris 1   

Rana temporaria 1   

ridibunda 1   

   

3   

Resultaten inventarisatie 
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, met uitzondering van een doodlopende zijtak van de Potmarge geen 
, zoals de Wurdumer Faert ten zuiden 

). Wateren met 
waarvan bittervoorn voor de voort-

planting afhankelijk is. Ook ondiepe wateren (< 50 cm) zijn ongeschikt voor bittervoorn. De zij-
tak is niet specifiek onderzocht, maar lijkt ondiep en slibrijk te zijn, waardoor bittervoorn daar 

ongewervelden kan aangegeven worden dat het plangebied geen geschikt 

Tabel 3.1  Overzicht beschermde soorten en soorten van de Rode Lijst in het plangebied en omgeving  

Rode Lijst* 



 

 

 

 

4 Effectafweging

4.1 Voorgenomen activiteiten en effecten
 
Activiteiten 
De voorgenomen activiteiten betreffen
• Sloop van de nog aanwezige
• Hoewel de bomen en struiken zo veel als mogelijk behouden blijven, kan het zijn dat enkele 

bomen gekapt gaan worden;
• Het bouwrijp maken en bouwen.
 
Nieuw gebruik 
De aard van het gebruik van de locatie v
de locatie waar nu kassen staan wijzigt wel. Thans is het kassencomplex niet meer of weinig in 
gebruik. Het terrein is grotendeels braakliggend en biedt relatief rustige plekken voor diverse 
fauna. 
 
Effecten 
In het algemeen kunnen als gevo
treden 

• beschadiging van groeiplaatsen en/of aantasting van vaste verblijfsplaatsen door 
graafwerkzaamheden,

• verwonding of beschadiging van exemplaren van besch
werkzaamheden, 

• verstoring van soorten door aanwezigheid van mensen en machines (licht, geluid, 
beweging). 

 
4.2 Afweging Natuurbeschermingswet
Zoals in hoofdstuk 2 al is aangegeven bevindt het plangebied zich op relatief grote af
Natura-2000 en EHS-gebied en zijn er geen relaties aanwezig via water of door dieren onde
houden relaties. Bovendien bevinden zich de barrières van het oostelijk en noordoostelijk deel 
van de stad tussen het plangebied en de natuurgebieden
 
4.3 Afweging Flora-
Bij de bespreking van de effecten in het kader van de Flora
traal in hoeverre de werkzaamheden kunnen leiden tot:
• de beschadiging van beschermde planten en hun groeiplaats (art.8 Ff
• de dood of verwonding van voorkomende beschermde dieren (art. 9 Ff
• de opzettelijke verontrusting van beschermde dieren (art.10 Ff
• de aantasting van vaste verblijfsplaatsen van beschermde dieren (art. 11 Ff
 
Als één of meer van deze situaties aan de 
om die effecten te vermijden, dan wel te minimaliseren en of er (nog) ontheffing nodig is van de 
Flora- en faunawet. 
In het geval er conform een goedgekeurde gedragscode gewerkt kan worden hoeft voor de 
zwaarder beschermde soorten van tabel 2 geen ontheffing aangevraagd te worden. Voor strikt 
beschermde soorten van tabel 3 zal altijd ontheffing aangevraagd moeten worden wanneer er 
negatieve effecten kunnen optreden. Toetsingscriteria zijn dan: geen altern
noemd belang en de gunstige staat van instandhouding mag niet in het geding komen.

Effectafweging 

Voorgenomen activiteiten en effecten 

De voorgenomen activiteiten betreffen: 
Sloop van de nog aanwezige opstallen (zorgcentrum en bijgebouwen en de kassen);
Hoewel de bomen en struiken zo veel als mogelijk behouden blijven, kan het zijn dat enkele 
bomen gekapt gaan worden; 
Het bouwrijp maken en bouwen. 

gebruik van de locatie van het zorgcentrum blijft ongewijzigd. Het gebruik van 
de locatie waar nu kassen staan wijzigt wel. Thans is het kassencomplex niet meer of weinig in 
gebruik. Het terrein is grotendeels braakliggend en biedt relatief rustige plekken voor diverse 

In het algemeen kunnen als gevolg van bovengenoemde activiteiten de volgende effecten o

beschadiging van groeiplaatsen en/of aantasting van vaste verblijfsplaatsen door 
graafwerkzaamheden, 
verwonding of beschadiging van exemplaren van beschermde soorten tijdens de 

 
verstoring van soorten door aanwezigheid van mensen en machines (licht, geluid, 

Afweging Natuurbeschermingswet en EHS 
Zoals in hoofdstuk 2 al is aangegeven bevindt het plangebied zich op relatief grote af

en zijn er geen relaties aanwezig via water of door dieren onde
. Bovendien bevinden zich de barrières van het oostelijk en noordoostelijk deel 
sen het plangebied en de natuurgebieden. 

- en faunawet 
Bij de bespreking van de effecten in het kader van de Flora- en faunawet staan de vragen ce
traal in hoeverre de werkzaamheden kunnen leiden tot: 

de beschadiging van beschermde planten en hun groeiplaats (art.8 Ff-wet),
erwonding van voorkomende beschermde dieren (art. 9 Ff-wet),

de opzettelijke verontrusting van beschermde dieren (art.10 Ff-wet), 
de aantasting van vaste verblijfsplaatsen van beschermde dieren (art. 11 Ff

Als één of meer van deze situaties aan de orde is, dan moet gekeken worden of het mogelijk is 
om die effecten te vermijden, dan wel te minimaliseren en of er (nog) ontheffing nodig is van de 

In het geval er conform een goedgekeurde gedragscode gewerkt kan worden hoeft voor de 
zwaarder beschermde soorten van tabel 2 geen ontheffing aangevraagd te worden. Voor strikt 
beschermde soorten van tabel 3 zal altijd ontheffing aangevraagd moeten worden wanneer er 
negatieve effecten kunnen optreden. Toetsingscriteria zijn dan: geen alternatief, een bij wet g
noemd belang en de gunstige staat van instandhouding mag niet in het geding komen.
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bouwen en de kassen); 
Hoewel de bomen en struiken zo veel als mogelijk behouden blijven, kan het zijn dat enkele 

ongewijzigd. Het gebruik van 
de locatie waar nu kassen staan wijzigt wel. Thans is het kassencomplex niet meer of weinig in 
gebruik. Het terrein is grotendeels braakliggend en biedt relatief rustige plekken voor diverse 

activiteiten de volgende effecten op-

beschadiging van groeiplaatsen en/of aantasting van vaste verblijfsplaatsen door 

ermde soorten tijdens de 

verstoring van soorten door aanwezigheid van mensen en machines (licht, geluid, 

Zoals in hoofdstuk 2 al is aangegeven bevindt het plangebied zich op relatief grote afstand van 
en zijn er geen relaties aanwezig via water of door dieren onder-

. Bovendien bevinden zich de barrières van het oostelijk en noordoostelijk deel 

en faunawet staan de vragen cen-

wet), 
wet), 

de aantasting van vaste verblijfsplaatsen van beschermde dieren (art. 11 Ff-wet). 

orde is, dan moet gekeken worden of het mogelijk is 
om die effecten te vermijden, dan wel te minimaliseren en of er (nog) ontheffing nodig is van de 

In het geval er conform een goedgekeurde gedragscode gewerkt kan worden hoeft voor de 
zwaarder beschermde soorten van tabel 2 geen ontheffing aangevraagd te worden. Voor strikt 
beschermde soorten van tabel 3 zal altijd ontheffing aangevraagd moeten worden wanneer er 

atief, een bij wet ge-
noemd belang en de gunstige staat van instandhouding mag niet in het geding komen. 



 

 

 

Voor de algemeen beschermde soorten van tabel 1 van de Ff
bij werkzaamheden die getypeerd kunnen worden als ruimteli
plicht (art. 2 Ff-wet) dient echter ook met deze soorten rekening gehouden te worden bij de ui
voering van de werkzaamheden.
 
4.3.1 Flora 
Uit de inventarisatie komt naar voren dat er in het plangebied 
fen of zijn te verwachten van beschermde 
 
Door de werkzaamheden gaan 
van groeiplaatsen verloren. Ook in de nieuwe situatie blijft tuin aanwezig.
Omdat geen sprake is van beschermde soo
ontheffing noodzakelijk. 
 
4.3.2 Fauna 
 
Zoogdieren 
Op zoogdieren zijn mogelijke 
nen uiteenlopen van onbedoelde verstoring door aanwezigheid van mens
het verloren gaan van holen van kleine grondgebonden zoogdieren (muizen) door rijdend mat
rieel. Mogelijk dat ook een enkel exemplaar van deze groep onbedoeld wordt verwond of g
dood. Omdat het algemeen beschermde zoogdieren van tabel 1 
geen ontheffing te worden aangevraagd. Wel geldt vanuit de zorgplicht dat er zorgvuldig moet 
worden gewerkt.  
 
Op de zwaarder beschermde steenmarter die in 
geen negatieve effecten verwacht. Verblijfsplaatsen zijn niet aangetroffen en deze soort is in 
staat om het werkgebied te mijden. 
effecten niet zijn uit te sluiten op de locatie van het zorgcentrum. Pas als door middel van een 
vleermuisonderzoek is vastgesteld dat deze niet aanwezig zijn in de gebouwen zijn effecten uit 
te sluiten. De aard van de gebouwen 
bomen voor vleermuizen zijn tijdens het veldbezoek niet aangetroffen.
  
Vogels 
Alle vogels genieten bescherming onder 
vogels is niet toegestaan. Daarnaast kunnen nesten van vogels in bepaalde gevalle
de broedperiode beschermd zijn (vaste verblijfsplaatsen). 
dat de bomen zoveel mogelijk gespaard blijven. Indien toch tot kap overgaan wordt, dient vooraf 
door middel van een controle 
plaatsen bevat.  
 
Verstoring van vogels treedt op wanneer er werkzaamheden uitgevoerd worden in de nabije 
omgeving van broedende vogels. Door de werkzaamheden zo te plannen of aan te passen dat 
broedvogels niet worden verst
den. Voor dit project betekent dit dat de werkzaamheden bij voorkeur buiten de broedperiode 
uitgevoerd moeten worden. De broedperiode loopt globaal van half maart tot begin augustus, 
maar er zijn soorten die eerder of later broeden. 
 
Amfibieën en reptielen 
Het gedeelte waar het zorgcentrum aanwezig is,
voorkomende algemeen beschermde amfibieën. Voortplantingsplaatsen zijn niet aanwezig en 
ook voor overwinteringplekken
takkenrillen. Het deel waar nu kassen zijn heeft met het bassin en de doodlopende watergang 
wel geschikte voortplantingsplaatsen en door de ruigte en relatieve rust ook 
teringplaatsen. Met een zorgvuldige werkwijze kunnen (verstorings) effecten op deze soorten 
geminimaliseerd worden. Het foliebassin kan bijvoorbeeld voorzichtig gelee
doodlopende zijtak. 
 

Voor de algemeen beschermde soorten van tabel 1 van de Ff-wet geldt een algehele vrijstelling 
bij werkzaamheden die getypeerd kunnen worden als ruimtelijke inrichting. Vanwege de zor

wet) dient echter ook met deze soorten rekening gehouden te worden bij de ui
voering van de werkzaamheden. 

Uit de inventarisatie komt naar voren dat er in het plangebied geen groeiplaatsen 
beschermde soorten.  

werkzaamheden gaan door de sloop en het opnieuw bouwrijp maken mogelijk delen 
ren. Ook in de nieuwe situatie blijft tuin aanwezig. 

Omdat geen sprake is van beschermde soorten en groeiplaatsen beschikbaar blijven

mogelijke effecten alleen in de uitvoeringsfase te verwachten. Effecten ku
nen uiteenlopen van onbedoelde verstoring door aanwezigheid van mensen en machines tot 
het verloren gaan van holen van kleine grondgebonden zoogdieren (muizen) door rijdend mat
rieel. Mogelijk dat ook een enkel exemplaar van deze groep onbedoeld wordt verwond of g
dood. Omdat het algemeen beschermde zoogdieren van tabel 1 Ff-wet betreft, hoeft hiervoor 
geen ontheffing te worden aangevraagd. Wel geldt vanuit de zorgplicht dat er zorgvuldig moet 

Op de zwaarder beschermde steenmarter die in de omgeving voor kan komen (tabel 2) worden 
geen negatieve effecten verwacht. Verblijfsplaatsen zijn niet aangetroffen en deze soort is in 
staat om het werkgebied te mijden. Voor de strikt beschermde vleermuizen geldt dat negatieve

luiten op de locatie van het zorgcentrum. Pas als door middel van een 
vleermuisonderzoek is vastgesteld dat deze niet aanwezig zijn in de gebouwen zijn effecten uit 
te sluiten. De aard van de gebouwen levert wel potentiële verblijfplaatsen op. Mogelijk ges
bomen voor vleermuizen zijn tijdens het veldbezoek niet aangetroffen. 

Alle vogels genieten bescherming onder de Flora- en faunawet. Verstoring van (broedende) 
vogels is niet toegestaan. Daarnaast kunnen nesten van vogels in bepaalde gevalle
de broedperiode beschermd zijn (vaste verblijfsplaatsen). Vooralsnog wordt er van uitgegaan 
dat de bomen zoveel mogelijk gespaard blijven. Indien toch tot kap overgaan wordt, dient vooraf 
door middel van een controle vastgesteld te worden of de boom beschermde vaste verblijf

Verstoring van vogels treedt op wanneer er werkzaamheden uitgevoerd worden in de nabije 
omgeving van broedende vogels. Door de werkzaamheden zo te plannen of aan te passen dat 
broedvogels niet worden verstoord, kan strijdigheid met de Flora- en faunawet voorkomen wo
den. Voor dit project betekent dit dat de werkzaamheden bij voorkeur buiten de broedperiode 

De broedperiode loopt globaal van half maart tot begin augustus, 
n soorten die eerder of later broeden.  

Het gedeelte waar het zorgcentrum aanwezig is, biedt geen primair leefgebied voor de hier 
voorkomende algemeen beschermde amfibieën. Voortplantingsplaatsen zijn niet aanwezig en 

overwinteringplekken biedt dit deel geen geschikt biotoop, behoudens de aanwezige 
Het deel waar nu kassen zijn heeft met het bassin en de doodlopende watergang 

wel geschikte voortplantingsplaatsen en door de ruigte en relatieve rust ook besch
. Met een zorgvuldige werkwijze kunnen (verstorings) effecten op deze soorten 

Het foliebassin kan bijvoorbeeld voorzichtig geleegd worden in de 

Effectafweging 
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door de sloop en het opnieuw bouwrijp maken mogelijk delen 

beschikbaar blijven is geen 

in de uitvoeringsfase te verwachten. Effecten kun-
en en machines tot 

het verloren gaan van holen van kleine grondgebonden zoogdieren (muizen) door rijdend mate-
rieel. Mogelijk dat ook een enkel exemplaar van deze groep onbedoeld wordt verwond of ge-

betreft, hoeft hiervoor 
geen ontheffing te worden aangevraagd. Wel geldt vanuit de zorgplicht dat er zorgvuldig moet 

omgeving voor kan komen (tabel 2) worden 
geen negatieve effecten verwacht. Verblijfsplaatsen zijn niet aangetroffen en deze soort is in 

geldt dat negatieve 
luiten op de locatie van het zorgcentrum. Pas als door middel van een 

vleermuisonderzoek is vastgesteld dat deze niet aanwezig zijn in de gebouwen zijn effecten uit 
Mogelijk geschikte 

en faunawet. Verstoring van (broedende) 
vogels is niet toegestaan. Daarnaast kunnen nesten van vogels in bepaalde gevallen ook buiten 

Vooralsnog wordt er van uitgegaan 
dat de bomen zoveel mogelijk gespaard blijven. Indien toch tot kap overgaan wordt, dient vooraf 

e boom beschermde vaste verblijfs-

Verstoring van vogels treedt op wanneer er werkzaamheden uitgevoerd worden in de nabije 
omgeving van broedende vogels. Door de werkzaamheden zo te plannen of aan te passen dat 

en faunawet voorkomen wor-
den. Voor dit project betekent dit dat de werkzaamheden bij voorkeur buiten de broedperiode 

De broedperiode loopt globaal van half maart tot begin augustus, 

biedt geen primair leefgebied voor de hier 
voorkomende algemeen beschermde amfibieën. Voortplantingsplaatsen zijn niet aanwezig en 

, behoudens de aanwezige 
Het deel waar nu kassen zijn heeft met het bassin en de doodlopende watergang 

beschutte overwin-
. Met een zorgvuldige werkwijze kunnen (verstorings) effecten op deze soorten 

gd worden in de 



 

 

 

In het gebied zijn geen reptielen aanwezi
derhalve niet aan de orde voor deze soortgroep.
 
Vissen 
De geplande werkzaamheden vinden plaats op het land en hebben 
de in de omgeving mogelijk voorkomende 
pende zijtak van de Potmarge die deel uitmaakt van de kassen locatie. Er wordt van uit gegaan 
dat deze behouden blijft. Deze zijtak lijkt vanwege de verwachte ondiepte en sliblaag ook ong
schikt voor bittervoorn. 
 
Vlinders en libellen 
In het plangebied zijn geen soorten uit deze soortgroep
onder de Flora- en faunawet. T
 
4.3.3 Conclusie Flora- 
Uit de toetsing komt naar voren dat er 
vast te kunnen stellen of de bebouwing op de locatie van het
vleermuizen aanwezig zijn. Indien dit het geval is, is 
zakelijk. Het vleermuisonderzoek dient plaats te vinden conform het vleermuisprotocol 2013.
Voor de overige soorten dient 
ge licht beschermde zoogdieren en amfibieën 
voorkomen. Broedvogels mogen 
den. Dit betekent dat de werkzaamheden bij voorkeur buiten de broedperiode (
begin augustus) uitgevoerd moeten worden. 

In het gebied zijn geen reptielen aanwezig en ook niet te verwachten, toetsing aan de Ff
derhalve niet aan de orde voor deze soortgroep.  

De geplande werkzaamheden vinden plaats op het land en hebben geen negatieve effecten op 
mogelijk voorkomende zwaar beschermde vissen. Er is alleen een doodl

pende zijtak van de Potmarge die deel uitmaakt van de kassen locatie. Er wordt van uit gegaan 
Deze zijtak lijkt vanwege de verwachte ondiepte en sliblaag ook ong

In het plangebied zijn geen soorten uit deze soortgroepen aanwezig voor die beschermd zijn 
en faunawet. Toetsing aan de Ff-wet is niet aan de orde. 

 en faunawet 
Uit de toetsing komt naar voren dat er aanvullend vleermuisonderzoek dient plaats te vinden om 
vast te kunnen stellen of de bebouwing op de locatie van het zorgcomplex verblijfsplaatsen van 
vleermuizen aanwezig zijn. Indien dit het geval is, is ontheffing van de Flora- en faunawet noo

uisonderzoek dient plaats te vinden conform het vleermuisprotocol 2013.
Voor de overige soorten dient zorgvuldig te worden gewerkt met het oog op eventueel aanwez

licht beschermde zoogdieren en amfibieën en om strijdigheid met de Flora-
mogen niet verstoord worden en nesten mogen niet geschaad wo

. Dit betekent dat de werkzaamheden bij voorkeur buiten de broedperiode (
uitgevoerd moeten worden.  
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5 Conclusies e

Met betrekking tot de Flora- en faunawet
 

• Er zijn geen planten aangetroffen of te verwachten 
en faunawet. 

• Er kunnen verblijfsplaatsen van kleine grondgebonden zoogdieren aanwezig 
kunnen worden beschadigd. Ook kan door de werkzaamheden een enkel exemplaar 
worden verwond of gedood. 

• Ook kunnen amfibieën overwinteren of zich voortplanten op de locatie van het kas
complex. 

• Het gaat hier om algemeen beschermde soorten waarvoor geen ontheffing van de Ff
wet nodig is. Met een zorgvuldige werkwijze zijn negatieve effecten bovendien te b
perken.  

• Op vogels worden geen negatieve effecten verwacht
het broedseizoen. Bovendien zijn er
plangebied niet of nauwelijks geschikt voor broedvogels.

• Voor vleermuizen geldt dat aanvullend onderzoek conform het vleermuisprotocol 2013 
dient plaats te vinden naar mogelijke verblijfsplaatsen in het huidige zorgcentrum

 
Afhankelijk van de resultaten v
om een ontheffing Ff-wet aan te vragen
 
 

Conclusies en aanbevelingen 

en faunawet kan het volgende worden geconcludeerd:

aangetroffen of te verwachten die beschermd zijn onder de Flora

verblijfsplaatsen van kleine grondgebonden zoogdieren aanwezig 
kunnen worden beschadigd. Ook kan door de werkzaamheden een enkel exemplaar 
worden verwond of gedood.  
Ook kunnen amfibieën overwinteren of zich voortplanten op de locatie van het kas

Het gaat hier om algemeen beschermde soorten waarvoor geen ontheffing van de Ff
wet nodig is. Met een zorgvuldige werkwijze zijn negatieve effecten bovendien te b

Op vogels worden geen negatieve effecten verwacht als uitvoering plaatsv
Bovendien zijn er geen vaste verblijfsplaatsen aanwezig.

plangebied niet of nauwelijks geschikt voor broedvogels. 
Voor vleermuizen geldt dat aanvullend onderzoek conform het vleermuisprotocol 2013 

vinden naar mogelijke verblijfsplaatsen in het huidige zorgcentrum

Afhankelijk van de resultaten van het vleermuisonderzoek kan bepaald worden of 
aan te vragen..  
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kunnen worden beschadigd. Ook kan door de werkzaamheden een enkel exemplaar 

Ook kunnen amfibieën overwinteren of zich voortplanten op de locatie van het kassen-

Het gaat hier om algemeen beschermde soorten waarvoor geen ontheffing van de Ff-
wet nodig is. Met een zorgvuldige werkwijze zijn negatieve effecten bovendien te be-

plaatsvindt buiten 
geen vaste verblijfsplaatsen aanwezig. Ook is het 

Voor vleermuizen geldt dat aanvullend onderzoek conform het vleermuisprotocol 2013 
vinden naar mogelijke verblijfsplaatsen in het huidige zorgcentrum 

het vleermuisonderzoek kan bepaald worden of het nodig is 
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Plangebied (2 deellocaties)
 
 
 
Deellocatie 1: woon-zorgcomplex (Parkhove)
Deellocatie 2: kassencomplex (Smeding)

Bijlage 1    
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OPMERKING

Kapvergunning- 

plichtig

G M S afwijking x = ja Holten Nesten

1 E plataan 14,00 0,45 8,00 x x

2 E plataan 14,00 0,45 8,00 x x

3 E den 8,00 0,25 2,00 x dood hout x

4 E den 8,00 0,25 3,00 x dood hout x

5 E veldesdoorn 6,00 0,15 3,00 x

6 E veldesdoorn 6,00 0,15 3,00 x

7 E veldesdoorn 6,00 0,15 3,00 x

8 E beuk 10,00 0,50 10,00 x x x

9 E taxus 8,00 0,30 6,00 x x 3-stammig

10 E es 10,00 0,45 10,00 x x entknobbel

11 E veldesdoorn 10,00 0,25 6,00 x x

12 E esdoorn 8,00 0,20 4,00 x x

13 E veldesdoorn 3,00 0,10 2,00 x ijle kroon

14 E veldesdoorn 3,00 0,15 5,00 x

15 E berk 10,00 0,40 5,00 x x 2-stammig (vanaf ca. 1,00 m)

16 E veldesdoorn 8,00 0,30 6,00 x x

17 E meidoorn 6,00 0,25 4,00 x x

18 E lijsterbes 6,00 0,15 4,00 x

19 E veldesdoorn 6,00 0,15 5,00 x

20 E veldesdoorn 8,00 0,20 6,00 x x

21 E veldesdoorn 10,00 0,25 8,00 x x

22 E veldesdoorn 10,00 0,25 8,00 x x

23 E veldesdoorn 10,00 0,25 8,00 x x

24 E veldesdoorn 10,00 0,30 10,00 x x x 3-stammig (vanaf ca. 0,50 m)

25 E fruitboom 5,00 0,15 5,00 x 2-stammig

26 E veldesdoorn 4,00 0,15 4,00 x

27 E veldesdoorn 5,00 0,15 5,00 x

28 E veldesdoorn 5,00 0,15 4,00 x

29 E veldesdoorn 5,00 0,15 4,00 x

30 E veldesdoorn 5,00 0,15 4,00 x

31 E veldesdoorn 4,00 0,10 4,00 x

32 E veldesdoorn 5,00 0,15 5,00 x dood hout

33 E veldesdoorn 5,00 0,15 5,00 x

34 E veldesdoorn 5,00 0,15 6,00 x
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34 E veldesdoorn 5,00 0,15 6,00 x

35 E veldesdoorn 5,00 0,15 5,00 x

36 E veldesdoorn 4,00 0,10 4,00 x

37 E veldesdoorn 4,00 0,15 4,00 x

38 E veldesdoorn 8,00 0,25 5,00 x ijle kroon x

39 E lijsterbes 5,00 0,10 2,00 x ijle kroon

40 E lijsterbes 5,00 0,10 2,00 x ijle kroon

41 E den 5,00 0,15 3,00 x

42 E els 5,00 0,15 3,00 x

43 E conifeer 5,00 0,10 1,00 x

44 E berk 12,00 0,25 5,00 x x

45 E els 10,00 0,25 6,00 x x

46 E els 10,00 0,30 8,00 x x

47 E berk 12,00 0,25 6,00 x x

48 E es 10,00 0,25 6,00 x x

49 E berk 12,00 0,25 5,00 x ijle kroon x

50 E meidoorn 5,00 0,10 3,00 x

51 E els 7,00 0,10 5,00 x ijle kroon

52 E berk 12,00 0,25 5,00 x x x

53 E lijsterbes 5,00 0,10 3,00 x ijle kroon

54

55 E els 10,00 0,25 5,00 x ijle kroon x 2-stammig

56 E berk 8,00 0,20 3,00 x ijle kroon x 2-stammig

57 E berk 8,00 0,15 3,00 x ijle kroon

58 E els 12,00 0,20 6,00 x ijle kroon x

59 E veldesdoorn 10,00 0,45 8,00 x x

60 E veldesdoorn 8,00 0,20 6,00 x ijle kroon x 2-stammig

61 E veldesdoorn 6,00 0,15 4,00 x ijle kroon

62 E berk 12,00 0,25 6,00 x x

63 E els 10,00 0,20 6,00 x ijle kroon x

64 E veldesdoorn 6,00 0,15 4,00 x ijle kroon

65 E prunus 6,00 0,15 4,00 x ijle kroon

66 E veldesdoorn 10,00 0,25 8,00 x x 2-stammig (vanaf ca. 1,00 m)

67 E berk 10,00 0,20 4,00 x x

68 E els 12,00 0,20 4,00 x ijle kroon x x nestkast met nest

69 E veldesdoorn 12,00 0,20 6,00 x ijle kroon x 3-stammig

70 E veldesdoorn 10,00 0,30 8,00 x ijle kroon x

71 E els 12,00 0,25 3,00 x ijle kroon x x

72 E kastanje 10,00 0,30 8,00 x x

73 E berk 10,00 0,20 4,00 x x

74 E berk 12,00 0,25 5,00 x x

75 E berk 10,00 0,15 4,00 x

76 E els 10,00 0,15 5,00 x

77 E prunus 8,00 0,10 5,00 x 2-stammig
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78 E lijsterbes 6,00 0,10 4,00 x

79 E lijsterbes 5,00 0,10 4,00 x 2-stammig

80 E berk 10,00 0,20 5,00 x x

81 E lijsterbes 6,00 0,10 2,00 x ijle kroon

82 E lijsterbes 8,00 0,15 3,00 x ijle kroon

83 E els 10,00 0,20 6,00 x ijle kroon x

84 E lijsterbes 8,00 0,15 3,00 x ijle kroon

85 E prunus 10,00 0,30 6,00 x x x

86 E lijsterbes 5,00 0,10 2,00 x ijle kroon

87 E esdoorn 5,00 0,10 2,00 x

88 E veldesdoorn 5,00 0,10 2,00 x

89 E beuk 3,00 0,15 1,00 x

90 E conifeer 4,00 0,15 1,00 x

91 E fruitboom 3,00 0,10 2,00 x

92 E els 16,00 0,55 12,00 x x

93 E els 16,00 0,50 10,00 x x

94 E els 16,00 0,45 10,00 x x

95 E els 16,00 0,50 12,00 x x

96 E els 16,00 0,50 12,00 x x

97 E els 16,00 0,50 12,00 x x

98 E den 4,00 0,10 4,00 x

99 E es 6,00 0,15 4,00 x

100 E taxus 5,00 0,10 4,00 x meerstammig

101 E kastanje 5,00 0,15 3,00 x

102 E catalpa 3,00 0,15 2,00 x geknot

103 E berk 5,00 0,10 1,00 x dood hout

104 E berk 8,00 0,20 6,00 x x

105 E prunus 3,00 0,15 4,00 x

106 E berk 8,00 0,15 5,00 x

107 E berk 6,00 0,20 5,00 x x

108 E esdoorn 4,00 0,15 5,00 x

109 E meidoorn 4,00 0,15 5,00 x

110 E berk 8,00 0,20 6,00 x x

111 E berk 8,00 0,20 6,00 x x111 E berk 8,00 0,20 6,00 x x

112 E wilg 10,00 0,35 6,00 x x geknot

113 E beuk 6,00 0,20 4,00 x x

114 E berk 10,00 0,25 5,00 x x

115 E den 16,00 0,40 6,00 x x

116 E es 10,00 0,25 8,00 x x

117 D coniferen (25 stuks) 5,00 0,10 - 0,50  - x top uitgezaagd, zie tekening

118 D es 14,00 0,20 4,00 x x

119 D es 10,00 0,30 6,00 x x

120 D chamaecyparis 6,00 0,20 4,00 x x

121 D wilg 5,00 0,20 10,00 x dood hout x meerstammig

122 D prunus 6,00 0,15 5,00 x

123 D esdoorn 6,00 0,15 4,00 x ijle kroon 2-stamig

124 D wilg 10,00 0,25 10,00 x dood hout x x 3-stammig

125 D wilg 8,00 0,50 8,00 x ijle kroon x x meerstammig

126 D esdoorn 10,00 0,25 6,00 x x 2-stammig

127 D esdoorn 10,00 0,35 6,00 x x

128 D wilgenstruweel (10 stuks) 6,00  0,10-0,40  - x overhangend over sloot, zie tekening
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1 Inleiding 

1.1 Algemeen 
In opdracht van Stichting Palet heeft Grontmij Nederland een verkennend bodemonderzoek 
uitgevoerd ter plaatse van Achter de Hoven 168 te Leeuwarden. Het verkennend bodemonder-
zoek is gebaseerd op de NEN 5740, Bodem – Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van 
verkennend bodemonderzoek – Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem, 
uitgegeven door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) januari 2009. 
 
