
 

 

Ruimtelijke onderbouwing voor woningbouw hoek Gruttostraat en Kievitsstraat Grou 
 

 
INLEIDING 
 
Elkien is bezig met een herstructurering van zijn woningvoorraad in Grou. Onderdeel hiervan is de 
nieuwbouw van 15 seniorenwoningen op de hoek van de Gruttostraat en Kievitsstraat. Dit perceel 
ligt momenteel grotendeels braak. De rijwoningen aan de Gruttostraat (2 x 6) zijn in 2014 
afgebroken. Aan de Tureluustraat waren tot voor kort tijdelijk woonunits voor het naastgelegen 
verzorgingshuis gesitueerd. De nieuwbouw is op onderdelen niet passend binnen het geldende 
bestemmingsplan “Grou”. Om planologische medewerking te kunnen verlenen kan de uitgebreide 
procedure op grond van artikel 2.12 lid 1 onder a onder 3° van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo)  worden toegepast. In het kader van deze procedure is deze ruimtelijke 
onderbouwing opgesteld.  
 
LIGGING PLANGEBIED 

 
Het plangebied ligt midden in Grou ten zuidwesten van het centrum en aan de westzijde van  het 
Wilheminapark   

 
Afbeelding 1: plangebied ligging in Grou 
 
Het plangebied wordt begrenst door de Kievitsstraat (noordzijde), het bestaande gebouw van een 
advocatenkantoor, de Tureluurstraat (oostzijde), de bestaande bebouwing van Friesmastate 
(zuidzijde) en de Gruttostraat (westzijde). 



 

 

 
 
BESCHRIJVING VAN HET PROJECT 
 
Op deze locatie waren voorheen aan de Gruttostraat 12 eengezinshuizen in twee rijen van 6 
gesitueerd en aan de Kievitsstraat een post van de brandweer. Aan de Tureluurstraat was tot voor 
kort een tijdelijke woonlocatie voor ouderen gevestigd. Het perceel ligt nu volledig braak. In de 
nieuwe situatie wordt voorzien in 15 seniorenwoningen die zo zijn gesitueerd dat op deze locatie 
een hofje ontstaat. De woningen worden ontwikkeld door woningbouwvereniging Elkien en zijn 
bedoeld voor de verhuur. Er wordt een rij van 7 woningen opgericht met de voorzijde gericht op de 
Gruttostraat, een rij van vier gericht op de Kievitsstraat en een rij van vier gericht op de 
Tureluurstraat. Aan de achterzijde van deze woningen ontstaat een hofje. Parkeren vindt plaats aan 
de voorzijde van de woningen door middel van langsparkeren aan de Gruttostraat en Kievitsstraat 
en dwarsparkeren aan de Tureluurstraat.      



 

 

 
Afbeelding 2: situering nieuwbouw 

 
De woningen bestaan uit één laag met kap. De goothoogte van de woningen is 3 meter en de 
nokhoogte 9 meter. De woningen hebben een diepte van ongeveer 10 meter en een breedte van 
ongeveer 5,5 meter. Aan de achterzijde is een aanbouw en de bergingen worden gesitueerd aan de 
kopse kanten van de woningen. Het hofje is bedoeld voor gemeenschappelijk gebruik en er wordt 
een privé gedeelte bij de woningen gesitueerd, afgescheiden door een haag.   
  

 
 
Afbeelding 3: impressie gebouwen   



 

 

BESCHRIJVING VAN DE GELDENDE PLANOLOGISCH-JURIDISCHE SITUATIE 
 
De nieuwbouw van woningen past deels niet binnen het bestemmingsplan “Grou”. Een aantal 
woningen worden deels op de bestemming “Tuin”, “Verkeer” en “Groen”  gerealiseerd, waar het 
niet is toegestaan woningen te realiseren. De nieuwbouw van 6 woningen binnen het bouwvlak 
woningen zijn planologisch wel toegestaan.  
 

 
 
Voor de overige 9 woningen dient een afwijkingsprocedure te worden gevolgd. Het bestemmingsplan 
kent geen afwijkingsmogelijkheid en er kan geen medewerking worden verleend met toepassing van  
artikel 2.12 lid 1 onder a onder 2° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) jo. 
artikel 4 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Dat betekent dat alleen medewerking 
aan de aanvraag omgevingsvergunning kan worden verleend door middel van een uitgebreide 
procedure; de zgn. ‘buitenplanse grote afwijking’ waar een ruimtelijke onderbouwing onderdeel 
van uit maakt (artikel 2.12 lid 1 onder a onder 3° Wabo).  
 
Het project valt onder de projectenlijst zoals door de raad vastgesteld, waarvoor geen verklaring 
van geen bedenkingen is vereist. In de lijst is opgenomen dat geen verklaring van geen bedenkingen 
is benodigd is voor nieuwbouw van woningen als de bebouwing plaats vindt binnen een bestaande 
kern, de oppervlakte (strijdig met het bestemmingsplan) minder dan 1500 m2 bedraagt, het 
bouwplan in overeenstemming is met een gemeentelijk woonplan en de maximale maten, 
afmetingen en percentages van de bouwregels van het bestemmingsplan in acht worden genomen.   
De nieuwbouw vindt plaats binnen de kern Grou. De nieuwbouw betreft 15 woningen waarbij de 
nieuwbouw van 6 woningen aan de Gruttostraat past binnen het geldende bestemmingsplan. De 
overige woningen passen niet binnen de voorschriften van het geldende bestemmingsplan. De 
oppervlakte van de nieuwbouw welke niet passend is binnen het bestemmingsplan bedraagt 
ongeveer 1300 m2. Het betreft een herstructurering van de woningbouwvereniging welke in 
overeenstemming is met de gemeentelijke woonvisie. De goothoogte mag niet meer bedragen dan 6 
meter op grond van de bouwregels in het bestemmingsplan. De goothoogte van de nieuwbouw 
bedraagt maximaal 3 meter en voldoet aan de maatvoering van het geldende bestemmingsplan. 
 
TOETSING AAN DE RUIMTELIJKE EN FUNCTIONELE STRUCTUUR 
 
Beleid  



 

 

 
• Provinciaal beleid / Verordening Romte 2014 

Op 25 juni 2014 hebben Provinciale Staten de Verordening Romte Fryslan vastgesteld. De 
verordening stelt regels die ervoor moeten zorgen dat de provinciale ruimtelijke belangen 
doorwerken in de gemeentelijke ruimtelijke plannen. 
Uitgangspunt is dat het leeuwendeel van de nieuwbouw van woningen plaats dient te vinden 
binnen het bestaand stedelijk gebied. Het plangebied maakt deel uit van het bestaand stedelijk 
gebied. De ontwikkeling van de woningen is daarom in overeenstemming met de provinciale 
verordening. 

 
• Gemeentelijk beleid / Woonbeleid 

De gemeente Leeuwarden heeft nog een omvangrijke opgave ten aanzien van woningbouw. Door 
het rijk en provincie wordt geprognotiseerd dat bevolkings- en huishoudensgroei in de gemeente 
Leeuwarden nog minstens drie decennia aanhoudt. Dit betekent dat de gemeente moet voorzien 
in voldoende en passende woningbouwlocaties. Een en ander is onder andere door de provincie 
in haar “Notitie Regionale Woningbouwafspraken” en door de gemeente Leeuwarden in haar 
woonplan “Eltsenien syn hus” (2008) en de “Nota Wonen 2012” vastgelegd. 
Het gemeentelijk woonbeleid is in 2015 geactualiseerd en is vervat in het document 
“Afwegingskader Woningbouw Gemeente Leeuwarden”. De gemeente ziet de komende decennia 
een bevolkingsgroei voor de gemeente. Deze groei is voornamelijk te verwachten in het stedelijk 
gebied. Gekozen wordt voor een flexibel sturingsinstrument dat ruimte biedt om in te spelen op 
nieuwe ontwikkelingen. Dit biedt marktpartijen ruimte om nieuwe initiatieven te ontwikkelen. 
De locatie ligt in het midden van de dorp naast een wooncomplex van Noorderbreedte waar zorg 
aan ouderen wordt gefaciliteerd. Daarmee leent de locatie zich voor de beoogde doelgroep. Ook 
is, met het ouder worden van de bevolking, vraag naar grondgebonden huurwoningen voor deze 
doelgroep. De woningen zijn zo gesitueerd dat er als het ware een hofje ontstaat wat zorgt voor 
geborgenheid en een gevoel van veiligheid. De verruiming van de woonfunctie ten behoeve van 
een goede invulling levert vanuit het woonbeleid dan ook geen bezwaren op. Het plan past 
binnen de gestelde kaders. 

 
 
Stedenbouw 
Het plangebied is beschikbaar voor herontwikkeling met woningbouw. De voorliggende plannen 
vormen in stedenbouwkundige zin een passende invulling. 
 
Het plan voorziet in 15 senioren woningen die zo zijn gesitueerd dat op deze locatie een hofje 
ontstaat. Dit hofje is semi openbaar toegankelijk en blijft in eigendom van Elkien. De woningen aan 
de Gruttostraat zijn zo gesitueerd dat aan de voorzijde in het openbaar gebied bomen worden 
aangebracht. Hierdoor ontstaat er een groene en veel zachtere woonomgeving wat de ruimtelijke 
kwaliteit ten goede komt.  
  
Het plangebied is gelegen tussen de bestaande wegen Gruttostraat, Kievitsstraat en Tureluurstraat 
en daardoor zeer goed ontsloten. Het parkeren vindt plaats op gronden die in eigendom zijn van 
Elkien maar na realisatie zullen worden overgedragen aan de gemeente en dus in het openbaar 
gebied komen te liggen. Dit is de gangbare wijze in de wijk.  
 
Architectuur 
Voor de welstandstoets gelden de welstandscriteria van de categorie: “Woonwijken gebouwd na 
1950” uit de gemeentelijke Welstandsnota. De welstandscommissie Hûs en Hiem heeft de 
bouwplannen beoordeeld. Het bouwplan voldoet aan de redelijke eisen van welstand.  
 
Parkeren 
Op basis van onze nota parkeernormen wordt dit deel van Grou behoord dit gebied tot de categorie 
‘rest bebouwde kom’. De parkeernorm voor een woning met een grondoppervlakte tussen de 80m2 
en 120 m2 is in dit gebied 1,6 per woning. Parkeernorm is in dit geval: 15 woningen x 1,6 
parkeerplaats = totaal 24 parkeerplaatsen. Langs de Gruttostraat worden 10 langsparkeerplaatsen 
gerealiseerd en langs de Kievitsstraat 4. Aan de Tureluurstraat worden in totaal 10 
dwarsparkeerplaatsen gerealiseerd. Daarmee voldoet het plan aan de parkeernormen.  
   
TOETSING AAN DE OMGEVINGSASPECTEN 



 

 

 
Milieuzonering 
Ten behoeve van de milieuzonering rond bedrijven, is door de VNG het systeem ‘Bedrijven en 
milieuzonering’ ontwikkeld, in de vorm van een bedrijvenlijst waarin de bedrijven zijn 
gecategoriseerd op hun milieueffecten. Naarmate de milieuhinder toeneemt, loopt de milieu-
indeling op van 1 t/m 6. In de directe omgeving is geen sprake van bedrijven die milieuhinder 
veroorzaken. Ook de voorgestane ontwikkeling leidt niet tot milieuhinder voor omliggende functies.  
 
Geluid 
wegverkeerslawaai 
In de Wet geluidhinder (Wgh) is vastgesteld dat, indien in het plangebied geluidgevoelige functies 
(zoals woningen) zijn voorzien binnen de invloedssfeer van wegverkeerslawaai, uitgezocht moet 
worden of voldaan kan worden aan de voorkeurgrenswaarde zoals deze is opgenomen in de Wet 
geluidhinder. Het plangebied is gelegen in een 30 km gebied met een lage 
verkeersintensiteit.(maximaal 500 mvt/etmaal) De kortste afstand van de woningen op de wegen 
bedraagt circa acht meter. Ook in het kader van een goede ruimtelijke ordening  wordt voldaan aan 
de voorkeursgrenswaarde van 48 dB (incl aftrek). Geluid is geen beperkende factor. 
 
Luchtkwaliteit  
De Wet milieubeheer (Wm) voorziet onder meer in een gebiedsgerichte aanpak van de 
luchtkwaliteit via het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). 
Luchtkwaliteitseisen vormen onder de Wm geen belemmering voor ruimtelijke ontwikkelingen als 
een van onderstaande situaties van toepassing is: 
• er is geen sprake  van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde; 
• een project (al dan niet per saldo) leidt niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit; 
• een project is opgenomen in een regionaal programma van maatregelen of in het NSL; 
• een project draagt ‘niet in betekenende mate’ bij aan de luchtverontreiniging. 
De aanvraag voorziet in de nieuwbouw van 15 woningen. Een project wordt aangemerkt als ‘Niet In 
Betekenende Mate’ voor woningen bij maximaal 1.500 woningen bij één ontsluitingsweg en op 
maximaal 3.000 woningen bij twee ontsluitingswegen. Op grond hiervan kan dit project worden 
aangemerkt als ‘Niet In Betekende Mate’. Luchtkwaliteit is derhalve geen beperkende factor. 
 
Externe veiligheid 
Externe veiligheid gaat om het beperken van de kans op en het effect van een ernstig 
ongeval voor de omgeving door: 
• het gebruik, de opslag en productie van gevaarlijke stoffen (inrichtingen); 
• het transport van gevaarlijke stoffen (buisleidingen, wegen, waterwegen en spoorwegen); 
• het gebruik van luchthavens. 
 
Het externe veiligheidsbeleid richt zich op het beperken van de risico’s voor de burger door 
voornoemde activiteiten. 
Het plangebied ligt niet binnen enige veiligheidscontour op basis van de Risicokaart. Externe 
veiligheid is derhalve geen beletsel voor de realisatie van dit project. 
 
Archeologie 
Met het verdrag van Malta en als gevolg daarvan het sinds 2017 in de wet vastgelegde 
archeologische bestel, is het rijksbeleid erop gericht om het archeologisch erfgoed te behouden in 
de bodem. In de bestemmingsplannen en ruimtelijke onderbouwingen moet een 
archeologieparagraaf worden opgenomen. De archeologische (verwachtings)waarde en vindplaatsen 
moeten in beeld worden gebracht. Voor gebieden met een archeologische verwachtingswaarde geldt 
een archeologische onderzoeksplicht.  
 
• Archeologische Waardekaart Leeuwarden 

De gemeente heeft met de beleidsnota Archeologische Monumentenzorg Leeuwarden 2018 haar 
archeologische koers vastgesteld en uitgezet. De archeologische waardekaart maakt hier deel 
van uit. Het plangebied ligt in een zone met een lage tot geen archeologische 
verwachtingswaarde en is daarom vrijgegeven. Vanuit archeologisch oogpunt bestaat geen 
bezwaar tegen de benodigde bodemingrepen. 

 



 

 

Cultuurhistorie en karakteristieke panden 
Met ingang van 1 januari 2012 is het gewijzigde Besluit ruimtelijke ordening (Bro) in werking 
getreden. Het voorstel tot wijziging is een uitvloeisel van de Beleidsbrief Modernisering 
Monumentenzorg (MoMo) uit 2009. Bij het opstellen van ruimtelijke plannen moet een beschrijving 
worden opgenomen van de wijze waarop met de in het gebied aanwezige cultuurhistorische 
waarden en in de grond aanwezige of te verwachten monumenten rekening is gehouden. 
De nieuwbouw vind plaats op een braakliggend terrein in een wijk waar vooral huizen uit de jaren 
‘50/begin ’60 van de vorige eeuw staan. De woningen en structuur van de wijk hebben geen hoge 
kwaliteit noch vormen ze een bijzonder representatieve  weergave van de stedenbouwkundige 
principes uit die periode. Toevoegen van de beoogde nieuwe bebouwing verstoort de wijk als geheel 
niet. In het plangebied zijn geen cultuurhistorische waarden aanwezig. 
 
Waterparagraaf 
In de toelichting op ruimtelijke plannen dient een waterparagraaf te worden opgenomen van de 
wijze waarop rekening is gehouden met de gevolgen van het plan voor de waterhuishoudkundige 
situatie. In de zogenaamde waterparagraaf dient uiteengezet te worden of en in welke mate het 
plan in kwestie gevolgen heeft voor de waterhuishouding, dat wil zeggen het grondwater en het 
oppervlaktewater. Het is de schriftelijke weerslag van de zogenaamde watertoets.   
 
Voor het is plan een watertoets doorlopen. Op 20 februari 2019 is een wateradvies van het 
Wetterskip ontvangen (zie bijlage 1). Hieruit is gebleken dat de korte procedure van toepassing is. 
Het plan heeft een beperkte invloed op de wateraspecten die van belang kunnen zijn bij ruimtelijke 
plannen. Dit betekent dat de beperkte invloed van het plan kan worden opgevangen met standaard 
maatregelen die vermeld staan in de leidraad watertoets. 
 
Bodem 
Uitgangspunt ten aanzien van de bodemkwaliteit is dat deze bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen 
zodanig goed moet zijn dat er geen risico’s voor de volksgezondheid bestaan bij het gebruik van het 
plangebied voor wonen of een andere functie.  
In het plangebied is een vooronderzoek conform NEN 5725 uitgevoerd door Grondslag (project 
30183, Historisch vooronderzoek Gruttostraat te Grou, 21 december 2018) (bijlage 2). In dit 
vooronderzoek is gekeken naar de (mogelijke) aanwezigheid van verontreinigingen in bodem en naar 
de (mogelijke) verontreiniging met asbest in bodem. Tijdens dit onderzoek zijn puinsporen 
aangetroffen. Dit kan duiden op een verontreiniging met zware metalen en/of PAK. Vanwege de 
relatieve summiere bekende gegevens van de bodem binnen de huidige onderzoekslocatie is daarom  
geadviseerd om voorafgaand aan de bouwactiviteiten een verkennend bodemonderzoek te laten 
uitvoeren conform de NEN 5740, waarbij wordt aangeraden om extra aandacht te besteden aan de 
aanwezigheid van de slootdempingen binnen het perceel. Gezien de aanwezigheid van bouw- en 
sloopafval, de bouwperiode van de gesloopte woningen en de aangetoonde sporadische bijmenging 
aan puinresten in de bovengrond, kan niet met zekerheid worden gesteld dat de locatie 
asbestonverdacht is. Daarom wordt geadviseerd om het bovengenoemde verkennende 
bodemonderzoek te combineren met een asbestonderzoek conform de NEN 5707. 
 
Dit onderzoek is ook uitgevoerd door Grondslag (Project 30183, verkennend bodem en 
asbestonderzoek Gruttostraat te Grou, 22 februari 2019) (bijlage 3) . Daarbij is de milieuhygiënische 
kwaliteit van de bodem ter plaatse van de onderzoekslocatie vastgelegd. Behalve de chemische 
kwaliteit is tevens de aanwezigheid van asbest in de bodem onderzocht. 
Geconcludeerd wordt dat voor de chemische kwaliteit de gestelde hypothese dat lichte verhogingen 
kunnen worden verwacht is bevestigd. Er zijn zowel in de grond als in het grondwater lichte 
verhogingen aangetoond. Er is echter geen aanleiding tot het uitvoeren van een aanvullend 
onderzoek. 
Voor asbest is de gestelde hypothese dat de onderzoekslocatie heterogeen verdacht is op het 
voorkomen van asbest, niet bevestigd. Er is zowel visueel als analytisch geen asbest aangetoond. 
De onderzoeksresultaten vormen dan ook geen belemmeringen voor de beoogde woonbestemming. 
Het aspect bodem levert geen beperkingen op.  
 
Ecologie 
Met de afwijking dient rekening te worden gehouden met het beleid en de wetgeving ten aanzien 
van de natuurbescherming. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen gebiedsbescherming en 
soortenbescherming. Uitgangspunt is dat met beide geen strijdigheid ontstaat.  



 

 

 
Door Ecoreest is een Quickscan Wet natuurbescherming uitgevoerd (Locatie onderzoek Gruttostraat 
te Grou, Projectnummer182637, 18 december 2018) (bijlage 4). Doel van de quickscan is een beeld 
te krijgen van de aanwezige habitats en de voorkomende beschermde dier- en plantensoorten ter 
plaatse van de onderzoekslocatie. 
 
• Gebiedsbescherming 
De onderzoekslocatie is gelegen ten zuidwesten van het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied Alde 
Feanen. De afstand tussen de onderzoekslocatie en dit Natura 2000-gebied bedraagt circa drie en 
een halve kilometer. Gelet op de afstand tot het gebied, de kernopgave van het gebied en de aard 
van de geplande ingreep is er geen onderzoek in het kader van gebiedsbescherming binnen de Wet 
natuurbescherming uitgevoerd.  
Daarnaast is de locatie gelegen buiten het Natuurnetwerk Nederland. Daar er geen sprake is van 
aantasting van wezenlijke waarden en kenmerken van het NNN is verder onderzoek naar invloeden 
op het NNN niet van toepassing. 
• Soortenbescherming 
Binnen de onderzoekslocatie zijn geen jaarrond beschermde nesten van vogels als beschreven in de 
Wet natuurbescherming aangetroffen. Daarnaast zijn er geen beschermde soorten of potentiële nest 
– of verblijfplaatsen voor beschermde soorten aangetroffen. Deze worden gelet op het ontbreken 
van geschikt habitat ook niet verwacht. 
De overige te verwachten diersoorten zijn aangemerkt als vrijgestelde soorten waarvoor in het 
kader van bestendig beheer, bestendig gebruik, onderhoud aan infrastructuur of ruimtelijke 
ontwikkelingen een vrijstelling geldt. Dit houdt in dat in het kader van de Wet natuurbescherming 
geen ontheffing noodzakelijk is voor het uitvoeren van de voorgenomen werkzaamheden. Daarnaast 
worden populaties van bovengenoemde soorten niet in gevaar gebracht. Het zal voornamelijk gaan 
om verstoring van individuen. 
Binnen de onderzoekslocatie kunnen algemene vogelsoorten tot broeden komen. Alle in gebruik 
zijnde vogelnesten zijn beschermd. Voor het broedseizoen wordt geen standaard periode 
gehanteerd, van belang is of er een broedgeval aanwezig is. Globaal loopt het broedseizoen van 
vogels van 1 maart tot 1 september. Dit is afhankelijk van de soort en van de klimatologische 
omstandigheden. 
 
