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Gegevens bevoegd gezag

Referentienummer Datum ontvangst

Formulierversie
2015.03 Aanvraaggegevens

Ingediende aanvraag/melding

Aanvraagnummer 1908217

Aanvraagnaam Woonarken brug Jirnsum

Uw referentiecode 269129

Ingediend op 24-07-2015

Soort procedure Onbekend

Projectomschrijving In het kader van het project Jirnsumersyl (vervangen
brug Jirnsumersyl, duiker in de Muzel en herinrichting
Grousterdyk) worden 2 woonarken verplaatst. Het
verplaatsen van de woonarken wordt uitgevoerd om meer
ruimte te creëren voor de vaarweg. Ten behoeve van de
werkzaamheden wordt nieuw oppervlaktewater gecreëerd,
stalen damwanden geplaatst en vinden aanpassingen
plaats aan De Boarn en kade.

Opmerking -

Gefaseerd Nee

Gerelateerde aanvraag/melding: 1908545

Blokkerende onderdelen weglaten Ja

Persoonsgegevens openbaar
maken

Nee

Kosten openbaar maken Nee

Bijlagen die later komen -

Bijlagen n.v.t. of al bekend -

Bevoegd gezag

Naam: Gemeente Leeuwarden

Bezoekadres: Oldehoofsterkerkhof 2
8911 DH  Leeuwarden

Postadres: Postbus 21000
8900 JA  Leeuwarden

Telefoonnummer: 14 058

E-mailadres algemeen: gemeente@leeuwarden.nl

Website: www.leeuwarden.nl

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

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Grondkering of damwand plaatsen

• Bouwen

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

• Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Bijlagen

Kosten



Datum aanvraag: 24 juli 2015 Aanvraagnummer: 1908217 Pagina 1 van 1

Formulierversie
2015.03 Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer 59734817

Vestigingsnummer 000000013447

Statutaire naam Gemeente Leeuwarden

Handelsnaam -

2 Contactpersoon

Geslacht Man
Vrouw

Voorletters H.

Voorvoegsels de

Achternaam Nekker

Functie -

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode 8911DH

Huisnummer 2

Huisletter -

Huisnummertoevoeging -

Straatnaam Oldehoofsterkerkhof

Woonplaats Leeuwarden

4 Correspondentieadres

Postbus 21000

Postcode 8900JA

Plaats Leeuwarden

5 Contactgegevens

Telefoonnummer 14058

Faxnummer -

E-mailadres ellen.dewaard@anteagroup.com
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Formulierversie
2015.03 Gemachtigde bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer 29021830

Vestigingsnummer 000019922132

Statutaire naam Antea Nederland B.V.

Handelsnaam Antea Group

2 Contactpersoon

Geslacht Man
Vrouw

Voorletters E.C.

Voorvoegsels de

Achternaam Waard

Functie Adviseur

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode 8443DV

Huisnummer 57

Huisletter -

Huisnummertoevoeging -

Straatnaam Tolhuisweg

Woonplaats Heerenveen

4 Correspondentieadres

Postbus 24

Postcode 8440AA

Plaats Heerenveen

5 Contactgegevens

Telefoonnummer 0513-634231

Faxnummer 0513-633353

E-mailadres ellen.dewaard@anteagroup.com
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Formulierversie
2015.03 Locatie

1 Kadastraal perceelnummer

Burgerlijke gemeente Leeuwarden

Kadastrale gemeente Grouw

Kadastrale sectie H

Kadastraal perceelnummer 64

Bouwplannaam -

Bouwnummer -

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

Ja
Nee

Specificatie locatie Grouw H 65 en Grouw H 401

2 Eigendomssituatie

Eigendomssituatie van het perceel U bent eigenaar van het perceel
U bent erfpachter van het perceel
U bent huurder van het perceel
Anders

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie Herinrichting openbaar gebied.
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Formulierversie
2015.03 Bouwen

Grondkering of damwand plaatsen
1 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van
toepassing?

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

Eventuele toelichting Het plaatsen van stalen damwanden.

Hebt u voor deze
bouwwerkzaamheden al eerder
een vergunning aangevraagd?

Ja
Nee

2 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen? Terrein

3 Uiterlijk bouwwerk/welstand

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

Vul hier overige onderdelen en
bijbehorende materialen en kleuren
in.

Staal.

4 Mondeling toelichten

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

Ja
Nee
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Formulierversie
2015.03

Handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening

1 Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

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

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

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

De vaarweg wordt een stuk verbreed waardoor de ligging
van de woonarken wijzigd. De twee woonarken worden
verplaatst.

Beschrijf het huidige gebruik van
de gronden of het bouwwerk.

De woonarken zijn gesitueerd in grond bestemd als "water'.
Daarnaast zijn gronden gelegen die zijn bestemd als "tuin".

Beschrijf het beoogde gebruik van
de gronden of het bouwwerk.

Het gebruik wordt alleen gewijzigd door een verschuiving
van de grenzen. Door het verschuiven van de woonarken
t.b.v. de brug Jirnsum komen de woonarken en het
te graven wateroppervlak op gronden met de huidige
bestemming "Tuin".

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

Het waterverkeer zal makkelijker kunnen passeren en de
omgeving is heringericht. Zie voor overige informatie de
ruimtelijke onderbouwing.

Is het beoogde gebruik tijdelijk van
aard?

Ja
Nee

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

Ja
Nee

Wordt er afgeweken van het
exploitatieplan?