De ligging van de onderzoekslocatie is weergegeven in bijlage 1. Een overzicht van de locatie 
met de situering van de boringen is weergegeven in bijlage 3. 
 
1.2 Aanleiding en doelstelling 
Aanleiding tot het laten instellen van een verkennend bodemonderzoek is de voorgenomen her-
inrichting van het terrein. In het verkennend onderzoek zal door middel van een steekproef wor-
den nagegaan of de bodem (grond en grondwater) verontreinigende stoffen bevat in zodanige 
gehalten dat beperkingen dienen te worden gesteld aan het toekomstig gebruik van de locatie.  
 
Het onderzoek is niet bedoeld om de exacte aard en omvang van eventuele verontreinigingen 
aan te geven. 
 
Bodemonderzoek wordt in beginsel steekproefsgewijs uitgevoerd. Ondanks het feit dat Grontmij 
Nederland B.V. bij de uitvoering van deze werkzaamheden aansluit bij landelijke kwaliteitsricht-
lijnen en regelgeving, maakt het steekproefsgewijze karakter van het onderzoek het niet moge-
lijk om garanties af te geven ten aanzien van een eventueel beschreven verontreinigingsituatie. 
Grontmij Nederland B.V. accepteert dan ook geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke 
beslissingen die de opdrachtgever of derden naar aanleiding van het door Grontmij Nederland 
B.V. uitgevoerde bodemonderzoek nemen. 
 
1.3 Kwaliteitsborging en onafhankelijkheid 
Grontmij wil met haar producten en diensten zo goed mogelijk aan de behoeften, doelstellingen 
en eisen van haar opdrachtgevers voldoen. Voor het bewijsbaar en zichtbaar maken van de 
kwaliteit (kwaliteitsborging) beschikt Grontmij over een kwaliteitssysteem. Dit kwaliteitssysteem 
is er mede op gericht de individuele kennis, kunde en activiteiten van de medewerkers zodanig 
te organiseren en af te stemmen, dat de kwaliteit van de gezamenlijk tot stand gebrachte pro-
ducten en diensten zo goed mogelijk beheerst en gewaarborgd worden. De kwaliteit van de 
door Grontmij uitgevoerde onderzoeken en gegeven adviezen wordt gewaarborgd op de wijze 
zoals aangegeven in bijlage 7. 
 
De analyses in dit onderzoek zijn uitgevoerd door een RvA-geaccrediteerd laboratorium. 
 
De NV waar Grontmij Nederland bv deel van uitmaakt is geen eigenaar van het terrein beschre-
ven in dit rapport en heeft geen belang bij de uitkomsten van het bodemonderzoek. 
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1.4 Opbouw van het rapport 
In het voorliggende rapport komen de volgende aspecten aan de orde: 
• de resultaten van het vooronderzoek (hoofdstuk 2); 
• de onderzoeksstrategie (hoofdstuk 3); 
• de resultaten van het veldonderzoek (hoofdstuk 4); 
• de resultaten van het laboratoriumonderzoek (hoofdstuk 5); 
• een evaluatie van de onderzoeksresultaten, toetsing van de gekozen onderzoekshypothese 

en conclusies en aanbevelingen (hoofdstuk 6).
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2 Vooronderzoek 

2.1 Algemeen 
In dit hoofdstuk worden de resultaten van het vooronderzoek besproken. Dit resulteert in een 
hypothese over de mate van verdachtheid ten aanzien van bodemverontreiniging op de locatie. 
 
Het vooronderzoek is uitgevoerd conform de NEN 5725. De initiële verdenking van locatie is 
onverdacht. Het vooronderzoek is daarom uitgevoerd volgens de strategie “beperkt”.  
 
Het vooronderzoek heeft zich gericht op het terrein van de toekomstige herinrichting en de di-
recte omgeving ervan, zoals aangegeven door de opdrachtgever. 
  
2.2 Terreinsituatie 
In onderstaande tabel zijn de gegevens van de locatie opgenomen. 
 
Tabel 2.1:  Gegevens vooronderzoek 
Adres locatie Achter de Hoven 168 te Leeuwarden 
Coördinaten X: 183332  Y: 578764 
Oppervlakte onderzoekslocatie (in ha) Circa 2,3 
Voormalig bodemgebruik  
Bodemgebruik in het verleden Moestuin en weiland in 1832, vanaf 1954 eerste bebouwing zichtbaar (bron: 

watwaswaar.nl)  
Gedempte watergangen Ja (zie bijlage 2) 
Ondergrondse tanks Geen 
Kans op asbestresten Klein 
Voormalige bedrijfsactiviteiten Geen 
Archeologische verwachting Niet bekend 
Verwachting Niet gesprongen explosieven Geen 
Huidig bodemgebruik  
Aard huidige bodemgebruik Woonzorgcomplex 
Aanwezigheid gebouwen Woonzorgcomplex 
Zichtbare asbestresten Geen 
Verhardingen Klinkers/ tegels 
Toekomstig bodemgebruik  
Herinrichting of bouwplannen Herinrichting terrein 
Geplande bedrijfsactiviteiten Woonzorgcomplex 
Voorgenomen grondwateronttrekking Niet bekend 
Voorgenomen grondwaterbemaling Niet bekend 
Geplande watergangen Geen 
Bodemopbouw en geohydrologie  
Globale bodemopbouw (tot 5  m –mv) Zand op klei 
Verwachte freatische grondwaterstand Binnen 2,0 m –mv 
Financieel/juridische aspecten  
Kadastraal perceel Leeuwarden Sectie G, nummer 16833 
Naam/adres opdrachtgever Stichting Palet 
Namen/adressen rechtspersonen Stichting Palet , Badweg 1, 8934 BW Leeuwarden 
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2.3 Historische activiteiten 
Via het www.watwaswaar.nl zijn historische kaarten (voor uitsneden zie bijlage 2) geraad-
pleegd. De bron geeft informatie dat op het perceel in het jaar 1832 een moestuin is gevestigd 
geweest. In hetzelfde jaar werd het noordelijk gedeelte van het perceel gebruikt als weiland. Op 
de historische kaarten zijn sloten zichtbaar die in het huidige patroon zijn verdwenen. 
 
2.4 Informatie Gemeente 
Via dhr. M. van Eerde van de gemeente Leeuwarden is informatie verkregen omtrent uitgevoer-
de bodemonderzoeken en informatie omtrent de historie van de locatie. In het verleden zijn 
twee bodemonderzoeken uitgevoerd in het kader van uitbreiding. Het betreffen bodemonder-
zoeken met beperkte omvang. Volgens de heer Van Eerde zijn tijdens deze onderzoeken een 
aantal parameters in licht verhoogde gehalten aangetoond. 
 
Een historische kaart is verkregen waarop de situatie van 1911  met het toenmalig slotenpa-
troon zichtbaar is. Deze historische kaart is samengevoegd met een kadastrale kaart van het 
huidig perceel (zie onderstaand figuur 2.2). Op de kaart zijn drie slootdempingen zichtbaar die 
in het huidige slotenpatroon verdwenen zijn. 
 
Bij de gemeente Leeuwarden is verder geen informatie bekend omtrent historische of huidige 
bodembedreigende activiteiten. 
 
Figuur 2.2: Situatie 1911 met de huidige kadastrale  grenzen 

 
 
2.5 Slootdempingen 
Op de historische luchtfoto’s/ kaarten van www.watwaswaar.nl zijn sloten zichtbaar die in het 
huidige slotenpatroon verdwenen zijn (zie ook §2.4). De sloten zijn gedempt, echter is geen in-
formatie bekend omtrent gebruikt dempingmateriaal. De exacte contouren van de slootdempin-
gen kunnen niet met zekerheid worden vastgesteld aangezien historische kaarten afwijkingen 
kunnen vertonen.  
 
2.6 Regionale bodemopbouw en geohydrologie 
Uit het DINO-loket van TNO blijkt dat de bodemopbouw in de naburige omgeving van de onder-
zoekslocatie bestaat uit een zandige bovengrond van circa 0,80 m dik. Onbekend is of het hier 
gaat om een natuurlijke bovengrond of een ophoging. Onder deze zandlaag bevindt zich een 
slecht doorlatende kleilaag. De klei bevindt zich tot circa 5,0 m –mv. In dit kleipakket kan plaat-
selijk een laag zand of veen aanwezig zijn. 
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2.7 Onderzoekshypothese 
Conform de aanpak van de NEN 5740 dient, voorafgaand aan de uitvoering van het veld- en 
laboratoriumonderzoek, op basis van de verkregen informatie een hypothese te worden opge-
steld. Het betreft een aanname omtrent het al dan niet aanwezig zijn van bodemverontreiniging 
op de te onderzoeken locatie. 
 
Op basis van de gestelde informatie met betrekking tot het huidige en het voormalig gebruik van 
de onderzoekslocatie wordt de onderzoeksstrategie voor het verkennend bodemonderzoek 
(NEN5740) beschouwd als niet verdacht ten aanzien van bodemverontreiniging. 
 
Bij onverdachte locaties luidt de onderzoekshypothese dat de bodem niet verontreinigd is met 
stoffen in concentraties boven de streefwaarde of het geldende achtergrondgehalte. 
 
Voor het toetsen van de bovenstaande is de onderzoeksstrategie “onverdachte locatie (ONV)” 
uitgevoerd uit de NEN5740. 
 
Uit het vooronderzoek blijkt dat op de onderzoekslocatie slootdempingen aanwezig zijn. Aange-
zien geen informatie bekend is omtrent het dempingsmateriaal zal tijdens het bodemonderzoek 
de aandacht speciaal uitgaan naar deze slootdempingen. Bij het aantreffen van de slootdem-
pingen zal in overleg met opdrachtgever aanvullend veldwerk worden verricht. 
 
Voor het toetsen van bovenstaande hypothese is de strategie uitgewerkt in hoofdstuk 3 
 

Figuur 1.3: Boorprofiel
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3 Onderzoeksstrategie 

3.1 Veldonderzoek 
Het veldonderzoek is verricht in de periode van 03-04-2013 t/m 10-04-2013 door de heren Si-
mon Huizenga en Ate Westerhoek van ‘Het Veldwerkbureau’ en heeft bestaan uit de volgende 
werkzaamheden: 
• het uitvoeren van een terreininspectie. Mede aan de hand hiervan is de plaats van de bo-

ringen bepaald; 
• het uitvoeren van in totaal 44 verkennende handboringen, waarvan 24 tot circa 0,5 m be-

neden maaiveld (-mv), 17 tot circa 2,0 m –mv,1 tot circa 2,5 m –mv, 1 tot circa 3,0 m –mv 
en 1 tot circa 3,5 m –mv; 

• het zintuiglijk beoordelen van het bij de boringen vrijkomende bodemmateriaal op bodem-
kundige eigenschappen en op eventueel aanwezige verontreinigingskenmerken; 

• het nemen van monsters van het bij de boringen vrijkomende bodemmateriaal. De mon-
stertrajecten zijn weergegeven aan rechterzijde van de boorprofielen in bijlage 4; 

• het plaatsen van 4 peilbuizen met een filterlengte van 1,0 m. 
 
Op 10-04-2013 is door Ate Westerhoek van ‘Het Veldwerkbureau' o.a. de volgende werkzaam-
heden verricht: 
• het opnemen van de grondwaterstand in de peilbuizen; 
• het bepalen van de zuurgraad (pH) en het elektrisch geleidingsvermogen (Ec) van het 

grondwater en het nemen van grondwatermonsters uit de peilbuizen; 
 

Bijlage 4 geeft een overzicht van de situering van de verrichte boringen en peilbuizen. 
 
Het veldwerk is onder procescertificaat (BRL) SIKB 2000 – Veldwerk bij milieuhygiënisch bo-
demonderzoek en de bijbehorende VKB-protocollen 2001 en 2002. 
 
3.2 Laboratoriumonderzoek 
In het kader van het milieukundig onderzoek zijn in totaal zijn 13 grond(meng)monsters en 4  
grondwatermonster geanalyseerd in het milieulaboratorium van ALcontrol laboratories. Een 
overzicht van de verrichte analyses is weergegeven in tabel 3.1. 
 
Tabel 3.1: Monsterselectie 
Codering 
(meng)monster 

Monstertraject 
 (m –mv) 

Boringnummer Analysepakket Motivatie 

MM1 0,0 - 0,8 04, 06, 10, D1, D1-1, D1-2, D2, 
PB02 

NENgrond Bovengrond puinhoudend 
noordwestelijk  terrein 

MM2 0,0 - 0,9 17, 18, 19, B02, B03, D3, D4, PB03 NENgrond Bovengrond puinhoudend 
zuidelijk  terrein 

MM3 0,0 - 0,5 01, 03, 05, 08, 11, 13, 15, 16, 20, 21 NENgrond Bovengrond klei 
MM4 0,0 - 0,5 09, 12, D1-1, D2-2, PB04 NENgrond Bovengrond,  zand, ver-

werkt/ opgebracht/ cunet 
MM5 0,3 - 1,3 D1, D1-2, D2, PB01, PB02 NENgrond Ingebracht zand sloot-

demping 
MM6 0,6 - 3,0 B01, B02, B03, D1-1, D3, D4, PB01, 

PB02, PB03 
NENgrond Ondergrond, klei, orgineel 

MM7 0,5 - 1,6 D1, D2-2 NENgrond Ondergrond, klei, sporen 
puin/ zwak puinhoudend 

MM8 1,1 - 2,8 PB03, PB04 NENgrond Ondergrond, klei, slibhou-
dend, baggerachtig 

MM9 1,0 - 2,0 PB04 NENgrond Ondergrond, klei, olie-
water reactie 

MM10 0,0 - 1,0 102, 106, 108 NENgrond Binnenplaatsen, met zwak 
puinhoudende grond 
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Codering 
(meng)monster 

Monstertraject 
 (m –mv) 

Boringnummer Analysepakket Motivatie 

PB01-1-2 1,2 - 2,2 PB01 NENgrondwater Noord, vermoedelijke 
slootdemping  

PB02-1-2 1,5 - 2,5 PB02 NENgrondwater West, vermoedelijke 
slootdemping 

PB03-1-2 1,5 - 2,5 PB03 NENgrondwater Zuid, vermoedelijke sloot-
demping , zwak puinhou-
dend, baggerachtig 

PB04-1-1 1,5 - 2,5 PB04 NENgrondwater Noord, vermoedelijke 
slootdeming, olie-water 
reactie 

Asb.06-1 0,0 - 0,5 06 Asbest (500gr) Bovengrond, puinhoudend 
Asb.10-1 0,0 - 0,5 10 Asbest (500gr) Bovengrond, puinhoudend 
Asb.PB04-3 0,8 - 1,0 PB04 Asbest (500gr) Ondergrond, puinhoudend 
 

 
 
  

NEN 
grond 

droge stof, barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink, polycyclische aromatische 
koolwaterstoffen (PAK 10 van VROM), polychloorbifenylen (PCB 7 van VROM) en minerale olie (GC),  
conform AS 3000 

NEN grond-
water 

pH, Ec, barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink, vluchtige aromaten (ben-
zeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen, styreen en naftaleen), gehalogeneerde koolwaterstoffen (17 ver-
bindingen) en minerale olie (GC), conform AS 3000 

Asbest 
(500gr) 

Indicatieve analyse asbest 
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4 Resultaten veldonderzoek 

4.1 Bodemopbouw en grondwaterstand 
De bovengrond bestaat bijna overal uit verwerkte klei of zand met bijmengingen van puin. Ter 
plaatse van de vermoedelijke slootdempingen is in de ondergrond ingebracht zand aangetrof-
fen. Op een aantal van deze boorlocaties is de voormalige waterbodem aangetroffen (zie §4.3). 
 
Voor een overzicht van de lokale bodemopbouw wordt verwezen naar de boorprofielen in bijla-
ge 4. 
 
De in de peilbuizen vastgestelde grondwaterstand bevindt zich op circa 0,9 m –mv, zoals weer-
gegeven in tabel 4.1.  
 
Tabel 4.1: Resultaten veldmetingen grondwater 
Peilbuis Filterstelling (m –mv) Grondwaterstand 

(m –mv) 
pH (-) Ec (uS/cm) Helderheid 

PB01 1,2 - 2,2 1,0 7,5 1230 Matig 
PB02 1,5 - 2,5 0,9 6,8 3010 Matig 
PB03 1,5 - 2,5 0,9 6,9 2240 Goed 
PB04 1,5 - 2,5 0,8 7,7 2080 Slecht 
 
Een eventueel afwijkende zuurgraad (pH), geleidingsvermogen (EC) of helderheid kan een indi-
cator zijn voor de aanwezigheid van verontreinigende stoffen. De gemeten waarden geven 
geen indicatie voor de aanwezigheid van verontreinigende stoffen. De troebelheid van het 
grondwater van peilbuis 4 kan een indicatie zijn voor een verstoorde bodem.  
 
4.2 Zintuiglijke waarnemingen 
Tijdens de boorwerkzaamheden zijn zintuiglijk kenmerken waargenomen die kunnen duiden op 
de aanwezigheid van verontreinigende stoffen. In tabel 4.2 is een overzicht gegeven van deze 
waarnemingen.  
 
Tabel 4.2:  Zintuiglijk waargenomen verontreinigingskenmerken 
Boringnummer Maximale boordiepte 

(m –mv) 
Diepte (m –mv) Grondsoort Zintuiglijke waarneming 

04 0,5 0,0 - 0,5 Klei Zwak puin 
06 0,5 0,0 - 0,5 Klei Matig puin 
10 0,5 0,0 - 0,5 Klei Zwak puin 
102 2,0 0,4 - 1,0 Klei Resten puin 
103 2,0 0,4 - 0,9 Klei Sporen puin 
105 2,0 0,4 - 0,6 Klei Sporen puin 
17 0,5 0,0 - 0,5 Klei Zwak puin 
18 0,5 0,0 - 0,5 Klei Zwak puin 
19 0,5 0,0 - 0,5 Klei Resten puin 
B02 2,0 0,0 - 0,7 Klei Sporen puin 
B03 2,0 0,0 - 0,9 Klei Resten puin 
D1 2,0 0,0 - 0,4 Klei Zwak puin 
D1-1 2,0 0,4 - 0,8 Klei Sporen puin 
D1-2 2,0 0,0 - 0,3 Klei Zwak puin 
  1,3 - 1,6 Klei Sterk slib 
D2 0,9 0,0 - 0,4 Klei Sporen puin 
D2-2 2,0 0,5 - 1,0 Klei Zwak puin 
D3 2,0 0,0 - 0,8 Klei Resten puin, sporen sintels 
D4 2,0 0,0 - 0,6 Klei Sporen puin, sporen sintels 
PB02 3,0 0,0 - 0,4 Klei Zwak puin 
PB03 2,5 0,0 - 1,1 Klei Resten puin 
  1,1 - 1,9 Klei Matig slib, zwak puin 
PB04 3,3 0,1 - 0,8 Zand Zwak stenen 
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Boringnummer Maximale boordiepte 
(m –mv) 

Diepte (m –mv) Grondsoort Zintuiglijke waarneming 

  0,8 - 1,0 Klei Matig puin 
  1,0 - 1,5 Klei Sporen puin, zwakke olie-water reactie 
  1,5 - 2,0 Klei Zwakke olie-water reactie 
  2,0 - 2,8 Klei Sterk slib 
 
4.3 Slootdempingen 
Op basis van historische informatie blijkt dat op de locatie slootdempingen aanwezig zijn. Het 
bodemonderzoek heeft zich dan ook gericht op het aantreffen van deze slootdempingen en het 
achterhalen van het gebruikt dempingsmateriaal. 
 
Ter plaatse van de slootdempingen zijn de boringen D1 t/m D4 (inclusief D1-1, D1-2, D2-2) ver-
richt. Naast deze boringen zijn ter plaatse van de slootdempingen, 4 peilbuizen (PB01 t/m 
PB04) geplaatst. Van de peilbuislocaties is tevens de bodemopbouw beschreven en zijn van 
het vrijkomend bodemmateriaal grondmonsters samengesteld.  
 
Ter plaatse van de vermoedelijke slootdemping zijn in de bovengrond bijmengingen met puin 
aangetroffen. In de ondergrond van boringen D1-2, D-2-2, PB03 en PB04 zijn waarnemingen 
gedaan die kunnen duiden op een voormalige sloot. Zo zijn zwak tot matige bijmengingen puin 
of slib aangetroffen en is een olie-water reactie waargenomen. 
 
In de boringen D1, D1-2, D2, PB01, PB02 is ingebracht zand aangetroffen. Gezien de diepte 
van aantreffen kan dit gedefinieerd worden als dempingsmateriaal. 
 
In de binnenplaatsen zijn twee raaien uitgezet (boringen 101 t/m 104 en boringen 105 t/m 107) 
om de slootdemping ook hier te achterhalen. De slootdemping is hier ter plaatse echter niet 
aangetroffen. Aangezien inpandig geen boorwerkzaamheden hebben plaatsgevonden is onbe-
kend of de slootdemping onder de huidige bebouwing aanwezig is. 
 
4.4 Indicatieve analyse asbest 
Gezien het feit dat in de bovengrond en plaatselijk in de ondergrond bijmengingen met puin zijn 
aangetroffen, zijn 3 grond(meng)monsters (Asb.06-1, Asb.10-1, Asb.PB04-3) indicatief geana-
lyseerd op asbest.
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5 Resultaten laboratoriumonderzoek 

5.1 Analyseresultaten 
De analysecertificaten van ALcontrol Laboratories met een toelichting betreffende de toegepas-
te analysemethoden staan weergegeven in bijlage 5. 
 
5.2 Asbest 
Drie monsters van grond zijn indicatief onderzocht op asbesthoudendheid. Het voorkomen van 
asbest is deze monsters is niet aangetoond. Opgemerkt wordt daarbij dat zowel de monserna-
me als de analyses indicatief zijn en het resultaat daarvan geen representatief beeld geeft voor 
het voorkomen van asbest in de bodem op de locatie.  
 
5.3 Toetsing grond en grondwater 
In de tabellen 5.1 en 5.2 is een overzicht weergegeven van getoetste analyseresultaten. De 
resultaten zijn getoetst aan de toetsingswaarden die door het Ministerie van VROM, in het ka-
der van de Wet bodembescherming, zijn vastgelegd in de “Circulaire Bodemsanering 2009”. In 
bijlage 6 is het toetsingskader toegelicht en is de volledige toetsing weergegeven. De toet-
singswaarden voor de grond zijn berekend voor de locatiespecifieke bodem op basis van de 
geanalyseerde gehalten aan lutum en organische stof. De locatiespecifieke toetsingswaarden 
zijn opgenomen in bijlage 6. 
 
Bij de toetsing worden vier klassen onderscheiden: 

Voldoet aan streefwaarde/ achtergrondwaarde (AW)  (niet verontreinigd); 
* Voldoet aan het gemiddelde van de streef-/AW en interventiewaarde (licht verhoogd); 
**  Voldoet aan de interventiewaarde (matig verontreinigd); 
*** Overschrijdt de interventiewaarde (sterk verontreinigd). 
 