Conclusie 
Uit de quickscan blijkt dat het kan worden uitgesloten dat er nestplaatsen en / of verblijfplaatsen 
van beschermde soorten aanwezig zijn binnen de onderzoekslocatie. Nader onderzoek naar 
mogelijke nest- en / of verblijfplaatsen is daarom niet nodig. Wel wordt opgemerkt dat de locatie in 
het broedseizoen geschikt is als broedlocatie voor diverse (niet jaarrond beschermde) vogelsoorten. 
Alle in gebruik zijnde nesten zijn beschermd. Indien er geen werkzaamheden plaatsvinden binnen 
het broedseizoen wordt er geen overtreding van de Wet natuurbescherming verwacht wat betreft 
nestlocaties voor vogels. Indien de werkzaamheden binnen het broedseizoen plaatsvinden moet 
voorafgaand hieraan de locatie worden vrijgegeven door een ervaren ecoloog. Indien bij de controle 
in gebruik zijnde nesten van vogels, of in aanbouw zijnde nesten worden aangetroffen moeten de 
werkzaamheden worden uitgesteld tot het nest niet meer in gebruik is. 
De zorgplicht blijft te allen tijde gelden. Deze zorgplicht houdt in dat nadelige gevolgen voor flora 
en fauna zoveel mogelijk moeten worden voorkomen. Deze zorg geldt voor alle individuen van in 
Nederland voorkomende soorten planten en dieren, ongeacht of deze soort beschermd is en 
ongeacht of ontheffing of vrijstelling is verleend. 
Rekening houdende met bovenstaande wordt geconcludeerd dat de natuurwaarden geen 
beperkingen opleveren voor het uitvoeren van het plan.  
 
Groen 

• Groenbeleidsplan 
Op 18 april 2016 is het Groenbeleidsplan vastgesteld door de gemeenteraad. De gemeente 
Leeuwarden wil een ‘groene’ gemeente zijn. In de stad, de dorpen en het buitengebied wordt 
een aantrekkelijk woon- en leefmilieu voorgestaan, waarin het groen een belangrijke rol speelt. 
Daarbij wordt gestreefd naar hoogwaardig groen op belangrijke plekken, meer groen waar het 
kan, meer biodiversiteit en aandacht voor eetbaar groen. In het beleidsdocument worden 
voorzetten gedaan voor verbetering van de groenstructuur en het realiseren van ontbrekende 
schakels. Het plangebied is niet gelegen in een bestaande groenstructuur. Bij de inrichting van 
het perceel zal aandacht worden besteed aan een goede groene invulling. 



 

 

 
• Monumentale- en waardevolle bomen 

In juni 2008 is de “Beleidsregel monumentale en waardevolle bomen” vastgesteld. De ongeveer 
1400 monumentale en waardevolle bomen zijn beschermd en er geldt een aparte 
“kapvergunningprocedure” voor. Binnen het plangebied zijn geen monumentale of waardevolle 
bomen aanwezig. 

 
 
Plan-Mer / Mer-beoordelingsplicht 
Een m.e.r.-beoordeling is een toets van het bevoegd gezag om te bepalen of er bij een 
voorgenomen activiteit, die genoemd staat in onderdeel D van het Besluit m.e.r., mogelijke 
belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen optreden.  
 
In bijlage D van het Besluit m.e.r. (11.2) is de aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk 
ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen opgenomen. 
Als drempelwaarde voor een mer-beoordeling is voor de nieuwbouw van woningen een aantal van 
2000 woningen opgenomen. De voorgestane ontwikkeling bestaat uit de nieuwbouw van 42 
woningen. De ontwikkeling die het bouwplan mogelijk maakt blijft dus ruim onder de 
drempelwaarden en is daarmee niet rechtstreeks planmer-, projectmer of mer-beoordelingsplichtig. 
 
Sinds 7 juli 2017 is een aanpassing van het Besluit m.e.r. in werking getreden. Hierin is geregeld dat 
ook voor projecten die zijn opgenomen in onderdeel D, maar beneden de drempelwaarden vallen, 
een besluit moet worden genomen of een MER nodig is. In dat kader wordt afgewogen of het plan – 
ondanks dat het ruim onder de drempelwaarde blijft - mogelijk toch belangrijke negatieve 
milieueffecten heeft. Dit is een “vormvrije” mer-beoordeling.  
 
In overeenstemming met artikel 7.16 van de Wet milieubeheer is een aanmeldingsnotitie voor 
m.e.r.-beoordeling opgesteld. Deze notitie bevat de informatie op basis waarvan het bevoegd gezag 
moet besluiten of er sprake is van "belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu", die het 
doorlopen van de m.e.r.-procedure wenselijk/noodzakelijk maken. 
 
Op grond van de aanmeldnotitie is geconcludeerd dat het voornemen niet leidt tot significante 
nadelige gevolgen voor het milieu zoals bedoeld in artikel 7.17 Wet milieubeheer. Er is daarom geen 
aanleiding om een m.e.r.-procedure te doorlopen, omdat dit geen additionele informatie verschaft 
inzake het beoordelen van de milieueffecten. De initiatiefnemer is hiervan op de hoogte gebracht. 
De aanmeldnotitie is opgenomen als bijlage 5. 
 
Ladder voor duurzame verstedelijking 
In het besluit ruimtelijke ordening (Bro) is de verplichting opgenomen om in het geval van een 
nieuwe stedelijke ontwikkeling in de toelichting een onderbouwing op te nemen van nut en 
noodzaak van de nieuwe stedelijke ruimtevraag en de ruimtelijke inpassing. Hierbij wordt uitgegaan 
van de “ladder voor duurzame verstedelijking”. 
 
De “stappen van de ladder” worden in artikel 3.1.6 lid 2 Bro als volgt omschreven: 
De toelichting bij een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, 
bevat een beschrijving van de behoefte aan die ontwikkeling, en, indien het bestemmingsplan die 
ontwikkeling mogelijk maakt buiten het bestaand stedelijk gebied, een motivering waarom niet 
binnen het bestaand stedelijk gebied in die behoefte kan worden voorzien. Op grond van artikel 
5.20 Bor is artikel 3.1.6 Bro eveneens van toepassing voor een omgevingsvergunning die wordt 
verleend met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3°van de Wabo. 
 
De ladder voor duurzame verstedelijking is ingericht voor een zorgvuldige afweging en transparante 
besluitvorming bij alle ruimtelijke en infrastructurele besluiten waardoor de ruimte in stedelijke 
gebieden optimaal benut wordt.  
 
Uit jurisprudentie blijkt dat 'in beginsel' sprake is van een nieuwe stedelijke ontwikkeling als er 
meer dan 11 woningen gerealiseerd worden. Omdat op grond van het geldende bestemmingsplan 
het binnen het plangebied is toegestaan 6 woningen te realiseren, worden er door medewerking aan 
dit plan worden dus 9 nieuwe woningen toegevoegd. De ladder voor duurzame verstedelijking is niet 
van toepassing.   



 

 

 
UITVOERBAARHEID 
 
Maatschappelijke uitvoerbaarheid  
Initiatiefnemer heeft de directe omwonenden en omliggende buurt geïnformeerd over de plannen 
door middel van een informatie avond. Het verslag van de bijeenkomst is opgenomen in bijlage 6. 
 
De aanvragen omgevingsvergunningen doorlopen de in de Wabo voorgeschreven procedure. Dit 
betekent dat de aanvragen gedurende zes weken ter inzage liggen voor zienswijzen. Tijdens deze 
periode bestaat voor een ieder de mogelijkheid voor het indienen van zienswijzen. Aan de hand van 
de ingekomen zienswijzen kunnen de plannen eventueel worden aangepast. De indieners van de 
zienswijzen worden hiervan op de hoogte gehouden. Tegen de omgevingsvergunning is beroep 
mogelijk bij de rechtbank en hoger beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van 
State. 
 
Economische uitvoerbaarheid 
De kosten worden gedekt uit de leges. De eventuele planschade wordt betaald door de 
initiatiefnemer. Voorts wordt het project volledig gefinancierd door de initiatiefnemer en er is geen 
aanleiding om te veronderstellen dat deze niet over voldoende financiële middelen beschikt om dit 
project te realiseren. Met de aanvrager wordt een exploitatie-overeenkomst gesloten. 
 

Conclusie 
Het te realiseren project past goed in de ruimtelijke structuur van de omgeving en past in het 
ruimtelijk beleid van de gemeente Leeuwarden. Nu er ook voor het overige geen redenen zijn 
waarom niet kan worden meegewerkt is de afwijking van het bestemmingsplan aanvaardbaar. Om 
deze redenen kan worden meegewerkt aan dit verzoek door af te wijken van het geldende 
bestemmingsplan.  
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WATERTOETS 

 



datum 20-2-2019

dossiercode   20190220-2-19925

Project: woningbouw hoek Gruttostraat en Kievitsstraat
Gemeente: Leeuwarden
Aanvrager: Harry ter Beeke
Organisatie: gemeente Leeuwarden

Geachte heer/mevrouw Harry ter Beeke,

Voor het plan woningbouw hoek Gruttostraat en Kievitsstraat heeft u een watertoets aangevraagd waaruit blijkt dat de normale
watertoetsprocedure van toepassing is. Dit houdt in dat de aanwezige wateraspecten van invloed zijn op het plan.

Werkwijze watertoetsprocedure 2018
Vanaf 2018 worden alle aanvragen uit de digitale watertoets digitaal afgehandeld. Dit betekent dat Wetterskip Fryslân voor de normale
procedure standaard geen wateradvies meer op stelt maar verwijst naar de uitgangsnotitie.

Waterparagraaf
Deze uitgangsnotitie geeft u handvatten om de uitkomsten en aandachtspunten van de watertoetsaanvraag mee te nemen in het opstellen van
het ruimtelijke plan of besluit. Het is de bedoeling dat u op basis van dit document het plan uitwerkt. Uit de waterparagraaf moet duidelijk
blijken wat voor wateraspecten van toepassing zijn en hoe u hier in het plan rekening mee houdt. Indien nodig verzoeken wij u om de
wateraspecten te borgen op de Verbeelding en in de Regels van het plan.

Ruimtelijke plannen hebben soms een lange doorlooptijd. Tegelijkertijd ontstaan er soms veranderende inzichten in het beleid ten aanzien
van de waterketen, waterkeringen en het watersysteem. Om te garanderen dat de juiste uitgangspunten worden toegepast in de planvorming
hanteert het waterschap een uiterste houdbaarheidsdatum van maximaal 1 jaar. Wanneer deze termijn verstreken is kunt u contact opnemen
met het waterschap voor een eventuele verlenging van nogmaals 1 jaar.

Watertoets en wateradvies
De watertoets is een belangrijk instrument bij het klimaatbestendig en waterrobuust inrichten van de ruimte. De watertoets zorgt ervoor dat in
alle ruimtelijke plannen aandacht wordt besteed aan veiligheid, kwaliteit én kwantiteit van water. Als richtlijn bij het beoordelen van
ruimtelijke plannen werkt Wetterskip Fryslân met de Leidraad Watertoets. Hierin staat voor alle wateraspecten uitgangspunten omschreven
waarmee u rekening moet houden en is informatie te vinden over de te nemen maatregelen. De leidraad is de te vinden via deze link: 
www.wetterskipfryslan.nl/vergunningen-wetten-en-regels/online-watertoets-voor-nieuwe-plannen

Wateraspecten en aandachtspunten
Hieronder staan de eventuele wateraspecten die van invloed zijn op het plan en aandachtspunten om mee rekening te houden.

Toename verharding
Door ruimtelijke ontwikkelingen neemt de hoeveelheid verhard oppervlak toe met als gevolg een versnelde afvoer van hemelwater. Het is
nodig om deze versnelde afvoer te compenseren om de waterberging in een gebied in stand te houden. De meest voorkomende manier van
compenseren is het graven van extra oppervlaktewater. Uiteraard is het toepassen van alternatieve maatregelen in het plan ook mogelijk. In
de waterparagraaf, regels en/of plankaart dient duidelijk aan te worden gegeven wat voor maatregelen er worden genomen om de versnelde
afvoer als gevolg van de toename verharding te compenseren. Voor de compensatie van toename verhard oppervlak is onderstaande tabel
van toepassing.

Gebied Stedelijk (>200 m²) Landelijk (>1.500 m²)



Boezem 5% 5%

Polder 10% 10%

Vrij afstromend Maatwerk mogelijk Maatwerk mogelijk

Toelichting tabel
5% heeft alleen betrekking op de Friese boezem;
de algemene regels keur zijn in de onderstaande tabel verwerkt;
maatwerk kan bestaan uit bijvoorbeeld infiltratie of berging van het overtollig hemelwater.

Demping van oppervlaktewater
Voor het dempen van oppervlaktewater is het beleid van Wetterskip Fryslân dat dit voor 100% gecompenseerd moet worden in hetzelfde
peilgebied. Voor de demping heeft u een watervergunning nodig. Voor meer informatie verwijzen we u graag door naar het onderdeel
Waterwet in deze uitgangsnotitie.

Relatie tussen Water en Ruimte
Het veiligheidsbeleid van het waterschap en de ruimtelijke ordening ontmoeten elkaar op verschillende momenten. Dit gebeurt bijvoorbeeld
bij het bestemmen van reserveringszones achter primaire waterkeringen en bij het bestemmen van regionale voormalige zeedijken tot
waterkering in de bestemmingsplannen. Als in bestemmingsplannen nieuwbouw plaatsvindt op locaties boven 'maatgevend boezempeil,
gemiddelde waterstand tijdens maatgevende omstandigheden' die eenmaal per 100 of 300 jaar kunnen optreden, wordt een toename van de
gevolgschade bij een overstroming vanuit de Friese boezem voorkomen. Voor het bepalen van de hoogteligging van het plangebied
verwijzen wij u graag door naar http://www.ahn.nl/index.html

Ruimtelijke adaptatie
Om ook in de toekomst prettig te kunnen wonen, werken en recreëren moeten steden en dorpen ingericht worden met het oog op de
toekomst. Het is belangrijk kansen te benutten om het gebied klimaat robuust in te richten. Zo is het mogelijk om het bebouwd gebied beter
bestand te maken tegen hevige regenbuien, periodes van droogte en hitte en de gevolgen van een mogelijke overstroming. Voor veel
maatregelen geldt bovendien dat ze kosteneffectief zijn, als ze maar in een vroeg stadium in het planvormingsproces worden meegenomen.
Meer informatie hierover kunt u vinden op de Friese klimaatatlas, www.frieseklimaatatlas.nl

Convenant Erfafspoeling, agrarische bedrijven
Vanaf het erf mogen geen verontreinigende stoffen in het oppervlaktewater terecht komen. Door mest en perssappen uit de voeropslagen kan
verontreiniging worden veroorzaakt als deze naar de bodem of het oppervlaktewater (af)stromen. Per 1 januari 2018 is de Maatlat Schoon Erf
van kracht (www.maatlatschoonerf.nl). De maatlat is opgenomen in de MIA/Vamil regeling. Ook door afstromend regenwater dat in contact
is geweest met een niet bezemschoon erf en een niet bezemschone voeropslag kan het oppervlaktewater verontreinigd worden. De
initiatiefnemer dient deze erfafspoeling te allen tijde te voorkomen door bepaalde maatregelen te nemen. Voor informatie en advies over
erfinrichting kunt u contact opnemen met cluster Handhaving van Wetterskip Fryslân.

Informatie waterobjecten
Voor meer informatie over bijvoorbeeld de ligging en de beheer- en onderhoudsstatus van waterobjecten in het plangebied verwijzen wij u
door naar leggerkaart op onze website: www.wetterskipfryslan.nl/kaarten/leggerkaart

Beleid Wetterskip Fryslân
En wat doen we morgen met water? In het Waterbeheerplan 2016 2021 beschrijft Wetterskip Fryslân de doelen voor de komende jaren, voor
meer informatie zie onze website  www.wetterskipfryslan.nl/waterbeheerplan-2016-2021

Waterwet
Voor bepaalde werkzaamheden bij water of dijken heeft u een watervergunning nodig. Soms is het doen van een melding voldoende. Een
watervergunning aanvragen is dan niet nodig. U kunt eerst checken wat u nodig heeft. 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.

Afronding watertoetsprocedure
In de besluitvormingsfase, ten tijde van het toesturen van het voorontwerp bestemmingsplan of ontwerp omgevingsvergunning, controleert
Wetterskip Fryslân of de waterbelangen voldoende zijn meegenomen en geborgd in het ruimtelijke plan of besluit.

Vragen
Mocht u nog vragen hebben over de uitgangspunten notitie of graag in gesprek gaan over de uitwerking van de waterbelangen in het plan dan
gaan wij graag met u in gesprek. Wetterskip Fryslân denkt graag met u mee! U kunt contact met ons opnemen via de onderstaande
contactgegevens.

Privacyverklaring
Wetterskip Fryslân verwerkt uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en kadastrale gegevens om uw aanvraag te behandelen. De



grondslag van de verwerking van deze gegevens zijn taken in het algemeen belang die in het Besluit Ruimtelijke Ordening aan het
waterschap zijn opgedragen. Wij hebben gegevens van u ontvangen en verdere gegevens zullen wij opvragen uit het kadaster en ons
geografische informatie systeem. Uw gegevens worden 10 jaar na afronding van uw aanvraag gewist. U heeft recht op inzage, een kopie,
rectificatie, wissing, beperking, bezwaar en het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Een verzoek daartoe kunt u doen
via privacy@wetterskipfryslan.nl. Nadere informatie over de verwerking van uw gegevens en uw rechten vindt u op 
https://www.wetterskipfryslan.nl/over-de-site/privacyverklaring

Met vriendelijke groet,

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

www.dewatertoets.nl
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VOORONDERZOEK BODEM 

 



Vestiging Kamerik

Nijverheidsweg 7

3471 GZ Kamerik 

t 0348 402103

Vestiging Heerhugowaard

Galileistraat 69

1704 SE Heerhugowaard

t 072 5729457

Vestiging Steenwijk

Oevers 16

8331 VC Steenwijk

t 0521 521924 

www.grondslag.nl

bodemonderzoek | saneringsbegeleiding | partijkeuringen | waterbodemonderzoek | arbo/veiligheid | wegenbouwadvies
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1 INLEIDING EN DOEL

Door Fijn Wonen is namens Van Wijnen aan Grondslag BV opdracht verleend voor het 

uitvoeren van een vooronderzoek met betrekking tot de locatie Gruttostraat te Grou.

In verband met de aanvraag van een omgevingsvergunning (bouw) is een vooronderzoek 

conform NEN 5725 gewenst. Tijdens een vooronderzoek wordt gekeken naar de (mogelijke) 

aanwezigheid van verontreinigingen in bodem en naar de (mogelijke) verontreiniging met 

asbest in bodem. 

Het onderzoek heeft tot doel na te gaan in hoeverre activiteiten in het verleden mogelijk ter 

plaatse verontreiniging van grond en/of grondwater kunnen hebben veroorzaakt. Hierbij wordt 

een inschatting gemaakt van de aard, mate, oorzaak en ligging van mogelijke 

verontreinigingen. Daarnaast heeft het onderzoek als doel inzicht te verkrijgen in de te 

verwachtte algemene milieuhygiënische kwaliteit van de bodem.

De onderzoeksopzet volgt de leidraad NEN 5725:2017 “Strategie voor het uitvoeren van een 

milieuhygiënisch vooronderzoek.” 
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2 OPZET VOORONDERZOEK

Het vooronderzoek volgt de in de NEN 5725 beschreven werkwijze. Van de locatie en de 

directe omgeving wordt informatie verzameld over de volgende aspecten:

- afbakening van de locatie 

- fysieke omstandigheden en terreininrichting van de locatie 

- het huidige/toekomstige bodemgebruik 

- het historische bodemgebruik  

- eerdere bodemonderzoeken

- eerdere saneringen

- bodemkwaliteitskaart

- de bodemopbouw en geohydrologische situatie 

- of asbestverdachte materialen verwacht kunnen worden

De volgende bronnen zijn gebruikt voor het verzamelen van informatie: 

Tabel 2.1: Geraadpleegde informatiebronnen

Informatiebron Geraadpleegd

Locatie inspectie 12 december 2018

Gemeente Leeuwarden archief (contact via dhr. M. van Eerde)

Internet www.bodemloket.nl

www.topotijdreis.nl

www.geoloket.leeuwarden.nl

www.fryslan.maps.arcgis.com

https://bagviewer.kadaster.nl

https://kadaster.nl

bodemkwaliteitskaart
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3 RESULTATEN VOORONDERZOEK

3.1 Onderzoekslocatie

Het vooronderzoek richt zich op de hoek Gruttostraat/Kievitstraat te Grou (de 

onderzoekslocatie) en de direct hieraan grenzende en omliggende percelen. De locatie betreft 

kadastraal perceel Grouw, sectie A, nummer 7626, 7474 en nummer 7472. 

De locatie ligt in de Vogelbuurt (woonwijk) in gemeente Leeuwarden. De ligging van de 

onderzoekslocatie op de topografische kaart van Nederland en de kadastrale tekening zijn 

weergegeven in bijlage I. Enkele topografische gegevens omtrent de locatie zijn weergegeven

in tabel 3.1. 

Tabel 3.1: kadastrale en topografische gegevens

Kadastrale gemeente Grouw

Sectie A

Nummer 7626, 7474 en 7472

Oppervlakte 4.405 m2 (2.350 m2 + 2.055 m2)

Maaiveldhoogte circa -0,114 m NAP

x/y-coördinaten 184,9/567,4

3.2 Huidig en toekomstig gebruik

Huidig gebruik

Het merendeel van het perceel is braakliggend terrein. In de noordoost hoek staan langs de 

Tureluurstraat semi-permante woningen, met de nummers 1 t/m 13. Er is geen verharding 

aanwezig binnen het perceel.

Onderzoekslocatie ingetekend op Google maps



Project 301834

Tijdens de locatie inspectie zijn bodemvreemde materialen waargenomen op het maaiveld. Dit 

bestond voornamelijk uit baksteen en kalksteen, vermoedelijk bouw- en sloopafval. Er zijn 

geen asbestverdachte materialen op het maaiveld waargenomen.

Bij de gemeente is voor de semipermanente woningen een melding gedaan in  het kader van 

het activiteitenbesluit in 2012. Voor de woningen is in 2013 een tijdelijke vergunning 

afgegeven voor 3 jaar door de gemeente. Hier is een verlenging voor aangevraagd. Inmiddels 

zijn de woningen weer verwijderd. Op foto 1 en 2 is de huidige sitautie weergegeven waar 

voorheen de woningen stonden. 

Uit de glooiing van het maaiveld  kan worden opgemaakt dat het perceel vermoedelijk voor 

een gedeelte is opgehoogd in het verleden. 

Foto 1 en 2 locatiebezoek 12-12-2018 voormalige locatie semipermanente woningenmi te in

Foto 3 overzichtsfoto maaiveld
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Toekomstig gebruik

De locatie zal volledig de bestemming ‘wonen’ krijgen. Er zullen 15 energiezuinige senioren 

woningen gerealiseerd worden. Onderstaande afbeelding is het ontwerpplan van 

woningstichting Elkien.  

3.3 Historisch gebruik

Voorheen had de locatie een agrarische bestemming (weiland). De locatie was gelegen ten 

zuidwesten van het dorp Grou, De vogelwijk is ontwikkeld in de jaren 1960-1975. Voordat 

woningbouw plaatsvond is het land gebruikt als weiland en liepen er enkele kavelsloten door 

het gebied. 

In het beginnen van de 21e eeuw zijn er een aantal ontwikkelingen geweest rondom de huidige 

onderzoekslocatie. Omstreeks 2010 is het verzorgingshuis Friesma State gebouwd ten zuiden 

van de onderzoekslocatie. 

1969 1970

2000 2010
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De komst van de semipermanente woningen in 2014 is ook terug te zien in de historische 

kaarten van topotijdreis. De exacte sloopdatum van de rijtjes huizen aan de noordwestzijde 

van de onderzoekslocatie is niet gevonden. Op de historische kaarten zijn deze echter na 2016 

niet meer zichtbaar.

Op 16 juni 1958 is een bouwvergunning afgegeven voor de bouw van 40 woningen waarvan 

enkele binnen de huidige onderzoekslocatie hebben gestaan. De woningen loosden destijds het 

huishoudwater op het openbaar riool en overige afvalwater werd geloosd in betonnen 

beerputten met overstort. De gebruikte bouwmaterialen waren voornamelijk klinkers, beton

en kalksteen. Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor het toepassen van asbesthoudende 

materialen in of op de bebouwing of in verhardingen op de bodem. Echter zijn de woningen 

wel gebouwd in een tijd dat het gebruik van asbest redelijk gangbaar was.

Het is niet bekend of voorafgaand aan de 

bebouwing ophoging van het maaiveld heeft 

plaatsgevonden. Via www.geoloket.leeuwarden.nl 

en www.fryslan.maps.arcgis.com is duidelijk dat 

binnen de onderzoekslocatie voorheen mogelijk 

een sloot heeft gelopen. Beide sites geven aan dat 

er mogelijk sprake is van slootdempingen. 

Voor zover bekend bij de gemeente zijn er geen 

boven- of ondergrondse brandstoftanks 

aanwezig(geweest).

Op www.bodemloket.nl is geen informatie betreffende het historische gebruik van de 

onderzoekslocatie bekend.

3.4 Voorgaand bodemonderzoek 

Op en nabij de onderzoekslocatie is, voor zover bekend bij de gemeente in het verleden één 

verkennend bodemonderzoeken uitgevoerd. 

Dit blijkt ook uit de informatie van het bodemloket, Geoweb Leeuwarden en de site van de 

provincie Fryslân. 

2014 2017

Afbeelding van geoloket met ligging mogelijke 

slootdempingen
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In 2004 is op en nabij de onderzoekslocatie een verkennend bodemonderzoek verricht (door 

Oranjewoud, verkennend bodemonderzoek Wilhelminapark Grou, project projectnr. 145100-

146038, d.d. 30 september 2004). De aanleiding tot het onderzoek wordt gevormd door de 

voorgenomen herinrichting van het terrein. Het volledige onderzoeksrapport is te vinden in 

bijlage III.

Vooronderzoek 

Voorafgaand aan dit bodemonderzoek heeft vooronderzoek op basis van de NVN 5725 

plaatsgevonden. Naast het bezoeken van het terrein is er een bezoek geweest aan de gemeente 

Boarnsterhim. Tijdens dit bezoek is het tankenbestand en het bodemarchief doorgenomen. 

Tevens zijn oude tekeningen van de onderzoekslocatie bekeken inzake de aanwezigheid van 

slootdempingen. Uit het tanken bestand blijkt dat op de locatie geen tanks hebben gelegen. 

Uit het bodemarchief is gebleken dat ten behoeve van de reconstructie van de Oostergoostraat

bodemonderzoek is uitgevoerd (door Fugro Milieu Consult B.V. kenmerk C-6427.110 

pru/GW4; d.d.10december1996). Uit dit onderzoek is gebleken dat in de grond enkele licht 

verhoogde gehalten zijn gemeten 

Ter plaatse van boring 20, 28 en 32 zijn de gedempte kavelsloten aangetroffen. Deze boringen 

zijn niet geplaatst binnen de huidige onderzoekslocatie maar de betreffende kavelsloten lopen 

wel door de onderzoekslocatie heen. In de gedempte kavelsloten is de voormalige waterbodem 

aangetroffen. De kavelsloten zijn deels gedempt met zand en deels met klei.

Bodemanalyses

Gedempte kavelsloten. In het samengestelde grondmonster van het waterbodemmateriaal ter 

plaatse van boring 28 (1,4-1,9 m-mv.) zijn licht verhoogde gehalten aan PAK, EOX en 

minerale olie gemeten. In het dempingsmateriaal ter plaatse van boring 28 (0,9-1,4 m-mv.) 

zijn geen verhoogde gehalten aan de onderzochte componenten gemeten. Overige terrein In 

de bovengrond ter plaatse van M3 (buiten de huidige onderzoekslocatie) zijn licht verhoogde 

gehalten aan zink en PAK gemeten. In de overige onderzochte samengestelde grondmonster 

van de boven- en ondergrond zijn geen verhoogde gehalten aan de onderzochte parameters 

aangetoond. De gemeten licht verhoogde gehalten in de grond overschrijden de geldende 

streefwaarden. De gehalten van de overig onderzochte parameters liggen beneden de geldende 

streefwaarden en/ of detectiegrenzen.

Grondwateranalyses 

In het grondwater zijn licht verhoogde gehalten aan arseen, chroom, nikkel, zink en 

tetrachlooretheen gemeten. De gemeten licht verhoogde gehalten overschrijden de geldende 

streefwaarden. De gehalten van de overig onderzochte parameters liggen beneden de geldende 

streefwaarden en/of detectiegrenzen. 

Conclusie 

De onderzoeksresultaten geven echter geen aanleiding tot het uitvoeren van vervolgonderzoek

of sanerende maatregelen, omdat de gemeten concentraties kleiner zijn dan de betreffende 

tussen- en interventiewaarden. De resultaten vormen geen milieuhygiënische belemmering 

voor de geplande herinrichting.  

In onderstaande afbeelding is een gedeelte van de kaart weergegeven uit het rapport van 

Oranjewoud met in het blauw de huidige onderzoekslocatie ingetekend. 
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Gedeeltelijke kaart uit bodemonderzoeksrapport van Oranjewoud 2004

3.5 Voorgaande sanering

Op de locatie heeft zover bekend geen bodemsanering plaatsgevonden. 

3.6 Directe omgeving onderzoekslocatie 

Ten Westen van de huidige onderzoekslocatie is in 2006 een verkennend bodemonderzoek 

(door ProCensus, rapportnummer 16.137_R_072_0, d.d.7 februari 2006). De aanleiding is de 

voorgenomen herinrichting van de openbare ruimte van de Vogelbuurt te Grou. Uit de 

resultaten blijkt dat in de kleilaag van de boringen 17, 18 en 19 (65 tot 200 cm - mv) in de 

Gruttostraat het gehalte minerale olie boven de streefwaarde wordt aangetroffen. Alleen boring 

19 ligt vlakbij de huidige onderzoekslocatie. Namelijk hier ten westen van. In de overige 

onderzochte bodemlagen zijn geen overschrijdingen van de streefwaarden geconstateerd. Het 

grondwater is niet onderzocht. Op basis van de resultaten wordt nader onderzoek niet 

noodzakelijk geacht. 

Voor zover bekend bij de gemeente zijn er geen boven- of ondergrondse brandstoftanks 

aanwezig (geweest). Nabij de locatie heeft zover bekend geen bodemsanering plaatsgevonden.

Op grond van bovenstaande gegevens wordt niet verwacht dat de bodemkwaliteit ter plaatse 

van de onderzoekslocatie door activiteiten op buurpercelen negatief is beïnvloed. 

In onderstaande afbeelding is een gedeelte van de kaart weergegeven uit het rapport van 

Oranjewoud met in het blauw de huidige onderzoekslocatie ingetekend. 
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Gedeeltelijke kaart uit het bodemonderzoeksrapport van ProCensus 2006

3.7 Bodemkwaliteitskaart 

De gemeente Leeuwarden heeft een bodemkwaliteitskaart (Gemeente Leeuwarden 

Anteagroup 2015). De bodemkwaliteitskaart geeft informatie over de verwachte gemiddelde 

bodemkwaliteit van een bepaald gebied. De verwachte bodemkwaliteit is weergegeven in 

klasses op basis van de toetsnormen van het Besluit bodemkwaliteit. Deze bodemkwaliteit is 

alleen geldig indien het een voor bodemverontreiniging onverdachte locatie betreft.  

Op de ontgravingskaart voor de boven- en ondergrond is de onderzoekslocatie gelegen in zone 

‘buitengebied’ met een bodemkwaliteitsklasse ‘landbouw/natuur’. De bodemfunctieklasse is 

‘wonen’.  

Van de boven- en ondergrond zijn gegevens bekend over de te verwachten regionale 

achtergrondgehalten. De bovengrond bevat gemiddeld lichte verhogingen aan kwik en PAK’s. 

De ondergrond bevat gemiddeld geen verhogingen. 

3.8 Bodemopbouw en geohydrologie 

De regionale bodemopbouw is bepaald op basis van de digitale informatie van DINO-loket 

(Data en Informatie van de Nederlandse Ondergrond). De geohydrologische opbouw van het

gebied ter plaatse van de onderzoekslocatie is in onderstaande tabel geschematiseerd.

Tabel 3.2: Regionale bodemopbouw

Diepte (m NAP) Formatie Textuur

-0.21  tot -2.31 Formatie van Naaldwijk kleiige afzettingen

-0.21  tot -3.71 Formatie van Naaldwijk venige afzettingen

-3.71 tot -4.81 Formatie van Boxtel zandige afzettingen

-4.81 tot -5.61 Formatie van Boxtel gyttja afzettingen

-5.61 tot -7.21 Formatie van Boxtel zandige afzettingen

-7.21 tot -7.71 Formatie van Boxtel lemige afzettingen

-7.71 m tot -7.91 m Formatie van Drente, 
Laagpakket van Gieten

lemige afzettingen
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Het maaiveld bevindt zich op circa -0.21 m t.o.v. NAP. 

Het freatisch grondwater bevindt zich naar verwachting op een diepte van circa -0,9 m NAP. 

Op basis van het jaarlijkse neerslagoverschot zal de stromingsrichting veelal richting open 

water zijn.

  

3.9 Asbest

Het is niet bekend of op de locatie in het verleden (bedrijfs)activiteiten hebben plaatsgevonden 

waarbij een verontreiniging met asbest in de bodem heeft kunnen ontstaan. 

Tijdens de locatie inspectie is bodemvreemd materiaal aangetroffen op het maaiveld, 

voornamelijk baksteen en kalksteen Dit is mogelijk afkomstig is van bouw- en sloopafval. 

De gesloopte woningen waren gebouwd tussen 1960 en 1975. In de bouwvergunning staat niet 

vermeld dat er asbesthoudende materialen zijn gebruikt bij de bouw. 

Met het vooronderzoek is vastgesteld dat op de locatie (sloot-)dempingen voorkomen van na 

1965. Met het onderzoek van 2004 is aangetoond dat de sloten zijn gedempt met zand en klei.
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4 CONCLUSIES

Met betrekking tot het perceel op de hoek Gruttostraat/Kievitstraat te Grou is een 

vooronderzoek conform NEN 5725 uitgevoerd. Het onderzoek is verricht in het kader van de 

aanvraag van een omgevingsvergunning (bouw). 

Ter plaatse van de locatie zijn voor zover bekend en zichtbaar aan het maaiveld geen (puin-)

verhardingslagen in het verleden aangebracht. 

Op basis van het historische en huidige gebruik van de locatie kunnen op het perceel geen voor 

bodemverontreiniging verdachte (bron-)locaties worden aangewezen.  

Op de locatie hebben in het verleden geen potentiële bodemverontreinigende activiteiten 

plaatsgevonden. 

Uit gegevens van voorgaand bodemonderzoek blijkt dat op de locatie in bovengrond 

sporadisch bodemvreemde materialen (puinresten) aanwezig zijn. Er zijn met het voorgaand 

onderzoek geen asbestverdachte materialen aangetroffen. Echter in de bodem aanwezig puin 

dient als asbestverdacht te worden aangemerkt.

Op basis van de bodemkwaliteitskaart kunnen op de locatie hooguit licht verhoogde 

achtergrondgehalten aan kwik en PAK’s worden verwacht.

In verband met de aangetroffen puinsporen, dit kan duiden op een verontreiniging met zware 

metalen en/of PAK, en de relatieve summiere bekende gegevens van de bodem binnen de 

huidige onderzoekslocatie adviseren wij om voorafgaand aan de bouwactiviteiten een 

verkennend bodemonderzoek te laten uitvoeren conform de NEN 5740.  

Tijdens dit onderzoek raden wij aan om extra aandacht te besteden aan de aanwezigheid van 

de slootdempingen binnen het perceel. 

Gezien de aanwezigheid van bouw- en sloopafval, de bouwperiode van de gesloopte woningen

en de aangetoonde sporadische bijmenging aan puinresten in de bovengrond, kan niet met 

zekerheid worden gesteld dat de locatie asbestonverdacht is. Daarom wordt geadviseerd om 

het bovengenoemde verkennende bodemonderzoek te combineren met een asbestonderzoek 

conform de NEN 5707. 
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Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: 30183

Deze kaart isnoordgericht
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Foto’s gemaakt tijdens locatie bezoek 12 december 2018 
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SAMENVATTING

Soort: Verkennend bodemonderzoek inclusief asbest

Aanleiding: Bouwaanvraag

Doel: Het doel van het chemisch onderzoek is het vastleggen van de 
milieuhygiënische bodemkwaliteit en het beoordelen of de bodem geschikt is 
voor de beoogde bestemming

Opzet: NEN 5740 (bovengrond VED-HE en ondergrond ONV-NL)
NEN 5707 (ONV)

Locatie: Gruttostraat te Grou

Kadastraal: Gemeente Grouw, sectie A, nummer 7626, 7474 en 7472

Oppervlakte: 4.405 m²

Terreingebruik: Braakliggend

Terreingebruik in omgeving: Wonen

Hypothese: De bovengrond wordt aangemerkt als verdacht op het voorkomen van lichte 
verhogingen. De ondergrond wordt aangemerkt als onverdacht. De mogelijke 
slootdempingen worden aangemerkt als verdacht

Hypothese asbest: Verdachte op een heterogeen verdeelde asbestverontreiniging.

Aantal boringen en peilbuizen: Boringen waarvan peilbuizen Asbestinspectiegaten Boorraaien

18 1 18 2

Bodemopbouw: 0,0-0,5 m-mv zwak tot matig siltig en soms zwak humeus, zand
0,5-1,5 m-mv zwak tot matig zandig klei
1,5-3,1 m-mv veen

Grondwaterstand: 0,55 m-mv

Zintuiglijke waarnemingen: De bovengrond en ondergrond ter plaatse van alle boringen zijn zwak tot sterk 
baksteenhoudend en/of zwak tot matig betonhoudend

Resultaten grond: Alleen lichte verhogingen

Resultaten grondwater: Alleen lichte verhogingen

Resultaten asbest: In de puinhoudende bovengrond is zowel visueel als analytisch geen asbest 
aangetoond

Conclusies: Hypothese is bevestigd

De aangetoonde lichte verhogingen vormen geen aanleiding tot het uitvoeren 
van een nader bodemonderzoek

Er zijn ons inziens geen belemmeringen voor de afgifte van een 
omgevingsvergunning (bouw)
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1 INLEIDING EN DOEL

Door Fijn Wonen is aan Grondslag opdracht verleend voor het uitvoeren van een verkennend 

bodemonderzoek inclusief verkennend asbestonderzoek op een perceel aan de Gruttostraat te 

Grou

De aanleiding voor het onderzoek wordt gevormd door de voorgenomen aanvraag van een 

omgevingsvergunning (bouw). Men is voornemens om nieuwe woonhuizen te bouwen.

Het doel van het chemisch onderzoek is het vastleggen van de milieuhygiënische 

bodemkwaliteit en het beoordelen of de bodem geschikt is voor de beoogde bestemming. 

Het doel van het verkennend asbestonderzoek is om met een relatief geringe 

onderzoeksinspanning te bepalen of de bodem ter plaatse van de onderzoekslocatie 

verontreinigd is met asbest. Met het verkennend onderzoek wordt een indicatief asbestgehalte 

bepaald, aan de hand waarvan kan worden bepaald of nader onderzoek noodzakelijk is. 

Het bodemonderzoek is verricht volgens de richtlijnen uit de NEN 5740/A1 (Strategie voor 

het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek) en de NEN 5707+C1 (Inspectie, 

monsterneming en analyse van asbest in bodem en partijen grond) en de onderliggende norm 

NEN 5725 (Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek).
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2 TERREINGEGEVENS

Voorafgaand aan het bodemonderzoek is er een vooronderzoek conform NEN 5725 verricht.

De resultaten van het vooronderzoek zijn verwerkt in dit hoofdstuk. Het vooronderzoek richt 

zich tevens op de direct aangrenzende percelen.

2.1 Afbakening onderzoekslocatie 

De locatie ligt in de Vogelbuurt (woonwijk) in gemeente Leeuwarden. De locatie betreft 

kadastraal perceel Grouw, sectie A, nummer 7626, 7474 en nummer 7472. De x- en y-

coördinaten van het perceel zijn 184,9 en 567,4. De onderzoekslocatie bestaat uit 4.405 m².

De begrenzing van de onderzoekslocatie is weergegeven op de tekening in bijlage I.

2.2 Huidige situatie

Het perceel betreft een braakliggend terrein. In de noordoosthoek stonden langs de 

Tureluurstraat semi-permante woningen, deze zijn nog wel zichtbaar op de onderstaande kaart 

van Google maps maar zijn inmiddels al verwijderd. Tijdens de locatie inspectie zijn

bodemvreemde materialen waargenomen op het maaiveld. Dit bestond voornamelijk uit 

baksteen en kalksteen, vermoedelijk bouw- en sloopafval. Er is geen verharding aanwezig 

binnen het perceel. De regionale ligging van de locatie is weergegeven in bijlage I.

2.3 Historie tot op heden 

Voorafgaand aan het bodemonderzoek heeft er een uitgebreid historisch onderzoek plaats 

gevonden, dit vooronderzoek is vastgelegd in een separaat rapport (Grondslag, projectnummer 

30183, Historisch vooronderzoek Gruttostraat te Grou, d.d. 21-12-2018) Onderstaande

gegevens komen uit dit rapport.

Onderzoekslocatie ingetekend op kaart van Google maps
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Uit de glooiing van het maaiveld  kan worden opgemaakt dat het perceel vermoedelijk voor 

een gedeelte is opgehoogd in het verleden.

Voorheen had de locatie een agrarische bestemming (weiland). De locatie was destijds gelegen 

ten zuidwesten van het dorp Grou. De vogelwijk is ontwikkeld in de jaren 1960-1975. Voordat 

woningbouw plaatsvond is het land gebruikt als weiland en liepen er enkele kavelsloten door 

het gebied.

In het beginnen van de 21e eeuw zijn er een aantal ontwikkelingen geweest rondom de huidige 

onderzoekslocatie. Omstreeks 2010 is het verzorgingshuis Friesma State gebouwd ten zuiden 

van de onderzoekslocatie.

De komst van de semipermanente woningen in 2014 is ook terug te zien in de historische 

kaarten van topotijdreis. De exacte sloopdatum van de rijtjes huizen aan de noordwestzijde 

van de onderzoekslocatie is niet gevonden. Op de historische kaarten zijn deze echter na 2016

niet meer zichtbaar.

1969 1970

2000 2010

2014 2017
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Op 16 juni 1958 is een bouwvergunning afgegeven voor de bouw van 40 woningen waarvan 

enkele binnen de huidige onderzoekslocatie hebben gestaan. De woningen loosden destijds het 

huishoudwater op het openbaar riool en overige afvalwater werd geloosd in betonnen 

beerputten met overstort. De gebruikte bouwmaterialen waren voornamelijk klinkers, beton 

en kalksteen. Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor het toepassen van asbesthoudende 

materialen in of op de bebouwing of in verhardingen op de bodem. Echter zijn de woningen 

wel gebouwd in een tijd dat het gebruik van asbest redelijk gangbaar was.

Het is niet bekend of voorafgaand aan de 

bebouwing ophoging van het maaiveld heeft 

plaatsgevonden. Via www.geoloket.leeuwarden.nl

en www.fryslan.maps.arcgis.com is duidelijk dat 

binnen de onderzoekslocatie voorheen mogelijk 

een sloot heeft gelopen. Beide sites geven aan dat 

er mogelijk sprake is van slootdempingen.

Voor zover bekend bij de gemeente zijn er geen 

boven- of ondergrondse brandstoftanks aanwezig

(geweest).

Op www.bodemloket.nl is geen informatie betreffende het historische gebruik van de 

onderzoekslocatie bekend.

Volgens de bodemkwaliteitskaart van de gemeente Leeuwarden is de boven- en ondergrond 

van de onderzoekslocatie gelegen in zone ‘buitengebied’ met een bodemkwaliteitsklasse 

‘landbouw/natuur’. De bodemfunctieklasse is ‘wonen’. 

Van de boven- en ondergrond zijn gegevens bekend over de te verwachten regionale 

achtergrondgehalten. Gebaseerd op de gemiddelde gehaltes in het gebied bevat de bovengrond

lichte verhogingen aan kwik en PAK’s. De ondergrond bevat geen verhogingen.

2.4 Voorgaand onderzoek

Op en nabij de onderzoekslocatie zijn, voor zover bekend bij de gemeente in het verleden twee

verkennend bodemonderzoeken uitgevoerd.

Dit blijkt ook uit de informatie van Geoweb Leeuwarden en de site van de provincie Fryslân.

In 2004 is op en nabij de onderzoekslocatie een verkennend bodemonderzoek verricht (door 

Oranjewoud, verkennend bodemonderzoek Wilhelminapark Grou, project projectnr. 145100-

146038, d.d. 30 september 2004). De aanleiding tot het onderzoek werd gevormd door de 

voorgenomen herinrichting van het terrein. Uit het bijbehorende vooronderzoek is gebleken 

dat er geen tanks op de locatie hebben gelegen. 

Ter plaatse van boring 20, 28 en 32 zijn de gedempte kavelsloten aangetroffen. Deze boringen 

zijn niet geplaatst binnen de huidige onderzoekslocatie maar de betreffende kavelsloten lopen 

wel door de onderzoekslocatie heen. In de gedempte kavelsloten is de voormalige waterbodem 

aangetroffen. De kavelsloten zijn deels gedempt met zand en deels met klei. In het 

samengestelde grondmonster van het waterbodemmateriaal ter plaatse van boring 28 (1,4-1,9 

m-mv.) zijn licht verhoogde gehalten aan PAK, EOX en minerale olie gemeten. In het 

Afbeelding van geoloket met ligging mogelijke 

slootdempingen
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dempingsmateriaal ter plaatse van boring 28 (0,9-1,4 m-mv.) zijn geen verhoogde gehalten 

aan de onderzochte componenten gemeten. 

In de onderzochte mengmonsters van de grond binnen de huidige onderzoekslocatie zijn geen 

verhoogde gehalten aangetoond.

In het grondwater zijn licht verhoogde gehalten aan arseen, chroom, nikkel, zink en 

tetrachlooretheen gemeten. De gemeten licht verhoogde gehalten overschrijden de geldende 

streefwaarden. De gehalten van de overig onderzochte parameters liggen beneden de geldende 

streefwaarden en/of detectiegrenzen. 