 
 
Op basis van de resultaten van het veld- en laboratoriumonderzoek wordt de milieuhygiënische 
kwaliteit van de bodem besproken in hoofdstuk 6. 
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Tabel 5.1: Analyseresultaten (as3000)grond monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 
Monstercode MM11 MM22 MM33 MM44 MM55 
Bodemtype1) 1 2 3 4 5 
droge stof(gew.-%) 82,4 -- 77,8 -- 78,6 -- 88,2 -- 85,3 -- 
organische stof (gloeiverlies)(% 
vd DS) 

2,8 -- 4,0 -- 3,2 -- 0,8 -- 0,7 -- 

lutum (bodem)(% vd DS) 10 -- 8,6 -- 8,6 -- 4,0 -- 1,9 -- 
      
METALEN 
barium+ 38  75  37  37  <20  
cadmium 0,23  0,26  0,29  <0,2  <0,2  
kobalt 3,4  4,1  3,5  2,0  2,2  
koper 14  33 * 21  11  5,0  
kwik 0,15 * 0,24 * 0,20 * 0,05  <0,05  
lood 51 * 81 * 72 * 30  11  
molybdeen <0,5  <0,5  <0,5  <0,5  <0,5  
nikkel 9,1  11  8,9  6,6  5,2  
zink 90 * 120 * 87 * 110 * 30  
      
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen <0,01 -- 0,06 -- 0,02 -- <0,01 -- <0,01 -- 
fenantreen 0,37 -- 0,58 -- 0,25 -- 0,13 -- 0,11 -- 
antraceen 0,11 -- 0,20 -- 0,06 -- 0,03 -- 0,05 -- 
fluoranteen 0,94 -- 1,2 -- 0,59 -- 0,28 -- 0,55 -- 
benzo(a)antraceen 0,46 -- 0,55 -- 0,27 -- 0,13 -- 0,26 -- 
chryseen 0,40 -- 0,49 -- 0,25 -- 0,11 -- 0,25 -- 
benzo(k)fluoranteen 0,29 -- 0,42 -- 0,16 -- 0,08 -- 0,20 -- 
benzo(a)pyreen 0,53 -- 0,78 -- 0,28 -- 0,13 -- 0,39 -- 
benzo(ghi)peryleen 0,39 -- 0,60 -- 0,19 -- 0,10 -- 0,28 -- 
indeno(1,2,3-cd)pyreen 0,35 -- 0,64 -- 0,21 -- 0,10 -- 0,28 -- 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

3,9 * 5,5 * 2,3 * 1,1  2,4 * 

      
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28(µg/kgds) <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- 
PCB 52(µg/kgds) <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- 
PCB 101(µg/kgds) <1 -- <1 -- <1 -- 3,6 -- <1 -- 
PCB 118(µg/kgds) <1 -- <1 -- <1 -- 1,3 -- <1 -- 
PCB 138(µg/kgds) <1 -- 1,2 -- <1 -- 7,6 -- <1 -- 
PCB 153(µg/kgds) <1 -- 1,3 -- <1 -- 9,6 -- <1 -- 
PCB 180(µg/kgds) <1 -- <1 -- <1 -- 7,5 -- <1 -- 
som PCB (7) (0.7 fac-
tor)(µg/kgds) 

4,9  6,0  4,9  31 * 4,9 a 

      
MINERALE OLIE 
fractie C10 - C12 <5 -- <5 -- <5 -- <5 -- <5 -- 
fractie C12 - C22 <5 -- <5 -- <5 -- <5 -- <5 -- 
fractie C22 - C30 8 -- 15 -- 8 -- <5 -- 5 -- 
fractie C30 - C40 11 -- 17 -- <5 -- <5 -- 7 -- 
totaal olie C10 - C40 <20  30  <20  <20  <20  
      
 
Monstercode en monstertraject (cm –mv) 
1  11879212-001     MM1 04 (0-50) 06 (0-50) D1 (0-40) D1 (40-60) 10 (0-50) D1-1 (35-80) D2 (0-40) PB02 (0-40) 

D1-2 (0-30) 
2  11879212-002     MM2 17 (0-50) 18 (0-50) B02 (0-50) B03 (0-50) B03 (50-85) 19 (0-50) D4 (0-55) D3 (0-50) 

D3 (50-80) PB03 (0-50) 
3  11879212-003     MM3 01 (0-50) 03 (0-50) 05 (0-50) 08 (0-35) 11 (0-50) 13 (-) 15 (0-50) 16 (0-50) 20 (0-35) 

21 (0-50) 
4  11879212-004     MM4 09 (0-50) 12 (0-50) PB04 (5-50) D2-2 (0-25) D2-2 (25-45) D1-1 (5-35) 
5  11879212-005     MM5 D1 (60-110) D1-2 (30-80) D2 (40-90) PB01 (80-130) PB02 (40-90) D1-2 (80-130) 

PB02 (90-120) 
   
1)  De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 
  Voor de toetsing zijn de grond (as3000) monsters ingedeeld in de volgende bodemtypen: (als humus/lutum 

niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.) 
  1: lutum 10% ; humus 2.8% 
  2: lutum 8.6% ; humus 4% 
  3: lutum 8.6% ; humus 3.2% 
  4: lutum 4% ; humus 0.8% 
  5: lutum 1.9% ; humus 0.7% 
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Tabel 5.1 (Vervolg): Analyseresultaten (as3000)grond monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangege-
ven) 
Monstercode MM61 MM72 MM83 MM94  
Bodemtype1) 6 7 8 9  
droge stof(gew.-%) 73,1 -- 77,6 -- 59,1 -- 68,9 --   
organische stof (gloeiverlies)(% 
vd DS) 

2,3 -- 1,9 -- 5,3 -- 3,7 --   

lutum (bodem)(% vd DS) 17 -- 13 -- 26 -- 23 --   
      
METALEN 
barium+ <20  40  52  26    
cadmium <0,2  <0,2  0,23  <0,2    
kobalt 5,5  4,4  6,3  5,7    
koper 12  15  25  24    
kwik <0,05  0,07  0,50 * 0,06    
lood 16  61 * 74 * 20    
molybdeen <0,5  <0,5  1,1  0,5    
nikkel 15  12  19  17    
zink 48  110 * 180 * 92    
      
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen <0,01 -- <0,01 -- 0,03 -- <0,01 --   
fenantreen <0,01 -- 0,14 -- 0,57 -- <0,01 --   
antraceen <0,01 -- 0,04 -- 0,21 -- <0,01 --   
fluoranteen 0,02 -- 0,35 -- 1,5 -- 0,01 --   
benzo(a)antraceen <0,01 -- 0,14 -- 0,76 -- <0,01 --   
chryseen <0,01 -- 0,15 -- 0,64 -- <0,01 --   
benzo(k)fluoranteen <0,01 -- 0,11 -- 0,68 -- <0,01 --   
benzo(a)pyreen <0,01 -- 0,17 -- 1,3 -- <0,01 --   
benzo(ghi)peryleen <0,01 -- 0,13 -- 1,1 -- 0,01 --   
indeno(1,2,3-cd)pyreen <0,01 -- 0,13 -- 0,99 -- 0,01 --   
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

0,08  1,4  7,7 * 0,08    

      
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28(µg/kgds) <1 -- <1 -- <1 -- <1 --   
PCB 52(µg/kgds) <1 -- <1 -- <1 -- <1 --   
PCB 101(µg/kgds) <1 -- 1,8 -- <1 -- <1 --   
PCB 118(µg/kgds) <1 -- <1 -- <1 -- <1 --   
PCB 138(µg/kgds) <1 -- 4,1 -- <1 -- <1 --   
PCB 153(µg/kgds) <1 -- 4,3 -- <1 -- <1 --   
PCB 180(µg/kgds) <1 -- 2,7 -- <1 -- <1 --   
som PCB (7) (0.7 fac-
tor)(µg/kgds) 

4,9 a 15 * 4,9  4,9    

      
MINERALE OLIE 
fractie C10 - C12 <5 -- <5 -- <5 -- 280 --   
fractie C12 - C22 <5 -- <5 -- 20 -- 250 --   
fractie C22 - C30 <5 -- <5 -- 52 -- <5 --   
fractie C30 - C40 <5 -- <5 -- 39 -- <5 --   
totaal olie C10 - C40 <20  <20  110 * 530 *   
      
 
Monstercode en monstertraject (cm –mv) 
1  11879212-006     MM6 B01 (120-170) B02 (70-120) D4 (55-100) D3 (120-160) B03 (85-135) D1-1 (80-

100) PB01 (130-180) PB02 (215-265) PB02 (265-300) PB03 (185-210) 
2  11879212-007     MM7 D1 (110-160) D2-2 (45-95) 
3  11879212-008     MM8 PB03 (105-150) PB03 (150-185) PB04 (200-250) PB04 (250-280) 
4  11879212-009     MM9 PB04 (100-150) PB04 (150-200) 
   
1)  De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 
  Voor de toetsing zijn de grond (as3000) monsters ingedeeld in de volgende bodemtypen: (als hu-

mus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.) 
  6: lutum 17% ; humus 2.3% 
  7: lutum 13% ; humus 1.9% 
  8: lutum 26% ; humus 5.3% 
  9: lutum 23% ; humus 3.7% 
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Tabel 5.1 (Vervolg): Analyseresultaten (as3000)grond monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangege-
ven) 
Monstercode MM101    
Bodemtype1) 1    
droge stof(gew.-%) 81,3 --       
organische stof (gloeiverlies)(% vd 
DS) 

2,6 --       

lutum (bodem)(% vd DS) 8,5 --       
     
METALEN 
barium+ 27        
cadmium <0,2        
kobalt 3,9        
koper 15        
kwik 0,16 *       
lood 64 *       
molybdeen <0,5        
nikkel 10        
zink 82 *       
     
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen <0,01 --       
fenantreen 0,09 --       
antraceen 0,03 --       
fluoranteen 0,21 --       
benzo(a)antraceen 0,10 --       
chryseen 0,10 --       
benzo(k)fluoranteen 0,07 --       
benzo(a)pyreen 0,12 --       
benzo(ghi)peryleen 0,08 --       
indeno(1,2,3-cd)pyreen 0,08 --       
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) 0,88        
     
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28(µg/kgds) <1 --       
PCB 52(µg/kgds) <1 --       
PCB 101(µg/kgds) <1 --       
PCB 118(µg/kgds) <1 --       
PCB 138(µg/kgds) <1 --       
PCB 153(µg/kgds) <1 --       
PCB 180(µg/kgds) <1 --       
som PCB (7) (0.7 factor)(µg/kgds) 4,9        
     
MINERALE OLIE 
fractie C10 - C12 <5 --       
fractie C12 - C22 <5 --       
fractie C22 - C30 <5 --       
fractie C30 - C40 <5 --       
totaal olie C10 - C40 <20        
     
 
Monstercode en monstertraject (cm –mv) 
1  11881421-001     MM10 102 (0-35) 102 (35-70) 102 (70-95) 106 (0-20) 106 (20-45) 106 (45-90) 108 (0-50) 
   
1)  De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 
  Voor de toetsing zijn de grond (as3000) monsters ingedeeld in de volgende bodemtypen: (als humus/lutum 

niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.) 
  1: lutum 8.5% ; humus 2.6% 
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Tabel 5.2: Analyseresultaten grondwater (as3000) monsters (gehalten in µg/l,  tenzij anders aangegeven) 
Monstercode PB01-1-21 PB02-1-22 PB03-1-23 PB04-1-14 
     
METALEN 
barium <45  <45  160 * <45  
cadmium <0,8 a <0,8 a <0,8 a <0,8 a 
kobalt <5  <5  12  <5  
koper <15  <15  <15  <15  
kwik <0,05  <0,05  <0,05  <0,05  
lood <15  <15  <15  <15  
molybdeen <3,6  <3,6  <3,6  4,6  
nikkel <15  <15  17 * <15  
zink <60  <60  <60  <60  
     
VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen <0,2  <0,2  <0,2  <0,2  
tolueen <0,2  <0,2  <0,2  <0,2  
ethylbenzeen <0,2  <0,2  <0,2  <0,2  
o-xyleen <0,1 -- <0,1 -- <0,1 -- <0,1 -- 
p- en m-xyleen <0,2 -- <0,2 -- <0,2 -- <0,2 -- 
xylenen (0.7 factor) 0,21 a 0,21 a 0,21 a 0,21 a 
styreen <0,2  <0,2  <0,2  <0,2  
naftaleen <0,05 a <0,05 a <0,05 a <0,05 a 
     
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan <0,6  <0,6  <0,6  <0,6  
1,2-dichloorethaan <0,6  <0,6  <0,6  <0,6  
1,1-dichlooretheen <0,1 a <0,1 a <0,1 a <0,1 a 
cis-1,2-dichlooretheen <0,1 -- <0,1 -- <0,1 -- <0,1 -- 
trans-1,2-dichlooretheen <0,1 -- <0,1 -- <0,1 -- <0,1 -- 
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen 
(0.7 factor) 

0,14 a 0,14 a 0,14 a 0,14 a 

dichloormethaan <0,2 a <0,2 a <0,2 a <0,2 a 
1,1-dichloorpropaan <0,25 -- <0,25 -- <0,25 -- <0,25 -- 
1,2-dichloorpropaan <0,25 -- <0,25 -- <0,25 -- <0,25 -- 
1,3-dichloorpropaan <0,25 -- <0,25 -- <0,25 -- <0,25 -- 
som dichloorpropanen (0.7 factor) 0,53  0,53  0,53  0,53  
tetrachlooretheen <0,1 a <0,1 a <0,1 a <0,1 a 
tetrachloormethaan <0,1 a <0,1 a <0,1 a <0,1 a 
1,1,1-trichloorethaan <0,1 a <0,1 a <0,1 a <0,1 a 
1,1,2-trichloorethaan <0,1 a <0,1 a <0,1 a <0,1 a 
trichlooretheen <0,6  <0,6  <0,6  <0,6  
chloroform <0,6  <0,6  <0,6  <0,6  
vinylchloride <0,1 a <0,1 a <0,1 a <0,1 a 
tribroommethaan <0,2  <0,2  <0,2  <0,2  
     
MINERALE OLIE 
fractie C10 - C12 <25 -- <25 -- <25 -- 140 -- 
fractie C12 - C22 <25 -- <25 -- <25 -- 80 -- 
fractie C22 - C30 <25 -- <25 -- <25 -- <25 -- 
fractie C30 - C40 <25 -- <25 -- <25 -- <25 -- 
totaal olie C10 - C40 <100 a <100 a <100 a 220 * 
     
 
Monstercode en monstertraject (cm –mv) 
1  11881421-002     PB01-1-2 PB01 (120-220) 
2  11881421-003     PB02-1-2 PB02 (150-250) 
3  11881421-004     PB03-1-2 PB03 (150-250) 
4  11881421-005     PB04-1-1 PB04 (150-250) 
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6 Conclusies en aanbevelingen 

6.1 Algemeen 
Het bodemonderzoek is uitgevoerd in verband met de voorgenomen herinrichting van het ter-
rein. In het onderliggende onderzoek is door middel van een steekproef nagegaan of de bodem 
(grond en grondwater) verontreinigende stoffen bevat in zodanige gehalten dat beperkingen 
dienen te worden gesteld aan het toekomstig gebruik van de locatie.  
 
6.2 Milieuhygiënische kwaliteit van de bodem 
Tijdens de boorwerkzaamheden zijn ter plaatse van boringen 04, 06, 10, 17, 18, 19, 102, 103, 
105, B02, B03, D1, D1-1, D1-2, D2, D2-2, D-3, D-4, PB02, PB03 en PB04  in het tracé 0,0 - 1,0 
m –mv, bijmengingen met puin waargenomen. Ter plaatse van boringen D1, PB03 en PB04 zijn 
in het tracé dieper dan 1,0 m –mv bijmengingen met puin en/of glas aangetroffen. De genoem-
de bijmengingen kunnen duiden op de aanwezigheid van een bodemverontreiniging.  
 
Uit analyseresultaten blijkt dat in het grond(meng)monsters van de bovengrond een aantal me-
talen (koper, kwik, lood en zink) en PAK-totaal in licht verhoogde gehalten zijn aangetoond. In 
het grond(meng)monster van het opgebrachte zand, verwerkte zand en cunetzand zijn licht 
verhoogd gehalten zink en som PCB’ s aangetroffen. In het grond(meng)monster, samenge-
steld uit grond afkomstig van de binnenplaatsen, zijn licht verhoogde gehalten aan kwik lood en 
zink aangetroffen.  
 
In de originele ondergrond (klei) zijn geen verhoogde gehalten aangetoond. 
 
Slootdempingen 
Uit het historisch onderzoek is gebleken dat op de locatie slootdempingen aanwezig zijn.  
 
Tijdens het veldwerk zijn in de bovengrond ter plaatse van de slootdempingen bijmengingen 
met puin aangetroffen. Deze bijmengingen vallen echter niet direct te relateren met de sloot-
dempingen, dit gezien het feit dat in de bovengrond van het overig terreingedeelte ook bijmen-
gingen met puin aanwezig zijn.  
 
In de slibhoudende ondergrond van boringen D1-2, PB03 en PB04 zijn bijmengingen met puin 
en/of glas aangetroffen. In de ondergrond (tracé 1,0- 2,0 m –mv) van PB04 is tevens een die-
selgeur en zwakke olie- water reactie waargenomen. De slibhoudende ondergrond ter plaatse 
van PB03 en PB04 bevat licht verhoogde gehalten aan kwik, lood, zink, PAK-totaal en minerale 
olie. In het tracé 1,0- 2,0 m –mv van PB04 is minerale olie in een licht verhoogd aangetroffen. 
Het licht verhoogde gehalte wordt hier veroorzaakt door de fracties C10-C22. Vluchtige minera-
le olie is niet onderzocht (ketenlengte <C10), ook zijn geen steekbussen gebruikt ten behoeve 
van de analyse. 
 
In de puinhoudende ondergrond van boringen D1 en D2-2 (tracé 0,5 - 1,6 m –mv) zijn licht ver-
hoogde gehalten aan lood, zink en som PCB’ s aangetroffen.  
 
Ter plaatse van boringen D1, D1-2, D2, PB01 en PB02 is in de ondergrond ingebracht zand 
aangetroffen. De ingebrachte grond kan voorheen gediend hebben als dempingsmateriaal. Uit 
analytisch onderzoek blijkt dat in het grond(meng)monster betreffende dit zand een licht ver-
hoogde gehalte PAK-totaal aanwezig is. 
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Op basis van de resultaten kan worden geconcludeerd dat zich ter plaatse van de boringen D1, 
D1-2, D2, D2-2, PB01, PB02, PB03 en PB04 een gedempte sloot bevindt. Op basis van deze 
resultaten en het historische kaartmateriaal zijn de slootdempingen zo goed mogelijk ingete-
kend (zie bijlage 3). Er lijkt sprake te zijn van een vrij schone demping (met grond e.d., niet zo-
zeer met afval). 
 
Grondwater 
In het grondwater van peilbuis PB03 zijn licht verhoogde gehalten aan barium en molybdeen 
gemeten. Het grondwater van peilbuis PB04 bevat een licht verhoogd gehalte aan minerale olie. 
In het grondwater van de peilbuizen PB01 en PB02 zijn geen verontreinigingen aangetroffen. 
 
Asbest 
Op het maaiveld of in de grond zijn geen asbestverdachte materialen aangetroffen. Hierbij moet 
echter worden opgemerkt dat de grond en het maaiveld niet onderzocht zijn conform de NEN 
5707. Drie monsters van (matig puinhoudende) grond zijn indicatief onderzocht op asbesthou-
dendheid. Het voorkomen van asbest in deze monsters is niet aangetoond.  
 
6.3 Conclusies en aanbevelingen 
Door middel van het uitgevoerde bodemonderzoek is inzicht verkregen in de milieuhygiënische 
kwaliteit van de bodem ter plaatse van de onderzoekslocatie. 
 
Gezien de resultaten van het onderzoek wordt geconcludeerd dat de opgestelde hypothese 
“onverdacht” niet geheel juist is. Er zijn immers gehalten aangetroffen die de Achtergrondwaar-
de overschrijden. Geen van de aangetroffen gehalten overschrijdt de Tussenwaarde. 
 
Aanleiding voor het onderzoek is vast te stellen of belemmering bestaat voor de herinrichting en 
het voorgenomen gebruik van de locatie. Op basis van de beschreven chemische kwaliteit van 
de bodem, bestaat ons inziens geen belemmering voor deze voorgenomen herinrichting en het 
toekomstig gebruik van de locatie als woonzorgcomplex. Wel zijn binnen het terrein enkele 
aandachtspunten aangetroffen waarvoor wij ten behoeve van het bouwproces enkele aanbeve-
lingen doen. Deze zijn hierna benoemd. 
 
Ter plaatse van ‘PB04’ zijn analytisch lichte minerale olieverbindingen aangetroffen, op basis 
van het oliechromatogram is mogelijk sprake van zeer vluchtige verbindingen (met ketenlengte 
<C10). In het voorliggende onderzoek is daarnaar geen verder onderzoek uitgevoerd. Vanuit de 
historie van de locatie is geen informatie gebleken omtrent het gebruik van lichte minerale olie-
verbindingen (wasbenzine, terpentine etc.). De licht verhoogde gehalten zijn niet aanwezig in de 
nabije peilbuis ‘PB01’. Wij adviseren om de situatie ter plaatse nader te onderzoeken. 
 
Tevens is gaande het onderzoek een slootdemping aangetroffen. Hiernaar is gericht onderzoek 
verricht, uit de verkregen informatie blijkt dat de dempingen ten hoogste licht verhoogde gehalt-
ten bevatten en tevens in vrij geringe mate antropogene bijmeningen bevat. Onder de aanwezi-
ge bebouwing kan dit beeld mogelijk anders zijn. Wij adviseren om tijdens de sloop van de be-
bouwing de demping daar ter plaatse nog te onderzoeken, waarbij aandacht dient te zijn voor 
het voorkomen van asbest. Hiermee wordt eventueel onnodig oponthoud  in het werk voorko-
men. 
 
De slootdempingen zijn op basis van de resultaten en het historische kaartmateriaal ingetekend 
(zie situatietekening bijlage 3). 
 
Indien grond van de locatie vrijkomt en wordt toegepast gelden de regels van het Besluit bo-
demkwaliteit. Hierdoor is mogelijk een generiek of gebiedsspecifiek beleidskader van kracht 
voor het toepassen van grond. Voor nadere informatie over de afzetmogelijkheden van grond 
adviseren wij u contact op te nemen met de gemeente. Wij kunnen u hierbij ook nader advise-
ren. 
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Daarnaast dient bij grondverzet gewerkt te worden conform CROW publicatie132 “Werken in of 
met verontreinigde grond”, daarin zijn de veiligheidsmaatregelen voor het werken met grond 
beschreven, wij kunnen u hierbij nader adviseren. 
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Bijlage 1    
 

Topografische ligging en overzicht locatie 
  



Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: 328254

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 20 maart 2013
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 1:2000

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=G&perceelnummer=16833&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=CfMStC4V9IGmutBUmxjL&referentie=328254


Omgevingskaart Klantreferentie: 328254

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object LEEUWARDEN G 16833
Achter de Hoven 268, 8933 CX LEEUWARDEN
© De auteursrechten en databankenrechten zijn voorbehouden aan de Topografische Dienst Kadaster.
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Bijlage 2    
 

Historisch kaartmateriaal 
  



Historische topografische kaarten en luchtfoto’s 
 

 
Bron: Uitsnede topografische militaire kaart, veldminuut 1854 (www.watwaswaar.nl). 
 

 
Bron: Uitsnede topografische militaire kaart, Bonneblad 1928, kaartnummer 092  
(www.watwaswaar.nl). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron : Uitsnede luchtfoto luchtmacht RAF d.d. 1944 (www.watwaswaar.nl). 



 

 
Bron: Uitsnede topografische kadasterkaart 1961, kaartnummer 06C (www.watwaswaar.nl). 

 
Bron: Uitsnede topografische kadasterkaart 1982, kaartnummer 06C (www.watwaswaar.nl). 

 

Bron: Uitsnede topografische kadasterkaart 1992, kaartnummer 06C (www.watwaswaar.nl). 
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Bijlage 3    
 

Situering boringen en peilbuizen 
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Bijlage 4    
 

Boorprofielen en verklaringsblad 
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Boring: 01

X-coördinaat: 183362,29

Y-coördinaat: 578781,75

Datum: 03-04-2013

Opmerking:

Boormeester: Simon Huizenga

0

50

1

groenstrook0

Klei, uiterst siltig, matig humeus, resten 
zand, bruin, Edelmanboor

-50

Boring: 02

X-coördinaat: 183360,68

Y-coördinaat: 578748,09

Datum: 03-04-2013

Opmerking:

Boormeester: Simon Huizenga

0

50

1

tuin0

Klei, matig zandig, matig humeus, 
bruingrijs, Edelmanboor

-50

Boring: 03

X-coördinaat: 183399,56

Y-coördinaat: 578756,29

Datum: 03-04-2013

Opmerking:

Boormeester: Simon Huizenga

0

50

1

groenstrook0

Klei, matig zandig, matig humeus, resten 
zand, bruin, Edelmanboor

-50

Boring: 04

X-coördinaat: 183270,09

Y-coördinaat: 578778,38

Datum: 02-04-2013

Opmerking:

Boormeester: Simon Huizenga

0

50

1

groenstrook0

Klei, matig zandig, matig humeus, zwak 
puinhoudend, matig wortelhoudend, 
bruin, Guts, verwerkt

-50

Boring: 05

X-coördinaat: 183282,41

Y-coördinaat: 578803,1

Datum: 02-04-2013

Opmerking:

Boormeester: Simon Huizenga

0

50

1

tuin0

Klei, sterk zandig, matig humeus, matig 
zandhoudend, bruin, Guts

-50

Boring: 06

X-coördinaat: 183295,07

Y-coördinaat: 578821,61

Datum: 02-04-2013

Opmerking:

Boormeester: Simon Huizenga

0

50

1

groenstrook0

Klei, matig zandig, matig humeus, matig 
puinhoudend, bruin, Edelmanboor, 
verwerkt/ rood puin

-50
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Boring: 07

X-coördinaat: 183297,1

Y-coördinaat: 578792,81

Datum: 02-04-2013

Opmerking:

Boormeester: Simon Huizenga

0

50

1

groenstrook0

Klei, matig zandig, matig humeus, matig 
zandhoudend, bruingrijs, Guts, verwerkt

-50

Boring: 08

X-coördinaat: 183306,08

Y-coördinaat: 578818,95

Datum: 02-04-2013

Opmerking:

Boormeester: Simon Huizenga

0

1

groenstrook0

Klei, sterk zandig, matig humeus, sterk 
zandhoudend, grijsbruin, Guts

-35

Guts, stuit/ 3* geboord

-36

Boring: 09

X-coördinaat: 183327,94

Y-coördinaat: 578846,55

Datum: 02-04-2013

Opmerking:

Boormeester: Simon Huizenga

0

50

1

groenstrook0

Zand, matig fijn, sterk siltig, zwak 
humeus, resten wortels, zwak 
steenhoudend, bruingrijs, Edelmanboor, 
verwerkt

-50

Boring: 10

X-coördinaat: 183340,11

Y-coördinaat: 578831,24

Datum: 02-04-2013

Opmerking:

Boormeester: Simon Huizenga

0

50

1

groenstrook0

Klei, matig zandig, matig humeus, zwak 
puinhoudend, laagjes zand, donker 
bruingrijs, Edelmanboor, verwerkt

-50

Boring: 11

X-coördinaat: 183378,71

Y-coördinaat: 578833,83

Datum: 02-04-2013

Opmerking:

Boormeester: Simon Huizenga

0

50

1

gazon0

Klei, matig zandig, matig humeus, zwak 
zandhoudend, bruingrijs, Guts

-50

Boring: 12

X-coördinaat: 183409,47

Y-coördinaat: 578842,44

Datum: 02-04-2013

Opmerking:

Boormeester: Simon Huizenga

0

50

1

groenstrook0

Zand, matig grof, sterk siltig, zwak 
humeus, bruingrijs, Guts, verwerkt

-50
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Boring: 13

X-coördinaat: 183422,72

Y-coördinaat: 578865,82

Datum: 02-04-2013

Opmerking:

Boormeester: Simon Huizenga

0

50

groenstrook0

Klei, sterk zandig, matig humeus, zwak 
zandhoudend, zwak wortelhoudend, 
bruin, Edelmanboor

-50

Boring: 14

X-coördinaat: 183286,21

Y-coördinaat: 578767,59

Datum: 03-04-2013

Opmerking:

Boormeester: Simon Huizenga

0

50

1

gazon0

Klei, uiterst siltig, matig humeus, bruin, 
Edelmanboor

-50

Boring: 15

X-coördinaat: 183278,01

Y-coördinaat: 578748,52

Datum: 03-04-2013

Opmerking:

Boormeester: Simon Huizenga

0

50

1

groenstrook0

Klei, uiterst siltig, matig humeus, laagjes 
zand, bruin, Edelmanboor

-50

Boring: 16

X-coördinaat: 183265,86

Y-coördinaat: 578722,85

Datum: 03-04-2013

Opmerking:

Boormeester: Simon Huizenga

0

50

1

gazon900

Klei, uiterst siltig, matig humeus, bruin, 
Edelmanboor

850

Boring: 17

X-coördinaat: 183292,12

Y-coördinaat: 578704,16

Datum: 03-04-2013

Opmerking:

Boormeester: Simon Huizenga

0

50

1

gazon0

Klei, uiterst siltig, matig humeus, zwak 
puinhoudend, sporen schelpen, bruin, 
Edelmanboor

-50

Boring: 18

X-coördinaat: 183313,03

Y-coördinaat: 578690,44

Datum: 03-04-2013

Opmerking:

Boormeester: Simon Huizenga

0

50

1

gazon0

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
puinhoudend, laagjes zand, bruin, 
Edelmanboor

-50
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Boring: 19

X-coördinaat: 183314,52

Y-coördinaat: 578708,24

Datum: 03-04-2013

Opmerking:

Boormeester: Simon Huizenga

0

50

1

gazon0

Klei, uiterst siltig, matig humeus, resten 
puin, bruin, Edelmanboor

-50

Boring: 20

X-coördinaat: 183327,96

Y-coördinaat: 578727,68

Datum: 03-04-2013

Opmerking:

Boormeester: Simon Huizenga

0

50

1

2

gazon0

Klei, uiterst siltig, matig humeus, bruin, 
Edelmanboor

-35

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, 
Edelmanboor

-50

Boring: 21

X-coördinaat: 183331,79

Y-coördinaat: 578679,27

Datum: 03-04-2013

Opmerking:

Boormeester: Simon Huizenga

0

50

1

gazon0

Klei, uiterst siltig, zwak humeus, 
bruingrijs, Edelmanboor

-50

Boring: 22

X-coördinaat: 183341,28

Y-coördinaat: 578696,11

Datum: 03-04-2013

Opmerking:

Boormeester: Simon Huizenga

0

50

1

groenstrook0

Klei, sterk siltig, matig humeus, 
bruingrijs, Edelmanboor

-50

Boring: 23

X-coördinaat: 183361,44

Y-coördinaat: 578713,9

Datum: 03-04-2013

Opmerking:

Boormeester: Simon Huizenga

0

50

1

groenstrook0

Klei, sterk siltig, matig humeus, bruin, 
Edelmanboor

-50

Boring: B01

X-coördinaat: 183356,26

Y-coördinaat: 578776,58

Datum: 02-04-2013

Opmerking:

Boormeester: Simon Huizenga

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

tuin0

Klei, uiterst siltig, matig humeus, zwak 
zandhoudend, zwak wortelhoudend, 
bruin, Edelmanboor, verwerkt

-75

Klei, uiterst siltig, zwak humeus, laagjes 
zand, donkergrijs, Edelmanboor, verwerkt

-120

Klei, sterk zandig, matig zandhoudend, 
sporen klei, lichtgrijs, Edelmanboor, 
origineel

-170

Klei, sterk siltig, grijsblauw, Edelmanboor

-200
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Boring: B02

X-coördinaat: 183326,64

Y-coördinaat: 578711,26

Datum: 02-04-2013

Opmerking:

Boormeester: Simon Huizenga

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

gazon0

Klei, uiterst siltig, matig humeus, sporen 
puin, lichtbruin, Edelmanboor, verwerkt

-70

Klei, sterk zandig, zwak roesthoudend, 
sterk zandhoudend, lichtgrijs, 
Edelmanboor, origineel

-120

Klei, uiterst siltig, matig roesthoudend, 
zwak zandhoudend, grijsbeige, 
Edelmanboor

-160

Klei, sterk siltig, zwak humeus, bruingrijs, 
Guts

-200

Boring: B03

X-coördinaat: 183286,22

Y-coördinaat: 578744,88

Datum: 02-04-2013

Opmerking:

Boormeester: Simon Huizenga

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

gazon0

Klei, uiterst siltig, matig humeus, resten 
puin, zwak wortelhoudend, bruin, 
Edelmanboor, verwerkt

-85

Klei, sterk zandig, zwak roesthoudend, 
laagjes zand, lichtgrijs, Edelmanboor, 
origineel

-135

Klei, uiterst siltig, matig roesthoudend, 
grijs, Guts

-185

Klei, sterk siltig, zwak humeus, 
donkergrijs, Guts

-200

Boring: D1

X-coördinaat: 183327,43

Y-coördinaat: 578824,92

Datum: 02-04-2013

Opmerking:

Boormeester: Simon Huizenga

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

groenstrook0

Klei, uiterst siltig, matig humeus, matig 
wortelhoudend, zwak puinhoudend, 
bruin, Edelmanboor, ingebracht

-40

Klei, sterk zandig, zwak humeus, zwak 
puinhoudend, grijsbruin, Edelmanboor, 
verwerkt

-60

Zand, matig grof, zwak siltig, grijs, 
Edelmanboor, ingebracht

-110

Klei, matig zandig, zwak humeus, sporen 
puin, laagjes klei, laagjes zand, donker 
bruingrijs, Guts, verwerkt?