De onderzoeksresultaten gaven geen aanleiding tot het uitvoeren van vervolgonderzoek

of sanerende maatregelen 

In onderstaande afbeelding is een gedeelte van de kaart weergegeven uit het rapport van 

Oranjewoud met in het blauw de huidige onderzoekslocatie ingetekend.

Gedeeltelijke kaart uit bodemonderzoeksrapport van Oranjewoud 2004

Ten Westen van de huidige onderzoekslocatie is in 2006 een verkennend bodemonderzoek 

(door ProCensus, rapportnummer 16.137_R_072_0, d.d.7 februari 2006). De aanleiding is de 

voorgenomen herinrichting van de openbare ruimte van de Vogelbuurt te Grou. Uit de 

resultaten blijkt dat in de kleilaag van de boringen 17, 18 en 19 (65 tot 200 cm - mv) in de 

Gruttostraat het gehalte minerale olie boven de streefwaarde wordt aangetroffen. Alleen boring 

19 ligt vlakbij de huidige onderzoekslocatie. Namelijk hier ten westen van. In de overige 

onderzochte bodemlagen zijn geen overschrijdingen van de streefwaarden geconstateerd. Het 

grondwater is niet onderzocht. Op basis van de resultaten wordt nader onderzoek niet 

noodzakelijk geacht.

Voor zover bekend bij de gemeente zijn er geen boven- of ondergrondse brandstoftanks 

aanwezig (geweest). Nabij de locatie heeft zover bekend geen bodemsanering plaatsgevonden.

Op grond van bovenstaande gegevens wordt niet verwacht dat de bodemkwaliteit ter plaatse 

van de onderzoekslocatie door activiteiten op buurpercelen negatief is beïnvloed.
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In onderstaande afbeelding is een gedeelte van de kaart weergegeven uit het rapport van 

ProCensus met in het blauw de huidige onderzoekslocatie ingetekend.

Gedeeltelijke kaart uit het bodemonderzoeksrapport van ProCensus 2006

2.5 Toekomstige situatie

De locatie zal volledig de bestemming ‘wonen’ krijgen. Er zullen 15 energiezuinige senioren 

woningen gerealiseerd worden. Onderstaande afbeelding is het ontwerpplan van 

woningstichting Elkien. 

2.6 Hypothese en onderzoeksopzet 

Chemisch bodemonderzoek

Gezien de resultaten van het historisch onderzoek kunnen lichte tot matige verhogingen 

worden verwacht in de bovengrond. De onderzoeksopzet wordt gebaseerd op de 

"Onderzoeksstrategie voor een heterogeen verdachte (niet-lijnvormige) locatie (VED-HE-

NL)" van de NEN 5740. De ondergrond van de onderzoekslocatie wordt aangemerkt als 

onverdacht. De onderzoeksopzet wordt gebaseerd op de "Onderzoeksstrategie voor een 

onverdachte (niet-lijnvormige)  locatie (ONV-NL)" van de NEN 5740.
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Slootdemping

Ter plaatse van de vermoedelijke slootdempingen zal een tweetal boorraaien worden verricht 

om te verifiëren of de watergangen met gebiedseigen grond zijn gedempt.

Asbestonderzoek

Tijdens de locatie inspectie zijn bodemvreemde materialen waargenomen op het maaiveld. Dit 

bestond voornamelijk uit baksteen en kalksteen, vermoedelijk bouw- en sloopafval.  

Gezien de waarneming van puin op het maaiveld tijdens de locatie inspectie, de bouwperiode 

van de gesloopte woningen en de aangetoonde sporadische bijmenging aan puinresten in de 

bovengrond, kan niet met zekerheid worden gesteld dat de locatie asbestonverdacht is. Daarom 

is het verkennende bodemonderzoek gecombineerd met een asbestonderzoek conform de NEN 

5707. De onderzoeksopzet volgt de strategie voor een verdachte locatie met een heterogeen 

verdeelde asbestverontreiniging.

Algemeen

Opgemerkt dient te worden dat een verkennend bodemonderzoek volgens een 

steekproefsgewijze opzet wordt uitgevoerd. Tevens dient het bodemonderzoek beschouwd te 

worden als een tijdelijk vastgestelde status van de bodemkwaliteit ter plaatse. Derhalve kan in 

bepaalde situaties (bijvoorbeeld bij een toekomstige bestemmingswijziging of aanvraag van 

een omgevingsvergunning) de geldigheidsduur van het onderzoek beperkt zijn.
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3 VELDWERK

3.1 Uitvoering

De verrichtingen zijn uitgewerkt in onderstaande tabel:

Tabel 3.1: Uitgevoerde werkzaamheden

Verrichting Datum Persoon Geldend 
protocol

Verrichten boringen en plaatsen peilbuizen 21 januari 2019 Dhr. W.P. Bree 2001 

Maaiveldinspectie en inspectiegaten asbest 21 januari 2019 Dhr. W.P. Bree 2018

Grondwatermonstername 4 februari 2019 Dhr. J.W. Visser 2002

In totaal zijn ter plaatse van de onderzoekslocatie 18 boringen verricht (nrs. 01 t/m 18) en twee 

boorraaien ter plaatse van de vermoedelijke slootdempingen (R01 en R02). De boringen zijn 

verspreid over de onderzoekslocatie verricht. Boring 01 is  voorzien van een peilbuis.

Alle boringen zijn uitgevoerd tot een minimale diepte van 0,5 m-mv. Boring 01 is doorgezet 

tot een diepte van 3,1 m-mv. De boringen 03 t/m 05 zijn doorgezet tot een diepte van 0,8 m-

mv. De boringen 06, 09, 16, R01 en R02 zijn doorgezet tot een diepte van 2,0 m-mv. De 

bovengrond van boringen 03 t/m 08 staan ter hoogte van de voormalige tijdelijke woningen. 

De bovengrond was hier al afgegraven.

Voor het asbestonderzoek is het maaiveld van de locatie visueel geïnspecteerd. Alle 

bovenstaande boringen zijn gecombineerd uitgevoerd met inspectiegaten. De uitkomende 

bodem is visueel geïnspecteerd op asbestverdachte materialen. De gaten voor het 

asbestonderzoek zijn 0,3 x 0,3 meter breed en tot 0,5 m-mv gegraven. De monsterneming is 

handmatig uitgevoerd met behulp van een schep.

De ligging van de boringen, de peilbuis en de inspectiegaten en is weergegeven in bijlage I.

3.2 Resultaten 

3.2.1 Grond 

Bodemopbouw

Vanaf het maaiveld tot een diepte van 0,5 m-mv bestaat de bodem uit zwak tot matig siltig en 

soms zwak humeus, zand. Van 0,5 tot circa 1,5 m-mv bestaat de bodem uit zwak tot matig 

zandig klei. Daaronder tot een diepte van 3,10 m-mv bestaat de bodem uit veen. De

boorprofielen zijn weergegeven in bijlage II.

NB: Opgemerkt wordt dat voor dit milieuhygiënisch onderzoek de profielbeschrijvingen gebaseerd zijn 

op zintuiglijke beoordeling en ‘puntwaarnemingen’ betreffen. In een geroerde bodem kan het profiel 

soms sterk verschillen in het horizontale en verticale vlak. De profielbeschrijving heeft plaatsgevonden 

conform de NEN-EN-ISO 14688. Dit kan in sommige situaties een andere classificatie opleveren dan 

volgens de standaard RAW-bepalingen. Er gelden bijvoorbeeld verschillende definities voor o.a. zand 

en klei. Hiermee dient rekening te worden gehouden bij het opstellen van bestekken en andere 

voorbereiding van civieltechnische werkzaamheden. Geadviseerd wordt om zo nodig aanvullend 

onderzoek te doen conform de standaard RAW-bepalingen, bijvoorbeeld door middel van aanvullende

zeefproeven. 
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Zintuiglijke waarnemingen

De bovengrond en ondergrond ter plaatse van alle boringen zijn zwak tot sterk 

baksteenhoudend en/of zwak tot matig betonhoudend.

Ter plaatse van de boorraaien is de bodemopbouw niet afwijkend ten opzichte van het overige 

terrein. In boorraai R01 is een sterk siltige zandlaag aangetoond op 1,20-1,70 m-mv en in 

boorraai R02 is een sterk baksteenhoudende kleilaag aangetoond op 0,60-1,70 m-mv.

Er is visueel geen asbestverdacht materiaal in of op de bodem aangetroffen.

3.2.2 Grondwater 

In onderstaande tabel zijn de gegevens vermeld die zijn verzameld tijdens de monstername 

van het grondwater. 

Tabel 3.1: Veldwerkgegevens grondwater

peilbuis filterstelling
(m-mv)

grondwaterstand 
(m-mv)

pH EC 
(mS/cm)

Troebelheid 
(NTU)

01 2,10-3,10 0,55 7 2,02 54
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4 CHEMISCHE ANALYSES

De analyses en bewerkingen zijn uitgevoerd door een RvA-geaccrediteerd laboratorium.

4.1 Analyses grond

De analyseresultaten zijn weergegeven in tabel 4.1. De analysecertificaten zijn opgenomen in 

bijlage IV, de toetsing aan de normwaarden in bijlage III.

Tabel 4.1: Overschrijdingstabel grond

Ref Boringen met 
diepte (m-mv)

Waarnemingen Analyse-
parameters

Overschrijding Indicatieve 
toetsing BBK 

>AW >T >I

MM01 01 (0,50-1,00)+
06 (0,60-1,10)+
09 (0,50,-1,00)+
R02 (0,60-1,10)

Baksteen+
Baksteen+ beton+
Baksteen+
Baksteen+

NEN-g Mo - - Altijd toepasbaar

MM02 08 (0,00-0,50)+
09 (0,00-0,50)

Baksteen+ beton++
Baksteen+ beton++

NEN-g - - - Altijd toepasbaar

MM03 11 (0,00-0,50)+
14 (0,00-0,50)+
17 (0,00-0,50)+
18 (0,00-0,50)

Baksteen+ beton+
Baksteen+ beton+
Baksteen+ beton+
Baksteen+ beton+

NEN-g Ni - - Altijd toepasbaar

MM04 01 (0,00-0,50)+
02 (0,00-0,50)+
15 (0,00-0,50)+
R02 (0,00-0,30)

Baksteen+ beton+
Baksteen+ beton+
Baksteen+ beton+
Baksteen-+

NEN-g - - - Altijd toepasbaar

MM05 03 (0,60-0,80)+
04 (0,60-0,80)+
05 (0,60-0,80)

Baksteen+ beton+
Baksteen+ beton+
Baksteen+ beton+

NEN-g Pb, Zn, olie, PAK 
PCB

- - Klasse Industrie

MM06 07 (0,00-0,50)+
10 (0,00-0,50)+
12 (0,00-0,50)+
13 (0,00-0,50)

Baksteen+ beton+
Baksteen+ beton+
Baksteen+ beton+
Baksteen+ beton+

NEN-g - - - Altijd toepasbaar

Slootdempingen

R01 R01 (1,20-1,70) - NEN-g - - - Altijd toepasbaar

R02 R02 (0,30-0,60) baksteen beton+++ NEN-g Pb, Mo, PAK - - Klasse Wonen

ref : referentie op analysecertificaat
waarneming : + (sporen/zwak), ++ (matig), +++ (sterk), ++++ (uiterst)

Mengmonsters van de boven- en ondergrond zijn geanalyseerd op het standaard NEN-pakket. 

Door middel van dit analysepakket wordt een breed beeld verkregen van de kwaliteit van de 

grond. 

In zowel de boven- als ondergrond zijn lichte verhogingen aangetoond. In mengmonster 05 is 

als gevolg van de verhoging aan PAK ook een verhoging aan minerale olie aanwezig.

De sterk siltige zandlaag in boorraai R01 en de sterk baksteenhoudende kleilaag in boorraai 

R02 zijn apart geanalyseerd. Hier is alleen bij R02 een lichte verhoging aangetoond.

4.2 Analyses grondwater 

De analyseresultaten van het grondwater zijn weergegeven in tabel 4.2. De analysecertificaten 

zijn opgenomen in bijlage IV, de toetsing aan de normwaarden in bijlage III.
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Tabel 4.2: Overschrijdingstabel grondwater

Peilbuis Filtertraject
(m-mv)

Analyse-
parameters

Overschrijding

>S >T >I

01 2,10-3,10 NEN-gw Ba -

Het grondwater is geanalyseerd op het standaard NEN-pakket. Op deze wijze wordt een breed 

beeld verkregen van de grondwaterkwaliteit. In het grondwater zijn hooguit enkele lichte 

verhogingen gemeten. 
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5 ASBESTANALYSES

De analyses zijn uitgevoerd door een daartoe gecertificeerd laboratorium.

5.1 Analyses asbest

Grove fractie (>2 cm)

Op het maaiveld en tijdens de visuele inspectie van de opgegraven grond is in de inspectiegaten

geen asbestverdacht materiaal aangetroffen. 

Fijne fractie (<2 cm)

Voor het onderzoek van de fijne fractie zijn twee mengmonsters samengesteld en geanalyseerd 

op asbest. Het analysecertificaat is opgenomen in bijlage IV. De resultaten zijn weergegeven 

in tabel 5.1.

Totaalresultaat

Voor het totaalresultaat dienen de resultaten van de grove fractie en de fijne fractie te worden 

opgeteld. In tabel 5.1 zijn de voor de toetsing relevante analyseresultaten weergegeven, 

alsmede het totaalgehalte.

Tabel 5.1: resultaten verkennend asbestonderzoek – bepaling indicatief gehalte in mg/kg ds

Ref Inspectiegat
(monster m-mv)

Verzamelmonster (> 2 cm),
gemeten waarde

Grond(meng)monster (< 2 cm),
gemeten waarde

Totaalgehalte,
gewogen#

(afgerond)serpentijn amfibool serpentijn amfibool

ASBFF01

02 (0,00-0,50) - -

0 0 0,0

03 (0,60-0,80) - -

04 (0,60-0,80) - -

05 (0,60-0,80) - -

06 (0,60-0,80) - -

07 (0,00-0,50) - -

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

09 (0,00-0,50) - -

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

ASBFF02

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

0 0 0,0

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

12 (0,00-0,50) - -

13 (0,00-0,50) - -

14 (0,00-0,50) - -

15 (0,00-0,50) - -

16 (0,00-0,50) - -

17 (0,00-0,50) - -

18 (0,00-0,50) - -

Ref referentie op analysecertificaat
- niet aangetroffen
# gewogen toetswaarde = serpentijn + 10 x amfibool 

In de fijne fractie is in beide geanalyseerde mengmonsters geen asbest aangetoond.
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6 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

De milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse van de onderzoekslocatie

Gruttostraat te Grou is vastgelegd. Behalve de chemische kwaliteit is tevens de aanwezigheid 

van asbest in de bodem onderzocht. 

Chemische kwaliteit

De gestelde hypothese dat lichte verhogingen kunnen worden verwacht is bevestigd. Er zijn 

zowel in de grond als in het grondwater lichte verhogingen aangetoond. Er is echter geen 

aanleiding tot het uitvoeren van een aanvullend onderzoek.

Slootdemping

Om de mogelijk gedempte sloten in kaart te brengen zijn er twee boorraaien dwars op de 

mogelijke demping geplaatst.

Uit boorprofielen van de geplaatste boorraaien is geen duidelijke afwijking in de 

bodemopbouw aangetroffen die op een slootdemping duidt. De bodemopbouw en 

bijmengingen zijn niet anders dan de rest van het perceel. In boorraai R02 is een sterk 

baksteenhoudende kleilaag aangetroffen, echter analytisch zijn er geen bijzonderheden 

aangetoond. Vermoedelijk is de slootdemping verricht met gebiedseigen grond.

Asbestonderzoek

De gestelde hypothese dat de onderzoekslocatie heterogeen verdacht is op het voorkomen van 

asbest, is niet bevestigd. Er is zowel visueel als analytisch geen asbest aangetoond. 

Algemeen

De onderzoeksresultaten vormen ons inziens geen belemmeringen voor de beoogde 

woonbestemming.

De onderzoeksresultaten vormen ons inziens geen belemmeringen voor de afgifte van een 

omgevingsvergunning. De afgifte van de omgevingsvergunning blijft echter een beleidsmatige 

afweging van de gemeente zelf.

Aanbevolen wordt om de grond die tijdens de werkzaamheden vrijkomt te hergebruiken 

binnen de perceelsgrenzen. Indien dit niet mogelijk is kan de grond op basis van dit rapport 

worden afgevoerd naar een grondbank of -depot. Als de grond wordt afgevoerd voor 

hergebruik elders, is (normaliter) eerst een keuring nodig conform het Besluit Bodemkwaliteit.

Met name bij grotere partijen grond is dit laatste voordeliger dan afvoeren naar een grondbank 

of -depot.



                     

                   

BIJLAGE I
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BIJLAGE II 



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

bentoniet afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand
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geïnspecteerd geen AVM 0%  grof 
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Klei, zwak zandig, matig siltig, zwak 
humeus, zwak baksteenhoudend, sporen 
beton, donker bruingrijs, 18 l 
geïnspecteerd geen AVM 1%  grof 
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Veen, matig kleiïg, donker bruingrijs

150
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siltig, sporen beton, zwak 
baksteenhoudend, donker bruingrijs, 45 l 
geïnspecteerd geen AVM 1% grof 
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gras0

Zand, matig fijn, zwak humeus, matig siltig, 
sporen beton, zwak baksteenhoudend, 
donker bruingrijs, 45 l geïnspecteerd geen 
AVM 1% grof 
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gras0

Zand, matig fijn, zwak humeus, matig siltig, 
sporen beton, zwak baksteenhoudend, 
donker bruingrijs, 45 l geïnspecteerd geen 
AVM 0% grof 

50



Project: 30183Projectnaam: Gruttostraat Grou

getekend volgens NEN-EN-ISO 14688
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Zand, matig fijn, matig siltig, sporen beton, 
sporen baksteen, donker bruingrijs, 45 l 
geïnspecteerd geen AVM 0% grof 
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gras0

Zand, matig fijn, zwak humeus, matig siltig, 
sporen beton, zwak baksteenhoudend, 
donker bruingrijs, 45 l geïnspecteerd geen 
AVM 1% grof 
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Zand, matig fijn, zwak humeus, matig 
kleiïg, sporen beton, zwak 
baksteenhoudend, donker bruingrijs, 45 l 
geïnspecteerd geen AVM 1% grof 
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gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, sporen beton, 
sporen baksteen, beige, 36 l 
geïnspecteerd geen AVM 0% grof 

40

Zand, matig fijn, matig siltig, grijs

80

Klei, matig zandig, matig siltig, zwak 
veenhoudend, bruingrijs

170

Veen, zwak zandig, donkerbruin

200
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gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, sporen beton, 
sporen baksteen, sporen roest, beige, 45 l 
geïnspecteerd geen AVM 0% grof 

50
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0

50

1 2

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, sporen beton, 
sporen baksteen, grijs, 45 l geïnspecteerd 
geen AVM 1% grof 

50



Project: 30183Projectnaam: Gruttostraat Grou

getekend volgens NEN-EN-ISO 14688
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gras0

Zand, matig fijn, matig humeus, zwak siltig, 
donker bruingrijs

40

Zand, matig fijn, matig siltig, beige

80

Zand, matig fijn, matig siltig, grijs

120

Zand, matig fijn, sterk siltig, zwak kleiïg, 
grijs

170

Klei, matig humeus, sterk siltig, donker 
bruingrijs

200
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gras0

Zand, matig fijn, matig humeus, matig 
kleiïg, zwak baksteenhoudend, donker 
bruingrijs30

Klei, matig siltig, sterk baksteenhoudend, 
donkergrijs

60

Klei, sterk siltig, zwak baksteenhoudend, 
donkergrijs

170

Veen, zwak kleiïg, donkerbruin

200
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BIJLAGE IV



Grondslag Heerhugowaard
T.a.v. mevrouw T. van den Brink
Galileistraat 69
1704 SE HEERHUGOWAARD

Uw kenmerk : 30183-Gruttostraat Grou
Ons kenmerk : Project 852879
Validatieref. : 852879_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : LAKR-DCSM-JTVS-QVEZ
Bijlage(n) : 4 tabel(len) + 5 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 31 januari 2019

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

door u aangeboden monsters.