-200

Boring: D1-1

X-coördinaat: 183345,03

Y-coördinaat: 578826,23

Datum: 03-04-2013

Opmerking:

Boormeester: Simon Huizenga

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

tegel0

Grijs, Edelmanboor, tegel
-5

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijsbeige, 
Edelmanboor, cunetzand

-35

Klei, sterk siltig, matig humeus, sporen 
puin, donkerbruin, Edelmanboor, 
verwerkt-80

Klei, sterk siltig, zwak humeus, resten 
planten, grijsblauw, Edelmanboor, 
origineel

-100

Klei, uiterst siltig, laagjes zand, grijs, 
Edelmanboor

-200

Boring: D1-2

X-coördinaat: 183311,06

Y-coördinaat: 578834,11

Datum: 03-04-2013

Opmerking:

Boormeester: Simon Huizenga

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

groenstrook0

Klei, matig zandig, matig humeus, matig 
zandhoudend, matig wortelhoudend, 
zwak puinhoudend, matig grindhoudend, 
donkerbruin, Edelmanboor, opgebracht/ 
verwerkt/ hard

-30

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
grindhoudend, sporen roest, grijs, 
Edelmanboor, ingebracht

-130

Klei, sterk siltig, matig humeus, sterk 
slibhoudend, sporen zand, zwart, 
Edelmanboor, slootbodem/ baggerachtig

-160

Klei, sterk siltig, zwak humeus, resten 
planten, grijsbruin, Guts

-200

Boring: D2

X-coördinaat: 183400,05

Y-coördinaat: 578845,87

Datum: 02-04-2013

Opmerking:

Boormeester: Simon Huizenga

0

50

1

2

groenstrook0

Klei, sterk zandig, matig humeus, matig 
zandhoudend, sporen puin, donkerbruin, 
Edelmanboor, ingebracht

-40

Zand, matig grof, zwak siltig, grijs, 
Edelmanboor, ingebracht

-90

Edelmanboor, stuit/3* geboord

-91
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Boring: D2-2

X-coördinaat: 183403,97

Y-coördinaat: 578824,88

Datum: 03-04-2013

Opmerking:

Boormeester: Simon Huizenga

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

tuin0

Zand, zeer fijn, sterk siltig, matig 
humeus, zwak wortelhoudend, bruin, 
Edelmanboor, opgebracht

-25

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
schelphoudend, sporen roest, grijs, 
Edelmanboor, opgebracht

-45

Klei, sterk siltig, zwak humeus, zwak 
puinhoudend, resten zand, zwak 
grindhoudend, donkergrijs, 
Edelmanboor, verwerkt

-95

Klei, sterk siltig, grijsblauw, Guts

-200

Boring: D3

X-coördinaat: 183385,57

Y-coördinaat: 578749,1

Datum: 02-04-2013

Opmerking:

Boormeester: Simon Huizenga

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

groenstrook0

Klei, uiterst siltig, matig humeus, resten 
puin, sporen sintels, matig 
wortelhoudend, donkerbruin, 
Edelmanboor, verwerkt/ enkel klein 
sintelrestje

-80

Klei, uiterst siltig, zwak humeus, zwak 
roesthoudend, donker bruingrijs, 
Edelmanboor, verwerkt

-120

Klei, sterk zandig, matig zandhoudend, 
grijs, Guts, origineel

-160

Klei, sterk siltig, sporen roest, grijs, Guts

-200

Boring: D4

X-coördinaat: 183352,39

Y-coördinaat: 578680,36

Datum: 02-04-2013

Opmerking:

Boormeester: Simon Huizenga

0

50

100

150

200

1

2

3

4

groenstrook0

Klei, uiterst siltig, matig humeus, sporen 
puin, sporen sintels, donkerbruin, 
Edelmanboor, verwerkt/ enkel 
sintelspoortje

-55

Klei, matig zandig, zwak humeus, matig 
zandhoudend, grijs, Edelmanboor, 
origineel

-145

Klei, sterk siltig, zwak roesthoudend, 
grijs, Guts, stevig

-200

Boring: PB01

X-coördinaat: 183407,88

Y-coördinaat: 578855,89

Datum: 02-04-2013

Opmerking:

Boormeester: Simon Huizenga

0

50

100

150

200

1

2

3

tuin0

Klei, matig zandig, matig humeus, matig 
zandhoudend, lichtbruin, Edelmanboor, 
verwerkt

-40

Zand, matig grof, zwak siltig, grijs, 
Edelmanboor, ingebracht

-130

Klei, sterk siltig, sporen schelpen, 
grijsblauw, Edelmanboor, origineel

-220

Boring: PB02

X-coördinaat: 183336,84

Y-coördinaat: 578835,39

Datum: 02-04-2013

Opmerking:

Boormeester: Simon Huizenga

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

5

6

7

tuin0

Klei, matig zandig, matig humeus, sterk 
wortelhoudend, zwak puinhoudend, 
zwak zandhoudend, bruingrijs, 
Edelmanboor, ingebracht

-40

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
grindig, grijs, Edelmanboor, ingebracht

-120

Klei, sterk siltig, zwak humeus, resten 
veen, resten zand, donker grijsblauw, 
Edelmanboor, verwerkt?

-215

Klei, sterk siltig, matig humeus, 
grijsbruin, Edelmanboor, origineel

-300

Boring: PB03

X-coördinaat: 183392,23

Y-coördinaat: 578744,38

Datum: 02-04-2013

Opmerking:

Boormeester: Simon Huizenga

0

50

100

150

200

250

1

2

3

4

5

6

tuin0

Klei, uiterst siltig, matig humeus, zwak 
zandhoudend, resten puin, matig 
wortelhoudend, donkerbruin, 
Edelmanboor, demping

-105

Klei, uiterst siltig, sterk humeus, matig 
slibhoudend, zwak puinhoudend, resten 
glas, resten wortels, grijszwart, 
Edelmanboor, baggerachtig

-185

Klei, sterk siltig, zwak humeus, grijs, 
Edelmanboor, origineel-210

Veen, mineraalarm, volledig veen, bruin, 
Edelmanboor, rietveen

-250
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Boring: PB04

X-coördinaat: 183400,61

Y-coördinaat: 578849,75

Datum: 03-04-2013

Opmerking:

Boormeester: Simon Huizenga

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

5

6

7

8

tegel0

Grijs, Edelmanboor, tegel
-5

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
steenhoudend, geen olie-water reactie, 
grijs, Edelmanboor, ingbracht cnetzand

-75

Klei, uiterst siltig, matig humeus, matig 
puinhoudend, geen olie-water reactie, 
bruin, Edelmanboor, geel+rood puin

-100

Klei, sterk siltig, zwak humeus, sporen 
puin, zwakke olie-water reactie, 
donkergrijs, Edelmanboor, verwerkt?/ 
dieselgeur

-150

Klei, sterk siltig, zwak humeus, zwakke 
olie-water reactie, grijs, Guts, dieselgeur

-200

Klei, sterk siltig, sterk humeus, sterk 
slibhoudend, geen olie-water reactie, 
zwart, Guts, baggerachtig

-280

Veen, mineraalarm, volledig veen, geen 
olie-water reactie, bruin, Guts, rietveen

-330



Projectnummer: 328254

Projectnaam: VBO achter de hoven L*warden

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 1 van 2

Boring: 101

X-coördinaat:

Y-coördinaat:

Datum: 10-04-2013

Opmerking:

Boormeester: Simon Huizenga

0

50

100

150

200

tuin0

Klei, matig zandig, matig humeus, zwart, 
Edelmanboor

-45

Klei, matig zandig, zwak humeus, 
grijsbruin, Edelmanboor, geroerd t/m 70-70

Klei, matig zandig, zwak zandhoudend, 
beige, Edelmanboor, ongeroerd

-200

Boring: 102

X-coördinaat:

Y-coördinaat:

Datum: 10-04-2013

Opmerking:

Boormeester: Simon Huizenga

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

6

tuin0

Klei, matig zandig, matig humeus, zwart, 
Edelmanboor, geroerd

-35

Klei, matig zandig, matig humeus, resten 
puin, bruin, Edelmanboor, geroerd

-95

Klei, matig zandig, zwak zandhoudend, 
beige, Edelmanboor, ongeroerd

-170

Klei, uiterst siltig, zwak zandhoudend, 
grijs, Edelmanboor, ongeroerd

-200

Boring: 103

X-coördinaat:

Y-coördinaat:

Datum: 10-04-2013

Opmerking:

Boormeester: Simon Huizenga

0

50

100

150

200

tuin0

Klei, matig zandig, matig humeus, zwart, 
Edelmanboor, geroerd

-40

Klei, matig zandig, matig humeus, 
sporen puin, bruin, Edelmanboor, geroerd

-90

Klei, matig zandig, zwak zandhoudend, 
beige, Edelmanboor, ongeroerd

-200

Boring: 104

X-coördinaat:

Y-coördinaat:

Datum: 10-04-2013

Opmerking:

Boormeester: Simon Huizenga

0

50

100

150

200

tuin0

Klei, matig zandig, matig humeus, zwart, 
Edelmanboor, geroerd

-35

Klei, matig zandig, matig humeus, bruin, 
Edelmanboor, geroerd

-70

Klei, matig zandig, zwak humeus, beige, 
Edelmanboor, ongeroerd

-200

Boring: 105

X-coördinaat:

Y-coördinaat:

Datum: 10-04-2013

Opmerking:

Boormeester: Simon Huizenga

0

50

100

150

200

tuin0

Klei, matig zandig, matig humeus, bruin, 
Edelmanboor, geroerd-25

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, 
Edelmanboor

-35

Klei, sterk siltig, sporen puin, grijs, 
Edelmanboor, geroerd

-60

Klei, sterk siltig, grijsblauw, 
Edelmanboor, ongeroerd

-125

Klei, uiterst siltig, laagjes zand, 
grijsblauw, Edelmanboor, ongeroerd

-200

Boring: 106

X-coördinaat:

Y-coördinaat:

Datum: 10-04-2013

Opmerking:

Boormeester: Simon Huizenga

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

6

tuin0

Klei, uiterst siltig, matig humeus, zwart, 
Edelmanboor

-20

Klei, matig zandig, zwak humeus, resten 
zand, bruin, Edelmanboor

-45

Klei, sterk siltig, zwak humeus, grijsbruin, 
Edelmanboor, geroerd t/m 90

-90

Klei, sterk siltig, grijsblauw, 
Edelmanboor, ongeroerd

-125

Klei, matig zandig, laagjes klei, 
grijsblauw, Edelmanboor

-200



Projectnummer: 328254

Projectnaam: VBO achter de hoven L*warden

Schaal (A4): 1: 50

Pagina: 2 van 2

Boring: 107

X-coördinaat:

Y-coördinaat:

Datum: 10-04-2013

Opmerking:

Boormeester: Simon Huizenga

0

50

100

150

200

tuin0

Klei, matig zandig, matig humeus, bruin, 
Edelmanboor

-45

Klei, matig zandig, zwak humeus, 
bruinbeige, Edelmanboor-70

Klei, sterk siltig, zwak humeus, 
beigebruin, Edelmanboor, ongeroerd

-125

Klei, uiterst siltig, laagjes zand, 
grijsblauw, Edelmanboor

-200

Boring: 108

X-coördinaat:

Y-coördinaat:

Datum: 10-04-2013

Opmerking:

Boormeester: Simon Huizenga

0

50

1

tuin0

Klei, matig zandig, matig humeus, 
beigebruin, Edelmanboor, geroerd

-50



 
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

geen 

zwakke 

matige 

sterke 

uiterste 

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

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

filter

bentoniet afdichting

hoogste grondwaterstand
gemiddelde grondwaterstand
laagste grondwaterstand
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ALcontrol B.V.

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.alcontrol.nl

Grontmij Noord

J. ELZINGA

Postbus 29

9400 AA  ASSEN

Uw projectnaam : VBO achter de hoven L*warden

Uw projectnummer : 328254

ALcontrol rapportnummer : 11879212, versienummer: 1

Rapport-verificatienummer : IRLC7WCS

Rotterdam, 11-04-2013

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 328254.

Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend

betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project

zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door

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

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 16 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger

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

vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere

informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u

vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin

Laboratory Manager
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM1 04 (0-50) 06 (0-50) D1 (0-40) D1 (40-60) 10 (0-50) D1-1 (35-80) D2 (0-40) PB02 (0-40) D1-2 (0-30)

002 Grond (AS3000) MM2 17 (0-50) 18 (0-50) B02 (0-50) B03 (0-50) B03 (50-85) 19 (0-50) D4 (0-55) D3 (0-50) D3 (50-80) PB03

(0-50)

003 Grond (AS3000) MM3 01 (0-50) 03 (0-50) 05 (0-50) 08 (0-35) 11 (0-50) 13 (-) 15 (0-50) 16 (0-50) 20 (0-35) 21 (0-50)

004 Grond (AS3000) MM4 09 (0-50) 12 (0-50) PB04 (5-50) D2-2 (0-25) D2-2 (25-45) D1-1 (5-35)

005 Grond (AS3000) MM5 D1 (60-110) D1-2 (30-80) D2 (40-90) PB01 (80-130) PB02 (40-90) D1-2 (80-130) PB02 (90-120)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

droge stof gew.-% S 82.4
 

77.8
 

78.6
 

88.2
 

85.3
 

gewicht artefacten g S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

42
 

aard van de artefacten g S geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

puin
 

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

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 2.8
 

4.0
 

3.2
 

0.8
 

0.7
 

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

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 10

 
8.6

 
8.6

 
4.0

 
1.9

 

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

METALEN
barium mg/kgds S 38

 
75

 
37

 
37

 
<20

 

cadmium mg/kgds S 0.23
 

0.26
 

0.29
 

<0.2
 

<0.2
 

kobalt mg/kgds S 3.4
 

4.1
 

3.5
 

2.0
 

2.2
 

koper mg/kgds S 14
 

33
 

21
 

11
 

5.0
 

kwik mg/kgds S 0.15
 

0.24
 

0.20
 

0.05
 

<0.05
 

lood mg/kgds S 51
 

81
 

72
 

30
 

11
 

molybdeen mg/kgds S <0.5
 

<0.5
 

<0.5
 

<0.5
 

<0.5
 

nikkel mg/kgds S 9.1
 

11
 

8.9
 

6.6
 

5.2
 

zink mg/kgds S 90
 

120
 

87
 

110
 

30
 

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

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01

 
0.06

 
0.02

 
<0.01

 
<0.01

 

fenantreen mg/kgds S 0.37
 

0.58
 

0.25
 

0.13
 

0.11
 

antraceen mg/kgds S 0.11
 

0.20
 

0.06
 

0.03
 

0.05
 

fluoranteen mg/kgds S 0.94
 

1.2
 

0.59
 

0.28
 

0.55
 

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.46
 

0.55
 

0.27
 

0.13
 

0.26
 

chryseen mg/kgds S 0.40
 

0.49
 

0.25
 

0.11
 

0.25
 

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.29
 

0.42
 

0.16
 

0.08
 

0.20
 

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.53
 

0.78
 

0.28
 

0.13
 

0.39
 

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.39
 

0.60
 

0.19
 

0.10
 

0.28
 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.35
 

0.64
 

0.21
 

0.10
 

0.28
 

pak-totaal (10 van VROM)

(0.7 factor)

mg/kgds S 3.9
1)

5.5
1)

2.3
1)

1.1
1)

2.4
1)

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

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1

 
<1

 
<1

 
<1

 
<1

 

PCB 52 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

PCB 101 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

3.6
 

<1
 

PCB 118 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

1.3
 

<1
 

PCB 138 µg/kgds S <1
 

1.2
 

<1
 

7.6
 

<1
 

PCB 153 µg/kgds S <1
 

1.3
 

<1
 

9.6
 

<1
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM1 04 (0-50) 06 (0-50) D1 (0-40) D1 (40-60) 10 (0-50) D1-1 (35-80) D2 (0-40) PB02 (0-40) D1-2 (0-30)

002 Grond (AS3000) MM2 17 (0-50) 18 (0-50) B02 (0-50) B03 (0-50) B03 (50-85) 19 (0-50) D4 (0-55) D3 (0-50) D3 (50-80) PB03

(0-50)

003 Grond (AS3000) MM3 01 (0-50) 03 (0-50) 05 (0-50) 08 (0-35) 11 (0-50) 13 (-) 15 (0-50) 16 (0-50) 20 (0-35) 21 (0-50)

004 Grond (AS3000) MM4 09 (0-50) 12 (0-50) PB04 (5-50) D2-2 (0-25) D2-2 (25-45) D1-1 (5-35)

005 Grond (AS3000) MM5 D1 (60-110) D1-2 (30-80) D2 (40-90) PB01 (80-130) PB02 (40-90) D1-2 (80-130) PB02 (90-120)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

PCB 180 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

7.5
 

<1
 

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9
1)

6.0
1)

4.9
1)

31
1)

4.9
1)

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

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 mg/kgds  <5

 
<5

 
<5

 
<5

 
<5

 

fractie C12 - C22 mg/kgds  <5
 

<5
 

<5
 

<5
 

<5
 

fractie C22 - C30 mg/kgds  8
 

15
 

8
 

<5
 

5
 

fractie C30 - C40 mg/kgds  11
 

17
 

<5
 

<5
 

7
 

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20
 

30
 

<20
 

<20
 

<20
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) MM6 B01 (120-170) B02 (70-120) D4 (55-100) D3 (120-160) B03 (85-135) D1-1 (80-100) PB01 (130-180)

PB02 (215-265) PB02 (265-300) PB03 (185-210)

007 Grond (AS3000) MM7 D1 (110-160) D2-2 (45-95)

008 Grond (AS3000) MM8 PB03 (105-150) PB03 (150-185) PB04 (200-250) PB04 (250-280)

009 Grond (AS3000) MM9 PB04 (100-150) PB04 (150-200)

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009  

droge stof gew.-% S 73.1
 

77.6
 

59.1
 

68.9
 

 
 

gewicht artefacten g S <1
 

19
 

<1
 

2.8
 

 
 

aard van de artefacten g S geen
 

puin
 

geen
 

puin
 

 
 

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

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 2.3
 

1.9
 

5.3
 

3.7
 

 
 

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

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 17

 
13

 
26

 
23

 
 

 

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

METALEN
barium mg/kgds S <20

 
40

 
52

 
26

 
 

 

cadmium mg/kgds S <0.2
 

<0.2
 

0.23
 

<0.2
 

 
 

kobalt mg/kgds S 5.5
 

4.4
 

6.3
 

5.7
 

 
 

koper mg/kgds S 12
 

15
 

25
 

24
 

 
 

kwik mg/kgds S <0.05
 

0.07
 

0.50
 

0.06
 

 
 

lood mg/kgds S 16
 

61
 

74
 

20
 

 
 

molybdeen mg/kgds S <0.5
 

<0.5
 

1.1
 

0.5
 

 
 

nikkel mg/kgds S 15
 

12
 

19
 

17
 

 
 

zink mg/kgds S 48
 

110
 

180
 

92
 

 
 

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

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01

 
<0.01

 
0.03

 
<0.01

 
 

 

fenantreen mg/kgds S <0.01
 

0.14
 

0.57
 

<0.01
 

 
 

antraceen mg/kgds S <0.01
 

0.04
 

0.21
 

<0.01
 

 
 

fluoranteen mg/kgds S 0.02
 

0.35
 

1.5
 

0.01
 

 
 

benzo(a)antraceen mg/kgds S <0.01
 

0.14
 

0.76
 

<0.01
 

 
 

chryseen mg/kgds S <0.01
 

0.15
 

0.64
 

<0.01
 

 
 

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S <0.01
 

0.11
 

0.68
 

<0.01
 

 
 

benzo(a)pyreen mg/kgds S <0.01
 

0.17
 

1.3
 

<0.01
 

 
 

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S <0.01
 

0.13
 

1.1
 

0.01
 

 
 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S <0.01
 

0.13
 

0.99
 

0.01
 

 
 

pak-totaal (10 van VROM)

(0.7 factor)

mg/kgds S 0.08
1)

1.4
1)

7.7
1)

0.08
1)

 
 

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

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1

 
<1

 
<1

 
<1

 
 

 

PCB 52 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

 
 

PCB 101 µg/kgds S <1
 

1.8
 

<1
 

<1
 

 
 

PCB 118 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

 
 

PCB 138 µg/kgds S <1
 

4.1
 

<1
 

<1
 

 
 

PCB 153 µg/kgds S <1
 

4.3
 

<1
 

<1
 

 
 

PCB 180 µg/kgds S <1
 

2.7
 

<1
 

<1
 

 
 

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



Grontmij Noord

VBO achter de hoven L*warden

328254

11879212

04-04-2013

J. ELZINGA

04-04-2013

11-04-2013

Blad 6 van 16

Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) MM6 B01 (120-170) B02 (70-120) D4 (55-100) D3 (120-160) B03 (85-135) D1-1 (80-100) PB01 (130-180)

PB02 (215-265) PB02 (265-300) PB03 (185-210)

007 Grond (AS3000) MM7 D1 (110-160) D2-2 (45-95)

008 Grond (AS3000) MM8 PB03 (105-150) PB03 (150-185) PB04 (200-250) PB04 (250-280)

009 Grond (AS3000) MM9 PB04 (100-150) PB04 (150-200)

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009  

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9
1)

15
1)

4.9
1)

4.9
1)

 
 

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

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 mg/kgds  <5

 
<5

 
<5

 
280

 
 

 

fractie C12 - C22 mg/kgds  <5
 

<5
 

20
 

250
 

 
 

fractie C22 - C30 mg/kgds  <5
 

<5
 

52
 

<5
 

 
 

fractie C30 - C40 mg/kgds  <5
 

<5
 

39
 

<5
 

 
 

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20
 

<20
 

110
 

530
 

 
 

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

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

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

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

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

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

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

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

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

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

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465, Grond (AS3000): conform AS3010-2

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000, NEN 5709

aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem

organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond/Puin: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010

lutum (bodem) Grond (AS3000) Conform AS3010-4

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

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

conform ISO 22036).

cadmium Grond (AS3000) Idem

kobalt Grond (AS3000) Idem

koper Grond (AS3000) Idem

kwik Grond (AS3000) Conform AS 3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961,

meting conform NEN-ISO 16772)

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

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

conform ISO 22036).

molybdeen Grond (AS3000) Idem

nikkel Grond (AS3000) Idem

zink Grond (AS3000) Idem

naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6

fenantreen Grond (AS3000) Idem

antraceen Grond (AS3000) Idem

fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem

chryseen Grond (AS3000) Idem

benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem

benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem

indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem

pak-totaal (10 van VROM) (0.7

factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8

PCB 52 Grond (AS3000) Idem

PCB 101 Grond (AS3000) Idem

PCB 118 Grond (AS3000) Idem

PCB 138 Grond (AS3000) Idem

PCB 153 Grond (AS3000) Idem

PCB 180 Grond (AS3000) Idem

som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform prestatieblad 3010-7 Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y4143772 03-04-2013 02-04-2013 ALC201  

001 Y4143774 03-04-2013 02-04-2013 ALC201  

001 Y4143856 03-04-2013 02-04-2013 ALC201  

001 Y4143860 03-04-2013 02-04-2013 ALC201  

001 Y4143867 03-04-2013 02-04-2013 ALC201  

001 Y4143883 03-04-2013 03-04-2013 ALC201  

001 Y4143890 03-04-2013 03-04-2013 ALC201  

001 Y4143944 03-04-2013 02-04-2013 ALC201  
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y4143992 03-04-2013 02-04-2013 ALC201  

002 Y4143773 03-04-2013 02-04-2013 ALC201  

002 Y4143780 03-04-2013 02-04-2013 ALC201  

002 Y4143863 03-04-2013 02-04-2013 ALC201  

002 Y4143871 03-04-2013 02-04-2013 ALC201  

002 Y4143942 03-04-2013 03-04-2013 ALC201  

002 Y4143945 03-04-2013 03-04-2013 ALC201  

002 Y4143946 03-04-2013 02-04-2013 ALC201  

002 Y4143951 03-04-2013 03-04-2013 ALC201  

002 Y4144007 03-04-2013 02-04-2013 ALC201  

002 Y4144008 03-04-2013 02-04-2013 ALC201  

003 Y4143763 03-04-2013 03-04-2013 ALC201 Theoretische monsternamedatum

003 Y4143766 03-04-2013 02-04-2013 ALC201  

003 Y4143768 03-04-2013 02-04-2013 ALC201  

003 Y4143929 03-04-2013 03-04-2013 ALC201  

003 Y4143937 03-04-2013 03-04-2013 ALC201  

003 Y4143939 03-04-2013 03-04-2013 ALC201  

003 Y4143943 03-04-2013 03-04-2013 ALC201  

003 Y4143947 03-04-2013 03-04-2013 ALC201  

003 Y4143949 03-04-2013 03-04-2013 ALC201  

003 Y4143956 03-04-2013 02-04-2013 ALC201  

004 Y4143759 03-04-2013 02-04-2013 ALC201  

004 Y4143776 03-04-2013 02-04-2013 ALC201  

004 Y4143872 03-04-2013 03-04-2013 ALC201  

004 Y4143882 03-04-2013 03-04-2013 ALC201  

004 Y4143885 03-04-2013 03-04-2013 ALC201  

004 Y4143897 03-04-2013 03-04-2013 ALC201  

005 Y4143865 03-04-2013 02-04-2013 ALC201  

005 Y4143869 03-04-2013 02-04-2013 ALC201  

005 Y4143876 03-04-2013 02-04-2013 ALC201  

005 Y4143892 03-04-2013 03-04-2013 ALC201  

005 Y4143953 03-04-2013 02-04-2013 ALC201  

005 Y4143955 03-04-2013 03-04-2013 ALC201  

005 Y4143981 03-04-2013 02-04-2013 ALC201  

006 Y4143757 03-04-2013 02-04-2013 ALC201  

006 Y4143765 03-04-2013 02-04-2013 ALC201  

006 Y4143857 03-04-2013 02-04-2013 ALC201  

006 Y4143870 03-04-2013 02-04-2013 ALC201  

006 Y4143874 03-04-2013 02-04-2013 ALC201  

006 Y4143875 03-04-2013 02-04-2013 ALC201  

006 Y4143888 03-04-2013 03-04-2013 ALC201  

006 Y4143950 03-04-2013 02-04-2013 ALC201  

006 Y4143993 03-04-2013 02-04-2013 ALC201  

006 Y4144010 03-04-2013 02-04-2013 ALC201  

007 Y4143864 03-04-2013 02-04-2013 ALC201  

007 Y4143893 03-04-2013 03-04-2013 ALC201  
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1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

008 Y4143858 03-04-2013 02-04-2013 ALC201  

008 Y4143877 03-04-2013 02-04-2013 ALC201  

008 Y4143880 03-04-2013 03-04-2013 ALC201  

008 Y4143884 03-04-2013 03-04-2013 ALC201  

009 Y4144062 03-04-2013 03-04-2013 ALC201  

009 Y4144067 03-04-2013 03-04-2013 ALC201  
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

MM104 (0-50) 06 (0-50) D1 (0-40) D1 (40-60) 10 (0-50) D1-1 (35-80) D2 (0-40) PB02 (0-40)

D1-2 (0-30)

001
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

MM217 (0-50) 18 (0-50) B02 (0-50) B03 (0-50) B03 (50-85) 19 (0-50) D4 (0-55) D3 (0-50) D3

(50-80) PB03 (0-50)

002
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

MM301 (0-50) 03 (0-50) 05 (0-50) 08 (0-35) 11 (0-50) 13 (-) 15 (0-50) 16 (0-50) 20 (0-35) 21

(0-50)

003
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

MM5D1 (60-110) D1-2 (30-80) D2 (40-90) PB01 (80-130) PB02 (40-90) D1-2 (80-130) PB02

(90-120)

005
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Analyserapport
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1-

Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

MM8PB03 (105-150) PB03 (150-185) PB04 (200-250) PB04 (250-280)

008
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Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

MM9PB04 (100-150) PB04 (150-200)

009
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ALcontrol B.V.

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.alcontrol.nl

Grontmij Noord

J. ELZINGA

Postbus 29

9400 AA  ASSEN

Uw projectnaam : VBO achter de hoven L*warden

Uw projectnummer : 328254

ALcontrol rapportnummer : 11881421, versienummer: 1

Rapport-verificatienummer : LKB7AJGV

Rotterdam, 19-04-2013

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 328254.

Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend

betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project

zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door

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

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 10 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger

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

vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere

informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u

vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin

Laboratory Manager
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM10 102 (0-35) 102 (35-70) 102 (70-95) 106 (0-20) 106 (20-45) 106 (45-90) 108 (0-50)

Analyse Eenheid Q 001     

droge stof gew.-% S 81.3
 

 
 

 
 

 
 

 
 

gewicht artefacten g S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

aard van de artefacten g S geen
 

 
 

 
 

 
 

 
 

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

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 2.6
 

 
 

 
 

 
 

 
 

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

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 8.5

 
 

 
 

 
 

 
 

 

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

METALEN
barium mg/kgds S 27

 
 

 
 

 
 

 
 

 

cadmium mg/kgds S <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

kobalt mg/kgds S 3.9
 

 
 

 
 

 
 

 
 

koper mg/kgds S 15
 

 
 

 
 

 
 

 
 

kwik mg/kgds S 0.16
 

 
 

 
 

 
 

 
 

lood mg/kgds S 64
 

 
 

 
 

 
 

 
 

molybdeen mg/kgds S <0.5
 

 
 

 
 

 
 

 
 

nikkel mg/kgds S 10
 

 
 

 
 

 
 

 
 

zink mg/kgds S 82
 

 
 

 
 

 
 

 
 

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

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01

 
 

 
 

 
 

 
 

 

fenantreen mg/kgds S 0.09
 

 
 

 
 

 
 

 
 

antraceen mg/kgds S 0.03
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fluoranteen mg/kgds S 0.21
 

 
 

 
 

 
 

 
 

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.10
 

 
 

 
 

 
 

 
 

chryseen mg/kgds S 0.10
 

 
 

 
 

 
 

 
 

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.07
 

 
 

 
 

 
 

 
 

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.12
 

 
 

 
 

 
 

 
 

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.08
 

 
 

 
 

 
 

 
 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.08
 

 
 

 
 

 
 

 
 

pak-totaal (10 van VROM)

(0.7 factor)

mg/kgds S 0.88
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

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

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1

 
 

 
 

 
 

 
 

 

PCB 52 µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 101 µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 118 µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 138 µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 153 µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 180 µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

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

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 mg/kgds  <5

 
 

 
 

 
 

 
 

 

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

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM10 102 (0-35) 102 (35-70) 102 (70-95) 106 (0-20) 106 (20-45) 106 (45-90) 108 (0-50)

Analyse Eenheid Q 001     

fractie C12 - C22 mg/kgds  <5
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fractie C22 - C30 mg/kgds  <5
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fractie C30 - C40 mg/kgds  <5
 

 
 

 
 

 
 

 
 

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20
 

 
 

 
 

 
 

 
 

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

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

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

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

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

002 Grondwater

(AS3000)

PB01-1-2 PB01 (120-220)

003 Grondwater

(AS3000)

PB02-1-2 PB02 (150-250)

004 Grondwater

(AS3000)

PB03-1-2 PB03 (150-250)

005 Grondwater

(AS3000)

PB04-1-1 PB04 (150-250)

Analyse Eenheid Q 002 003 004 005  

METALEN
barium µg/l S <45

 
<45

 
160

 
<45

 
 

 

cadmium µg/l S <0.8
 

<0.8
 

<0.8
 

<0.8
 

 
 

kobalt µg/l S <5
 

<5
 

12
 

<5
 

 
 

koper µg/l S <15
 

<15
 

<15
 

<15
 

 
 

kwik µg/l S <0.05
 

<0.05
 

<0.05
 

<0.05
 

 
 

lood µg/l S <15
 

<15
 

<15
 

<15
 

 
 

molybdeen µg/l S <3.6
 

<3.6
 

<3.6
 

4.6
 

 
 

nikkel µg/l S <15
 

<15
 

17
 

<15
 

 
 

zink µg/l S <60
 

<60
 

<60
 

<60
 

 
 

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

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S <0.2

 
<0.2

 
<0.2

 
<0.2

 
 

 

tolueen µg/l S <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

 
 

ethylbenzeen µg/l S <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

 
 

o-xyleen µg/l S <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

 
 

p- en m-xyleen µg/l S <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

 
 

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.21
 

0.21
 

0.21
 

0.21
 

 
 

styreen µg/l S <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

 
 

naftaleen µg/l S <0.05
 

<0.05
 

<0.05
 

<0.05
 

 
 

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

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan µg/l S <0.6

 
<0.6

 
<0.6

 
<0.6

 
 

 

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.6
 

<0.6
 

<0.6
 

<0.6
 

 
 

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

 
 

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

 
 

trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

 
 

som (cis,trans) 1,2-

dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l  0.14
 

0.14
 

0.14
 

0.14
 

 
 

dichloormethaan µg/l S <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

 
 

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.25
 

<0.25
 

<0.25
 

<0.25
 

 
 

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.25
 

<0.25
 

<0.25
 

<0.25
 

 
 

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.25
 

<0.25
 

<0.25
 

<0.25
 

 
 

som dichloorpropanen (0.7

factor)

µg/l S 0.53
 

0.53
 

0.53
 

0.53
 

 
 

tetrachlooretheen µg/l S <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

 
 

tetrachloormethaan µg/l S <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

 
 

1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

 
 

1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

 
 

trichlooretheen µg/l S <0.6
 

<0.6
 

<0.6
 

<0.6
 

 
 

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



Grontmij Noord

VBO achter de hoven L*warden

328254

11881421

11-04-2013

J. ELZINGA

11-04-2013

19-04-2013

Blad 6 van 10

Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

002 Grondwater

(AS3000)

PB01-1-2 PB01 (120-220)

003 Grondwater

(AS3000)

PB02-1-2 PB02 (150-250)

004 Grondwater

(AS3000)

PB03-1-2 PB03 (150-250)

005 Grondwater

(AS3000)

PB04-1-1 PB04 (150-250)

Analyse Eenheid Q 002 003 004 005  

chloroform µg/l S <0.6
 

<0.6
 

<0.6
 

<0.6
 

 
 

vinylchloride µg/l S <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

 
 

tribroommethaan µg/l S <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

 
 

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

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 µg/l  <25

 
<25

 
<25

 
140

 
 

 

fractie C12 - C22 µg/l  <25
 

<25
 

<25
 

80
 

 
 

fractie C22 - C30 µg/l  <25
 

<25
 

<25
 

<25
 

 
 

fractie C30 - C40 µg/l  <25
 

<25
 

<25
 

<25
 

 
 

totaal olie C10 - C40 µg/l S <100
 

<100
 

<100
 

220
 

 
 

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

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

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

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

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

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

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

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

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

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465, Grond (AS3000): conform AS3010-2

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000, NEN 5709

aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem

organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond/Puin: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010

lutum (bodem) Grond (AS3000) Conform AS3010-4

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

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

conform ISO 22036).

cadmium Grond (AS3000) Idem

kobalt Grond (AS3000) Idem

koper Grond (AS3000) Idem

kwik Grond (AS3000) Conform AS 3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961,

meting conform NEN-ISO 16772)

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

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

conform ISO 22036).

molybdeen Grond (AS3000) Idem

nikkel Grond (AS3000) Idem

zink Grond (AS3000) Idem

naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6

fenantreen Grond (AS3000) Idem

antraceen Grond (AS3000) Idem

fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem

chryseen Grond (AS3000) Idem

benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem

benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem

indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem

pak-totaal (10 van VROM) (0.7

factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8

PCB 52 Grond (AS3000) Idem

PCB 101 Grond (AS3000) Idem

PCB 118 Grond (AS3000) Idem

PCB 138 Grond (AS3000) Idem

PCB 153 Grond (AS3000) Idem

PCB 180 Grond (AS3000) Idem

som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform prestatieblad 3010-7 Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 16703

barium Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO

11885)

cadmium Grondwater (AS3000) Idem

kobalt Grondwater (AS3000) Idem

koper Grondwater (AS3000) Idem

kwik Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17852

lood Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO

11885)

molybdeen Grondwater (AS3000) Idem

nikkel Grondwater (AS3000) Idem

zink Grondwater (AS3000) Idem

benzeen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1

tolueen Grondwater (AS3000) Idem
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem

o-xyleen Grondwater (AS3000) Idem

p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem

xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1

styreen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1

naftaleen Grondwater (AS3000) Idem

1,1-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem

1,2-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem

1,1-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem

cis-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem

trans-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem

som (cis,trans) 1,2-

dichloorethenen (0.7 factor)

Grondwater (AS3000) Idem

dichloormethaan Grondwater (AS3000) Idem

1,1-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem

1,2-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem

1,3-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem

som dichloorpropanen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem

tetrachlooretheen Grondwater (AS3000) Idem

tetrachloormethaan Grondwater (AS3000) Idem

1,1,1-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem

1,1,2-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem

trichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem

chloroform Grondwater (AS3000) Idem

vinylchloride Grondwater (AS3000) Idem

tribroommethaan Grondwater (AS3000) Idem

totaal olie C10 - C40 Grondwater (AS3000) Conform AS3110-5

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y3901467 10-04-2013 10-04-2013 ALC201  

001 Y3901481 10-04-2013 10-04-2013 ALC201  

001 Y3901484 10-04-2013 10-04-2013 ALC201  

001 Y3901492 10-04-2013 10-04-2013 ALC201  

001 Y3901500 10-04-2013 10-04-2013 ALC201  

001 Y3901502 10-04-2013 10-04-2013 ALC201  

001 Y4144113 10-04-2013 10-04-2013 ALC201  

002 B1203170 10-04-2013 10-04-2013 ALC204  

002 G8457544 10-04-2013 10-04-2013 ALC236  

002 G8457545 10-04-2013 10-04-2013 ALC236  

003 B1203168 10-04-2013 10-04-2013 ALC204  

003 G8457559 10-04-2013 10-04-2013 ALC236  

003 G8457566 10-04-2013 10-04-2013 ALC236  

004 B1203169 10-04-2013 10-04-2013 ALC204  

004 G8457553 10-04-2013 10-04-2013 ALC236  

004 G8457567 10-04-2013 10-04-2013 ALC236  

005 B1203152 10-04-2013 10-04-2013 ALC204  

005 G8457546 10-04-2013 10-04-2013 ALC236  

005 G8457547 10-04-2013 10-04-2013 ALC236  
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Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

PB04-1-1PB04 (150-250)

005
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Grontmij Noord

J. ELZINGA

Postbus 29

9400 AA  ASSEN

Uw projectnaam : VBO achter de hoven L*warden

Uw projectnummer : 328254

ALcontrol rapportnummer : 11888697, versienummer: 1

Rapport-verificatienummer : 68PJZK21

Rotterdam, 10-05-2013

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 328254.

Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend

betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project

zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door

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

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 3 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger

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

vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere

informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u

vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin

Laboratory Manager
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Asbestverdacht Asb.06-1 06 (0-50)

002 Asbestverdacht Asb.10-1 10 (0-50)

003 Asbestverdacht Asb.PB04-3 PB04 (75-100)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

ASBESTONDERZOEK
aangeleverd materiaal grond kg Q 0.246

 
0.178

 
0.298

 
 

 
 

 

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

KWALITATIEF ASBESTONDERZOEK
chrysotiel - Q niet gedetecteerd

 
niet gedetecteerd

 
niet gedetecteerd

 
 

 
 

 

amosiet - Q niet gedetecteerd
 

niet gedetecteerd
 

niet gedetecteerd
 

 
 

 
 

crocidoliet - Q niet gedetecteerd
 

niet gedetecteerd
 

niet gedetecteerd
 

 
 

 
 

anthophylliet - Q niet gedetecteerd
 

niet gedetecteerd
 

niet gedetecteerd
 

 
 

 
 

tremoliet - Q niet gedetecteerd
 

niet gedetecteerd
 

niet gedetecteerd
 

 
 

 
 

actinoliet - Q niet gedetecteerd
 

niet gedetecteerd
 

niet gedetecteerd
 

 
 

 
 

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

ASBEST IN MATERIAALMONSTERS
hechtgebondenheid -  niet van 

toepassing

 
niet van 

toepassing

 
niet van 

toepassing

 
 

 
 

 

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

chrysotiel Asbestverdacht Conform NEN 5896

amosiet Asbestverdacht Idem

crocidoliet Asbestverdacht Idem

anthophylliet Asbestverdacht Idem

tremoliet Asbestverdacht Idem

actinoliet Asbestverdacht Idem

hechtgebondenheid Asbestverdacht Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y4143772 03-04-2013 02-04-2013 ALC201  

002 Y4143774 03-04-2013 02-04-2013 ALC201  

003 Y4144069 03-04-2013 03-04-2013 ALC201 Theoretische monsternamedatum
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Bijlage 6    
 

Toetsingskader 
  



Bijlage: 
 
Toetsingskader bodemkwaliteit landbodems 
 
 
Algemene toelichting toetsingskader 
De Wet bodembescherming (Wbb) geeft regels voor de bescherming van de bodem en 
de aanpak van eventuele bodemverontreiniging door middel van sanering. Op hoofd-
lijnen is in de Wbb aangegeven wanneer sprake is van bodemverontreiniging en 
wanneer deze zodanig is dat sanering met spoed nodig is. Tevens is in de Wbb 
aangegeven waar de saneringsdoelstelling aan moet voldoen. De concrete uitwerking 
hiervan is vastgelegd in circulaires, besluiten en regelingen op grond van de Wbb. 
 
De toetsingskaders en normen voor landbodemkwaliteit zijn opgenomen in het Besluit 
bodemkwaliteit (VROM, Staatsblad 2007, nr. 469), de Regeling bodemkwaliteit (VROM, 
Staatscourant 2007, nr. 247 en 2008, nr. 122 en 2009, nr. 67) en de Circulaire 
bodemsanering 2009 (VROM, Staatscourant 2009 nr. 67). Hieronder is een korte 
samenvatting van de normen en toetsingskaders gegeven. 
 
Voor het antwoord op de vraag of en in welke mate bodemverontreiniging aanwezig is, 
zijn normen opgenomen in de Circulaire bodemsanering 2009. Het toetsingskader hierin 
is vastgesteld voor grond en grondwater en geldt voor landbodems. Voor de toetsing 
van de kwaliteit van waterbodems geldt de Circulaire sanering waterbodems (V&W, 
Staatscourant 2007, nr. 245 en 2009, nr. 68) Hierop wordt in deze bijlage niet verder 
ingegaan. 
 
Voor de toepassing van grond en bagger op landbodems geldt vanaf 1 juli 2008 het 
toetsingskader op basis van het Besluit bodemkwaliteit. In de bijbehorende Regeling 
bodemkwaliteit zijn normen opgenomen waaraan de kwaliteit van toe te passen grond of 
bagger of de kwaliteit van de ontvangende bodem kan worden getoetst. 
 
Met de genoemde regelgeving zijn per 1 oktober 2008 de Streefwaarden voor grond 
vervangen door de Achtergrondwaarden. De kwaliteitseisen voor de op te leveren 
bodem, aanvulgrond en leeflagen bij bodemsaneringen moeten aansluiten bij de 
kwaliteitseisen die ter plekke gelden op basis van het Besluit en de Regeling 
bodemkwaliteit. 
 
Overzicht toetsingswaarden 
In de Circulaire bodemsanering 2009 en de Regeling bodemkwaliteit worden de 
volgende toetsingswaarden onderscheiden: 
 
De Streefwaarde grondwater 
De Streefwaarde grondwater geeft aan wat het ijkpunt is voor de milieukwaliteit op de 
lange termijn, uitgaande van Verwaarloosbare Risico’s voor het ecosysteem. 
 
De Achtergrondwaarde voor grond 
De Achtergrondwaarden voor grond zijn vastgesteld op basis van gehalten aan stoffen 
zoals die voorkomen in de bodem van natuur- en landbouwgronden in Nederland die 
niet zijn belast door lokale verontreinigingsbronnen. Grond die voldoet aan de 
Achtergrondwaarde is duurzaam geschikt voor elk bodemgebruik. 
Voor asbest is geen Achtergrondwaarde vastgesteld omdat de Interventiewaarde reeds 
op het niveau van Verwaarloosbaar Risico ligt. 
De Streefwaarde voor grond is komen te vervallen. De functie van de Streefwaarde voor 
grond in het toetsingskader is overgenomen door de Achtergrondwaarde. 
 



 
De Interventiewaarde bodemsanering voor grond en grondwater 
Geeft het milieukwaliteitsniveau aan waarboven ernstige vermindering optreedt van de 
functionele eigenschappen van de bodem.  
 
De Interventiewaarden voor landbodems zijn gebaseerd op een uitgebreide RIVM-studie 
naar zowel humaantoxicologische als ecotoxicologische effecten van 
bodemverontreinigende stoffen. De humaantoxicologische ernstige 
bodemverontreinigingsconcentratie (Serious Risk Concentration = SRC humaan) is het 
gehalte in de bodem waarbij overschrijding van het zogenaamde Maximaal Toelaatbare 
Risiconiveau voor de mens (MTR humaan) kan plaatsvinden. Voor de afleiding van de 
SRC humaan is uitgegaan van de situatie ‘wonen met tuin’ met een ‘standaard’ 
gedragspatroon, waarbij de meest relevante blootstellingsroutes zijn opgenomen. De 
SRC eco is het gehalte in de bodem waarboven 50% van de (potentieel) aanwezige 
soorten en processen negatieve effecten kunnen ondervinden (HC50). De laagste van 
deze twee gehalten is in principe als Interventiewaarde vastgesteld.  
De Interventiewaarden voor landbodems zijn derhalve gekoppeld aan de potentiële 
risico's van een bodemverontreiniging. 
Voor waterbodems gelden aparte Interventiewaarden waterbodem. 
 
Het gemiddelde van de Achtergrondwaarde en de Interventiewaarde voor grond 
en het gemiddelde van de Streef- en Interventiewaarde grondwater 
(= Tussenwaarde) 
Deze waarde geeft de milieukwaliteit aan, waarbij er sprake is van verhoogde, maar in 
het algemeen niet potentieel onaanvaardbare, risico's voor mens en milieu. Het betreft 
een rekenkundig gemiddelde van de Achtergrondwaarde en Interventiewaarde voor 
grond en de Streef- en Interventiewaarde voor grondwater, dat niet rechtstreeks aan een 
specifiek risiconiveau is gekoppeld. Overschrijding van deze waarde heeft slechts een 
indicatieve functie, namelijk het aangeven van de noodzaak om een nader onderzoek 
naar de kwaliteit van de bodem uit te voeren. 
 
Indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging 
In de Circulaire bodemsanering wordt een overzicht gegeven van alle thans 
vastgestelde Indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging. Deze Indicatieve niveaus 
voor ernstige verontreiniging zijn vastgesteld voor stoffen waarvoor geen meet- en 
analysevoorschriften, dan wel onvoldoende toxicologische gegevens beschikbaar zijn, 
om een Interventiewaarde vast te kunnen stellen. 
 
Toetsingswaarden toepassing grond en bagger: Achtergrondwaarden en 
Maximale Waarden 
In het Besluit bodemkwaliteit en bijbehorende Regeling bodemkwaliteit is gekozen voor 
een ‘altijd-’ en een ‘nooit-grens’. De ‘altijd-grens’ zijn de Achtergrondwaarden. Deze zijn 
vastgesteld op basis van de gehalten aan stoffen zoals die voorkomen in de bodem van 
natuur- en landbouwgronden in Nederland die niet zijn belast door lokale 
verontreinigingsbronnen. Partijen grond en baggerspecie die voldoen aan de 
Achtergrondwaarden zijn altijd vrij toepasbaar (voor wat betreft de chemische kwaliteit). 
Het Besluit stelt hieraan geen aanvullende toepassingsvoorwaarden. 
 
De ‘nooit-grens’ wordt bepaald met behulp van het Saneringscriterium. Dit is geen vaste 
norm, maar een methodiek om te bepalen of er locatiespecifiek sprake is van een 
onaanvaardbaar risico en of met spoed moet worden gesaneerd (op grond van de Wet 
bodembescherming). 
Grond en baggerspecie die is verontreinigd boven de grens van het onaanvaardbaar 
risico mogen niet worden toegepast in de betreffende locatiespecifieke situatie. 
 
Tussen de ‘altijd-’ en ‘nooit-grens’ liggen de Maximale Waarden die zijn gekoppeld aan 
een bodemfunctie. Deze waarden geven de bovengrens aan van de kwaliteit die nodig 
is om de bodem blijvend geschikt te houden voor de functie die de bodem heeft. In het 



generieke toetsingskader van het Besluit bodemkwaliteit zijn voor landbodems 
Generieke Maximale Waarden vastgesteld als grenzen voor de kwaliteit die hoort bij de 
functie van de bodem (de Maximale Waarde Wonen en de Maximale Waarde Industrie). 
Overigens betekent een overschrijding van een Maximale Waarde niet dat de locatie 
niet geschikt zou zijn voor het huidige of beoogde gebruik. De grens voor toepassing 
van grond en bagger in het generieke toetsingskader ligt bij de Maximale Waarde 
Industrie. 
 
In het gebiedsspecifieke toetsingskader van het Besluit bodemkwaliteit kan de lokale 
bodembeheerder (de gemeente) per deelgebied en per stof zelf Lokale Maximale 
Waarden kiezen (tussen de ‘altijd-‘ en ‘nooit-grens’), waarbij rekening wordt gehouden 
met de specifieke verontreinigingsituatie en het daadwerkelijke gebruik van de bodem. 
Zo kan gebiedsgericht het gewenste beschermingsniveau nader worden gespecificeerd 
en kan worden gestuurd in de toepassingsmogelijkheden voor grond en baggerspecie. 
 
Toetsingswaarden asbest 
Voor asbest in grond geldt alleen een interventiewaarde c.q. restconcentratienorm. Deze 
norm is vastgesteld op 100 mg/kg d.s. asbest (gewogen). De Interventiewaarde voor 
asbest is gebaseerd op het verwaarloosbaar risiconiveau (VR). Grond met een gehalte 
aan asbest (gewogen) lager dan de Interventiewaarde mag hierdoor als niet 
verontreinigd worden aangemerkt. Het gewogen gehalte aan asbest wordt berekend 
door het gehalte aan serpentijn asbest te vermeerderen met tienmaal het gehalte aan 
amfibool asbest. 
 
Onderstaande figuren geven een overzicht van de verbanden tussen risico’s, 
bodemfunctie, bodemnormen en concentraties verontreinigende stoffen in de bodem. 
Deze figuren komen uit het rapport ‘Ken uw (water)bodemkwaliteit, de risico’s 
inzichtelijk’ (SenterNovem, september 2007). Dit rapport is geschreven door Grontmij in 
opdracht van SenterNovem/Bodem+ en RWS. Hierin vindt u een uitgebreid overzicht 
van alle (water)bodemnormen en hun onderbouwing.  
 
Figuur: relaties tussen geschiktheid van de bodem voor de functie, bijbehorende 
beschermings/risiconiveaus en bijbehorende bodemnormen  
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Projectnaam VBO achter de hoven L*warden 
Projectcode 328254 
  
Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 
      
Monstercode MM11 MM22 MM33 MM44 MM55 
Bodemtype1) 1 2 3 4 5 
      
      
 
droge stof(gew.-%) 82,4 -- 77,8 -- 78,6 -- 88,2 -- 85,3 -- 
gewicht artefacten(g) <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- 42 -- 
aard van de artefacten(g) Geen -- Geen -- Geen -- Geen -- Puin -- 
      
 
organische stof (gloeiverlies)(% vd 
DS) 

2,8 -- 4,0 -- 3,2 -- 0,8 -- 0,7 -- 

      
KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem)(% vd DS) 10 -- 8,6 -- 8,6 -- 4,0 -- 1,9 -- 
      
METALEN 
barium+ 38  75  37  37  <20  
cadmium 0,23  0,26  0,29  <0,2  <0,2  
kobalt 3,4  4,1  3,5  2,0  2,2  
koper 14  33 * 21  11  5,0  
kwik 0,15 * 0,24 * 0,20 * 0,05  <0,05  
lood 51 * 81 * 72 * 30  11  
molybdeen <0,5  <0,5  <0,5  <0,5  <0,5  
nikkel 9,1  11  8,9  6,6  5,2  
zink 90 * 120 * 87 * 110 * 30  
      
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen <0,01 -- 0,06 -- 0,02 -- <0,01 -- <0,01 -- 
fenantreen 0,37 -- 0,58 -- 0,25 -- 0,13 -- 0,11 -- 
antraceen 0,11 -- 0,20 -- 0,06 -- 0,03 -- 0,05 -- 
fluoranteen 0,94 -- 1,2 -- 0,59 -- 0,28 -- 0,55 -- 
benzo(a)antraceen 0,46 -- 0,55 -- 0,27 -- 0,13 -- 0,26 -- 
chryseen 0,40 -- 0,49 -- 0,25 -- 0,11 -- 0,25 -- 
benzo(k)fluoranteen 0,29 -- 0,42 -- 0,16 -- 0,08 -- 0,20 -- 
benzo(a)pyreen 0,53 -- 0,78 -- 0,28 -- 0,13 -- 0,39 -- 
benzo(ghi)peryleen 0,39 -- 0,60 -- 0,19 -- 0,10 -- 0,28 -- 
indeno(1,2,3-cd)pyreen 0,35 -- 0,64 -- 0,21 -- 0,10 -- 0,28 -- 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

3,9 * 5,5 * 2,3 * 1,1  2,4 * 

      
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28(µg/kgds) <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- 
PCB 52(µg/kgds) <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- 
PCB 101(µg/kgds) <1 -- <1 -- <1 -- 3,6 -- <1 -- 
PCB 118(µg/kgds) <1 -- <1 -- <1 -- 1,3 -- <1 -- 
PCB 138(µg/kgds) <1 -- 1,2 -- <1 -- 7,6 -- <1 -- 
PCB 153(µg/kgds) <1 -- 1,3 -- <1 -- 9,6 -- <1 -- 
PCB 180(µg/kgds) <1 -- <1 -- <1 -- 7,5 -- <1 -- 
som PCB (7) (0.7 factor)(µg/kgds) 4,9  6,0  4,9  31 * 4,9 a 
      
MINERALE OLIE 
fractie C10 - C12 <5 -- <5 -- <5 -- <5 -- <5 -- 
fractie C12 - C22 <5 -- <5 -- <5 -- <5 -- <5 -- 
fractie C22 - C30 8 -- 15 -- 8 -- <5 -- 5 -- 
fractie C30 - C40 11 -- 17 -- <5 -- <5 -- 7 -- 
totaal olie C10 - C40 <20  30  <20  <20  <20  
      
 
Monstercode en monstertraject (cm -mv) 
1  11879212-001     MM1 04 (0-50) 06 (0-50) D1 (0-40) D1 (40-60) 10 (0-50) D1-1 (35-80) D2 (0-40) PB02 (0-40) D1-2 

(0-30) 
2  11879212-002     MM2 17 (0-50) 18 (0-50) B02 (0-50) B03 (0-50) B03 (50-85) 19 (0-50) D4 (0-55) D3 (0-50) D3 (50-

80) PB03 (0-50) 
3  11879212-003     MM3 01 (0-50) 03 (0-50) 05 (0-50) 08 (0-35) 11 (0-50) 13 (-) 15 (0-50) 16 (0-50) 20 (0-35) 21 (0-50)
4  11879212-004     MM4 09 (0-50) 12 (0-50) PB04 (5-50) D2-2 (0-25) D2-2 (25-45) D1-1 (5-35) 
5  11879212-005     MM5 D1 (60-110) D1-2 (30-80) D2 (40-90) PB01 (80-130) PB02 (40-90) D1-2 (80-130) PB02 (90-

120) 
 



De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire Bodemsanering 
2009, zoals gewijzigd op 3 april 2012 en voor de achtergrondwaarden aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20 
december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB 
(per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009. 
De gehalten die de betreffende achtergrondwaarden en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
*  het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en 

interventiewaarde 
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
a  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), 

maar wel kleiner dan de AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan de 
achtergrondwaarde te zijn. 

b  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan 
de AS3000 rapportagegrens-eis. 