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

beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins

Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086

en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde

onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit

analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de

accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw

erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van

deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,

namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker

Manager productie

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

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



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S soort artefact n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 68,6 75,8 80,5
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 2,9 4,4 1,8
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 34,5 8,5 6,8

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds 57 25 27
S cadmium (Cd) mg/kg ds < 0,20 < 0,20 < 0,20
S kobalt (Co) mg/kg ds 11 < 3,0 5,4
S koper (Cu) mg/kg ds 14 11 11
S kwik (Hg) (niet vluchtig) mg/kg ds 0,06 0,05 < 0,05
S lood (Pb) mg/kg ds 33 37 13
S molybdeen (Mo) mg/kg ds 1,7 < 1,5 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds 23 8 18
S zink (Zn) mg/kg ds 77 57 44

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 36 < 35 < 35

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S fenantreen mg/kg ds < 0,05 0,13 < 0,05
S anthraceen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S fluoranteen mg/kg ds 0,05 0,36 0,08
S benzo(a)antraceen mg/kg ds < 0,05 0,16 < 0,05
S chryseen mg/kg ds < 0,05 0,21 0,06
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds < 0,05 0,14 < 0,05
S benzo(a)pyreen mg/kg ds < 0,05 0,19 0,05
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds < 0,05 0,12 < 0,05
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds < 0,05 0,11 < 0,05

S som PAK (10) mg/kg ds 0,36 1,5 0,44

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

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,005 0,005 0,005

Tabel 1 van 4

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

Project code : 852879
Project omschrijving : 30183-Gruttostraat Grou
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Monsterreferenties
5872561 = MM01 01 (50-100) 06 (60-110) 09 (50-100) R02 (60-110)
5872562 = MM02 08 (0-50) 09 (0-50)
5872563 = MM03 11 (0-50) 14 (0-50) 17 (0-50) 18 (0-50)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 25/01/2019 25/01/2019 25/01/2019
Ontvangstdatum opdracht : 28/01/2019 28/01/2019 28/01/2019
Startdatum : 28/01/2019 28/01/2019 28/01/2019
Monstercode : 5872561 5872562 5872563
Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: LAKR-DCSM-JTVS-QVEZ Ref.: 852879_certificaat_v1



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S soort artefact n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 78,2 76,3 73,1
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 2,9 2,6 1,7
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 21,9 26,2 34,9

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds 32 82 36
S cadmium (Cd) mg/kg ds < 0,20 0,39 < 0,20
S kobalt (Co) mg/kg ds 3,7 5,1 5,1
S koper (Cu) mg/kg ds 13 21 16
S kwik (Hg) (niet vluchtig) mg/kg ds 0,06 0,14 0,07
S lood (Pb) mg/kg ds 44 110 38
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds 11 15 18
S zink (Zn) mg/kg ds 70 160 65

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 52 87 < 35

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S fenantreen mg/kg ds < 0,05 0,42 0,06
S anthraceen mg/kg ds < 0,05 0,29 < 0,05
S fluoranteen mg/kg ds 0,12 1,5 0,18
S benzo(a)antraceen mg/kg ds 0,06 1,1 0,09
S chryseen mg/kg ds 0,08 1,3 0,12
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds < 0,05 0,51 0,07
S benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,06 0,61 0,10
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds < 0,05 0,44 0,07
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds < 0,05 0,56 0,06

S som PAK (10) mg/kg ds 0,53 6,8 0,82

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

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,005 0,013 0,005

Tabel 2 van 4

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

Project code : 852879
Project omschrijving : 30183-Gruttostraat Grou
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Monsterreferenties
5872564 = MM04 01 (0-50) 02 (0-50) 15 (0-50) R02 (0-30)
5872565 = MM05 03 (60-80) 04 (60-80) 05 (60-80)
5872566 = MM06 07 (0-50) 10 (0-50) 12 (0-50) 13 (0-50)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 25/01/2019 25/01/2019 25/01/2019
Ontvangstdatum opdracht : 28/01/2019 28/01/2019 28/01/2019
Startdatum : 28/01/2019 28/01/2019 28/01/2019
Monstercode : 5872564 5872565 5872566
Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: LAKR-DCSM-JTVS-QVEZ Ref.: 852879_certificaat_v1



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g n.v.t. n.v.t.
S soort artefact n.v.t. n.v.t.
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 84,7 66,9
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) < 0,2 4,5
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 5,1 34,3

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds < 20 82
S cadmium (Cd) mg/kg ds < 0,20 0,28
S kobalt (Co) mg/kg ds < 3,0 14
S koper (Cu) mg/kg ds < 5,0 28
S kwik (Hg) (niet vluchtig) mg/kg ds < 0,05 0,15
S lood (Pb) mg/kg ds < 10 120
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 2,2
S nikkel (Ni) mg/kg ds 7 22
S zink (Zn) mg/kg ds < 20 100

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 38 55

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S fenantreen mg/kg ds < 0,05 0,40
S anthraceen mg/kg ds < 0,05 0,09
S fluoranteen mg/kg ds < 0,05 0,98
S benzo(a)antraceen mg/kg ds < 0,05 0,41
S chryseen mg/kg ds < 0,05 0,51
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds < 0,05 0,36
S benzo(a)pyreen mg/kg ds < 0,05 0,45
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds < 0,05 0,34
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds < 0,05 0,30

S som PAK (10) mg/kg ds 0,35 3,9

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

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,005 0,005

Tabel 3 van 4

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

Project code : 852879
Project omschrijving : 30183-Gruttostraat Grou
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Monsterreferenties
5872567 = R01 R01 (120-170)
5872568 = R02 R02 (30-60)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 25/01/2019 25/01/2019
Ontvangstdatum opdracht : 28/01/2019 28/01/2019
Startdatum : 28/01/2019 28/01/2019
Monstercode : 5872567 5872568
Matrix : Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: LAKR-DCSM-JTVS-QVEZ Ref.: 852879_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

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

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

Uw referentie : MM05 03 (60-80) 04 (60-80) 05 (60-80)
Monstercode : 5872565

Opmerking(en) bij resultaten:
PCB -138: - Bij deze gaschromatografische analyse valt PCB 138 samen met PCB 163.

Tabel 4 van 4

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

Project code : 852879
Project omschrijving : 30183-Gruttostraat Grou
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

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

Opdrachtverificatiecode: LAKR-DCSM-JTVS-QVEZ Ref.: 852879_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 5872561
Project omschrijving : 30183-Gruttostraat Grou
Uw referentie : MM01 01 (50-100) 06 (60-110) 09 (50-100) R02 (60-110)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝

oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 4 %
2) fractie C19 - C29 24 %
3) fractie C29 - C35 63 %
4) fractie C35 -< C40 9 %

minerale olie gehalte: 36 mg/kg ds

Oliechromatogram 1 van 5

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

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

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

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

Opdrachtverificatiecode: LAKR-DCSM-JTVS-QVEZ Ref.: 852879_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 5872564
Project omschrijving : 30183-Gruttostraat Grou
Uw referentie : MM04 01 (0-50) 02 (0-50) 15 (0-50) R02 (0-30)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝

oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 2 %
2) fractie C19 - C29 25 %
3) fractie C29 - C35 52 %
4) fractie C35 -< C40 21 %

minerale olie gehalte: 52 mg/kg ds

Oliechromatogram 2 van 5

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

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

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

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

Opdrachtverificatiecode: LAKR-DCSM-JTVS-QVEZ Ref.: 852879_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 5872565
Project omschrijving : 30183-Gruttostraat Grou
Uw referentie : MM05 03 (60-80) 04 (60-80) 05 (60-80)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝

oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 6 %
2) fractie C19 - C29 42 %
3) fractie C29 - C35 41 %
4) fractie C35 -< C40 12 %

minerale olie gehalte: 87 mg/kg ds

Oliechromatogram 3 van 5

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

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

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

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

Opdrachtverificatiecode: LAKR-DCSM-JTVS-QVEZ Ref.: 852879_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 5872567
Project omschrijving : 30183-Gruttostraat Grou
Uw referentie : R01 R01 (120-170)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝

oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 2 %
2) fractie C19 - C29 32 %
3) fractie C29 - C35 62 %
4) fractie C35 -< C40 4 %

minerale olie gehalte: 38 mg/kg ds

Oliechromatogram 4 van 5

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

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

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

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

Opdrachtverificatiecode: LAKR-DCSM-JTVS-QVEZ Ref.: 852879_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 5872568
Project omschrijving : 30183-Gruttostraat Grou
Uw referentie : R02 R02 (30-60)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝

oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 6 %
2) fractie C19 - C29 39 %
3) fractie C29 - C35 47 %
4) fractie C35 -< C40 8 %

minerale olie gehalte: 55 mg/kg ds

Oliechromatogram 5 van 5

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

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

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

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

Opdrachtverificatiecode: LAKR-DCSM-JTVS-QVEZ Ref.: 852879_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

5872561 MM01 01 (50-100) 06 (60-110) 09 (50-100) R02
(60-110)

01 0.5-1 3172245AA
06 0.6-1.1 3171835AA
09 0.5-1 3172256AA
R02 0.6-1.1 3172111AA

5872562 MM02 08 (0-50) 09 (0-50) 08 0-0.5 3171802AA
09 0-0.5 3171833AA

5872563 MM03 11 (0-50) 14 (0-50) 17 (0-50) 18 (0-50) 11 0-0.5 3171841AA
14 0-0.5 3171853AA
17 0-0.5 3171843AA
18 0-0.5 3171830AA

5872564 MM04 01 (0-50) 02 (0-50) 15 (0-50) R02 (0-30) 01 0-0.5 3172257AA
02 0-0.5 3171836AA
15 0-0.5 3171844AA
R02 0-0.3 3172110AA

5872565 MM05 03 (60-80) 04 (60-80) 05 (60-80) 03 0.6-0.8 3171548AA
04 0.6-0.8 3171565AA
05 0.6-0.8 3171848AA

5872566 MM06 07 (0-50) 10 (0-50) 12 (0-50) 13 (0-50) 07 0-0.5 3171803AA
10 0-0.5 3171839AA
12 0-0.5 3171846AA
13 0-0.5 3171852AA

5872567 R01 R01 (120-170) R01 1.2-1.7 3172106AA

5872568 R02 R02 (30-60) R02 0.3-0.6 3172109AA

Bijlage 1 van 2

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

Project code : 852879
Project omschrijving : 30183-Gruttostraat Grou
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

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

Opdrachtverificatiecode: LAKR-DCSM-JTVS-QVEZ Ref.: 852879_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

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

voorbewerking AS3000 : Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droge stof : Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum) : Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754
Lutumgehalte (pipetmethode) : Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753
Barium (Ba) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Cadmium (Cd) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Kobalt (Co) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Koper (Cu) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Kwik (Hg) (niet vluchtig) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Lood (Pb) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Molybdeen (Mo) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Nikkel (Ni) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Zink (Zn) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3010 prestatieblad 7
PAKs : Conform AS3010 prestatieblad 6
PCBs : Conform AS3010 prestatieblad 8

Bijlage 2 van 2

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

Project code : 852879
Project omschrijving : 30183-Gruttostraat Grou
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

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

Opdrachtverificatiecode: LAKR-DCSM-JTVS-QVEZ Ref.: 852879_certificaat_v1



Grondslag Heerhugowaard
T.a.v. mevrouw T. van den Brink
Galileistraat 69
1704 SE HEERHUGOWAARD

Uw kenmerk : 30183-Gruttostraat Grou
Ons kenmerk : Project 854880
Validatieref. : 854880_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : MMRX-ZRWB-TUHT-UNBS
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 8 februari 2019

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

door u aangeboden monsters.

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

beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins

Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086

en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde

onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit

analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de

accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw

erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van

deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,

namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker

Manager productie

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

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



Anorganische parameters - metalen
Metalen ICP-MS (opgelost):
S barium (Ba) µg/l 160
S cadmium (Cd) µg/l < 0,2
S kobalt (Co) µg/l 2,1
S koper (Cu) µg/l < 2
S Kwik (Hg) (niet vluchtig) µg/l < 0,05
S lood (Pb) µg/l < 2
S molybdeen (Mo) µg/l 4,5
S nikkel (Ni) µg/l 3,7
S zink (Zn) µg/l 39

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) µg/l < 50

Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S benzeen µg/l < 0,2
S ethylbenzeen µg/l < 0,2
S naftaleen µg/l < 0,02
S o-xyleen µg/l < 0,1
S styreen µg/l < 0,2
S tolueen µg/l < 0,2
S xyleen (som m+p) µg/l < 0,2

S som xylenen µg/l 0,2

Organische parameters - gehalogeneerd
Vluchtige chlooralifaten:
S 1,1,1-trichloorethaan µg/l < 0,1
S 1,1,2-trichloorethaan µg/l < 0,1
S 1,1-dichloorethaan µg/l < 0,2
S 1,1-dichlooretheen µg/l < 0,1
S 1,1-dichloorpropaan µg/l < 0,2
S 1,2-dichloorethaan µg/l < 0,2
S 1,2-dichloorpropaan µg/l < 0,2
S 1,3-dichloorpropaan µg/l < 0,2
S cis-1,2-dichlooretheen µg/l < 0,1
S dichloormethaan µg/l < 0,2
S monochlooretheen (vinylchloride) µg/l < 0,2
S tetrachlooretheen µg/l < 0,1
S tetrachloormethaan µg/l < 0,1
S trans-1,2-dichlooretheen µg/l < 0,1
S trichlooretheen µg/l < 0,2
S trichloormethaan µg/l < 0,2

S som C+T dichlooretheen µg/l 0,1
S som dichloorpropanen µg/l 0,4

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers:
S tribroommethaan (bromoform) µg/l < 0,2

Tabel 1 van 2

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

Project code : 854880
Project omschrijving : 30183-Gruttostraat Grou
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Monsterreferenties
5877733 = 01-1-1 01 (210-310)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 04/02/2019
Ontvangstdatum opdracht : 04/02/2019
Startdatum : 04/02/2019
Monstercode : 5877733
Matrix : Grondwater

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: MMRX-ZRWB-TUHT-UNBS Ref.: 854880_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

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

Tabel 2 van 2

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

Project code : 854880
Project omschrijving : 30183-Gruttostraat Grou
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

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

Opdrachtverificatiecode: MMRX-ZRWB-TUHT-UNBS Ref.: 854880_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

5877733 01-1-1 01 (210-310) 01 2.1-3.1 0338967YA
01 2.1-3.1 0220470MM

Bijlage 1 van 2

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

Project code : 854880
Project omschrijving : 30183-Gruttostraat Grou
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

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

Opdrachtverificatiecode: MMRX-ZRWB-TUHT-UNBS Ref.: 854880_certificaat_v1



Analysemethoden in Grondwater (AS3000)

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

Barium (Ba) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Cadmium (Cd) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Kobalt (Co) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Koper (Cu) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Kwik (Hg) (niet vluchtig) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Lood (Pb) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Molybdeen (Mo) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Nikkel (Ni) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Zink (Zn) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3110 prestatieblad 5
Aromaten (BTEXXN) : Conform AS3130 prestatieblad 1
Styreen : Conform AS3130 prestatieblad 1
Chlooralifaten : Conform AS3130 prestatieblad 1
Vinylchloride : Conform AS3130 prestatieblad 1

Bijlage 2 van 2

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

Project code : 854880
Project omschrijving : 30183-Gruttostraat Grou
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

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

Opdrachtverificatiecode: MMRX-ZRWB-TUHT-UNBS Ref.: 854880_certificaat_v1



Grondslag Heerhugowaard
T.a.v. mevrouw T. van den Brink
Galileistraat 69
1704 SE HEERHUGOWAARD

Uw kenmerk : 30183-Gruttostraat Grou
Ons kenmerk : Project 852880
Validatieref. : 852880_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : JCEG-ZGQV-JABS-UZXV
Bijlage(n) : 5 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 1 februari 2019

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

door u aangeboden monsters.

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

beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins

Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086

en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde

onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit

analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de

accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw

erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van

deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,

namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker

Manager productie

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

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



Monstercode : 5872569
Uw referentie : ASBFF01 02 (0-50) 03 (60-80) 04 (60-80) 05 (60-80) 06 (60-80) 07 (0-50) 08 (0-50) 09

(0-50) 10 (0-50)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 25/01/2019

Asbestonderzoek

Initialen analist : L.B.
Datum geanalyseerd : 31-01-2019

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 15440 g
Droge massa aangeleverde monster : 12059 g
Percentage droogrest : 78,1 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 10524,4 88,5 13,4 0,13 n.v.t. n.v.t.

0,5-1 mm 242,7 2,0 87,0 35,85 0 0,0

1-2 mm 279,1 2,3 148,4 53,17 0 0,0

2-4 mm 244,4 2,1 244,4 100,00 0 0,0

4-8 mm 250,9 2,1 250,9 100,00 0 0,0

8-20 mm 147,8 1,2 147,8 100,00 0 0,0

>20 mm 197,5 1,7 197,5 100,00 0 0,0

Totaal 11886,8 100,0 1089,4 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -

0,5-1 mm 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0

1-2 mm 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0

2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totaal <0,2 0,0 0,2 <0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0

niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,2 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:

Tabel 1 van 5

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

Project code : 852880
Project omschrijving : 30183-Gruttostraat Grou
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: JCEG-ZGQV-JABS-UZXV Ref.: 852880_certificaat_v1



- : geen asbest waargenomen

Tabel 2 van 5

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

Project code : 852880
Project omschrijving : 30183-Gruttostraat Grou
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: JCEG-ZGQV-JABS-UZXV Ref.: 852880_certificaat_v1



Monstercode : 5872570
Uw referentie : ASBFF02 01 (0-50) 11 (0-50) 12 (0-50) 13 (0-50) 14 (0-50) 15 (0-50) 16 (0-50) 17 (0-50) 18

(0-50)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 25/01/2019

Asbestonderzoek

Initialen analist : M.M.
Datum geanalyseerd : 30-01-2019

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 17140 g
Droge massa aangeleverde monster : 14089 g
Percentage droogrest : 82,2 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 13019,9 94,0 12,7 0,10 n.v.t. n.v.t.

0,5-1 mm 202,0 1,5 167,7 83,02 0 0,0

1-2 mm 159,1 1,1 125,0 78,57 0 0,0

2-4 mm 103,6 0,7 103,6 100,00 0 0,0

4-8 mm 170,9 1,2 170,9 100,00 0 0,0

8-20 mm 195,2 1,4 195,2 100,00 0 0,0

>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0

Totaal 13850,7 100,0 775,1 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -

0,5-1 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1-2 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totaal <0,1 0,0 0,0 <0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0

niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,1 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
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- : geen asbest waargenomen
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Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.
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Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

5872569 ASBFF01 02 (0-50) 03 (60-80) 04 (60-80) 05 (60-80)
06 (60-80) 07 (0-50) 08 (0-50) 09 (0-50) 10 (0-50)

02 0-0.5 0060708MG
03 0.6-0.8 0060708MG
04 0.6-0.8 0060708MG
05 0.6-0.8 0060708MG
06 0.6-0.8 0060708MG
07 0-0.5 0060708MG
08 0-0.5 0060708MG
09 0-0.5 0060708MG
10 0-0.5 0060708MG

5872570 ASBFF02 01 (0-50) 11 (0-50) 12 (0-50) 13 (0-50) 14
(0-50) 15 (0-50) 16 (0-50) 17 (0-50) 18 (0-50)

01 0-0.5 0060710MG
11 0-0.5 0060710MG
12 0-0.5 0060710MG
13 0-0.5 0060710MG
14 0-0.5 0060710MG
15 0-0.5 0060710MG
16 0-0.5 0060710MG
17 0-0.5 0060710MG
18 0-0.5 0060710MG
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Analysemethoden in Grond (AS3000)

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

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898
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BIJLAGE V



Toetsingskader bodem 

De analyseresultaten zijn getoetst aan de normwaarden uit de ‘Circulaire Bodemsanering per 1 juli 2013’ en Bijlage 

B van de ‘Regeling Bodemkwaliteit’. Hierin zijn de achtergrondwaarden (grond), streefwaarden (grondwater) en 

interventiewaarden (grond en grondwater) gedefinieerd. De tussenwaarde is het rekenkundig gemiddelde van de 

achtergrond-/ streefwaarde en de interventiewaarde. Overschrijdingen van de normen kunnen worden 

geïnterpreteerd als een:

lichte verhoging: gehalte > achtergrondwaarde (grond) of streefwaarde (grondwater)

matige verhoging: gehalte > T-waarde (tussenwaarde)

sterke verhoging: gehalte > interventiewaarde

De meetwaarden worden gecorrigeerd naar een standaard bodemtype met 25% lutum en 10% organische stof. Deze 

gestandaardiseerde meetwaarden worden berekend en getoetst via de landelijke toetsingsmodule BoToVa (Bodem 

Toets- en Validatieservice).

De normen geldend voor grond voor barium zijn ingetrokken. Gebleken is dat de interventiewaarde voor barium 

lager was dan het gehalte dat van nature in de bodem voorkomt. Alleen als verhoogde bariumgehalten het gevolg 

zijn van een antropogene bron (menselijk handelen), kan het bevoegd gezag dit gehalte beoordelen aan de 

voormalige normen. Het gehalte barium moet wel gemeten blijven worden.

Conform de Wet bodembescherming (Wbb) is de ernst van de verontreiniging gerelateerd aan een 

omvangscriterium. Om van een ‘geval van ernstige bodemverontreiniging’ te spreken, dient voor ten minste één 

stof de gemiddelde concentratie van minimaal 25 m³ grond of 100 m³ bodemvolume grondwater de 

interventiewaarde te worden overschreden. Ook moet de verontreiniging zijn ontstaan vóór 1987. 

Voor een geval van ernstige bodemverontreiniging geldt formeel een saneringsplicht. In de praktijk wordt een 

sanering alleen verplicht gesteld indien sprake is van actuele risico’s, of indien dat bij een functiewijziging 

(bijvoorbeeld bouw) noodzakelijk is. Bij ongewijzigd gebruik en de afwezigheid van risico’s wordt bij een 

historische verontreiniging (ontstaan voor 1987) geen termijn aan de saneringsverplichting opgelegd.

Indien de verontreiniging geheel of grotendeels na 1 januari 1987 is ontstaan, is sprake van een ‘nieuw geval van 

bodemverontreiniging’. Vanuit de zorgplicht in de Wet bodembescherming dient een nieuw geval van 

bodemverontreiniging, ongeacht de mate en omvang van de verontreiniging, in beginsel terstond te worden 

verwijderd.

Besluit bodemkwaliteit 

De analyseresultaten van de grond kunnen bij een verkennend onderzoek (indicatief) worden getoetst aan het 

Besluit bodemkwaliteit. Voor een definitief oordeel is echter een AP04 partijkeuring nodig. In het generieke kader 

wordt onderscheid gemaakt in drie kwaliteitsklassen voor hergebruik: Altijd Toepasbaar, Wonen en Industrie. Bij 

hogere gehalten dan de maximale waarde Industrie, is er sprake van Niet Toepasbare grond. 

Er wordt voldaan aan de eisen voor ‘Altijd Toepasbaar’ indien de gehalten de Achtergrondwaarden niet 

overschrijden. Afhankelijk van het aantal geanalyseerde stoffen mag voor een aantal parameters de 

Achtergrondwaarde wel worden overschreden met maximaal een factor twee, mits de maximale waarde Wonen 

niet wordt overschreden (uitgezonderd nikkel). Bij analyse op het standaardpakket is deze overschrijding 

toegestaan voor maximaal twee parameters. 



Toetsingskader asbest 

Voor asbest in grond en puin geldt een interventiewaarde respectievelijk gewogen grenswaarde van 100 mg/kg ds.

Gewogen betekent dat de toetswaarde op de volgende manier wordt berekend:

toetswaarde = gehalte serpentijn (chrysotiel) + 10 x gehalte amfibool (crocidoliet, amosiet, etc)

Wanneer de interventiewaarde voor asbest in de bodem wordt overschreden, dient conform de Wet 

bodembescherming een uitspraak te worden gedaan over de risico’s van de verontreiniging bij het huidig en 

toekomstig gebruik, op basis van een milieuhygiënisch saneringscriterium. Voor asbest geldt hiervoor het ‘Protocol 

Asbest’, opgenomen als bijlage in de hierboven genoemde circulaire. 

Verhardingslagen waarin asbest wordt aangetroffen in een gehalte groter dan de grenswaarde worden beschouwd 

als een ‘asbestweg’ en vallen daarmee onder het Besluit asbestwegen Wms. Het bevoegd gezag is in dat geval de 

Inspectie van Leefomgeving en Transport van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Volgens dit besluit dient 

een asbestweg te worden afgedekt of te worden verwijderd om het risico van blootstelling aan asbest te voorkomen.

Voor asbest in grond en puin geldt geen achtergrondwaarde. De interventiewaarde voor asbest ligt op het niveau 

van verwaarloosbaar risico. Grond en puin met een asbestgehalte kleiner dan de interventiewaarde kan worden 

beschouwd als niet asbestverontreinigd.

Toetsing verkennend onderzoek

Het resultaat van het verkennend onderzoek is een uitspraak over de mogelijke verontreiniging van de bodem met 

asbest, waarbij een indicatief gehalte wordt bepaald. 

Met een verkennend onderzoek wordt het asbestgehalte getoetst aan de interventiewaarde gecorrigeerd met een 

factor 2. De toetswaarde voor nader onderzoek bedraagt hiermee 50 mg/kg ds. Indien het asbestgehalte uit het 

verkennend onderzoek kleiner is dan 50 mg/kg ds geldt er geen noodzaak tot nader onderzoek. Bij een asbestgehalte 

groter dan 50 mg/kg ds dient er wel nader onderzoek te worden uitgevoerd. 