+  De interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene 
verontreiniging en geen sprake is van thermisch gereinigde grond en baggerspecie. 

   
1)  De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 
  Voor de toetsing zijn de grond (as3000) monsters ingedeeld in de volgende bodemtypen: (als humus/lutum niet is 

gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.) 
  1: lutum 10% ; humus 2.8% 
  2: lutum 8.6% ; humus 4% 
  3: lutum 8.6% ; humus 3.2% 
  4: lutum 4% ; humus 0.8% 
  5: lutum 1.9% ; humus 0.7% 



 
Projectnaam VBO achter de hoven L*warden 
Projectcode 328254 
  
Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 
      
Monstercode MM61 MM72 MM83 MM94  
Bodemtype1) 6 7 8 9  
      
      
 
droge stof(gew.-%) 73,1 -- 77,6 -- 59,1 -- 68,9 --   
gewicht artefacten(g) <1 -- 19 -- <1 -- 2,8 --   
aard van de artefacten(g) Geen -- Puin -- Geen -- Puin --   
      
 
organische stof (gloeiverlies)(% vd 
DS) 

2,3 -- 1,9 -- 5,3 -- 3,7 --   

      
KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem)(% vd DS) 17 -- 13 -- 26 -- 23 --   
      
METALEN 
barium+ <20  40  52  26    
cadmium <0,2  <0,2  0,23  <0,2    
kobalt 5,5  4,4  6,3  5,7    
koper 12  15  25  24    
kwik <0,05  0,07  0,50 * 0,06    
lood 16  61 * 74 * 20    
molybdeen <0,5  <0,5  1,1  0,5    
nikkel 15  12  19  17    
zink 48  110 * 180 * 92    
      
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen <0,01 -- <0,01 -- 0,03 -- <0,01 --   
fenantreen <0,01 -- 0,14 -- 0,57 -- <0,01 --   
antraceen <0,01 -- 0,04 -- 0,21 -- <0,01 --   
fluoranteen 0,02 -- 0,35 -- 1,5 -- 0,01 --   
benzo(a)antraceen <0,01 -- 0,14 -- 0,76 -- <0,01 --   
chryseen <0,01 -- 0,15 -- 0,64 -- <0,01 --   
benzo(k)fluoranteen <0,01 -- 0,11 -- 0,68 -- <0,01 --   
benzo(a)pyreen <0,01 -- 0,17 -- 1,3 -- <0,01 --   
benzo(ghi)peryleen <0,01 -- 0,13 -- 1,1 -- 0,01 --   
indeno(1,2,3-cd)pyreen <0,01 -- 0,13 -- 0,99 -- 0,01 --   
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

0,08  1,4  7,7 * 0,08    

      
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28(µg/kgds) <1 -- <1 -- <1 -- <1 --   
PCB 52(µg/kgds) <1 -- <1 -- <1 -- <1 --   
PCB 101(µg/kgds) <1 -- 1,8 -- <1 -- <1 --   
PCB 118(µg/kgds) <1 -- <1 -- <1 -- <1 --   
PCB 138(µg/kgds) <1 -- 4,1 -- <1 -- <1 --   
PCB 153(µg/kgds) <1 -- 4,3 -- <1 -- <1 --   
PCB 180(µg/kgds) <1 -- 2,7 -- <1 -- <1 --   
som PCB (7) (0.7 factor)(µg/kgds) 4,9 a 15 * 4,9  4,9    
      
MINERALE OLIE 
fractie C10 - C12 <5 -- <5 -- <5 -- 280 --   
fractie C12 - C22 <5 -- <5 -- 20 -- 250 --   
fractie C22 - C30 <5 -- <5 -- 52 -- <5 --   
fractie C30 - C40 <5 -- <5 -- 39 -- <5 --   
totaal olie C10 - C40 <20  <20  110 * 530 *   
      
 
Monstercode en monstertraject (cm -mv) 
1  11879212-006     MM6 B01 (120-170) B02 (70-120) D4 (55-100) D3 (120-160) B03 (85-135) D1-1 (80-100) PB01 

(130-180) PB02 (215-265) PB02 (265-300) PB03 (185-210) 
2  11879212-007     MM7 D1 (110-160) D2-2 (45-95) 
3  11879212-008     MM8 PB03 (105-150) PB03 (150-185) PB04 (200-250) PB04 (250-280) 
4  11879212-009     MM9 PB04 (100-150) PB04 (150-200) 
 
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire Bodemsanering 
2009, zoals gewijzigd op 3 april 2012 en voor de achtergrondwaarden aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20 



december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB 
(per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009. 
De gehalten die de betreffende achtergrondwaarden en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
*  het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en 

interventiewaarde 
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
a  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), 

maar wel kleiner dan de AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan de 
achtergrondwaarde te zijn. 

b  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan 
de AS3000 rapportagegrens-eis. 

+  De interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene 
verontreiniging en geen sprake is van thermisch gereinigde grond en baggerspecie. 

   
1)  De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 
  Voor de toetsing zijn de grond (as3000) monsters ingedeeld in de volgende bodemtypen: (als humus/lutum niet is 

gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.) 
  6: lutum 17% ; humus 2.3% 
  7: lutum 13% ; humus 1.9% 
  8: lutum 26% ; humus 5.3% 
  9: lutum 23% ; humus 3.7% 



 
Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (I&M-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 
     
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 
     
     
METALEN 
barium   475 98 
cadmium 0,40 4,6 8,8 0,40 
kobalt 8,0 55 101 8,0 
koper 25 72 120 25 
kwik 0,12 14 28 0,12 
lood 37 214 392 37 
molybdeen 1,5 96 190 1,5 
nikkel 20 39 57 20 
zink 84 259 433 84 
     
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) 1,5 21 40 1,0 
     
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor)(µg/kgds) 5,6 143 280 14 
     
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 53 727 1400 53 
     
 
1) AW achtergrondwaarde 
 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 

t/m 3090 versie 4,25 juni 2008. 
   
 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 
 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende bodem type: 
 1: lutum 10%; humus 2.8% 



 
Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (I&M-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 
     
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 
     
     
METALEN 
barium   433 89 
cadmium 0,42 4,7 9,0 0,42 
kobalt 7,3 50 93 7,3 
koper 25 72 119 25 
kwik 0,12 14 28 0,12 
lood 37 214 390 37 
molybdeen 1,5 96 190 1,5 
nikkel 19 36 53 19 
zink 82 251 421 82 
     
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) 1,5 21 40 1,0 
     
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor)(µg/kgds) 8,0 204 400 20 
     
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 76 1038 2000 76 
     
 
1) AW achtergrondwaarde 
 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 

t/m 3090 versie 4,25 juni 2008. 
   
 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 
 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende bodem type: 
 2: lutum 8.6%; humus 4% 



 
Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (I&M-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 
     
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 
     
     
METALEN 
barium   433 89 
cadmium 0,40 4,6 8,7 0,40 
kobalt 7,3 50 93 7,3 
koper 25 71 117 25 
kwik 0,12 14 28 0,12 
lood 36 211 385 36 
molybdeen 1,5 96 190 1,5 
nikkel 19 36 53 19 
zink 81 248 415 81 
     
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) 1,5 21 40 1,0 
     
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor)(µg/kgds) 6,4 163 320 16 
     
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 61 830 1600 61 
     
 
1) AW achtergrondwaarde 
 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 

t/m 3090 versie 4,25 juni 2008. 
   
 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 
 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende bodem type: 
 3: lutum 8.6%; humus 3.2% 



 
Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (I&M-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 
     
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 
     
     
METALEN 
barium   297 61 
cadmium 0,36 4,1 7,8 0,36 
kobalt 5,2 36 66 5,2 
koper 21 59 98 21 
kwik 0,11 13 26 0,11 
lood 33 191 349 33 
molybdeen 1,5 96 190 1,5 
nikkel 14 27 40 14 
zink 65 200 334 65 
     
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) 1,5 21 40 1,0 
     
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor)(µg/kgds) 4,0 102 200 9,8 
     
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 38 519 1000 38 
     
 
1) AW achtergrondwaarde 
 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 

t/m 3090 versie 4,25 juni 2008. 
   
 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 
 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende bodem type: 
 4: lutum 4%; humus 0.8% 



 
Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (I&M-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 
     
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 
     
     
METALEN 
barium   237 49 
cadmium 0,35 4,0 7,6 0,35 
kobalt 4,3 29 54 4,3 
koper 19 56 92 19 
kwik 0,10 13 25 0,10 
lood 32 184 337 32 
molybdeen 1,5 96 190 1,5 
nikkel 12 23 34 12 
zink 59 181 303 59 
     
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) 1,5 21 40 1,0 
     
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor)(µg/kgds) 4,0 102 200 9,8 
     
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 38 519 1000 38 
     
 
1) AW achtergrondwaarde 
 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 

t/m 3090 versie 4,25 juni 2008. 
   
 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 
 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende bodem type: 
 5: lutum 1.9%; humus 0.7% 



 
Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (I&M-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 
     
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 
     
     
METALEN 
barium   683 141 
cadmium 0,43 4,9 9,4 0,43 
kobalt 11 77 143 11 
koper 30 85 140 30 
kwik 0,13 16 31 0,13 
lood 41 236 432 41 
molybdeen 1,5 96 190 1,5 
nikkel 27 52 77 27 
zink 104 321 537 104 
     
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) 1,5 21 40 1,0 
     
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor)(µg/kgds) 4,6 117 230 11 
     
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 44 597 1150 44 
     
 
1) AW achtergrondwaarde 
 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 

t/m 3090 versie 4,25 juni 2008. 
   
 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 
 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende bodem type: 
 6: lutum 17%; humus 2.3% 



 
Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (I&M-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 
     
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 
     
     
METALEN 
barium   564 116 
cadmium 0,41 4,6 8,8 0,41 
kobalt 9,4 64 119 9,4 
koper 27 77 127 27 
kwik 0,12 15 30 0,12 
lood 38 222 405 38 
molybdeen 1,5 96 190 1,5 
nikkel 23 44 66 23 
zink 92 283 473 92 
     
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) 1,5 21 40 1,0 
     
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor)(µg/kgds) 4,0 102 200 9,8 
     
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 38 519 1000 38 
     
 
1) AW achtergrondwaarde 
 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 

t/m 3090 versie 4,25 juni 2008. 
   
 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 
 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende bodem type: 
 7: lutum 13%; humus 1.9% 



 
Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (I&M-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 
     
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 
     
     
METALEN 
barium   950 196 
cadmium 0,53 6,0 11 0,53 
kobalt 15 106 196 15 
koper 38 108 178 38 
kwik 0,15 18 35 0,15 
lood 48 277 507 48 
molybdeen 1,5 96 190 1,5 
nikkel 36 69 103 36 
zink 136 418 699 136 
     
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) 1,5 21 40 1,0 
     
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor)(µg/kgds) 11 270 530 26 
     
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 101 1375 2650 101 
     
 
1) AW achtergrondwaarde 
 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 

t/m 3090 versie 4,25 juni 2008. 
   
 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 
 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende bodem type: 
 8: lutum 26%; humus 5.3% 



 
Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (I&M-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 
     
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 
     
     
METALEN 
barium   861 178 
cadmium 0,49 5,5 11 0,49 
kobalt 14 96 178 14 
koper 34 99 164 34 
kwik 0,14 17 34 0,14 
lood 45 262 478 45 
molybdeen 1,5 96 190 1,5 
nikkel 33 64 94 33 
zink 125 383 641 125 
     
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) 1,5 21 40 1,0 
     
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor)(µg/kgds) 7,4 189 370 18 
     
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 70 960 1850 70 
     
 
1) AW achtergrondwaarde 
 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 

t/m 3090 versie 4,25 juni 2008. 
   
 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 
 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende bodem type: 
 9: lutum 23%; humus 3.7% 
 



Projectnaam VBO achter de hoven L*warden 
Projectcode 328254 
  
Tabel: Analyseresultaten grondwater (as3000) monsters (gehalten in µg/l, tenzij anders aangegeven) 
     
Monstercode PB01-1-21 PB02-1-22 PB03-1-23 PB04-1-14 
     
     
METALEN 
barium <45  <45  160 * <45  
cadmium <0,8 a <0,8 a <0,8 a <0,8 a 
kobalt <5  <5  12  <5  
koper <15  <15  <15  <15  
kwik <0,05  <0,05  <0,05  <0,05  
lood <15  <15  <15  <15  
molybdeen <3,6  <3,6  <3,6  4,6  
nikkel <15  <15  17 * <15  
zink <60  <60  <60  <60  
     
VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen <0,2  <0,2  <0,2  <0,2  
tolueen <0,2  <0,2  <0,2  <0,2  
ethylbenzeen <0,2  <0,2  <0,2  <0,2  
o-xyleen <0,1 -- <0,1 -- <0,1 -- <0,1 -- 
p- en m-xyleen <0,2 -- <0,2 -- <0,2 -- <0,2 -- 
xylenen (0.7 factor) 0,21 a 0,21 a 0,21 a 0,21 a 
styreen <0,2  <0,2  <0,2  <0,2  
naftaleen <0,05 a <0,05 a <0,05 a <0,05 a 
     
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan <0,6  <0,6  <0,6  <0,6  
1,2-dichloorethaan <0,6  <0,6  <0,6  <0,6  
1,1-dichlooretheen <0,1 a <0,1 a <0,1 a <0,1 a 
cis-1,2-dichlooretheen <0,1 -- <0,1 -- <0,1 -- <0,1 -- 
trans-1,2-dichlooretheen <0,1 -- <0,1 -- <0,1 -- <0,1 -- 
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 
factor) 

0,14 a 0,14 a 0,14 a 0,14 a 

dichloormethaan <0,2 a <0,2 a <0,2 a <0,2 a 
1,1-dichloorpropaan <0,25 -- <0,25 -- <0,25 -- <0,25 -- 
1,2-dichloorpropaan <0,25 -- <0,25 -- <0,25 -- <0,25 -- 
1,3-dichloorpropaan <0,25 -- <0,25 -- <0,25 -- <0,25 -- 
som dichloorpropanen (0.7 factor) 0,53  0,53  0,53  0,53  
tetrachlooretheen <0,1 a <0,1 a <0,1 a <0,1 a 
tetrachloormethaan <0,1 a <0,1 a <0,1 a <0,1 a 
1,1,1-trichloorethaan <0,1 a <0,1 a <0,1 a <0,1 a 
1,1,2-trichloorethaan <0,1 a <0,1 a <0,1 a <0,1 a 
trichlooretheen <0,6  <0,6  <0,6  <0,6  
chloroform <0,6  <0,6  <0,6  <0,6  
vinylchloride <0,1 a <0,1 a <0,1 a <0,1 a 
tribroommethaan <0,2  <0,2  <0,2  <0,2  
     
MINERALE OLIE 
fractie C10 - C12 <25 -- <25 -- <25 -- 140 -- 
fractie C12 - C22 <25 -- <25 -- <25 -- 80 -- 
fractie C22 - C30 <25 -- <25 -- <25 -- <25 -- 
fractie C30 - C40 <25 -- <25 -- <25 -- <25 -- 
totaal olie C10 - C40 <100 a <100 a <100 a 220 * 
     
 
Monstercode en monstertraject (cm –mv) 
1  11881421-002     PB01-1-2 PB01 (120-220) 
2  11881421-003     PB02-1-2 PB02 (150-250) 
3  11881421-004     PB03-1-2 PB03 (150-250) 
4  11881421-005     PB04-1-1 PB04 (150-250) 
 
De resultaten zijn getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld Circulaire Bodemsanering 2009, zoals gewijzigd op 3 april 
2012. 
De gehalten die de betreffende streefwaarden en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
*  het gehalte is groter dan de streefwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de streef- en 

interventiewaarde 
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 



-  niet geanalyseerd 
#  verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
a  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), maar wel 

kleiner dan de AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan de streefwaarde te zijn. 
b  gecorrigeerd gehalte is groter dan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), en groter dan de 

AS3000 rapportagegrens-eis. 



 
Projectnaam VBO achter de hoven L*warden 
Projectcode 328254 
  
Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 
     
Monstercode MM101    
Bodemtype1) 1    
     
     
 
droge stof(gew.-%) 81,3 --       
gewicht artefacten(g) <1 --       
aard van de artefacten(g) Geen --       
     
 
organische stof (gloeiverlies)(% vd DS) 2,6 --       
     
KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem)(% vd DS) 8,5 --       
     
METALEN 
barium+ 27        
cadmium <0,2        
kobalt 3,9        
koper 15        
kwik 0,16 *       
lood 64 *       
molybdeen <0,5        
nikkel 10        
zink 82 *       
     
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen <0,01 --       
fenantreen 0,09 --       
antraceen 0,03 --       
fluoranteen 0,21 --       
benzo(a)antraceen 0,10 --       
chryseen 0,10 --       
benzo(k)fluoranteen 0,07 --       
benzo(a)pyreen 0,12 --       
benzo(ghi)peryleen 0,08 --       
indeno(1,2,3-cd)pyreen 0,08 --       
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) 0,88        
     
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28(µg/kgds) <1 --       
PCB 52(µg/kgds) <1 --       
PCB 101(µg/kgds) <1 --       
PCB 118(µg/kgds) <1 --       
PCB 138(µg/kgds) <1 --       
PCB 153(µg/kgds) <1 --       
PCB 180(µg/kgds) <1 --       
som PCB (7) (0.7 factor)(µg/kgds) 4,9        
     
MINERALE OLIE 
fractie C10 - C12 <5 --       
fractie C12 - C22 <5 --       
fractie C22 - C30 <5 --       
fractie C30 - C40 <5 --       
totaal olie C10 - C40 <20        
     
 
Monstercode en monstertraject (cm –mv) 
1  11881421-001     MM10 102 (0-35) 102 (35-70) 102 (70-95) 106 (0-20) 106 (20-45) 106 (45-90) 108 (0-50) 
 
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire Bodemsanering 
2009, zoals gewijzigd op 3 april 2012 en voor de achtergrondwaarden aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20 
december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB 
(per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009. 
De gehalten die de betreffende achtergrondwaarden en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
*  het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en 

interventiewaarde 
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 



interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
a  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), 

maar wel kleiner dan de AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan de 
achtergrondwaarde te zijn. 

b  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter 
dan de AS3000 rapportagegrens-eis. 

+  De interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene 
verontreiniging en geen sprake is van thermisch gereinigde grond en baggerspecie. 

   
1)  De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 
  Voor de toetsing zijn de grond (as3000) monsters ingedeeld in de volgende bodemtypen: (als humus/lutum niet is 

gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.) 
  1: lutum 8.5% ; humus 2.6% 



 
Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (I&M-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 
     
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 
     
     
METALEN 
barium   430 89 
cadmium 0,39 4,5 8,5 0,39 
kobalt 7,3 50 92 7,3 
koper 24 69 114 24 
kwik 0,12 14 28 0,12 
lood 36 208 381 36 
molybdeen 1,5 96 190 1,5 
nikkel 18 36 53 18 
zink 79 244 408 79 
     
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) 1,5 21 40 1,0 
     
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor)(µg/kgds) 5,2 133 260 13 
     
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 49 675 1300 49 
     
 
1) AW achtergrondwaarde 
 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 

t/m 3090 versie 4,25 juni 2008. 
   
 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 
 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende bodem type: 
 1: lutum 8.5%; humus 2.6% 



 
Tabel: Toetsingswaarden voor grondwater (as3000)  
     
1) S 1/2(S+I) I AS3000 
     
     
METALEN 
barium 50 338 625 50 
cadmium 0,40 3,2 6,0 0,80 
kobalt 20 60 100 20 
koper 15 45 75 15 
kwik 0,050 0,18 0,30 0,050 
lood 15 45 75 15 
molybdeen 5,0 152 300 5,0 
nikkel 15 45 75 15 
zink 65 432 800 65 
     
VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen 0,20 15 30 0,20 
tolueen 7,0 504 1000 7,0 
ethylbenzeen 4,0 77 150 4,0 
xylenen (0.7 factor) 0,20 35 70 0,21 
styreen 6,0 153 300 6,0 
naftaleen 0,01 35 70 0,050 
     
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan 7,0 454 900 7,0 
1,2-dichloorethaan 7,0 204 400 7,0 
1,1-dichlooretheen 0,01 5,0 10 0,10 
dichloormethaan 0,01 500 1000 0,20 
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor) 0,01 10 20 0,20 
som dichloorpropanen (0.7 factor) 0,80 40 80 0,52 
tetrachlooretheen 0,01 20 40 0,10 
tetrachloormethaan 0,01 5,0 10 0,10 
1,1,1-trichloorethaan 0,01 150 300 0,10 
1,1,2-trichloorethaan 0,01 65 130 0,10 
trichlooretheen 24 262 500 24 
chloroform 6,0 203 400 6,0 
vinylchloride 0,01 2,5 5,0 0,20 
tribroommethaan   630 2,0 
     
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 50 325 600 100 
     
 
1) S streefwaarde 
 1/2(S+I) gemiddelde van streef- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grondwaterprotocollen 

3110 t/m 3190 versie 3,25 juni 2008. 
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Kwaliteitsborging 
 

Grontmij Nederland B.V. wil met haar producten en diensten zo goed mogelijk aan de behoeften, doelstellingen en eisen van haar 

opdrachtgevers voldoen. Voor het bewijsbaar en zichtbaar maken van de kwaliteit (kwaliteitsborging) beschikt Grontmij over een kwali-

teitssysteem. Dit kwaliteitssysteem is er mede op gericht de individuele kennis, kunde en activiteiten van de medewerkers zodanig te 

organiseren en af te stemmen, dat de kwaliteit van de gezamenlijk tot stand gebrachte producten en diensten zo goed mogelijk be-

heerst en gewaarborgd worden. 

 

Het Besluit bodemkwaliteit (onderdeel KWALIBO) richt zich op kwaliteit én integriteit van de bodemintermediair. De kwaliteitseisen zijn 

vastgelegd in beoordelingsrichtlijnen, protocollen en andere documenten. Met een certificaat moeten bodemintermediairs (aannemers, 

inspectie-instellingen, milieukundige begeleiders e.d.) aantonen dat hun bedrijf aan de kwaliteitseisen voldoet. Het bevoegd gezag mag 

alleen gegevens accepteren van een erkende intermediair. Bovendien moeten de personen en instellingen die bepaalde cruciale func-

ties in het bodembeheer vervullen (milieukundige begeleiding, monsterneming bij partijkeuringen, veldwerk, certificatie en inspectie), 

onafhankelijk zijn van hun opdrachtgever (eigenaar / initiatiefnemer). Functiescheiding en het (laten) uitvoeren van de aangewezen 

werkzaamheden door erkende bodemintermediairs gelden vanaf de datum dat erkenning verplicht is.  

 

De kwaliteit van de door Grontmij uitgevoerde onderzoeken en gegeven adviezen op het gebied van bodembeheer wordt op de vol-

gende manieren gewaarborgd: 

 

 

NEN-EN-ISO 9001 
Het managementsysteem van Grontmij Nederland B.V. is gecertificeerd tegen NEN-EN-ISO 9001. Deze norm 
geeft een model voor externe kwaliteitsborging en voor certificatie. Er wordt een aantal activiteiten aangege-
ven, die voor het geven van vertrouwen in de relatie klant/leverancier worden aangetoond. Dit omvat zowel 
randvoorwaarden voor kwaliteitsverbetering als eisen voor kwaliteitsborging. 

  

 

NEN-EN-ISO 14001 
Het managementsysteem van Grontmij Nederland B.V. is gecertificeerd tegen NEN-EN-ISO 14001. Deze norm 
geeft eisen en richtlijnen voor het gebruik van milieuzorgsystemen. Met het certificaat toont Grontmij aan dat zij 
de zorg voor het milieu in haar dienstverlening en interne bedrijfsvoering goed heeft georganiseerd. Kernpun-
ten daarbij zijn het naleven van wet- en regelgeving en de voortdurende verbetering van milieuprestaties. 

  
  

 

SIKB 
De Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) is een samenwerkingsverband van markt en 
overheid, met als doel de kwaliteit van besluitvorming, dienstverlening en realisatie van bodembeheer te ver-
hogen. Grontmij is actief betrokken bij het werk van SIKB en is gecertificeerd voor: 

 het uitvoeren van partijkeuringen van grond (BRL SIKB 1000); 

 het uitvoeren van veldwerk (BRL SIKB 2000); 

 milieukundige begeleiding van bodemsaneringen (BRL SIKB 6000). 
 
Grontmij is voor bovenstaande activiteiten erkend door de minister van I&M. Met dit logo op offertes en in 
rapportages wordt aangegeven of het werk conform de BRL SIKB 1000, 2000 of 6000 is uitgevoerd. Bij afwij-
kingen op kritische punten wordt het logo niet gevoerd. 

  
  

 

VKB 
Grontmij Nederland B.V. is actief lid van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer (VKB). Deze vereniging 
van milieuadvies- en veldwerkbureaus werkt aan de kwaliteitsborging van bodemonderzoek en bodemadvies 
door o.a. het stellen van eisen inzake opleiding en ervaring, toepassing van normen en voorschriften en certifi-
catie. De advies- en veldwerkzaamheden van Grontmij worden uitgevoerd conform de kwaliteitseisen van deze 
vereniging. 

  
 Milieukundig laboratoriumonderzoek 

De laboratoria die door Grontmij worden ingeschakeld voor het uitvoeren van milieukundig laboratoriumonder-
zoek, voldoen aan de accreditatiecriteria van de Raad van Accreditatie conform NEN-EN-ISO/IEC 17025. 

  

ARBO en VGM 

Grontmij Nederland B.V. voldoet aan de specifieke veiligheidseisen die voor ARBO, veiligheid, gezondheid en 

milieu gelden. Risico’s worden op bedrijfs-, vakgebied- en projectniveau geïdentificeerd en geëvalueerd. Ook 

de effectiviteit van de genomen maatregelen wordt gemonitord.  

 

http://www.senternovem.nl/Bodemplus/bodembeheer/kwalibo/overheden.asp
http://www.senternovem.nl/Bodemplus/bodembeheer/kwalibo/overheden.asp
http://www.senternovem.nl/Bodemplus/bodembeheer/kwalibo/functiescheiding.asp
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1. Inleiding 

1.1 Algemeen

In opdracht van Palet heeft CSO-Milfac een nader bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van de locatie Achter
de Hoven 200 te Leeuwarden. De locatie staat kadastraal bekend als: gemeente Leeuwarden, sectie G, nummer 
16648. 

De regionale ligging van de locatie is weergegeven in bijlage 1.

1.2 Aanleiding

Op de locatie zijn tijdens het verkennend bodemonderzoek in de bovengrond, ter plaatse van de voormalige 
bovengrondse HBO-tank (G25A) en in de bovengrond onder de verharding van het pad ter plaatse van sleuf 
SL10, sterke verontreinigingen met lood aangetoond. De omvang van deze verontreinigingen zijn niet nader 
vastgesteld.

De aanleiding tot het uitvoeren van het nader bodemonderzoek zijn de aangetroffen verontreinigingen met lood 
en de voorgenomen herinrichting van de locatie.

1.3 Doel

Het doel van het nader onderzoek is het vaststellen van de omvang van de aangetoonde bodemverontreiniging ter 
plaatse van proefgat G25A en proefsleuf SL10.

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de NTA5755 "Strategie voor het uitvoeren van nader onderzoek - 
Onderzoek naar de aard en omvang van bodemverontreiniging" (juli 2010).

1.4 Kwaliteitsborging

CSO-Milfac werkt volgens een kwaliteitssysteem dat door Eerland Certification is gecertificeerd op grond van 
ISO 9001, ISO 14001 en VCA**. Deze certificaten staan op naam van CSO Adviesbureau voor Milieu-
Onderzoek BV, de officiële naam van het bedrijf waarvan CSO-Milfac deel uitmaakt. CSO-Milfac is als 
vestiging Leeuwarden van CSO Adviesbureau voor Milieu-Onderzoek BV tevens gecertificeerd voor BRL SIKB 
1000 (protocollen 1001 en 1002), BRL SIKB 2000 (protocollen 2001, 2002, 2003 en 2018) en BRL SIKB 6000 
(protocollen 6001 en 6003). 
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1.5 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 worden de achtergronden van de locatie gepresenteerd en de reeds bekende 
verontreinigingssituatie. In hoofdstuk 3 is de daaruit voortvloeiende onderzoeksstrategie en opzet beschreven. In 
hoofdstuk 4 zijn de uitgevoerde werkzaamheden en resultaten besproken. In hoofdstuk 5 volgen de conclusies en 
aanbevelingen.
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2. Achtergronden

2.1 Locatiegegevens

In in onderstaand overzicht zijn de algemene gegevens van de locatie weergegeven.
• Adres : Achter de Hoven 200 te Leeuwarden; 
• Kadastraal perceel : gemeente Leeuwarden, sectie G, nummer 16648;
• Huidig gebruik : voormalig kassencomplex (braakliggend); 
• Toekomstig gebruik : wonen met tuin en openbaar groen; 
• Bebouwing : het perceel is grotendeels braakliggend; 
• Verharding : grotendeels onverhard en deels verhard met een puinverharding 

(toegangsweg).

Op de site van www.watwaswaar.nl blijkt dat op de locatie rond 1961 deels bebouwd was. Mogelijk betrof dit al 
een kassencomplex.

Uit het historisch vooronderzoek, het verkennend bodemonderzoek en informatie van de opdrachtgever blijken 
de volgende verdachte deellocaties aanwezig op het terrein:
– voormalige bovengrondse petroleumtank;
– voormalige stookhok;
– voormalige bovengrondse HBO-tank;
– gebruik bestijdingsmiddelen (in gehele kas);
– gronddepot (ten zuiden van kassencomplex).

Op basis van Google-earth, het voorgaande onderzoek en de locatie-inspectie blijkt dat een oppervlakte van circa 
1.500 m2 verhard is met puin, sintels en/of asfalt. 

2.2 Uitgevoerde bodemonderzoeken

Op de huidige onderzoekslocatie is het volgende onderzoek uitgevoerd:
• Historisch onderzoek, Register, kenmerk: 01011, d.d. 30 maart 2001;
• Verkennend bodemonderzoek Achter de Hoven 200 te Leeuwarden, CSO-Milfac, kenmerk: 04.H002.02, 

d.d. 16 februari 2004;
• Verkennend bodemonderzoek en verkennend- en nader asbestonderzoek Achter de Hoven 200 te  

Leeuwarden, CSO-Milfac, kenmerk: 13F019R01, d.d. 28 juni 2013.

Uit het onderzoek uit 2004 blijkt dat ten noorden van het kassencomplex een sintel- en/of puinpad aanwezig is. 
Ter plaatse van de voormalige bovengrondse petroleumtank zijn in de bodem zintuiglijk olie-waterreacties 
waargenomen, analytisch zijn hier geen oliecomponenten aangetoond. Zintuiglijk is op het maaiveld en in de 
opgeboorde grond geen asbestverdacht materiaal waargenomen. 

Verder blijkt uit het voorgaande onderzoek dat in de bovengrond (0,0-0,5 m-mv), ter plaatse van boring 1, 3, 4 
en 16 matig verhoogde gehalten aan PAK (som) zijn aangetoond. In boring 3 (bodemlaag 0,0-0,4 m-mv) zijn 
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tevens matig verhoogde gehalten aan lood en zink aangetoond. De aangetoonde gehalten aan lood en zink in 
boring 3 zijn naar verwachting veroorzaakt door de bijmenging met puin. 

Uit het in 2013 uitgevoerde onderzoek blijkt dat er sterke en matige bodemverontreinigingen met asbest, PAK en 
lood in de bovengrond zijn aangetroffen ter plaatse van het sterk puinhoudende toegangspad. Tevens zijn in de 
bovengrond lichte verontreinigingen met koper, kwik, zink, hexachloorbenzeen en drins aangetoond. In het 
grondwater zijn licht verhoogde gehalten aan barium, molybdeen, naftaleen, vinylchloride en xylenen 
aangetoond. 

Ter plaatse van de voormalige bovengrondse HBO-tank (G25) en het pad ter hoogte van sleuf SL10 zijn sterk 
verhoogde concentraties aan lood aangetoond in de bovengrond. De aangetoonde verontreinigingen zijn niet 
nader afgeperkt.   
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3. Uitgevoerd onderzoek

3.1 Onderzoeksstrategie

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de NTA5755 "Strategie voor het uitvoeren van nader onderzoek - 
Onderzoek naar de aard en omvang van bodemverontreiniging" (juli 2010). 

In het voorgaande onderzoek is een sterke verontreiniging met lood aangetoond, namelijk ter plaatse van de 
voormalige bovengrondse HBO-tank (G25) en het puinpad ter plaatse van SL10. In onderhavige onderzoek zijn 
deze gesplitst in twee deellocaties (voormalige bovengrondse HBO-tank t.p.v. proefgat G25 en puinpad t.p.v. 
sleuf SL10). Aangezien het hier een immobiele verontreiniging betreft is er geen aanvullende onderzoek gedaan 
naar de milieuhygiënische kwaliteit van het grondwater.

Deellocatie 1: voormalige bovengrondse HBO-tank t.p.v. Proefgat G25
De sterke loodverontreiniging is aangetoond ter plaatse van de voormalige bovengrondse HBO-tank (G25). Ter 
horizontale afperking zijn rondom deze boring acht nieuwe boringen gezet op een afstand van circa 7 meter 
vanaf proefgat G25 (boring 30 t/m 37). Tevens is ter plaatse van G25 een nieuwe boring gezet ten behoeve van 
de verticale afperking (boring 38).

Deellocatie 2: puinpad t.p.v. sleuf SL10 
De sterke loodverontreiniging is aangetoond ter plaatste van sleuf SL10. Ter horizontale afperking zijn rondom 
deze boring 6 nieuwe boringen gezet op een afstand van circa 7 meter vanaf proefsleuf Sl10 (boring 39 t/m 44). 
Tevens is ter plaatse van SL10 een nieuwe boring gezet ten behoeve van de  verticale afperking (boring 45).

De uitgevoerde werkzaamheden zijn samengevat in tabel 1.

Tabel 1: Onderzoeksprogramma
Deellocatie Boringen

(0,0-1,5 m-mv)
Analyses grond

Deellocatie 1 9 10 x lood + os + lutum

Deellocatie 2 7 8 x lood + os + lutum

TOTAAL 16 18 x lood + os + lutum
Toelichting tabellen:
m-mv : meter min maaiveld;

Het onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in de bodem heeft zich beperkt tot het doen van waarnemingen 
tijdens de locatie-inspectie en tijdens het boren. Dit asbestonderzoek is indicatief en valt niet onder het BRL 
SIKB 2000 certificaat. Een asbestonderzoek conform de NEN 5707 is reeds eerder uitgevoerd (CSO-Milfac, 
kenmerk 13F019R01, d.d. 28 juni 2013).
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3.2 Veldonderzoek en laboratoriumonderzoek

CSO-Milfac werkt volgens een kwaliteitssysteem dat door Eerland Certification is gecertificeerd op grond van 
ISO 9001, ISO 14001 en VCA**. Deze certificaten staan op naam van CSO Adviesbureau voor Milieu-
Onderzoek BV, vestiging Bunnik, de officiële naam van het bedrijf waarvan CSO-Milfac deel uitmaakt. CSO-
Milfac is als vestiging Leeuwarden van CSO Adviesbureau voor Milieu-Onderzoek BV tevens gecertificeerd 
voor BRL SIKB 1000 (protocollen 1001 en 1002), BRL SIKB 2000 (protocollen 2001, 2002, 2003 en 2018) en 
BRL SIKB 6000 (protocollen 6001 en 6003). 

De veldwerkzaamheden zijn op 23 augutus 2013 uitgevoerd door CSO-Milfac onder het BRL SIKB 2000 
certificaat (protocol 2001) door de erkende veldwerker de heer H. Rutgers.

Aangezien de onderzoekslocatie geen eigendom is van CSO Adviesbureau voor Milieu-Onderzoek BV of de 
overige aan dit bedrijf gelieerde ondernemingen, wordt voldaan aan de eisen van onafhankelijkheid uit de BRL 
SIKB 2000.

Bij de uitvoering van het veldwerk zijn geen kritische afwijkingen ten opzichte van de protocollen in de BRL 
SIKB 2000 opgetreden.

De verrichte boringen zijn ingemeten ten opzichte van een vast punt en op de tekening van tekening 2 
weergegeven.

Bij de uitvoering van het veldwerk is de volgende algemene strategie gehanteerd:
• wanneer zintuiglijke verontreinigingen zijn aangetroffen, zijn de boringen (indien mogelijk) doorgezet tot 

0,5 meter beneden de zintuiglijke verontreiniging;
• bemonstering heeft plaatsgevonden van trajecten van maximaal 0,5 meter, waarbij bodemmateriaal uit 

zintuiglijk verschillende bodemlagen (op basis van textuur of verontreinigingsgraad) niet met elkaar is 
vermengd;

• om gezondheidsredenen zijn tijdens het veldonderzoek geen actieve geurwaarnemingen verricht. Om de 
eventuele aanwezigheid van vluchtige verbindingen in de bodem tijdens het veldonderzoek toch te kunnen 
detecteren is gebruik gemaakt van mobiele koolwaterstofdetectors en/of olie-watertesten;

• de monsters zijn op de voorgeschreven wijze geconserveerd.

De chemische analyses en asbestanalyses zijn uitgevoerd door het IEC 17025 geaccrediteerde en AS3000 
erkende laboratorium Alcontrol Laboratories te Rotterdam.

De grondmonsters in dit onderzoek zijn geanalyseerd conform de AS3000 (zie bijlage 2). De selectie van de 
bodemmonsters heeft plaatsgevonden op basis van zintuiglijke waarnemingen en herkomst. De analyses zijn 
uitgevoerd zoals weergegeven in tabel 1. 

De selectie van monsters voor analyse en de wijze waarop de mengmonsters zijn samengesteld is weergegeven 
in onderstaande tabellen.
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Tabel 2: Analyseprogramma grondmonsters
Analyse
monster

Traject
(m -mv)

Deelmonsters Analysepakket

Deellocatie 1: voormalige bovengrondse HBO-tank t.p.v. boring G25
M01 0,00 - 0,50 30 (0,00 - 0,50) Lood, lutum en organische stof
M02 0,00 - 0,40 31 (0,00 - 0,40) Lood, lutum en organische stof
M03 0,00 - 0,40 32 (0,00 - 0,40) Lood, lutum en organische stof
M04 0,00 - 0,50 33 (0,00 - 0,50) Lood, lutum en organische stof
M05 0,00 - 0,50 34 (0,00 - 0,50) Lood, lutum en organische stof
M06 0,00 - 0,50 35 (0,00 - 0,50) Lood, lutum en organische stof
M07 0,00 - 0,50 36 (0,00 - 0,50) Lood, lutum en organische stof
M08 0,10 - 0,50 37 (0,10 - 0,50) Lood, lutum en organische stof
M09 0,00 - 0,40 38 (0,00 - 0,40) Lood, lutum en organische stof
Deellocatie 2: puinpad t.p.v. sleuf SL10 
M10 0,40 - 0,90 38 (0,40 - 0,90) Lood, lutum en organische stof
M11 0,10 - 0,60 39 (0,10 - 0,60) Lood, lutum en organische stof
M12 0,10 - 0,50 40 (0,10 - 0,50) Lood, lutum en organische stof
M13 0,00 - 0,50 41 (0,00 - 0,50) Lood, lutum en organische stof
M14 0,00 - 0,50 42 (0,00 - 0,50) Lood, lutum en organische stof
M15 0,00 - 0,50 43 (0,00 - 0,50) Lood, lutum en organische stof
M16 0,00 - 0,50 44 (0,00 - 0,50) Lood, lutum en organische stof
M17 0,10 - 0,60 45 (0,10 - 0,60) Lood, lutum en organische stof
M18 0,60 - 1,00 45 (0,60 - 1,00) Lood, lutum en organische stof

Toelichting tabel:
m-mv : meter min maaiveld;
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4. Resultaten

4.1 Veldonderzoek

Het opgeboorde materiaal is beoordeeld op kleur, textuur, bijmenging(en) en eventuele bijzonderheden. De 
boorprofielbeschrijvingen en het veldverslag zijn opgenomen in bijlage 1. 

De zintuiglijke waarnemingen die zijn gedaan tijdens uitvoering van het veldwerk en kunnen duiden op de 
aanwezigheid van bodemverontreiniging en zijn per boring in onderstaande tabel weergegeven.

Tabel 3: Zintuiglijke waarnemingen
Meetpunt Diepte boring

(m -mv)
Traject
(m -mv)

Grondsoort Waargenomen bijzonderheden

Deellocatie 1: voormalige bovengrondse HBO-tank t.p.v. boring G25
30 1,5 0,00 - 0,50 Zand sporen puin
31 1,5 0,00 - 0,40 Zand resten puin

0,40 - 0,90 Zand sporen puin
32 1,5 0,00 - 0,40 Zand sporen puin
33 1,5 0,00 - 0,50 Zand sporen puin

0,50 - 1,00 Zand sporen puin
34 1,5 0,00 - 0,50 Zand sporen puin
35 1,5 0,00 - 0,50 Zand sporen puin
36 1,5 0,00 - 0,50 Zand sporen puin
38 1,5 0,00 - 0,40 Zand sporen puin
Deellocatie 2: puinpad t.p.v. sleuf SL10 
39 1,5 0,00 - 0,10 Beton -

0,10 - 0,60 Klei uiterst puinhoudend
40 1,5 0,00 - 0,10 Beton -

0,10 - 0,50 Klei zwak puinhoudend
41 1,5 0,00 - 0,50 Zand sporen puin

0,50 - 1,00 Zand matig puinhoudend, gestaakt
42 1,25 0,00 - 0,50 Zand matig puinhoudend

0,50 - 0,90 Zand zwak puinhoudend
0,90 - 1,25 Klei sterk puinhoudend, gestaakt

43 0,8 0,00 - 0,50 Zand matig puinhoudend
0,50 - 0,80 Zand uiterst puinhoudend, gestaakt

45 1,5 0,00 - 0,10 Beton -
0,10 - 0,60 Klei sterk puinhoudend
0,60 - 1,00 Klei sterk puinhoudend
1,00 - 1,50 Klei sporen puin

Toelichting tabel:
m-mv: meter min maaiveld.

Zintuiglijk is zowel op het maaiveld als in de opgeboorde grond geen asbestverdacht materiaal aangetroffen.
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4.2 Laboratoriumonderzoek 

4.2.1 Toetsingskader

De analyseresultaten zijn getoetst aan de door het Ministerie van I&M vastgestelde achtergrond- en 
interventiewaarden voor grond. De achtergrondwaarden voor grond (AW2000) zijn vastgelegd in de Regeling 
bodemkwaliteit. De interventiewaarden voor grond zijn vastgelegd in de Circulaire bodemsanering 2009, in 
werking getreden op 3 april 2012 (Staatscourant 6563).

De betekenis van deze waarden is als volgt:
• Achtergrondwaarde grond: bij een gehalte lager dan de achtergrondwaarde voor grond wordt gesproken 

over niet verontreinigde bodem. Wanneer een gemeten gehalte de achtergrondwaarde overschrijdt, wordt 
gesproken over een licht verhoogd gehalte of een lichte verontreiniging;

• tussenwaarde (criterium voor nader onderzoek): dit is het gemiddelde van de achtergrondwaarde en de 
interventiewaarde. Overschrijding van de tussenwaarde wordt een matig verhoogd gehalte of matige 
verontreiniging genoemd;

• interventiewaarde: wanneer een gemeten gehalte hoger is dan de interventiewaarde wordt gesproken over 
een sterke verontreiniging of sterk verhoogd gehalte. 

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar bijlage 3. Voor grondmonsters zijn de achtergrond- en 
interventiewaarden gecorrigeerd voor het gehalte organische stof en lutum, welke in het laboratorium zijn 
vastgesteld. De (gecorrigeerde) toetsingswaarden zijn opgenomen in bijlage 3.

4.2.2 Grond  

De analysecertificaten van de grondmonsters zijn opgenomen in bijlage 2. In onderstaande tabel zijn de 
resultaten van de analyses en de toetsing weergegeven. 
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Tabel 4: Analyseresultaten grond (as3000) (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven)
Monstercode M011 M022 M033 M044 M055

Bodemtype1) 1 2 3 4 5

droge stof(gew.-%) 83.9 -- 80.0 -- 84.1 -- 79.3 -- 84.0 --
organische stof (% vd DS) 2.3 -- 5.4 -- 3.7 -- 6.8 -- 2.1 --
lutum (bodem)(% vd DS) 15 -- 17 -- 11 -- 24 -- 15 --

METALEN
lood 60 * 110 * 37 400 ** 120 *

     
Toelichting
Monstercode en monstertraject
1 11923751-001     M01 30 (0-50)
2 11923751-002     M02 31 (0-40)
3 11923751-003     M03 32 (0-40)
4 11923751-004     M04 33 (0-50)
5 11923751-005     M05 34 (0-50)

Tabel 5: Analyseresultaten grond (as3000) (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven)
Monstercode M061 M072 M083 M094 M105

Bodemtype1) 6 7 8 9 10

droge stof(gew.-%) 80.3 -- 82.9 -- 78.0 -- 84.8 -- 80.9 --
organische stof (% vd DS) 4.5 -- 1.7 -- 5.4 -- 1.9 -- 0.6 --
lutum (bodem)(% vd DS) 18 -- 13 -- 14 -- 12 -- 12 --

METALEN
lood 160 * 69 * 99 * 110 * 12

     
Toelichting
Monstercode en monstertraject
1 11923751-006     M06 35 (0-50)
2 11923751-007     M07 36 (0-50)
3 11923751-008     M08 37 (10-50)
4 11923751-009     M09 38 (0-40)
5 11923751-010     M10 38 (40-90)

De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire Bodemsanering 2009, zoals  
gewijzigd op 3 april 2012 en voor de achtergrondwaarden aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20 december 2007, Nr. 247. De  
gehalten die de betreffende achtergrondwaarden en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd:
* het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en  

interventiewaarde
** het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de  

interventiewaarde
*** het gehalte is groter dan de interventiewaarde
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Tabel 6: Analyseresultaten grond (as3000) (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven)
Monstercode M111 M122 M133 M144 M155

Bodemtype1) 11 12 13 15 16

droge stof(gew.-%) 80.5 -- 79.7 -- 85.9 -- 92.0 -- 96.1 --
organische stof  (% vd DS) 5.5 -- 3.3 -- 5.1 -- - 2.1 --
lutum (bodem)(% vd DS) 11 -- 10 -- 6.0 -- - 2.8 --

METALEN
lood 240 ** 73 * 57 * 74 * 14

     
Toelichting
Monstercode en monstertraject
1 11923751-011     M11 39 (10-60)
2 11923751-012     M12 40 (10-50)
3 11923751-013     M13 41 (0-50)
4 11923751-014     M14 42 (0-50)
5 11923751-015     M15 43 (0-50)

Tabel 7:Analyseresultaten grond (as3000) (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven)
Monstercode M161 M172 M183   
Bodemtype1) 17 14 18   

droge stof(gew.-%) 84.9 -- 80.6 -- 76.6 --
organische stof (% vd DS) 3.7 -- 5.2 -- 3.8 --
lutum (bodem)(% vd DS) 12 -- 13 -- 14 --

METALEN
lood 150 * 100 * 120 *

     
Toelichting
Monstercode en monstertraject
1 11923751-016     M16 44 (0-50)
2 11923751-017     M17 45 (10-60)
3 11923751-018     M18 45 (60-100)

De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire Bodemsanering 2009, zoals  
gewijzigd op 3 april 2012 en voor de achtergrondwaarden aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20 december 2007, Nr. 247. De  
gehalten die de betreffende achtergrondwaarden en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd:
* het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en  

interventiewaarde
** het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de  

interventiewaarde
*** het gehalte is groter dan de interventiewaarde

Deellocatie 1: voormalige bovengrondse HBO-tank t.p.v. boringG25
Uit de getoetste analyseresultaten blijkt dat ter plaatse van boring 33 (M04; 0,0-0,5 m-mv) een matig verhoogd 
gehalte aan lood is aangetoond (overschrijding tussenwaarde). In de overige onderzochte grondmonsters zijn 
geen tot maximaal licht verhoogde gehalten aan lood aangetoond (maximaal overschrijding achtergrondwaarde).

Het in voorgaand onderzoek aangetoonde sterk verhoogde gehalte aan lood ter plaatse van proefgat G25 (0,0-0,5 
m-mv) is in onderhavig onderzoek niet meer aangetoond (boring 38; M09: 0,0-0,4 en M10: 0,4-0,9 m-mv).  

Deellocatie 2: puinpad t.p.v. sleuf SL10 
Uit de getoetste analyseresultaten blijkt dat ter plaatse van boring 39 (M11; 0,1-0,6 m-mv) een matig verhoogd 
gehalte aan lood is aangetoond (overschrijding tussenwaarde). In de overige onderzochte grondmonsters zijn 
geen tot maximaal licht verhoogde gehalten aan lood aangetoond (maximaal overschrijding achtergrondwaarde).
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Het in voorgaand onderzoek aangetoonde sterk verhoogde gehalte aan lood ter plaatse van sleuf SL10 (0,05-0,25 
m-mv) is in onderhavig onderzoek niet meer aangetoond (boring 45; M17: 0,1-0,6 m-mv en M18: 0,6-1,0 m-
mv).  
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5. Conclusies en aanbevelingen

5.1 Conclusies

In opdracht van Palet heeft CSO-Milfac een nader bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van de locatie Achter
de Hoven 200 te Leeuwarden. De locatie staat kadastraal bekend als: gemeente Leeuwarden, sectie G, nummer 
16648. 

Op de locatie zijn tijdens het verkennend bodemonderzoek in de bovengrond ter plaatse van de voormalige 
bovengrondse HBO-tank (G25A) en in de bovengrond onder de verharding van het pad ter plaatse van sleuf 
SL10  sterke verontreinigingen met lood aangetoond. De omvang van deze verontreinigingen zijn niet nader 
vastgesteld.

De aanleiding tot het uitvoeren van het nader bodemonderzoek zijn de aangetroffen verontreinigingen met lood 
en de voorgenomen herinrichting van de locatie.

Het doel van het nader onderzoek is het vaststellen van de omvang van de aangetoonde bodemverontreiniging ter 
plaatse van proefgat G25A en sleuf SL10.

Het onderzoek wordt uitgevoerd op basis van de NTA5755 "Strategie voor het uitvoeren van nader onderzoek - 
Onderzoek naar de aard en omvang van bodemverontreiniging" (juli 2010).

De belangrijkste bevindingen uit het onderzoek zijn onderstaand weergegeven:
• zintuiglijk is zowel op het maaiveld als in de opgeboorde grond geen asbestverdacht materiaal 

aangetroffen;
• ter plaatse van deellocatie 1 (voormalige HBO-tank t.p.v. boring G25) zijn in de bovengrond sporen puin 

aangetroffen. Analytisch zijn in de bovengrond licht tot matig verhoogde gehalten aan lood aangetoond. In 
de ondergrond zijn geen verhoogde gehalten aan lood aangetoond;

• ter plaatse van deellocatie 2 (t.p.v. sleuf SL10) zijn matige tot uiterst sterke bijmengingen met puin 
aangetroffen tot een diepte van circa 1 m-mv. Analytisch zijn in de bovengrond licht tot matig verhoogde 
gehalten aan lood aangetoond. In de ondergrond zijn geen tot maximaal licht verhoogde gehalten 
aangetoond (overschrijding achtergrondwaarde);

• de in voorgaande bodemonderzoek aangetoonde sterk verhoogde gehalten met lood ter plaatse van boring 
G25 en sleuf SL10 zijn in onderhavig onderzoek niet aangetoond.

Op basis van het nader onderzoek wordt geconcludeerd dat er geen sprake is van een verontreinigingssituatie 
met lood ter plaatse van boring G25 en sleuf SL10 uit voorgaand onderzoek. De eerder aangetoonde sterk 
verhoogde gehalten zijn mogelijk veroorzaakt door bijmenging van puin in het onderzochte monster.

5.2 Aanbevelingen

Aanbevolen wordt om de puinhoudende grond ter plaatse van deellocatie 2 (t.p.v. sleuf SL10) te verwijderen om 
het terrein geschikt te maken voor de bestemming 'wonen'
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Bijlage 1: Boorprofielbeschrijvingen en veldverslag
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Projectcode: 13F215

Projectnaam: Achter de Hoven 200 Leeuwarden

Opdrachtgever: Palet
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getekend volgens NEN 5104

Boring: 30

Datum:

0

50

100

150

1

2

3

4

0

Zand, matig fijn, matig siltig, 
zwak humeus, sporen puin, 
bruingrijs

-50

Zand, matig fijn, matig siltig, 
sporen roest, lichtgrijs

-100

Zand, matig fijn, kleiïg, sporen 
roest, lichtgrijs-130

Klei, zwak zandig, lichtgrijs
-150

Boring: 31

Datum:

0

50

100

150

1

2

3

4

0

Zand, matig fijn, matig siltig, 
matig humeus, resten puin, 
bruingrijs-40

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
sporen puin, lichtgrijs

-90

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
sporen roest, lichtgrijs

-130

Klei, matig zandig, lichtgrijs
-150

Boring: 32

Datum:

0

50

100

150

1

2

3

4

0

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
matig humeus, sporen puin, 
bruingrijs-40

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
sporen roest, lichtgrijs

-90

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
sporen roest, lichtgrijs

-125

Klei, zwak zandig, sporen roest, 
lichtgrijs-150

Boring: 33

Datum:

0

50

100

150

1

2

3

0

Zand, matig fijn, matig siltig, 
matig humeus, sporen puin, 
bruingrijs

-50

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
sporen puin, lichtgrijs

-100

Zand, zeer fijn, kleiïg, sporen 
roest, lichtgrijs

-150
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getekend volgens NEN 5104

Boring: 34

Datum:

0

50

100

150

1

2

3

0

Zand, matig fijn, matig siltig, 
matig humeus, sporen puin, 
bruingrijs

-50

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
sporen roest, lichtgrijs

-100

Klei, matig zandig, sporen roest, 
lichtgrijs

-150

Boring: 35

Datum:

0

50

100

150

1

2

3

0

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
matig humeus, sporen puin, 
bruingrijs

-50

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
sporen roest, lichtgrijs

-100

Zand, zeer fijn, kleiïg, sporen 
roest, lichtgrijs

-150

Boring: 36

Datum:

0

50

100

150

1

2

3

0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
matig humeus, sporen puin, 
bruingrijs

-50

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
sporen roest, lichtgrijs

-100

Zand, zeer fijn, kleiïg, sporen 
roest, lichtgrijs

-150

Boring: 37

Datum:

0

50

100

150

1

2

3

0

-10

Zand, matig fijn, matig siltig, 
matig humeus, bruingrijs

-50

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
sporen roest, lichtgrijs

-100

Klei, sterk zandig, sporen roest, 
lichtgrijs

-150
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getekend volgens NEN 5104

Boring: 38

Datum:

0

50

100

150

1

2

3

4

0

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
matig humeus, sporen puin, 
bruingrijs-40

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
sporen roest, lichtgrijs

-90

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
sporen roest, lichtgrijs

-135

Klei, matig zandig, sporen roest, 
lichtgrijs

-150

Boring: 39

Datum:

0

50

100

150

1

2

3

0

Beton
-10

Klei, zwak zandig, matig 
humeus, uiterst puinhoudend, 
bruingrijs-60

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
donkergrijs

-105

Klei, zwak zandig, lichtgrijs

-150

Boring: 40

Datum:

0

50

100

150

1

2

3

0

Beton
-10

Klei, matig siltig, matig humeus, 
zwak puinhoudend, bruingrijs

-50

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
lichtgrijs

-100

Klei, matig zandig, lichtgrijs

-150

Boring: 41

Datum:

0

50

100

1

2

0

Zand, matig fijn, matig siltig, 
matig humeus, sporen puin, 
bruingrijs

-50

Zand, matig fijn, kleiïg, zwak 
humeus, matig puinhoudend, 
bruingrijs, gestaakt

-100



Projectcode: 13F215
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getekend volgens NEN 5104

Boring: 42

Datum:

0

50

100

1

2

3

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, matig 
puinhoudend, lichtgrijs

-50

Zand, matig fijn, kleiïg, zwak 
puinhoudend, bruingrijs

-90

Klei, matig siltig, sterk 
puinhoudend, bruingrijs, 
gestaakt-125

Boring: 43

Datum:

0

50

1

2

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, matig 
puinhoudend, lichtgrijs

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
uiterst puinhoudend, lichtgrijs, 
gestaakt

-80

Boring: 44

Datum:

0

50

100

150

1

2

3

0

Klei, matig siltig, matig humeus, 
resten zand, bruingrijs

-50

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
lichtgrijs

-100

Klei, zwak zandig, lichtgrijs

-150

Boring: 45

Datum:

0

50

100

150

1

2

3

0

Beton
-10

Klei, zwak siltig, matig humeus, 
sterk puinhoudend, bruingrijs

-60

Klei, zwak zandig, matig 
humeus, sterk puinhoudend, 
bruingrijs-100

Klei, matig zandig, sporen puin, 
lichtgrijs

-150



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water



Bijlage 2: Analysecertificaten grond
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ALcontrol B.V.