Verklarende woordenlijst

Wet bodembescherming (Wbb): Deze wet is er vooral op gericht om in het belang van het milieu regels te stellen 

om bodemverontreiniging te voorkomen, te onderzoeken en te saneren.

NEN-5725: Richtlijn voor gedegen vooronderzoek. Het vooronderzoek wordt uitgevoerd voorafgaand aan het 

feitelijke onderzoek van de bodem (= veld- en laboratoriumonderzoek). De bij het vooronderzoek verzamelde 

informatie dient om te komen tot een adequate invulling van het veld- en laboratoriumonderzoek en draagt bij aan 

de verklaring van de resultaten van het bodemonderzoek.

NEN-5740: Deze norm beschrijft de werkwijze voor het opstellen van de onderzoeksstrategie bij verkennend 

bodemonderzoek naar de aanwezigheid van bodemverontreiniging. De norm is van toepassing op verkennend 

onderzoek van zowel onverdachte als verdachte locaties. 

Standaard NEN analysepakket grond en grondwater
Boven- en ondergrond Grondwater

Metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink) * *

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK) *

Polychloorbifenylen (PCB) *

Minerale olie * *

Vluchtige aromaten (BTEXSN) *

Vluchtige chlooralifaten (VOCl) *

m-mv: diepte in meter minus maaiveld

pH en EC: zuurgraad en Geleidingsvermogen

NTU: de eenheid waarin troebelheid (van onder andere) water wordt uitgedrukt. Conform het Kwaliteitshandboek 

van Grondslag wordt de troebelheid in afwijking van de NEN5744:2011 direct bij terugkomst op kantoor gemeten 

in plaats van in het veld. In het Kwaliteitshandboek is hiervoor de motivatie opgenomen. 

Streefwaarde: deze waarde geeft voor grondwater aan wat het ijkpunt is voor de milieukwaliteit op de lange 

termijn, uitgaande van Verwaarloosbare Risico’s voor het ecosysteem

Achtergrondwaarde: deze waarde is voor grond vastgesteld op basis van de gehalten zoals die voorkomen in de 

bodem van natuur- en landbouwgronden in Nederland die niet zijn belast door lokale verontreinigingsbronnen.

Interventiewaarde: Is de waarde die het kwaliteitsniveau aangeeft, waarop de functionele eigenschappen van de 

bodem, voor mens, dier en plant ernstig zijn verminderd of dreigen tot worden verminderd.

T-waarde (tussenwaarde): Is voor grondwater gelijk aan (streefwaarde+interventiewaarde)/2 en voor grond gelijk 

aan (achtergrondwaarde+interventiewaarde)/2. Overschrijding van de T-waarde geeft aan dat er mogelijk een 

aanvullend/nader onderzoek nodig is.

Maximale Waarde wonen (MWw): deze waarde geeft de bovengrens aan van de kwaliteit die nodig is om de 

bodem blijvend geschikt te houden voor de functie ‘wonen’.

Maximale Waarde industrie (MWi): deze waarde geeft de bovengrens aan van de kwaliteit die nodig is om de 

bodem blijvend geschikt te houden voor de functie ‘industrie’.

Gebruikte afkortingen van stoffen:
Ba Barium Olie Minerale olie

Cd Cadmium VAK Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Co Kobalt B Benzeen

Cu Koper T Tolueen

Hg Kwik E Ethylbenzeen

Pb Lood X Xylenen

Mo Molybdeen S Styreen

Ni Nikkel Naft. Naftaleen

Zn Zink VOCl Vluchtige Organochloorverbindingen

PAK Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen PCB Polychloorbifenylen

Oer: een inspoelingslaag van sesqui-oxiden (aluminium- en ijzeroxiden) boven de hoogste grondwaterstand. De 

oxiden zijn afkomstig van hoger gelegen bodemhorizonten. Oer is vaak harder dan het bodemmateriaal zelf.

Gley: (oranje-bruine) ijzer-/roestvlekken die worden gevormd als gevolg van een fluctuerende grondwaterstand. 

Gley komt, in tegenstelling tot oer, niet voor in hardere brokjes maar uit zich voornamelijk in kleurverschil.
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DISCLAIMER 

Dit rapport is het resultaat van een quickscan Wet natuurbescherming die is uitgevoerd ter plaatse van Gruttostraat te Grou, in opdracht 

van Fijn Wonen. 

Ten behoeve van de juiste interpretatie van dit rapport is het noodzakelijk te beschikken over de gehele rapportage, inclusief bijlagen. 

 

Het rapport is ongeschikt voor toepassing in een juridische context indien: 

-   de paginanummering van het rapport onjuist of onvolledig is 

-   de bijlagen genoemd in de inhoudsopgave (deels) ontbreken 

-   het projectnummer in het rapport en op de bijlage niet overeenkomt 

 

We stellen dit rapport alleen ter beschikking aan derden in geval van schriftelijke toestemming van de opdrachtgever. 
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Onze rapportage is opgezet in kleur, om het u bij het lezen van het digitale document visueel 

aantrekkelijk te maken. Uiteraard kan het document ook op papier worden afgedrukt, waarbij we 

willen wijzen op de mogelijkheid om het document in zwart-wit af te drukken om  kosten en toner te 

besparen. 
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1. Inleiding 

In opdracht van Fijn Wonen is door Eco Reest BV een quickscan Wet natuurbescherming uitgevoerd 

ter plaatse van de Gruttostraat te Grou. 

 

1.1 Aanleiding en doelstelling 

Aanleiding tot het onderzoek is de realisatie van vijftien woningen ter plaatse van het 

onderzoeksterrein.  

 

Doel van de quickscan Wet natuurbescherming is een beeld te krijgen van de aanwezige habitats en 

de voorkomende beschermde dier- en plantensoorten ter plaatse van de onderzoekslocatie. 

  

1.2 Scope 

In dit rapport is een quickscan Wet natuurbescherming beschreven. Hierin is onderzocht of er 

negatieve effecten te verwachten zijn op beschermde soorten en zo ja, of nader soortgericht 

onderzoek noodzakelijk is.  

 

Bij ruimtelijke ingrepen moet vooraf worden getoetst of schade op kan treden aan bestaande Natura 

2000-gebieden. Indien er sprake is van “verslechtering of significante verstoring” of “significante 

gevolgen” op een Natura 2000-gebied is een vergunning nodig. Opgemerkt wordt dat deze 

rapportage geen verstorings- of verslechteringstoets of PAS-berekening bevat. In dit rapport is 

beoordeeld of significante effecten op Natura 2000-gebied verwacht kunnen worden en of er nadere 

toetsing met betrekking tot Natura 2000-gebieden noodzakelijk is.   

 

1.3 Kwaliteitsborging 

Eco Reest streeft naar een zo hoog mogelijk kwaliteit van onderzoek te leveren. 

 

 
 

 

Eco Reest Holding BV is gecertificeerd volgens “NEN-EN-ISO 9001:2015”, voor het geven van 

milieukundig advies in relatie tot ruimtelijke ontwikkelingen en gebouwen met inbegrip van de 

uitvoering van gerelateerde onderzoeksactiviteiten op het gebied van bodemonderzoek en -sanering, 

ecologie, asbestinventarisaties, sloopbegeleiding, bouwkundige opnames en energieprestatie advies.  
 

Eco Reest is lid van het Netwerk Groene Bureaus (NGB). Als aangesloten adviesbureau zorgen we 

samen met de andere leden voor een betere borging van kwaliteit in de uitvoering van ecologisch 

onderzoek.  

 

 

Naast kwaliteit is onafhankelijkheid van groot belang om onze opdrachtgever van dienst te zijn met 

het beste advies voor zijn vraagstuk. Wij merken dan ook op dat er geen functionele relatie bestaat 

tussen opdrachtgever en Eco Reest BV, hetgeen betekent dat het advies van Eco Reest onafhankelijk 

is van de belangen van de opdrachtgever en derden. 

 

Eco Reest BV is aangesloten bij het Netwerk Groene Bureaus en maakt gebruik van een 

overkoepelende ontheffing van de verbodsbepalingen genoemd in artikel 9 van de Flora- en 

faunawet voor zover dit betreft het vangen, bemachtigen en met het oog daarop opsporen van 

beschermde inheemse soorten (ontheffing ff/75a/2014/061, geldig tot 16 maart 2020). Deze 

ontheffing van de Flora- en faunawet is ook geldig onder de huidige Wet natuurbescherming. 
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Conform de eisen uit onze ethische code behandelt Eco Reest BV alle gegevens vertrouwelijk, 

waarvan wij kennisnemen als gevolg van de uitvoering van de werkzaamheden, behoudens in geval 

van wettelijke verplichtingen. 

 

1.4 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 worden de locatie, omgeving en het ontwikkelingsplan beschreven. In dit hoofdstuk 

wordt tevens aangegeven welke beschermde gebieden in de directe omgeving aanwezig zijn. 

Hoofdstuk 3 bevat een samenvatting van de regelgeving uit de Wet natuurbescherming die hier 

relevant is. In hoofdstuk 4 worden de gebruikte onderzoeksmethoden beschreven. De resultaten van 

de toets aan de Wet natuurbescherming worden beschreven in hoofdstuk 5. In hoofdstuk 6 worden 

conclusies weergegeven en aanbevelingen gedaan. Besloten wordt met een overzicht van 

geraadpleegde bronnen. 
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2. Onderzoekslocatie en nabije omgeving 

In dit hoofdstuk wordt de huidige en toekomstige situatie van de onderzoekslocatie beschreven en 

wordt een overzicht gegeven van de beschermde gebieden in de omgeving van de onderzoekslocatie. 

 

2.1 Beschrijving onderzoekslocatie en directe omgeving 

Het onderzoeksterrein ligt binnen de bebouwde kom van Grou, tussen drie straten in. Aan de 

noordzijde ligt de Kievitstraat, aan de westzijde ligt de Gruttostraat en aan de oostzijde ligt de 

Tureluurstraat. Aan de overzijde van de Tureluurstraat ligt het Wilhelminapark. Ten noorden van het 

onderzoeksterrein, aan de Tureluurstraat 1, ligt een advocatenkantoor. Ten zuiden van de 

onderzoekslocatie ligt het verzorgingshuis Friesma State.  

 

In de huidige situatie bestaat de locatie uit een grasveld / braakliggend terrein met enkele bomen.  

Daarnaast is er een grote plas water in het grasveld ontstaan. Ten tijde van het veldbezoek was geen 

bebouwing (meer) binnen de onderzoekslocatie aanwezig. 

 

In onderstaande figuur 2.1 is de onderzoekslocatie aangegeven. 

 

 
Figuur 2.1. Onderzoeksterrein is rood omlijnd (bron achtergrondkaart: ArcGIS). 

 

In figuur 2.2 tot en met 2.5 zijn overzichtsfoto’s opgenomen van de onderzoekslocatie.  
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Figuur 2.2. Overzicht van de onderzoekslocatie vanaf de noordzijde. 

 

 
Figuur 2.3. Overzicht van de onderzoekslocatie vanaf de noordzijde. 
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Figuur 2.4. Braakliggende terrein waar voorheen tijdelijke woningen hebben gestaan, aan de oostzijde van de 

onderzoekslocatie. 

 

 
Figuur 2.5. Zuidzijde van de onderzoekslocatie. 
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2.2 Beschrijving toekomstige plannen 

De opdrachtgever is voornemens om vijftien woningen ter plaatse van het onderzoeksterrein te 

bouwen (zie figuur 2.6). 

Ten behoeve van de werkzaamheden wordt er mogelijk enig groen en enkele bomen verwijderd 

binnen het onderzoeksterrein. De werkzaamheden staan in 2019 gepland. 

 

 
Figuur 2.6. Realisatie van 15 woningen ter plaatse van de onderzoekslocatie. 

 

2.3 Beschermde gebieden in de omgeving 

2.3.1 Natura 2000 

De onderzoekslocatie is gelegen ten zuidwesten van het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied, Alde 

Feanen (zie figuur 2.7). De afstand tussen de onderzoekslocatie en dit Natura 2000-gebied bedraagt 

circa drie en een halve kilometer.  

 

Gelet op de afstand tot het gebied, de aard van het tussenliggende gebied (bebouwing, wegen, 

meren en watergangen) de kernopgave van het gebied en de aard van de geplande ingreep wordt er 

geen onderzoek in het kader van gebiedsbescherming binnen de Wet natuurbescherming uitgevoerd 

(zie ook paragraaf 1.2 scope).  

 

Gezien de kleinschaligheid van de nieuwbouw in het onderzoeksgebied en de relatief grote afstand 

tot het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied, wordt er geen significante toename in verkeer of 

stikstofuitstoot uit de woningen verwacht. Een toetsing in het kader van de PAS is daarom niet nodig. 

Een onderzoek in het kader van gebiedsbescherming binnen de Wet natuurbescherming maakt 

daarom geen deel uit van onderhavig onderzoek.  

 



 Pagina 11 van 24  

 

 

 

 

 

Quickscan Wet natuurbescherming  

Gruttostraat te Grou (Kenmerk: 182637) 

 

 

 
Figuur 2.7. De afstand tussen de onderzoekslocatie (rood omcirkeld) en het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied (geel 

gearceerd) (bron: Rijksoverheid) 

 

2.3.2 Natuurnetwerk Nederland 

Op de kaart in figuur 2.8 is te zien dat in de directe omgeving van het geen sprake is van een gebied 

uit het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Gezien de afstand tussen het plangebied en het NNN wordt 

een aantasting van de wezenlijke waarden en kenmerken van NNN gebieden niet verwacht. 

 

 
Figuur 2.8. Ligging onderzoekslocatie ten opzichte van het NNN (bron: provincie Friesland). 
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3. Natuurwetgeving 

In Nederland is de bescherming van soorten en gebieden geregeld in de Wet natuurbescherming. De  

provincies zijn bevoegd gezag met betrekking tot het verlenen van ontheffingen en vrijstellingen voor 

soortenbescherming en vergunningen ten behoeve van gebiedsbescherming. 

 

3.1 Soortenbescherming 

De Wet natuurbescherming gaat uit van het ‘nee, tenzij’-principe. Dit betekent dat activiteiten met 

een schadelijk effect op beschermde soorten in principe verboden zijn. Van dit verbod kan onder 

voorwaarden worden afgeweken met een ontheffing of een vrijstelling.  

Binnen de Wet natuurbescherming wordt bij ruimtelijke ingrepen onderscheid gemaakt tussen 

Europees beschermde soorten (artikel 3.5 soorten) en nationaal beschermde soorten (artikel 3.10 

soorten). De lijst Europees beschermde soorten bestaat uit soorten die genoemd zijn in: 

 

· Habitat Richtlijn bijlage IV onderdeel a 

· Bijlage 2 verdrag van Bern 

· Bijlage 1 verdrag van Bonn 

 

Vogels 

Ten aanzien van vogels is in artikel 3.1 van de Wet natuurbescherming het volgende opgenomen: 

 

· Het is verboden van nature in Nederland in het wild levende vogels van soorten als bedoeld 

in artikel 1 van de Vogelrichtlijn opzettelijk te doden of te vangen.  

· Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels als bedoeld in artikel 1 

van de Vogelrichtlijn te vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen.  

· Het is verboden eieren van vogels als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn te rapen en 

deze onder zich te hebben.  

· Het is verboden vogels als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn opzettelijk te storen.  

Verstoren mag wel indien de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding 

van de desbetreffende vogelsoort. Bovenstaande houdt in dat de nesten van alle inheemse soorten 

zijn beschermd indien deze in gebruik zijn. Voor het verstoren van broedende vogels is een 

ontheffing nodig. Net als onder de Flora- en faunawet, zijn nestplaatsen van een aantal vogelsoorten 

jaarrond beschermd (mits niet definitief verlaten). Het betreft nesten van de boomvalk, buizerd, 

gierzwaluw, grote gele kwikstaart, havik, huismus, kerkuil, oehoe, ooievaar, ransuil, roek, slechtvalk, 

sperwer, steenuil, wespendief en zwarte wouw. 

 

Overige soorten 

Voor overige Europees beschermde soorten (uit  bijlage IV, onderdeel a van de Habitatrichtlijn) is 

artikel 3.5 van toepassing. Volgens dit artikel is het verboden Europees beschermde soorten: 

 

· opzettelijk te doden of te vangen; 

· opzettelijk te verstoren; 

· eieren opzettelijk te vernielen of te rapen; 

· voortplantingsplaatsen of rustplaatsen te beschadigen of te vernielen; 

· planten opzettelijk te plukken, te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen. 
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In de Wet natuurbescherming is een lijst met nationaal beschermde soorten opgenomen. Hierop is 

artikel 3.10 van deze wet van toepassing. Artikel 3.10 van de Wet natuurbescherming houdt in dat 

het verboden is nationaal beschermde soorten:  

 

· opzettelijk te doden of te vangen; 

· voortplantingsplaatsen of rustplaatsen te beschadigen of te vernielen; 

· planten opzettelijk te plukken, te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen. 

Provincies beslissen zelf voor welke soorten van deze lijst een vrijstelling geldt.  

 

3.2 Gebiedsbescherming 

Natura 2000 

Met de Wet natuurbescherming is de gebiedsbescherming van de Europese Habitat- en Vogelrichtlijn 

in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd. De beschermde gebieden uit de beide richtlijnen 

worden aangeduid als Natura 2000-gebieden. 

 

In het aanwijzingsbesluit van het Natura 2000-gebied zijn zowel de te beschermen waarden van de 

Vogelrichtlijn- als het Habitatrichtlijngebied opgenomen. Dit zijn habitattypen of soorten die 

typerend zijn voor een bepaald gebied. Deze kwalificerende habitattypen en soorten zijn in het 

aanwijzingsbesluit opgenomen als zogenaamde instandhoudingsdoelen. Elk gebied is specifiek voor 

een of meer van deze instandhoudingsdoelen aangewezen. Met deze nationale deelverplichtingen 

wordt bijgedragen aan de Europese verplichting die beoogt het goede voortbestaan van deze 

natuurwaarden zeker te stellen.   

 

Indien er sprake is van “verslechtering of significante verstoring” of “significante gevolgen” op een 

Natura 2000-gebied is een vergunning nodig. Deze wordt aangevraagd bij de provincie waar de 

ingreep plaatsvindt. De effecten op de beschermde waarden kunnen zowel direct als indirect 

(externe werking) zijn. “Extern” betekent zowel dat instandhoudingsdoelen beschermd moeten zijn 

tegen invloed van buiten het gebied als dat soorten die een levensfunctie buiten het gebied hebben, 

daar ook volledige bescherming genieten. 

 

Bij het bepalen of de ontwikkeling negatieve gevolgen kan hebben, moet ook rekening gehouden 

worden met de overige ontwikkelingen in de omgeving van het beschermde gebied. Door een 

combinatie (cumulatie) van activiteiten kunnen namelijk ook negatieve effecten optreden. Hierbij 

wordt als richtlijn gehanteerd dat alleen plannen en projecten, waarover een definitief besluit is 

genomen, bij deze beoordeling worden betrokken. 

 

Sinds 1 juli 2015 is de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) in werking getreden, waarin het beleid 

voor stikstofgevoelige natuurgebieden is geregeld. De PAS heeft betrekking op Natura 2000-gebieden 

waar stikstofgevoelige natuur aanwezig is. Als onderdeel van de PAS wordt met het rekenprogramma 

AERIUS bepaald of de stikstofdepositie door de voorgenomen plannen zodanig verandert dat een 

melding of vergunningsaanvraag bij de provincie nodig is. 
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Natuurnetwerk Nederland 

Het Natuurnetwerk Nederland is een samenhangend netwerk van gebieden met veel 

natuurwaarden. Het NNN moet voorkomen dat planten en dieren door isolatie van gebieden 

uitsterven en dat de Nederlandse biodiversiteit afneemt. In het NNN zijn opgenomen: 

 

· Natura 2000-gebieden, bestaande natuurgebieden, reservaten en 

natuurontwikkelingsgebieden en (robuuste) verbindingen; 

· landbouwgebieden met mogelijkheden voor agrarisch natuurbeheer (beheersgebieden); 

· grote wateren. 

 

Voor het NNN geldt het toetsingskader van het Structuurschema Groene Ruimte 1995 (SGR). Dit is 

overgenomen in de Nota Ruimte. Deze nota stelt dat ruimtelijke ingrepen moeten worden getoetst 

op mogelijk negatieve effecten voor de aanwezige natuur- en landschapswaarden. Voor het hele 

NNN geldt een ‘nee, tenzij beginsel’. Op grond hiervan dient directe of indirecte aantasting van bos- 

en natuurgebied waar mogelijk te worden voorkomen. Er is vrijwel altijd een 

compensatieverplichting in het provinciaal beleid opgenomen.  

 

3.3 Zorgplicht 

In artikel 1.11 van de Wet natuurbescherming is een zorgplicht opgenomen. Deze geldt voor zowel 

soorten als gebieden. Dit houdt in dat iedereen voldoende zorg in acht neemt voor Natura 2000-

gebieden, bijzondere nationale natuurgebieden en voor in het wild levende dieren en planten en hun 

directe leefomgeving. In artikel 1.11 is het als volgt verwoord:  

 

De zorg houdt in dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of 

nalaten nadelige gevolgen kunnen worden veroorzaakt (…); 

a. dergelijke handelingen achterwege laat, dan wel, 

b. indien dat achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden gevergd, de noodzakelijke 

maatregelen treft om die gevolgen te voorkomen, of 

c. voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zo veel mogelijk beperkt of 

ongedaan gemaakt.  

Deze zorg geldt voor alle individuen van in Nederland voorkomende soorten planten en dieren, 

ongeacht of deze soort beschermd is en ongeacht of ontheffing of vrijstelling is verleend.  
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4. Methode 

4.1 Literatuurstudie 

Voorafgaand aan het veldbezoek is gestart met een bureaustudie naar het voorkomen van flora en 

fauna ter plaatse van de onderzoekslocatie en de nabije omgeving. Deze bureaustudie heeft bestaan 

uit het opvragen van gegevens van de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) van de afgelopen 

tien jaar. Hierin is een overzicht gegeven van de ontheffingsplichtige soorten in de Wet 

natuurbescherming binnen een straal van ongeveer één kilometer rond de onderzoekslocatie. Deze 

staan weergegeven in onderstaande tabel.  

 

Tabel 4.1. Beschermde soorten binnen één kilometer van het onderzoeksgebied.  

Soort Bescherming 

Vleermuizen  

Gewone dwergvleermuis  HR IV  

Laatvlieger Bern II, HR IV 

Meervleermuis Bern II, HR IV 

Rosse vleermuis Bern II, HR IV 

Ruige dwergvleermuis Bern II, HR IV 

Vogels  

Ekster** Categorie 5 

Gierzwaluw* Categorie 2 

Huismus* Categorie 2 

Huiszwaluw** Categorie 5 

Koolmees** Bern II, categorie 5 

Ransuil* Bern II, categorie 4 

Spreeuw** Categorie 5 

Zwarte roodstaart** Bern II, categorie 5 

 

*Nesten van vogels die behoren tot categorie 1 tot en met 4 zijn jaarrond beschermd.  