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.alcontrol.nl

C.S.O Milfac

Zandstra

Postbus 422

8901 BE  LEEUWARDEN

Uw projectnaam : Achter de Hoven 215 Leeuwarden

Uw projectnummer : 13F215

ALcontrol rapportnummer : 11923751, versienummer: 1

Rapport-verificatienummer : H538R3EQ

Rotterdam, 30-08-2013

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 13F215.

Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend

betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project

zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door

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

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 10 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger

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

vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere

informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u

vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin

Laboratory Manager
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Projectnummer

Rapportnummer

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) M01 30 (0-50)

002 Grond (AS3000) M02 31 (0-40)

003 Grond (AS3000) M03 32 (0-40)

004 Grond (AS3000) M04 33 (0-50)

005 Grond (AS3000) M05 34 (0-50)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

droge stof gew.-% S 83.9
 

80.0
 

84.1
 

79.3
 

84.0
 

gewicht artefacten g S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

aard van de artefacten g S geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

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

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 2.3
 

5.4
 

3.7
 

6.8
 

2.1
 

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

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 15

 
17

 
11

 
24

 
15

 

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

METALEN
lood mg/kgds S 60

 
110

 
37

 
400

 
120

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

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

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

        

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

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

* Na het nemen van deelmonsters ten behoeve van het bepalen van de bodemkenmerken (droge stof en eventueel

organisch stof,  lutum en pH-CaCl2), alsmede eventuele deelmonsters voor vluchtige verbindingen (BTEX,

vluchtige halogenen, Cyanides), was geen 140 gram meer over voor de monstervoorbehandeling voor de overige

parameters. Daarom is minder dan 140 gram voorbehandeld voor deze parameters.

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

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

        

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

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

        

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

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) M06 35 (0-50)

007 Grond (AS3000) M07 36 (0-50)

008 Grond (AS3000) M08 37 (10-50)

009 Grond (AS3000) M09 38 (0-40)

010 Grond (AS3000) M10 38 (40-90)

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009 010

droge stof gew.-% S 80.3
 

82.9
 

78.0
 

84.8
 

80.9
 

gewicht artefacten g S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

aard van de artefacten g S geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

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

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 4.5
 

1.7
 

5.4
 

1.9
 

0.6
 

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

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 18

 
13

 
14

 
12

 
12

 

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

METALEN
lood mg/kgds S 160

 
69

 
99

 
110

 
12

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

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

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

        

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

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

        

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

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

        

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

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

        

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

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

011 Grond (AS3000) M11 39 (10-60)

012 Grond (AS3000) M12 40 (10-50)

013 Grond (AS3000) M13 41 (0-50)

014 Grond (AS3000) M14 42 (0-50)

015 Grond (AS3000) M15 43 (0-50)

Analyse Eenheid Q 011 012 013 014 015

droge stof gew.-% S 80.5
 

79.7
 

85.9
 

92.0
 

96.1
 

gewicht artefacten g S <1
 

<1
 

39
 

27
 

<1
 

aard van de artefacten g S geen
 

geen
 

div. materialen
 

stenen
 

geen
 

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

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 5.5
 

3.3
 

5.1
 

4.7
 

2.1
 

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

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 11

 
10

 
6.0

 
7.4

 
2.8

 

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

METALEN
lood mg/kgds S 240

 
73

 
57

 
74

 
14

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

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

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

        

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

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

        

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

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

        

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

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

        

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

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

016 Grond (AS3000) M16 44 (0-50)

017 Grond (AS3000) M17 45 (10-60)

018 Grond (AS3000) M18 45 (60-100)

Analyse Eenheid Q 016 017 018   

droge stof gew.-% S 84.9
 

80.6
 

76.6
 

 
 

 
 

gewicht artefacten g S <1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

aard van de artefacten g S geen
 

geen
 

geen
 

 
 

 
 

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

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 3.7
 

5.2
 

3.8
 

 
 

 
 

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

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 12

 
13

 
14

 
 

 
 

 

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

METALEN
lood mg/kgds S 150

 
100

 
120

 
 

 
 

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

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

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

        

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

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

        

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

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465, Grond (AS3000): conform AS3010-2

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000, NEN 5709

aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem

organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond/Puin: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010

lutum (bodem) Grond (AS3000) Conform AS3010-4

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

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

conform ISO 22036).

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y4376688 26-08-2013 23-08-2013 ALC201  

002 Y4376698 26-08-2013 23-08-2013 ALC201  

003 Y4376680 26-08-2013 23-08-2013 ALC201  

004 Y4376697 26-08-2013 23-08-2013 ALC201  

005 Y4376683 26-08-2013 23-08-2013 ALC201  

006 Y4376694 26-08-2013 23-08-2013 ALC201  

007 Y4376681 26-08-2013 23-08-2013 ALC201  

008 Y4376667 26-08-2013 23-08-2013 ALC201  

009 Y4376693 26-08-2013 26-08-2013 ALC201 Theoretische monsternamedatum

010 Y4376699 26-08-2013 23-08-2013 ALC201  

011 Y4376653 27-08-2013 23-08-2013 ALC201  

012 Y4376642 27-08-2013 23-08-2013 ALC201  

013 Y4376645 27-08-2013 23-08-2013 ALC201  

014 Y4376660 27-08-2013 23-08-2013 ALC201  

015 Y4376643 27-08-2013 23-08-2013 ALC201  

016 Y4376649 27-08-2013 23-08-2013 ALC201  

017 Y4376698 26-08-2013 23-08-2013 ALC201  

018 Y4376652 27-08-2013 23-08-2013 ALC201  



Bijlage 3: Wettelijke toetsingskader

Door het Ministerie van I&M is voor een groot aantal mogelijk verontreinigende stoffen een lijst met richtwaarden 
vastgesteld als toetsingskader voor de beoordeling van de kwaliteit van grond en grondwater. In de Circulaire 
bodemsanering 2009, in werking getreden op 3 april 2012 (Staatscourant 6563), zijn voor grond interventiewaarden en 
voor grondwater streef- en interventiewaarden vastgesteld. De streefwaarden voor grond zijn vervangen door de 
achtergrondwaarden, zoals opgenomen in bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit (Staatscourant 2007, 247).

De analyseresultaten van het onderhavig onderzoek zijn getoetst aan de bovengenoemde normen, te weten:

Achtergrondwaarde grond: het gehalte dat is vastgesteld op basis van het gemeten gehalte van die stof zoals die 
voorkomt in de bodem van natuur- en landbouwgronden in Nederland, die niet zijn belast door lokale 
verontreinigingsbronnen; 

Streefwaarde grondwater: het gehalte waarbij sprake is van duurzame bodemkwaliteit. Deze referentiewaarde wordt 
gegeven voor de milieukwaliteit op de lange termijn, uitgaande van Verwaarloosbare Risico’s voor het ecosysteem; 

Interventiewaarde grond / grondwater: het gehalte waarbij sprake is van ernstige of dreigende ernstige vermindering 
van de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, plant of dier. 

Tussenwaarde (nader bodemonderzoek): gemiddelde waarde van de achtergrond- of streefwaarde en de 
interventiewaarde, waarbij mogelijk sprake is van ernstige of dreigende ernstige vermindering van de functionele 
eigenschappen die de bodem heeft voor mens, plant of dier.

Bij de bespreking van de analyseresultaten worden de volgende begrippen gehanteerd:
• Niet verontreinigd: concentratie is kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde of streefwaarde;
• Licht verontreinigd: concentratie is kleiner dan of gelijk aan de tussenwaarde en groter dan de achtergrondwaarde 

of streefwaarde;
• Matig verontreinigd: concentratie is kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde en groter dan de tussenwaarde;
• Sterk verontreinigd: concentratie is groter dan de interventiewaarde.

De achtergrondwaarden en interventiewaarden voor grond worden berekend op basis van het humus-  en lutumgehalte. 

Achtergrondinformatie berekeningen
De achtergrondwaarden en de interventiewaarden voor grondmonsters worden berekend op basis van het humus 
(organische stof) en  lutum- (fractie minerale bodemdeeltjes < 2 µm) gehalte, vanwege de adsorptieve eigenschappen 
van deze parameters. De relaties zijn vastgelegd in zogenaamde bodemtype-correctiefactoren. Voor organische stoffen 
(zoals minerale olie en polycyclische aromatische koolwaterstoffen - PAK) is alleen het organische stofgehalte van 
belang. 

Berekeningen interventiewaarden grond:
Voor organische parameters: I(b) = I(s)  * % organische stof

10

Voor anorganische parameters: I(b) = I(s)   * A + (B% lutum) + C% organische stof
A + (B25) + (C10) 
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waarbij: I(b) = berekende interventiewaarde
I(s) = interventiewaarde standaardbodem (25% lutum en 10% organische stof)

Voor toepassing van de bodemtypecorrectie bij achtergrondwaarden wordt in bovenstaande formules interventiewaarde 
-I(b) en I(s)- vervangen door streefwaarde -AW(b) en AW(s)-.

Indien sprake is van een achtergrondwaarde voor een individuele stof die onder de bepalingsgrens ligt, is sprake van een 
overschrijding van de achtergrondwaarde indien de bepalingsgrens wordt overschreden. Dit komt bijvoorbeeld geregeld 
voor bij de parameter minerale olie (GC).

De A, B en C-waarden zijn stofafhankelijke constanten en zijn weergegeven in onderstaande tabel:

Stofnaam A B C

Barium 30 5 0

Cadmium 0,4 0,007 0,021

Kobalt 2 0,28 0

Koper 15 0,6 0,6

Kwik 0,2 0,0034 0,0017

Lood 50 1 1

Molybdeen

Nikkel 10 1 0

Zink 50 3 1,5

PAK
Voor de interventiewaarde PAK wordt geen bodemtypecorrectie toegepast voor bodems met een organisch stofgehalte 
tot 10% en bodems met een organisch stofgehalte boven de 30%. Voor bodems met een organisch stofgehalte tot 10% 
wordt een interventiewaarde van 40 mg/kg ds en voor bodems met een organisch stofgehalte vanaf 30% een 
interventiewaarde van 120 mg/kg ds. 

Tussen de 10% en 30% organische stof gehalte kan gebruik worden gemaakt van de volgende bodemcorrectieformule:

I(b) = 40  * % organische stof
10

waarbij: I(b) = berekende interventiewaarde
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Tekeningen

Tekening 1: Regionale ligging onderzoekslocatie
Tekening 2: Situering boorpunten
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lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllli 
Onderwerp: Wateradvies herontwikkeling Achter de Hoven 268 te Leeuwarden 

Geachte heer Jager, 

Op 17 november 2014 is door u een watertoets doorlopen voor Achter de Hoven 268 te Leeuwarden. 
Op dit plan is de normale watertoetsprocedure van toepassing. Redenen hiervoor zijn het graven 
van sloten en het feit dat het plangebied vrij voor de boezem ligt. Deze brief vormt het wateradvies 
voor het hierboven genoemde plan. 

Het plan bestaat uit de herontwikkeling van verzorgingshuis Parkhove, de bouw van twee 
appartementencomplexen en grondgebonden woningen en de verlenging van een vaart oostelijk in 
het plangebied. Onderstaande figuur toont de toekomstige inrichting van het plangebied. 

N«uw aan te <egger> 
opvaart 

Intramuraal zorgcomplex 

Tv^ee 
appartementerige bouwen 
in het groen 

Grondgebonden woningen 
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Duurzaam watersysteem Potmarge 
In 2002 is via het project Duurzaam watersysteem Potmarge een langetermijnvisie ontwikkeld voor 
het watersysteem van de Potmarge. Wij waarderen het dat de volgende doelstellingen van deze 
visie nu terug zijn te zien in het voorliggende plan: 

Grote gebouwen afwateren op de Potmarge; 
Herstellen van historische opvaarten; 
Het aanleggen van natuurvriendelijke oevers; 
Het openbaar toegankelijk houden van de oevers. 

Leidraad Watertoets 
In de Leidraad Watertoets staan de uitgangspunten waarmee het nodig is om rekening te houden bij 
het ontwikkelen van ruimtelijke plannen. Daarnaast is in de Leidraad achtergrondinformatie 
opgenomen over de verschillende onderwerpen en informatie over hoe u het wateradvies kunt 
verwerken in het ruimtelijke plan. De Leidraad Watertoets is te raadplegen op onze website: 
www.wetterskipfryslan.nl/watertoets. 

Wateraspecten 
In de normale procedure stelt Wetterskip Fryslan een wateradvies op, waarbij we ingaan op de 
aspecten die vanuit het oogpunt van water van belang zijn bij ruimtelijke plannen. De beschrijving 
van de wateraspecten sluit zoveel mogelijk aan bij de indeling van het Waterbeheerplan en de 
Leidraad Watertoets in de thema's Veilig, Voldoende en Schoon. 

Voldoende 
Hoofdwatergang 
Ten zuiden van het plangebied ligt een hoofdwatergang (zie schematische weergave op de kaart in 
de bijlage). Hoofdwatergangen hebben een belangrijke aan-, af- en doorvoer functie. Voor het 
onderhoud van deze watergangen is aan beide zijden een beschermingszone van 5 meter vanaf de 
oever noodzakelijk. In dit gebied mag u geen bebouwing realiseren. De ligging van de 
hoofdwatergang heeft geen gevolgen voor het plan, omdat er binnen de beschermingszone geen 
werkzaamheden worden uitgevoerd. 

Schouwwatergang 
Ten zuidoosten van het plangebied ligt een schouwwatergang (zie bijlage). De schouwwatergang is 
belangrijk voor de aan-, af- en doorvoer van water. De eigenaren van de aanliggende percelen zijn 
verantwoordelijk voor het onderhoud aan de schouwwatergang. Bij het uitwerken van de plannen is 
het nodig er rekening mee te houden dat de schouwwatergang bereikbaar blijft voor onderhoud. De 
ligging van de schouwwatergang heeft geen gevolgen voor het plan. 

Peilbeheer 
Drooglegging'' 
Bij het realiseren van bebouwing en het aanleggen van de verharding is het nodig om rekening te 
houden met voldoende drooglegging om bijvoorbeeld opdrijven van verharding te voorkomen. We 
adviseren voor bebouwing met kruipruimte een drooglegging van 1,10 m en voor bebouwing zonder 
kruipruimte een drooglegging van 0,70 m gerekend vanaf de te realiseren bovenkant vloer. Ook voor 
verharding adviseren wij een drooglegging van 0,70 m. 

^ De drooglegging is de afstand tussen waterpeil in de sloot en het maaiveld. Voor woningen wordt voor het maaiveld de 
bovenkant van de vloer genomen. 
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De bouwlocatie ligt in de Friese boezem met een peil van -0,52 m NAP. Dit vastgestelde peil is een 
streefpeil. Het werkelijke peil is als gevolg van opstuwing en de weersomstandigheden niet altijd 
gelijk aan het streefpeil. De geschatte gemiddelde maaiveldhoogte ligt tussen de +0,30 m NAP en 
de +2,60 m NAP. 

Het plangebied ligt vrij voor de boezem. Dit betekent dat het plangebied niet door een boezemkade 
is beschermd tegen hoge waterstanden in de Friese boezem. Het is daarom nodig om rekening te 
houden met hoogwater in het kader van regionale wateroverlast. Het bijbehorende maatgevend 
boezempeil is hier -0,04 m NAP. Dit peil, behorend bij een situatie met een kans van voorkomen van 
1/100 per jaar, mag tot 1 meter voor de gevel voorkomen. 

In dit geval is de droogleggingsnorm de strengste norm. De maaiveldhoogte voldoet aan de 
droogleggingsnorm. Wij adviseren een minimale aanleghoogte van -1-0,18 m NAP in geval van 
verharding en bebouwing zonder kruipruimte. In geval van bebouwing met kruipruimte adviseren 
wij een minimale aanleghoogte van -1-0,58 m NAP. 

Grondwateronttrekking 
Bij de aanleg van gebouwen of infrastructuur is het vaak nodig om het grondwater te verlagen om 
het werk droog te kunnen uitvoeren. Voor het onttrekken van grondwater is een vergunning of 
melding nodig. Ook het lozen van onttrokken grondwater is meldingsplichtig. Om te weten of u met 
een melding kunt volstaan of een vergunning nodig hebt, kunt u contact opnemen met Cluster 
Vergunningverlening van Wetterskip Fryslan. Meer informatie over de watervergunning en de 
meldingsplicht vindt u onder Watenvet in deze brief 

Verhard oppervlak^ 
Door de ontwikkeling neemt het verhard oppervlak af met 2.000 m .̂ Daarnaast wordt de bestaande 
vaart oostelijk van het plangebied verlengd (zie de kaart in de bijlage). Omdat het verhard oppervlak 
niet toeneemt en de watercapaciteit van het plangebied wordt uitgebreid, is er geen compensatie 
noodzakelijk. 

Schoon 
Afvalwater- en regenwatersysteem 
Om het aantal overstortingen van rioolwater en de belasting van rioolwaterzuiveringen te beperken, 
is het uitgangspunt om regenwateren rioolwater zoveel mogelijk gescheiden af te voeren. 
In geval van dit bouwplan kunt u het hemelwater afkomstig van verhard oppervlak, onder bij 
Waterkwaliteit in deze brief genoemde voorwaarden, lozen op het oppervlaktewater. 

Waterkwaliteit 
Om een goede waterkwaliteit te realiseren is het nodig dat u voorkomt dat milieubelastende stoffen 
in het oppervlaktewater terecht komen. De bouwwijze en onderhoudstechniek moeten emissievrij 
zijn. Ook is het nodig dat u bouwt met milieuvriendelijk en duurzaam materiaal. 

Verhard oppervlak: Alle oppervlakten zoals daken, trottoirs en wegen worden gerekend onder de noemer verhard 
oppervlak. 
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Vervolg 
Waterwet 
Voor alle activiteiten in en nabij het watersysteem, waaronder het lozen van afvalwater op het 
oppervlaktewater, het onttrekken van grondwater of het aanbrengen van een wijziging in het 
watersysteem, dient u een vergunning aan te vragen of een melding te doen bij Wetterskip Fryslan. 
Op onze website (www.wetterskipfryslan.nl) treft u meer informatie aan over de Waterwet en u 
kunt daar onder andere ook meldingsformulieren en het aanvraagformulier voor een 
watervergunning downloaden. De aanvraag voor een watervergunning of de melding kunt u ook 
gelijktijdig met de omgevingsvergunningaanvraag indienen via het omgevingsloket online 
(www.omgevingsloket.nl). 

Procedure 
Wij gaan er van uit dat u de in deze watertoets vermelde adviezen opvolgt en meeneemt in de 
verdere planvorming. Wij vragen u om het wateradvies te communiceren met de initiatiefnemer. 
Wanneer u de vermelde adviezen opvolgt zien wij met betrekking tot het voorliggende plan geen 
waterhuishoudkundige bezwaren. Hierbij geven wij dan ook een positief wateradvies. De 
watertoetsprocedure is hiermee wat ons betreft afgerond. 

Als u vragen heeft over het wateradvies of verder wilt overleggen over het plan, dan kunt u contact 
opnemen met de gemeentelijk contactpersoon van Wetterskip Fryslan, Jeannet Bijleveld. De in deze 
brief genoemde afdelingen en personen zijn telefonisch bereikbaar via het algemene 
telefoonnummer van Wetterskip Fryslan: 058-292 22 22. 

Hoogachtend, 

namens het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslan, 

Mevrouw drs. R. Smit, 
manager Cluster Plannen. 
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1 Inleiding 

Voor de nieuwbouwontwikkeling van Parkhoven, bouwdeel C., is een planologische procedure 

nodig. Bij deze procedure moet worden gemotiveerd dat wordt voldaan aan de huidige wet- en 

regelgeving en aan het vigerende beleid op de verschillende bestuurlijke niveaus. Onderdeel 

van de bestaande wet- en regelgeving is de Ladder voor duurzame verstedelijking, vastgelegd 

in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). In het volgende hoofdstuk wordt de Ladder zelf en de 

achtergrond ervan beschreven. In hoofdstuk 3, wordt het project Parkhoven, bouwdeel C., in 

relatie tot de Ladder toegelicht en gemotiveerd. In het laatste hoofdstuk worden de conclusies 

weergegeven. 
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2 De Ladder 

2.1 Wat is de ladder voor duurzame verstedelijking? 

De Ladder voor duurzame verstedelijking, ook wel ‘Duurzaamheidsladder’, of kortweg ‘de Lad-

der’ genoemd, is in 2012 in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte opgenomen. Vervolgens 

is deze in het Besluit ruimtelijke ordening (artikel 3.1.6, lid 2) als formele regelgeving vastge-

legd. De ladder bestaat uit drie opeenvolgende treden, die moeten worden doorlopen wanneer 

een bestemmingsplan of provinciale verordening een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk 

maakt.  

 

De drie treden zijn als volgt: 

1. Bepalen van de actuele regionale behoefte van een functie. 

2. Bepalen welk deel van de, bij de eerste trede aangetoonde, behoefte binnen bestaand ste-

delijk gebied van de betreffende regio kan worden opgevangen, door benutting van be-

schikbare gronden door herstructurering, transformatie of anderszins. 

3. Wanneer uit de tweede trede blijkt dat een deel van de regionale behoefte uit trede één, 

niet binnen bestaand stedelijk gebied van de regio kan plaatsvinden, nagaan in hoeverre 

kan worden voorzien in die behoefte op locaties die gebruik makend van verschillende mid-

delen van vervoer passend ontsloten zijn of als zodanig kunnen worden ontwikkeld. 

 

De treden moeten na elkaar worden doorlopen, waarbij de uitkomst van de vorige trede de input 

vormt voor de volgende trede. 

 

Doel van de Ladder is procesmatig “een zorgvuldige afweging en een transparante besluitvor-

ming bij alle ruimtelijke en infrastructurele besluiten” en inhoudelijk “een goede ruimtelijke orde-

ning in de vorm van een optimale benutting van de ruimte in stedelijke gebieden”.  

2.2 Reikwijdte 

De reikwijdte van de Ladder wordt gevormd door de invulling van de begrippen die de ladder 

hanteert. Het gaat daarbij ten eerste om het begrip ‘nieuwe stedelijke ontwikkeling’. De Ladder 

hoeft namelijk alleen te worden toegepast in geval van een nieuwe stedelijke ontwikkeling. Het 

begrip stedelijke ontwikkeling is in het Bro als volgt gedefinieerd: “ruimtelijke ontwikkeling van 

een bedrijventerrein of zeehaventerrein, of van kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of 

andere stedelijke voorzieningen”. Deze definitie is voor verschillende interpretaties vatbaar en 

kan per geval (gebied of situatie) verschillend worden uitgelegd. Inmiddels is door jurisprudentie 

het begrip verder ingeperkt. Zo is duidelijk geworden dat de grens tussen wel of geen sprake 

van een nieuwe stedelijke ontwikkeling voor woningbouw bij ongeveer acht woningen ligt. Ech-

ter, of er sprake is van een nieuwe stedelijke ontwikkeling hangt niet alleen af van de grootte 

van een ontwikkeling, maar ook van de plaats en situatie. 

 

Een tweede begrip dat de reikwijdte van de ladder bepaalt, is het begrip ‘regio’ in ‘actuele regi-

onale behoefte’ in de eerste trede. Dit begrip is niet eenduidig gedefinieerd. In het Bro is geen 

definitie gegeven en in de ‘Handreiking bij de Ladder voor duurzame verstedelijking’ is aange-

geven dat gemeenten hiervoor het beste kunnen aansluiten op de bestaande regio-indelingen. 

Het is echter denkbaar dat een concrete ontwikkeling de bestaande regio-indeling overschrijdt 

of juist een kleinere schaal kent dan de bestaande regio-indeling. Ook voor dit begrip zal dus 

per geval een beoordeling moeten worden gemaakt.  
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3 Parkhoven bouwdeel C.  

3.1 Onderdelen ontwikkeling Parkhoven bouwdeel C. 

Het project Parkhoven bouwdeel C. betreft de herbouw van een zorggebouw. De ontwikkeling 

past niet binnen het geldende bestemmingsplan. Om de ontwikkeling planologisch mogelijk te 

maken worden twee planologische procedures gevoerd. De ontwikkeling voorziet in een her-

structurering van een bestaand zorgcomplex. De bestaande bebouwing, bestaande uit circa 

8.000m
2,
 is gesloopt. Daarbij komen ongeveer dezelfde functies terug als die in de huidige si-

tuatie aanwezig zijn. Het nieuwe zorggebouw is beoogd voor de zware zorg en wordt kleiner 

dan het huidige zorggebouw (3.850 m
2
). Per saldo wordt minder bebouwing gerealiseerd (circa 

4.150m
2
) dan in de voorgaande situatie aan bebouwing aanwezig was, de bebouwingsopper-

vlakte neemt af. 

 

Voor het aanbieden van de  zorgzwaartepakketten (ZZP’s) is een overeenkomst met het zorg-

kantoor afgesloten.    

3.2 Ladderplicht 

Ten eerste is de vraag of de Ladder verplicht is voor de beoogde ontwikkeling. De Ladder is, 

zoals uit het voorgaande hoofdstuk bleek, verplicht voor nieuwe stedelijke ontwikkelingen.  

 

Omdat hier sprake is van herstructurering, er dus geen nieuwe functies en bouwwerken worden 

toegevoegd en het oppervlak aan bebouwing niet toeneemt, kunnen we constateren dat er 

geen sprake is van een ‘nieuwe stedelijke ontwikkeling’. Een verdere toets aan de reikwijdte 

van de ladder en het doorlopen van de treden van de ladder is daarom niet aan de orde voor de 

beoogde ontwikkeling.  
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4 Conclusie 

Het doorlopen van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking is verplicht voor nieuwe stedelijke 

ontwikkelingen. Het project Parkhoven betreft de herbouw van een zorggebouw op de bestaan-

de locatie. Er is sprake van herstructurering waarbij geen nieuwe functies en bouwwerken wor-

den toegevoegd. Daarnaast neemt het oppervlak aan bebouwing af. Conclusie is dat  bij het 

onderhavige project geen sprake is van een ‘nieuwe stedelijke ontwikkeling’. Dit betekent dat de 

ladder niet van toepassing is op de beoogde ontwikkeling.  

 



Verleende omgevingsvergunning de bouw van één woongroep, behorende 
bij een zorgcentrum aan de Dorhoutstraat (locatie Parkhove aan Achter de 
Hoven) in Leeuwarden 
 
Van 14 januari 2016 tot en met 25 februari 2016 ligt de verleende omgevingsvergunning 
ex artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder a, onder 3° van de Wabo voor de bouw van 
één woongroep, behorende bij een zorgcentrum aan de Dorhoutstraat in Leeuwarden, 
met bijbehorende stukken ter inzage. 
 
Plangebied  
De nieuwbouw wordt gerealiseerd aan de Dorhoutstraat in Leeuwarden. Dit betreft het 
noordelijke deel van het ‘Parkhoven-terrein’(voorheen Achter de Hoven 268). 
 
Ontwikkeling  
Het plan voorziet in de bouw van één woongroep, deel uitmakend van een zorgcentrum. De 
nieuwbouw is grotendeels één bouwlaag hoog met een opbouw in twee bouwlagen. Deze 
opbouw is bestemd voor opslag en technische installaties. Op de verdieping wordt geen 
doorzichtig glas aangebracht. 
 
Inzage  
De 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 websites: 
o www.ruimtelijkeplannen.nl/web-

roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0080.05003OGV03-VG01  
o www.leeuwarden.nl/ruimtelijke-plannen  

 
Beroep  
Bent u het niet eens met deze verleende omgevingsvergunning? Dan kunt u beroep instellen 
bij de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD 
Groningen. U kunt alleen beroep instellen: 
 Van 15 januari 2016 tot en met 25 februari 2016 
 als u belanghebbende bent en een zienswijze tegen de ontwerp-omgevingsvergunning hebt 

ingediend 
 als u belanghebbende bent en aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest tijdig 

zienswijzen bij het college in te dienen 
 
Voorlopige voorziening 
Hebt u beroep ingesteld, dan kunt u tijdens de beroepstermijn een verzoek om voorlopige 
voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, 
Postbus 150, 9700AD Groningen. Dit kan alleen in spoedeisende zaken.  
Het besluit treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Als binnen de 
beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in 
werking voordat op dat verzoek is beslist. 
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