**Nesten van soorten die vallen onder categorie 5 zijn eveneens jaarrond beschermd als er 

onvoldoende alternatieve nestlocaties overblijven in de omgeving. Hoewel deze vogelsoorten vaak 

terugkeren naar de plaats waar zij het voorgaande jaar hebben gebroed, beschikken ze wel over 

voldoende flexibiliteit om zich elders te vestigen. 

 

Verder is gebruik gemaakt van bestaande literatuur (verspreidingsatlassen en dergelijke). Er zijn geen 

gegevens aangekocht van bijvoorbeeld PGO’s (Particuliere Gegevensbeherende Organisaties). 

 

4.2 Veldbezoek 

Het veldbezoek heeft plaatsgevonden op 10 december 2018 en is uitgevoerd door de heer M. Vos 

van Eco Reest BV. Het veldbezoek heeft overdag plaatsgevonden. Tijdens de inventarisatie waren de 

weersomstandigheden als volgt: droog, half bewolkt, windkracht 1 Bft, temperatuur 15 graden 

Celsius. 

 

Het bezoek is erop gericht om te beoordelen of de onderzoekslocatie geschikte biotopen bevat voor 

beschermde dier- en plantensoorten. Hiervoor zijn de onderzoekslocatie en de nabije omgeving 

onderzocht op potentiële leef- en groeiplaatsen van beschermde dier- en plantensoorten. 



 Pagina 16 van 24  

 

 

 

 

 

Quickscan Wet natuurbescherming  

Gruttostraat te Grou (Kenmerk: 182637) 

 

 

5. Resultaten 

Onderstaand zijn de resultaten van zowel het literatuuronderzoek als het veldbezoek weergegeven. 

 

5.1 Vaatplanten 

De NDFF maakt geen melding van beschermde vaatplanten binnen een straal van één kilometer rond 

de onderzoekslocatie.  

De onderzoekslocatie bestaat voornamelijk uit een grasveld. Daarnaast zijn er verschillende soorten 

van een voedselrijke bodem aangetroffen, waaronder kleine brandnetel, klimop, pitrus en 

ridderzuring. Tevens staan er op de onderzoekslocatie enkele bomen, zoals de wilg en berk. De 

klimop is op de berk waargenomen.  

 

Er worden gezien de voedselrijke omstandigheden en het beheer (frequent maaien van het gras) 

geen beschermde soorten op de onderzoekslocatie verwacht. 

 

5.2 Vogels 

In de omgeving van de onderzoekslocatie zijn de volgende broedvogels met jaarrond beschermde 

nesten bekend (NDFF): gierzwaluw, huismus en ransuil. De soorten die uit het literatuuronderzoek 

naar voren kwamen zijn niet binnen de onderzoekslocatie aangetroffen. 

 

Gierzwaluwen zijn heel plaatstrouw, jaren achtereen gebruiken ze dezelfde nestplaats. In de regel is 

de nestplaats gebonden aan bebouwing. Deze soort broedt voornamelijk in steden en dorpen waar 

ze zich nestelen in ventilatieschachten, spleten in de muur of onder dakpannen. De voorkeur gaat uit 

naar wat oudere woonwijken. De gierzwaluw is niet instaat om vanuit het nest op te stijgen. Hij moet 

zich eerste een stukje naar beneden laten vallen om vervolgens weg te vliegen. Voor een geschikte 

nestlocatie mogen geen belemmerende elementen, zoals bomen, voor de in- en uitvliegroute staan. 

Binnen de onderzoekslocatie staat geen bebouwing die de gierzwaluw kan gebruiken als mogelijke 

nestlocatie. Geschikte of potentiele nestlocaties voor de gierzwaluw zijn binnen de onderzoekslocatie 

niet aanwezig.  

 

De huismus is een uitgesproken standvogel die meestal dicht bij de broedlocatie aanwezig blijft. De 

huismus komt veelal voor in gebieden met menselijke activiteit, in gebouwen, dorpen, steden en 

landelijk gebied. Het voorkeurshabitat bevindt zich op plekken waar menselijke bebouwing wordt 

afgewisseld met veel groenvoorzieningen. Het geschikte habitat van de huismus bestaat uit een 

combinatie van factoren, waaronder plekken voor nestgelegenheid, voedsel, dekking 

(groenvoorzieningen) en plekken voor stofbaden en drinkwater. Tijdens het veldbezoek zijn geen 

huismussen aangetroffen binnen en in de directe omgeving van de onderzoekslocatie. Binnen de 

onderzoekslocatie staat geen bebouwing. Geschikte of potentiele nestlocaties zijn binnen de 

onderzoekslocatie niet aanwezig voor de huismus. 

   

De ransuil wordt aangetroffen in diverse landschapstypen met in de nabije omgeving de 

aanwezigheid van open velden waar ze jagen. Veelal wordt voor het nest gebruik gemaakt van oude 

nesten van kraaien of eksters in bomen. De ransuil heeft voor het broeden en roesten een voorkeur 

voor naaldbomen die hem dekking bieden. Het is een soort die niet in of op bebouwing voorkomt. 

Tijdens het veldwerk zijn geen aanwijzingen gevonden voor de aanwezigheid van de ransuil in de 

bomen binnen de onderzoekslocatie. De bomen bieden daarnaast ook onvoldoende dekking voor de 
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ransuil. Geschikte nest- en roestplaatsen van de ransuil kunnen worden uitgesloten van de 

onderzoekslocatie.  

 

In de omgeving van de onderzoekslocatie zijn gedurende het veldbezoek enkele vogelsoorten 

aangetroffen. Het betreffen onder andere: kauw, kokmeeuw, soepeend en wilde eend. Deze soorten 

bevinden zich allemaal rondom de grote plas water die zich binnen de onderzoekslocatie heeft 

gevormd (zie figuur 5.1 en 5.2). Ter plaatse van de onderzoekslocatie zijn geen jaarrond beschermde 

nesten waargenomen. Deze worden gelet op het ontbreken van geschikt habitat ook niet verwacht.  

 

Uit de NDFF kwam naar voren dat er een aantal vogels van categorie 5 in of in de omgeving van de 

onderzoekslocatie zijn waargenomen. Er zijn in (de omgeving van) het plangebied voldoende 

alternatieven aanwezig voor categorie 5 soorten. De nesten van deze vogels zijn dan ook niet 

jaarrond beschermd.  

 

Opgemerkt wordt dat de locatie in het broedseizoen geschikt is als broedlocatie voor diverse (niet 

jaarrond beschermde) vogelsoorten.  

 

 
Figuur 5.1. De wilde eend en enkele kauwtjes die op de onderzoekslocatie zijn waargenomen. 

 

 
Figuur 5.2. Soepeenden en kauwtjes in en rondom de plas water binnen de onderzoekslocatie. 
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5.3 Grondgebonden zoogdieren 

De NDFF maakt geen melding van beschermde grondgebonden zoogdieren binnen een straal van één 

kilometer rond de onderzoekslocatie.  

 

Tijdens het veldbezoek zijn geen sporen aangetroffen van grondgebonden zoogdieren ter plaatse van 

de onderzoekslocatie. Hierbij wordt overigens opgemerkt dat sporen van kleine zoogdieren in 

vegetatie lastig zichtbaar zijn. Gelet op het habitattype zou de onderzoekslocatie en directe 

omgeving, onderdeel kunnen uitmaken van het leefgebied van algemene zoogdieren zoals diverse 

algemene muizensoorten en de mol. 

 

De bovengenoemde en verwachte diersoorten zijn aangemerkt als vrijgestelde soorten of soorten die 

alleen onder de zorgplicht vallen en waarvoor in het kader van bestendig beheer, bestendig gebruik, 

onderhoud aan infrastructuur of ruimtelijke ontwikkelingen een vrijstelling geldt. Daarnaast worden 

populaties van bovengenoemde soorten niet in gevaar gebracht. Het zal voornamelijk gaan om 

verstoring van individuen.  

 

5.4 Vleermuizen 

In de omgeving van de onderzoekslocatie zijn de volgende vleermuizen bekend uit de NDFF: gewone 

dwergvleermuis, laatvlieger, meervleermuis, rosse vleermuis en ruige dwergvleermuis. 

 

Verblijfplaatsen 

Binnen de onderzoekslocatie is geen bebouwing aanwezig. Verblijfplaatsen van gebouwbewonende 

soorten zoals in de omgeving bekende soorten: gewone dwergvleermuis, laatvlieger, meervleermuis 

en ruige dwergvleermuis kunnen om deze reden worden uitgesloten van de onderzoekslocatie. 

 

Ter plaatse van de onderzoekslocatie is in de aanwezige bomen geen sprake van loszittende 

schorsdelen. Tevens zijn er geen holtes of gaten waargenomen in de bomen. Door het ontbreken van 

bomen van voldoende omvang ter plaatse van der onderzoekslocatie kunnen verblijfplaatsen van 

boombewonende soorten als de rosse vleermuis en ruige dwergvleermuis worden uitgesloten.   

 

Vliegroute 

De woningen en bosschages in de omgeving vormen lijnvormige elementen die als vliegroute kunnen 

worden gebruikt door vleermuizen. De aanwezigheid van vliegroutes kan niet worden uitgesloten. 

Echter gezien de aanwezigheid van alternatieven in de directe omgeving zal het hier niet gaan om 

essentiële vliegroutes. Bovendien zullen bij de werkzaamheden geen vliegroutes worden aangetast. 

 

Foerageergebied 

Mogelijk maakt de onderzoekslocatie deel uit van het foerageergebied van in de omgeving 

voorkomende soorten vleermuizen. Daar de geplande werkzaamheden overdag plaatsvinden en de 

locatie en omgeving na ontwikkeling voldoende geschikt zullen blijven als foerageergebied is verder 

onderzoek naar het voorkomen van foerageergebieden van vleermuizen niet noodzakelijk. Daarnaast 

zijn in de directe omgeving voldoende alternatieve foerageergebieden voorhanden, in de vorm van 

tuinen, plantsoenen en het Wilhelminapark. 
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5.5 Amfibieën en reptielen 

Tijdens het veldbezoek zijn geen amfibieën of reptielen waargenomen ter plaatse van de 

onderzoekslocatie. Gelet op de aard van de onderzoekslocatie wordt het voorkomen van reptielen 

ter plaatse van de onderzoekslocatie uitgesloten.  

 

Mogelijk is er sprake van leefgebied van algemeen voorkomende amfibieën (bijvoorbeeld bruine 

kikker en gewone pad).  

 

De bovengenoemde en verwachte diersoorten zijn aangemerkt als vrijgestelde soorten waarvoor in 

het kader van bestendig beheer, bestendig gebruik, onderhoud aan infrastructuur of ruimtelijke 

ontwikkelingen een vrijstelling geldt. Daarnaast worden populaties van bovengenoemde soorten niet 

in gevaar gebracht. Het zal voornamelijk gaan om verstoring van individuen.  

 

5.6 Vissen 

Omdat er op de onderzoekslocatie geen permanent watervoerende elementen aanwezig zijn, kan de 

aanwezigheid van vissen worden uitgesloten. De plas water die tijdens de quickscan is aangetroffen 

is hoogstwaarschijnlijk ontstaan door een grote hoeveelheid neerslag. Het betreft hier geen 

permanente plas met water.  

 

5.7 Overige soorten 

Door het ontbreken van sleutelfactoren zoals waardplanten speelt onderhavige onderzoekslocatie 

geen cruciale rol voor plaatselijke beschermde vlinderpopulaties. Omdat er op de onderzoekslocatie 

geen geschikte permanent watervoerende elementen aanwezig zijn, kan de aanwezigheid van 

essentieel leefgebied van beschermde libellen worden uitgesloten. 

 

Tijdens het veldbezoek zijn geen algemene diersoorten uit de overige soortgroepen aangetroffen. 

Zeldzame, beschermde of Rode Lijstsoorten zijn niet aangetroffen tijdens het veldbezoek. Belangrijke 

reden hiervoor is dat ter plaatse geen geschikt habitat aanwezig is voor deze soorten. 

 

De overige in de Wet natuurbescherming opgenomen ontheffingsplichtige soorten zijn dusdanig 

zeldzaam en grotendeels gebonden aan specifieke biotopen zoals heide, hoogveen, laagveen en 

beken, dat het onwaarschijnlijk is dat de onderzoekslocatie voor deze soorten een functie vervult. 
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6. Samenvatting en conclusie 

6.1 Algemeen 

In opdracht van de Fijn Wonen is door Eco Reest BV een quickscan Wet natuurbescherming 

uitgevoerd ter plaatse van de Gruttostraat te Grou. 

 

Aanleiding tot het onderzoek is de realisatie van vijftien woningen ter plaatse van het 

onderzoeksterrein. 

 

Doel van de quickscan Wet natuurbescherming is een beeld te krijgen van de aanwezige habitats en 

de voorkomende beschermde dier- en plantensoorten ter plaatse van de onderzoekslocatie. 

 

De onderzoekslocatie heeft een oppervlakte van circa 4.500 m2 en bestaat uit een grasveld/ 

braakliggend terrein met enkele bomen.  

 

6.2 Conclusie soortenbescherming 

Binnen de onderzoekslocatie zijn geen jaarrond beschermde nesten van vogels als beschreven in de 

Wet natuurbescherming aangetroffen. Daarnaast zijn er geen beschermde soorten of potentiële nest 

– of verblijfplaatsen voor beschermde soorten aangetroffen. Deze worden gelet op het ontbreken 

van geschikt habitat ook niet verwacht.  

 

De overige te verwachten diersoorten zijn aangemerkt als vrijgestelde soorten waarvoor in het kader 

van bestendig beheer, bestendig gebruik, onderhoud aan infrastructuur of ruimtelijke 

ontwikkelingen een vrijstelling geldt. Dit houdt in dat in het kader van de Wet natuurbescherming 

geen ontheffing noodzakelijk is voor het uitvoeren van de voorgenomen werkzaamheden. Daarnaast 

worden populaties van bovengenoemde soorten niet in gevaar gebracht. Het zal voornamelijk gaan 

om verstoring van individuen.  

 

Binnen de onderzoekslocatie kunnen algemene vogelsoorten tot broeden komen. Alle in gebruik 

zijnde vogelnesten zijn beschermd. Voor het broedseizoen wordt geen standaard periode 

gehanteerd, van belang is of er een broedgeval aanwezig is. Globaal loopt het broedseizoen van 

vogels van 1 maart tot 1 september. Dit is afhankelijk van de soort en van de klimatologische 

omstandigheden. 

 

6.3 Conclusie gebiedsbescherming 

De onderzoekslocatie is gelegen ten zuidwesten van het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied Alde 

Feanen. De afstand tussen de onderzoekslocatie en dit Natura 2000-gebied bedraagt circa drie en 

een halve kilometer. Gelet op de afstand tot het gebied, de kernopgave van het gebied en de aard 

van de geplande ingreep is er geen onderzoek in het kader van gebiedsbescherming binnen de Wet 

natuurbescherming uitgevoerd.  

 

Daarnaast is de locatie gelegen buiten het Natuurnetwerk Nederland. Daar er geen sprake is van 

aantasting van wezenlijke waarden en kenmerken van het NNN is verder onderzoek naar invloeden 

op het NNN niet van toepassing. 
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6.4 Aanbevelingen en advies 

Nader onderzoek 

Het kan worden uitgesloten dat er nestplaatsen en / of verblijfplaatsen van beschermde soorten 

aanwezig zijn binnen de onderzoekslocatie. Nader onderzoek naar mogelijke nest- en / of 

verblijfplaatsen is daarom niet nodig. 

 

Broedvogels 

Opgemerkt wordt dat de locatie in het broedseizoen geschikt is als broedlocatie voor diverse (niet 

jaarrond beschermde) vogelsoorten. Alle in gebruik zijnde nesten zijn beschermd. Indien er geen 

werkzaamheden plaatsvinden binnen het broedseizoen wordt er geen overtreding van de Wet 

natuurbescherming verwacht wat betreft nestlocaties voor vogels. Voor het broedseizoen wordt 

geen standaard periode gehanteerd, van belang is of er een broedgeval aanwezig is. Globaal loopt 

het broedseizoen van vogels van 1 maart tot 1 september. Dit is afhankelijk van de soort en van de 

klimatologische omstandigheden. 

 

Indien de werkzaamheden binnen het broedseizoen plaatsvinden moet voorafgaand hieraan de 

locatie worden vrijgegeven door een ervaren ecoloog. Indien bij de controle in gebruik zijnde nesten 

van vogels, of in aanbouw zijnde nesten worden aangetroffen moeten de werkzaamheden worden 

uitgesteld tot het nest niet meer in gebruik is.  

 

Zorgplicht 

Wij merken op dat te allen tijde de zorgplicht blijft gelden. Deze zorgplicht houdt in dat nadelige 

gevolgen voor flora en fauna zoveel mogelijk moeten worden voorkomen. Deze zorg geldt voor alle 

individuen van in Nederland voorkomende soorten planten en dieren, ongeacht of deze soort 

beschermd is en ongeacht of ontheffing of vrijstelling is verleend.  

 

6.5 Verantwoording 

De initiatiefnemer of opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik van de rapportage. Eco 

Reest BV aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud, interpretaties of conclusies 

indien gebruik wordt gemaakt van deelaspecten van deze rapportage, zonder verwijzing naar de 

volledige rapportage. Bovendien aanvaardt Eco Reest BV geen aansprakelijkheid voor kosten en 

vertraging die optreden als gevolg van het voorkomen van beschermde flora en fauna. 

 

Eco Reest BV 

M. Vos 
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Bijlage  1 
 

 

Overzicht vrijgestelde soorten provincie Friesland  

 
Vrijgestelde soorten (artikel 3.10 eerste lid, onderdeel c) provincie Friesland 

Zoogdieren 

 

Aardmuis (Microtus agrestis) 

Bosmuis (Apodemus sylvaticus) 

Bunzing (Mustela putorius) 

Dwergmuis (Micromys minutus) 

Dwergspitsmuis (Sorex minutus) 

Egel (Erinaceus europaeus) 

Gewone bosspitsmuis (Sorex araneus) 

Haas (Lepus europeus) 

Hermelijn (Mustela erminea) 

Huisspitsmuis (Crocidura russula) 

Konijn (Oryctolagus cuniculus) 

Ondergrondse woelmuis (Pitymys subterraneus) 

Ree (Capreolus capreolus) 

Rosse woelmuis (Clethrionomys glareolus) 

Steenmarter (Martes foines) 

Tweekleurige bosspitsmuis (Sorex coronatus) 

Veldmuis (Microtus arvalis) 

Vos (Vulpes vulpes) 

Wezel (Mustela nivalis) 

Woelrat (Arvicola terrestris) 

 

Amfibieën 

 

Bruine kikker (Rana temporaria) 

Gewone pad (Bufo bufo) 

Kleine watersalamander (Triturus vulgaris) 

Meerkikker Pelophylax ridibundus (Rana 

ridibunda) 

Middelste groene kikker / Bastaardkikker 

(Pelophylax klepton esculentus Rana esculenta) 
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Aanmeldnotitie m.e.r. beoordeling voor nieuwbouw 15 seniorenwoningen aan de 
Grutto-, Kievits- en Tureluurstraat in Grou 

 

1. Inleiding 
 

Elkien is bezig met een herstructurering van zijn woningvoorraad in Grou. Onderdeel hiervan is de 

nieuwbouw van 15 seniorenwoningen op de hoek van de Gruttostraat en Kievitsstraat. Dit perceel 

ligt momenteel grotendeels braak. De rijwoningen aan de Gruttostraat (2 x 6) zijn in 2014 

afgebroken. Het plangebied wordt begrenst door de Kievitsstraat (noordzijde), het bestaande 

gebouw van een advocatenkantoor, de Tureluurstraat (oostzijde), de bestaande bebouwing van 

Friesmastate (zuidzijde) en de Gruttostraat (westzijde) (zie figuur 1). 

 

 
Figuur 1 Ligging plangebied 

 

Het plan is strijdig met het bestemmingsplan “Grou”.  Een aantal woningen wordt deels buiten het 

bestaande bouwvlak gebouwd, een aantal woningen deels in de bestemming “Verkeer” en een 

aantal woningen in de bestemming “Groen”.   

Aangezien het bestemmingsplan geen afwijkingsmogelijkheid kent en geen medewerking kan 

worden verleend met toepassing van  artikel 2.12 lid 1 onder a onder 2° van de Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht jo. artikel 4 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht, kan alleen 

medewerking aan de aanvragen omgevingsvergunning worden verleend door middel van een 

planologische procedure; de zgn. ‘buitenplanse grote afwijking’ waar een ruimtelijke onderbouwing 

onderdeel van uit maakt. 

 

Om het milieu een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming over de 

omgevingsvergunningen, moet worden getoetst of in het kader van deze ontwikkeling (de bouw van 
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in totaal 15 grondgebonden woningen) een milieueffectrapportage nodig is. Uit het Besluit 

milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.) volgt dat voor deze ontwikkeling een vormvrije m.e.r.-

beoordeling moet worden uitgevoerd. In deze aanmeldingsnotitie is de vormvrije m.e.r.-beoordeling 

van de voorgenomen activiteit opgenomen (formeel ook aangeduid als aanmeldingsnotitie). 

Achtereenvolgens wordt ingegaan op de m.e.r.-procedure (hoofdstuk 2) en de vormvrije m.e.r.-

beoordeling (hoofdstuk 3) waarin de kenmerken van het project, de plaats van het project en de 

potentiele effecten van het voornemen zijn beschreven. 

 

2.  Toets aan het Besluit m.e.r. 
 

2.1 Welke m.e.r.-procedure is van toepassing 

Het instrument milieueffectrapportage (m.e.r.) is ontwikkeld om het milieu een volwaardige plaats in 

de besluitvorming te geven. Het Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.) geeft aan of voor een 

project een m.e.r.-plicht of m.e.r.-beoordelingsplicht van toepassing is. Voor de activiteiten die zijn 

opgenomen in de C-lijst van het Besluit m.e.r. geldt de zogenoemde m.e.r.-plicht. Deze activiteiten 

worden gekenmerkt door het feit dat zij over het algemeen belangrijke nadelige milieugevolgen 

hebben. Voor de activiteiten die zijn opgenomen in de D-lijst van het Besluit m.e.r. geldt de 

zogenoemde m.e.r.-beoordelingsplicht. Voor deze activiteiten geldt dat zij, afhankelijk van de 

omstandigheden, nadelige milieugevolgen kunnen hebben. 

De onderhavige ontwikkeling betreft de aanleg van een stedelijk ontwikkelingsproject, wat als 

activiteit is opgenomen in de D-lijst onder categorie D11.2, zie tabel 1. 

 

  Kolom 1 

Activiteiten 

Kolom 2 

Gevallen 

Kolom 3 

Plannen 

Kolom 4 

Besluiten 

D11.2 De aanleg, wijziging of uitbreiding 

van een stedelijk 

ontwikkelingsproject met inbegrip 

van de bouw van winkelcentra of 

parkeerterreinen. 

 

In gevallen waarin de activiteit 

betrekking heeft op: 

1°. een oppervlakte van 100 hectare 

of meer, 

2°. een aaneengesloten gebied en 

2000 of meer woningen omvat, of 

3°. een bedrijfsvloeroppervlakte van 

200.000 m2of meer. 

 

De structuurvisie, 

bedoeld in de 

artikelen 2.1, 2.2 en 

2.3 van de Wet 

ruimtelijke ordening, 

en het plan, bedoeld 

in artikel 3.1, eerste 

lid, van die wet. 

 

De vaststelling van het 

plan, bedoeld in artikel 

3.6, eerste lid, 

onderdelen a en b, van 

de Wet ruimtelijke 

ordening dan wel bij het 

ontbreken daarvan van 

het plan, bedoeld in 

artikel 3.1, eerste lid, 

van die wet. 

 

Tabel 1: Activiteit D11.2 uit het Besluit milieueffectrapportage 

 

Het Besluit m.e.r. geeft onder ‘gevallen’ per activiteit aan wat de relevante drempel is voor een 

m.e.r.-(beoordelings)plicht. Met de aanleg van het onderhavige stedelijk ontwikkelingsproject 

worden de (indicatieve) drempelwaarden uit het Besluit m.e.r. niet overschreden, zodat op basis 

daarvan geen m.e.r.-(beoordelings)plicht geldt. Indien een activiteit een omvang heeft die onder de 

drempelwaarden ligt, dient op grond van de selectiecriteria in de ‘Europese richtlijn 

milieueffectbeoordeling’ te worden vastgesteld of belangrijke nadelige gevolgen van de activiteit 

voor het milieu kunnen worden uitgesloten, een zogenaamde 'vormvrije m.e.r.- beoordeling'. Pas als 

dat het geval is, is de activiteit niet m.e.r.-(beoordelings)plichtig. 

 

 

2.2 Te volgen procedure 

Deze aanmeldingsnotitie geeft het bevoegd gezag de informatie die nodig is om te beoordelen of een 

m.e.r.(beoordeling) nodig is voor de in paragraaf 2.1 genoemde activiteit. 

In deze aanmeldingsnotitie is de benodigde informatie opgenomen die voor deze beoordeling nodig 

is. Voorafgaand aan de terinzagelegging van de ontwerp omgevingsvergunning moet het bevoegd 

gezag een beslissing nemen of voor deze activiteit, vanwege belangrijke nadelige gevolgen die zij 

voor het milieu kan hebben, een m.e.r.-(beoordelings)procedure moet worden doorlopen. 
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Het bevoegd gezag neemt uiterlijk zes weken na ontvangst van de mededeling en deze 

aanmeldingsnotitie een m.e.r.-beoordelingsbeslissing. Dit gebeurt in ieder geval vóór 

terinzagelegging van het ontwerpbesluit. Het besluit wordt niet gepubliceerd in de 

Staatscourant. Op dit besluit is geen bezwaar/beroep mogelijk. Eventuele bezwaren kunnen worden 

ingediend in de procedure van de omgevingsvergunning. 

 

2.3 Doel van de aanmeldnotitie 

De vormvrije m.e.r.-beoordeling is een toets van het bevoegd gezag om te bepalen of er bij de 

voorgenomen activiteit mogelijke belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen optreden. In het kader 

van een vormvrije m.e.r.-beoordeling wordt een aanmeldingsnotitie opgesteld, waarin op objectieve 

wijze de informatie wordt verzameld en gepresenteerd die voor deze afweging noodzakelijk is. Op 

basis van de informatie in de aanmeldingsnotitie besluit het bevoegd gezag of een uitgebreidere 

m.e.r.-(beoordelings)procedure nodig is. 

 

Bij de vormvrije m.e.r.-beoordeling dient het bevoegd gezag expliciet te beoordelen of zij het 

noodzakelijk acht om de m.e.r.-procedure te doorlopen. Er kunnen twee uitkomsten zijn: 

• Belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen niet worden uitgesloten er dient een m.e.r.-

procedure te worden doorlopen. 

• Belangrijke nadelige milieugevolgen treden niet op er wordt gemotiveerd aangegeven dat geen 

m.e.r.-procedure wordt doorlopen. 

 

Het uitgangspunt bij deze beoordeling is: Nee, tenzij ….. Dit uitgangspunt betekent dat er geen 

nadere m.e.r.-(beoordeling) nodig is, tenzij er sprake is van mogelijke ‘belangrijke nadelige gevolgen’ 

voor het milieu op basis waarvan een dergelijke procedure wel noodzakelijk moet worden geacht. 

Deze ‘belangrijke nadelige gevolgen’ moeten worden beoordeeld op basis van het toetsingskader van 

Bijlage III EU richtlijn milieubeoordeling projecten. Het project dient te worden getoetst aan: 

1. Kenmerken van de activiteit 

a. Omvang van het project 

b. Cumulatie met andere projecten  

c. Gebruik natuurlijke hulpbronnen 

d. Productie afvalstoffen 

e. Verontreiniging en hinder 

f. Risico op ongevallen 

2. Plaats van de activiteit 

a. Bestaand grondgebruik 

b. Rijkdom aan en kwaliteit en regeneratievermogen natuurlijke hulpbronnen van het gebied 

c. Opnamevermogen milieu met aandacht voor specifieke gevoelige gebieden 

3. Kenmerken van het potentiële effect 

a. Bereik van het effect 

b. Grensoverschrijdend karakter 

c. Orde van grootte en complexiteit effect 

d. Waarschijnlijkheid effect 

e. Duur, frequentie en omkeerbaarheid effect 

 

3.  Vormvrije m.e.r. beoordeling  
 

3.1 Toetsing milieu effecten 

In dit hoofdstuk wordt de toetsing uitgevoerd. Eerst wordt een beschrijving gegeven van de 

kenmerken van de activiteit en de plaats van de activiteit, vervolgens worden de potentiele effecten 

die daaruit naar voren komen beschreven. Hierbij wordt gekeken of er mogelijk (belangrijke) 
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nadelige milieugevolgen ontstaan en of er verzachtende mitigerende maatregelen kunnen worden 

genomen om eventueel het milieueffect te verminderen of teniet te doen. 

 

Kenmerken van het project Het project omvat de aanleg van een stedelijk 

ontwikkelingsproject op een perceel gelegen tussen de 

Gruttostraat, Kievitsstraat en Tureluurstraat in Grou. Om 

de aanleg van het stedelijk ontwikkelingsproject mogelijk 

te maken wordt een omgevingsvergunning aangevraagd 

waarmee kan worden afgeweken van het vigerende 

bestemmingsplan. Daardoor betreft dit  een project 

(kolom 4) in de zin van het besluit m.e.r.. 

Omvang van het project (relatie met 

drempel D lijst) 

Activiteit D11.2 uit Besluit m.e.r.. Drempelwaarden zijn: 

1. een oppervlakte van 100 hectare of meer, 

2. een aaneengesloten gebied en 2.000 of meer 

woningen omvat, of 

3. een bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m2of meer. 

Dit initiatief omvat: 

Een stedelijk ontwikkelingsproject met een oppervlakte 

van circa 0,5 hectare en 15 grondgebonden woningen. 

Conclusie: het project blijft ruimschoots onder de 

drempelwaarde van 100 hectare of meer en 2.000 

woningen of meer. Daarom is voor dit project geen 

‘formele’ m.e.r.-beoordeling maar een ‘vormvrije’ m.e.r.-

beoordeling nodig. 

Cumulatie met andere projecten Er zijn geen andere (bouw)projecten in de omgeving die 

in combinatie met dit project  kunnen leiden tot extra 

(negatieve) effecten. 

Gebruik natuurlijke hulpbronnen 

 

Voor de woningen worden reguliere natuurlijke 

hulpbronnen gebruikt als bouwmateriaal, zoals 

(bak)steen, hout, glas en grond. Een andere locatie zal 

niet leiden tot minder gebruik van natuurlijke 

hulpbronnen. Eventueel vrijgekomen grond bij de bouw 

van de woningen wordt afgevoerd. Het plangebied ligt 

niet in de nabijheid van een waterwingebied en 

grondwaterbeschermingsgebied. Er zijn geen andere 

natuurlijke hulpbronnen in het gebied aanwezig die 

invloed ondervinden van de voorgenomen activiteit. 

Productie afvalstoffen Bij de bouw van woningen komt afval vrij en is sprake van 

emissie van bouwverkeer. Afvalstoffen die vrijkomen 

tijdens de gebruiksfase betreft o.a. huishoudelijk afval. 

(Bouw)afval wordt conform geldende wet- en regelgeving 

afgevoerd. Er is geen sprake van productie van 

(gevaarlijke) afvalstoffen met nadelige milieugevolgen. 

Verontreiniging en hinder Verontreiniging: Tijdens de aanlegfase kan als gevolg van 

het bouwverkeer en de werkzaamheden een beperkte en 

lokale verslechtering van de luchtkwaliteit optreden. De 

ontwikkeling zal verder niet leiden tot een andere vorm 

van verontreiniging. 

Hinder: Tijdens de aanlegfase kan als gevolg van het 

bouwverkeer en de werkzaamheden lokaal een beperkte 
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verkeershinder en geluidhinder optreden. 

In de gebruiksfase zal het woningbouwproject geen 

onevenredige hinder opleveren. 

Risico voor ongevallen Er wordt geen toename van het risico op ongevallen 

verwacht omdat er geen sprake is van een risicovolle 

inrichting. 

Plaats van de projecten  

Bestaande grondgebruik In het plangebied is geen bebouwing aanwezig. Het 

gehele plangebied ligt braak.   

Rijkdom aan en kwaliteit en 

regeneratievermogen natuurlijke 

hulpbronnen van het gebied 

In het plangebied komen geen bijzondere natuurlijke 

hulpbronnen voor.  

Opnamevermogen milieu met aandacht 

voor wetlands, kustgebieden, berg- en 

bosgebieden, reservaten en 

natuurparken, H/V richtlijngebieden, 

gebieden waar milieunormen worden 

overschreden, gebieden met hoge 

bevolkingsdichtheid, landschappelijk 

historisch cultureel of archeologische 

gebieden van belang 

Natuur 

Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied, De Groote 

Wielen, ligt op circa 6 km afstand van het plangebied . 

Het dichtstbijzijde stikstofgevoelige Natura 2000-gebied 

(PAS-gebied) betreft Alde Feanen, dit gebied ligt op circa 

9 km ten zuidoosten van het plangebied. In het 

plangebied en directe omgeving ligt geen NNN-gebied. 

Landschappelijke en cultuurhistorische waarden 

De nieuwbouw vind plaats op een braakliggend terrein in 

een wijk waar vooral huizen uit de jaren ‘50/begin ’60 van 

de vorige eeuw staan. De woningen en structuur van de 

wijk hebben geen hoge kwaliteit noch vormen ze een 

bijzonder representatieve  weergave van de 

stedenbouwkundige principes uit die periode. Toevoegen 

van de beoogde nieuwe bebouwing verstoort de wijk als 

geheel niet. In het plangebied zijn geen cultuurhistorische 

of landschappelijke waarden aanwezig. 

Archeologie 

Het plangebied heeft volgens de beleidsnota 

Archeologische Monumentenzorg Leeuwarden (2018) een 

lage tot geen archeologische verwachtingswaarde. Dit 

betekent dat er vanuit archeologisch oogpunt geen 

bezwaar bestaat tegen bodemingrepen. 

Kenmerken van het potentiële effect  

Bereik van het effect (geografisch en 

grootte getroffen bevolking) 

 

De werkzaamheden ten behoeve van de bouw van de 

woningen zijn tijdelijk en de effecten op de omgeving zijn 

omkeerbaar. De effecten van het plan treden deels op in 

het plangebied zelf en deels in de directe omgeving van 

het plangebied. 

Grensoverschrijdend karakter  Er zijn geen landsgrensoverschrijdende effecten. 

Orde van grootte en complexiteit effect  

 

Natuur 

Gebiedsbescherming Natura 2000-gebied en NNN 

Het plangebied is gelegen ten zuidwesten van het 

dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied, Alde Feanen. Dit is 

een stikstofgevoelig natuurgebied. De afstand tussen het 

plangebied en dit Natura 2000-gebied bedraagt circa drie 

en een halve kilometer. Gelet op de afstand tot het 

gebied, de aard van het tussenliggende gebied 
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(bebouwing, wegen, meren en watergangen) de 

kernopgave van het gebied en de aard van de geplande 

ingreep zijn ) zijn negatieve effecten als gevolg van de 

bouw van de woningen niet te verwachten. 

Gezien de kleinschaligheid van de nieuwbouw in het 

onderzoeksgebied en de relatief grote afstand tot het 

dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied, wordt er geen 

significante toename in verkeer of stikstofuitstoot uit de 

woningen verwacht. Een toetsing in het kader van de PAS 

is daarom niet nodig.  

Het plangebied ligt niet in de nabijheid van beschermde 

gebieden in het kader van het NNN en overige 

beschermde gebieden. Gezien de afstand tussen het 

plangebied en het NNN wordt een aantasting van de 

wezenlijke waarden en kenmerken van NNN gebieden 

niet verwacht.  

Soortenbescherming  

Binnen het plangebied zijn geen jaarrond beschermde 

nesten van vogels als beschreven in de Wet 

natuurbescherming aangetroffen. Daarnaast zijn er geen 

beschermde soorten of potentiële nest – of 

verblijfplaatsen voor beschermde soorten aangetroffen. 

Deze worden gelet op het ontbreken van geschikt habitat 

ook niet verwacht. 

De overige te verwachten diersoorten zijn aangemerkt als 

vrijgestelde soorten waarvoor in het kader van bestendig 

beheer, bestendig gebruik, onderhoud aan infrastructuur 

of ruimtelijke ontwikkelingen een vrijstelling geldt. Dit 

houdt in dat in het kader van de Wet natuurbescherming 

geen ontheffing noodzakelijk is voor het uitvoeren van de 

voorgenomen werkzaamheden. Daarnaast worden 

populaties van bovengenoemde soorten niet in gevaar 

gebracht. Het zal voornamelijk gaan om verstoring van 

individuen. 

Binnen het plangebied kunnen algemene vogelsoorten tot 

broeden komen. Alle in gebruik zijnde vogelnesten zijn 

beschermd. Voor het broedseizoen wordt geen standaard 

periode gehanteerd, van belang is of er een broedgeval 

aanwezig is. Globaal loopt het broedseizoen van vogels 

van 1 maart tot 1 september. Dit is afhankelijk van de 

soort en van de klimatologische omstandigheden. Indien 

de werkzaamheden binnen het broedseizoen 

plaatsvinden moet voorafgaand hieraan de locatie 

worden vrijgegeven door een ervaren ecoloog. Uitvoering 

van het plan zal niet leiden tot aantasting van soorten. 

Landschappelijke en cultuurhistorische waarden 

Het plangebied en directe omgeving herbergen geen 

bijzondere landschappelijke en cultuurhistorische 

waarden, effecten worden daardoor niet verwacht. 

Archeologie 

Het plangebied heeft een lage tot geen archeologische 
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verwachtingswaarde, effecten worden daardoor niet 

verwacht. 

Bodemkwaliteit 

Uitgangspunt voor de bodemkwaliteit is dat deze bij 

nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen zodanig goed moet 

zijn dat er geen risico’s voor de volksgezondheid bestaan 

bij het gebruik van het plangebied voor wonen of een 

andere functie. Uit vooronderzoek blijkt dat er mogelijk 

verontreiniging met zware metalen en/of PAK aanwezig 

zijn. Het is ook niet uit te sluiten dat er sprake is van 

asbest verontreiniging. Uit het nader verkennend 

onderzoek  is gebleken dat de chemische kwaliteit 

voldoende is en er geen asbest is aangetroffen. Nader 

onderzoek is niet nodig. Het aspect bodem levert op 

voorhand dan ook geen beperkingen op.  

Water 

Voor het plan een watertoets doorlopen. Uit het 

wateradvies van het Wetterskip is gebleken dat de korte 

procedure van toepassing is. Het plan heeft een beperkte 

invloed op de wateraspecten die van belang kunnen zijn 

bij ruimtelijke plannen. Dit betekent dat de beperkte 

invloed van het plan kan worden opgevangen met 

standaard maatregelen die vermeld staan in de leidraad 

watertoets. Het aspect water levert op voorhand geen 

beperkingen op. 

Verkeer, geluid en luchtkwaliteit 

In de aanlegfase is tijdelijk sprake van een beperkte 

toename van vrachtverkeer (geluid, luchtverontreiniging) 

en bouwactiviteiten (licht, trillingen). De realisatie van 15 

grondgebonden woningen zal leiden tot een toename van 

het aantal verkeersbewegingen in het gebied. Dit kan 

leiden tot een beperkte toename van de 

luchtverontreiniging en het geluidsniveau in het gebied. 

De nieuwbouw van 15 grondgebonden woningen valt 

ruimschoots onder de NIBM categorie 

“woningbouwlocaties met niet meer dan 1.500 nieuwe 

woningen en een ontsluitingsweg”, waardoor 

geconcludeerd kan worden dat het project “niet in 

betekende mate” bijdraagt aan verslechtering van de 

luchtkwaliteit. 

De woningen voldoen aan de voorkeurgrenswaarde uit de 

Wet geluidhinder.   

Waarschijnlijkheid effect  

 

De belangrijkste lokale effecten die  zullen plaatsvinden 

tijdens de bouwfase betreffen mogelijk enige overlast van 

geluid en extra verkeersbewegingen van vrachtverkeer . 

Als de woningen in gebruik worden genomen kan sprake 

zijn van mogelijke extra verkeersbewegingen maar gezien 

de wegenstructuur en de parkeermogelijkheden zijn de 

effecten hiervan minimaal.  

Duur, frequentie en omkeerbaarheid Voorgenoemde effecten hangen samen met menselijke 
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effect 

 

activiteiten in het plangebied en zijn tijdelijk. De 

bouwwerkzaamheden zullen maximaal 1 jaar in beslag 

nemen en is een eenmalige gebeurtenis. Er is geen sprake 

van onomkeerbare effecten. 

 

3.2 Conclusie 

Gezien de omvang van de activiteiten in relatie tot de drempelwaarden en de verwachte effecten, 

zijn er geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten. Nader onderzoek van 

milieueffecten in een MER is daarom niet noodzakelijk. 
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Verslag 
 
 

Vergadering : Inloopbijeenkomst omwonenden Gruttostraat Grou 
Aanwezig : Gemeente Leeuwarden, Van Wijnen, Elkien en omwonenden 

Opgemaakt : Freddy Pera 
Datum : 6 juni 2019 

 

 
Aanleiding  
Elkien is voornemens om 15 woningen te realiseren op de locatie aan de Gruttostraat, Kievitstraat en 

Tureluurstraat. Gemeente Leeuwarden heeft de intentie om hier medewerking aan te verlenen door 
middel van een uitgebreide procedure; de zogenaamde ‘buitenplanse grote afwijking’. 
 

In overleg met gemeente Leeuwarden is afgesproken om onze plannen voor de nieuwbouw te 
presenteren aan de direct omwonenden van de locatie Gruttostraat. Het doel hiervan is om de 
omwonenden te informeren over de plannen en op te halen wat de reacties zijn.    

 
Inloopbijeenkomst omwonenden 
Op 6 juni is een inloopbijeenkomst in Friesma State Grou georganiseerd voor de direct 

omwonenden. Hierbij waren gemeente Leeuwarden, Van Wijnen en Elkien aanwezig om toelichting 
te geven en vragen te beantwoorden. De opkomst voor de bijeenkomst was goed. De omwonenden 
uitten zich positief over de plannen, maar de behoefte van de omwonenden is wisselend. 

 
In het algemeen komt naar voren dat de positionering van de bebouwing logisch lijkt te zijn. Ook het 
idee van een besloten hof spreekt de omwonenden aan.  
 

Een bewoner van de Gruttostraat geeft aan dat er op dit moment geen problemen zijn met de 
parkeergelegenheid. Voorheen hadden bezoekers van de voormalig nabij gelegen sportschool nog 
wel eens de neiging om te parkeren in de Gruttostraat terwijl aan de zijde van de Tureluurstraat 

voldoende parkeervoorzieningen zijn.  
 
De bewoners van Kievitstraat 4 uitten hun zorgen over schade aan de woning als gevolg van de 

geplande bouwwerkzaamheden. Ze hebben slechte ervaringen met de eerdere 
sloopwerkzaamheden en vinden ook dat er veel te hard gereden wordt in de straat.  
Aan de bewoners is de toezegging gedaan dat voor de start van de werkzaamheden een 

bouwkundige opname zal plaatsvinden van Kievitstraat 4. Mocht er schade ontstaan aan het pand 
ten gevolge van de bouwwerkzaamheden, dan wordt dat hiermee vastgelegd. Daarnaast zal de 
overlast voor de directe omgeving worden beperkt door gebruik te maken van boorpalen in plaats 

van heipalen. Ook de keuze voor een prefab bouwsysteem zorgt ervoor dat het aantal handelingen 
op de bouwplaats beperkt wordt.  
 

Bewoner van Kievitstraat 24 vraagt zich af waarom er geen speeltuin opgenomen is in het plan. 
Volgens haar is daar grote behoefte aan vanuit de omliggende straten en zou daar veel draagvlak 
voor zijn.  

Toegelicht wordt waarom het plan, met als doelgroep senioren, zich niet leent  voor 
speelvoorzieningen. Gemeente Leeuwarden wil het signaal intern wel meenemen om te kijken of er 
een alternatieve locatie te vinden is. Als optie wordt de strook grond genoemd tussen het 

Wilhelminapark en de Voedselbank aan de Kievitstraat 3. 
 
Verder zijn veel bewoners erg benieuwd naar de mogelijkheden voor verhuur, wat de huurprijs is en 

hoe ze in aanmerking kunnen komen voor een woning.  
De huurprijs bedraagt maximaal de eerste aftoppingsgrens die op dit moment vastgesteld is op          
€ 607. De bewoners van de herstructurering Nijdjip fase 2 en 3 hebben voorrang op deze woningen. 



 

Woningen die met deze voorrangsregeling niet worden verhuurd, zullen worden aangeboden via 

frieslandhuurt.nl. Naast de inkomenstoets zal hierbij de inschrijfduur van belang zijn. 
 
Vervolg 

De start van de werkzaamheden staat nu gepland in november 2019. Zodra de startdatum van de 
werkzaamheden bekend is, zal dit worden gecommuniceerd aan de omwonenden. Middels 
nieuwsbrieven zullen zij verder worden geïnformeerd. 

 
In overleg met gemeente Leeuwarden zal worden bepaald of er aanvullende verkeersmaatregelen 
nodig zijn ten gevolge van de bouwwerkzaamheden. Ook zal de routing van het bouwverkeer nader 

worden afgestemd. 
 
De bouwkundige staat van Kievitstraat 4 zal voor de start van de werkzaamheden in kaart worden 

gebracht door Hanselman.  
 
 

Bijlagen:  
- Uitnodiging inloopbijeenkomst juni 2019 
- Overzicht getoonde beelden  

 
 
 

 