Ja
Nee
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Formulierversie
2015.03 Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum
ingediend

Status
document

269129-BER-DO-03 rev
1_0_pdf

269129-BER-DO-03
rev 1.0.pdf

Plattegronden en
doorsneden bouwen
eenvoudige bouwwerken
Constructieve veiligheid
complexere bouwwerken

24-07-2015 In
behandeling

Geotechnisch onderzoek 60795-1_R31433-
_Geotechnisch_o-
nderzoek.pdf

Constructieve veiligheid
complexere bouwwerken
Kwaliteitsverklaringen

24-07-2015 In
behandeling

20150413-401428-rap--
brug_Jirnsum

20150413-401428-
rap--brug_Jirnsum.pdf

Plattegronden en
doorsneden bouwen
eenvoudige bouwwerken
Constructieve veiligheid
complexere bouwwerken
Welstand
Bestemmingsplan,
beheersverordening
en bouwverordening
eenvoudige bouwwerken
Kwaliteitsverklaringen
Gegevens Handelen
in strijd met regels
ruimtelijke ordening

24-07-2015 In
behandeling

Ontheffing artikel 75 flora-
en faunawet

Ontheffing artikel
75 flora- en
faunawet_sylsbregge-
_april2015-.pdf

Welstand
Kwaliteitsverklaringen
Anders

24-07-2015 In
behandeling

Toelichting bij
activiteitenplan Jinsum

Toelichting C bij
activiteitenplan
Jinsum_april2015.pdf

Constructieve veiligheid
complexere bouwwerken
Kwaliteitsverklaringen

24-07-2015 In
behandeling

Activiteitenplan FFwet RO Activiteitenplan
FFwet ruimtelijke
ingrepen_Sylsbregge-
_april2015-.pdf

Constructieve veiligheid
complexere bouwwerken
Bestemmingsplan,
beheersverordening
en bouwverordening
eenvoudige bouwwerken
Gegevens Handelen
in strijd met regels
ruimtelijke ordening

24-07-2015 In
behandeling

Advies natuurwaarden b_NL IMRO 0080
13001BP00-VG01-
_bijlage1.pdf

Bestemmingsplan,
beheersverordening
en bouwverordening
eenvoudige bouwwerken
Gegevens Handelen
in strijd met regels
ruimtelijke ordening

24-07-2015 In
behandeling

Situatiefoto woonarken 269129 Situatiefoto
woonarken.pdf

Plattegronden en
doorsneden bouwen
eenvoudige bouwwerken

24-07-2015 In
behandeling
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Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum
ingediend

Status
document

Tekening gemarkeerd tbv
aanvraag

269129 S 2 01
gemarkeerd tbv
aanvraag.pdf

Plattegronden en
doorsneden bouwen
eenvoudige bouwwerken

24-07-2015 In
behandeling

Zoom plangebied Zoom plangebied.pdf Plattegronden en
doorsneden bouwen
eenvoudige bouwwerken

24-07-2015 In
behandeling

Ruimtelijke onderbouwing 20150722-26912-
9-ruimtelijke
onderbouwing
verplaatsen twee
woonarken te
Jirnsum.pdf

Bestemmingsplan,
beheersverordening
en bouwverordening
eenvoudige bouwwerken
Gegevens Handelen
in strijd met regels
ruimtelijke ordening

24-07-2015 In
behandeling
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Formulierversie
2015.03 Kosten

Bouwen
Grondkering of damwand plaatsen
Wat zijn de geschatte kosten in
euro's (exclusief BTW)?

91000

Projectkosten
Wat zijn de geschatte kosten
voor het totale project in euro's
(exclusief BTW)?

250000





2.6

Status W i j z. n r.
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Memo

blad 1 van 5

Dit datum April 2015
aan Ministerie van EZ
van dhr. R. Verhagen Antea Group
kopie dhr. R. Schmidt Provincie Fryslân / Programma Friese meren
project Ontheffingsaanvraag vervanging Sylsbrêge
projectnummer 269129
betreft Toelichting onderdeel C activiteitenplan

1. Achtergronden

De gemeente Leeuwarden wil de huidige brug over De Boarn vervangen. Deze brug is gelegen op een
belangrijke ontsluitingsroute voor het dorp. De huidige duiker over de watergang langs de Grousterdyk
wordt vervangen door een brug. De ligplaats voor woonboten ten zuiden van de brug wordt vervangen
door een langshaven.

Met deze ontwikkeling wil de gemeente een aantal knelpunten m.b.t. de verkeersveiligheid oplossen.
Daarvoor zal de nieuwe brug enkele meters verplaatst worden, in noordelijke richting. Daarmee kan een
betere aansluiting worden gerealiseerd op de aanvoerende wegen. Tevens wordt er meer ruimte gecreëerd
voor fietsers, zodat deze een beter overzicht hebben over het verkeer alvorens over te moeten steken. Dit
komt de verkeersveiligheid ten goede.

Tevens zal met een nieuwe brug een hogere doorvaaropening worden gecreëerd. Daarmee wordt De Boarn
voor meer recreatievaartuigen toegankelijk. Deze aanpassing is onderdeel van het opwaarderen van de
recreatieve vaarroute tussen Jirnsum - Grou - Akkrum. De verwachting is dat dit een positieve bijdrage zal
leveren aan de lokale ondernemers in deze regio. Daarnaast wordt een alternatieve vaarroute geboden aan
de recreatievaart voor het Prinses Margrietkanaal. Dit kanaal wordt in de huidige situatie door zowel de
beroepsvaart als recreatievaart gebruikt, wat soms tot onveilige situatie leidt. De realisatie van een
langshaven voor de woonboten komt eveneens de vaarveiligheid ten goede.

De werkzaamheden zijn gepland voor de periode 1 september 2015. De planning is om deze afgerond te
hebben op 1 april 2016.

Voor de voorgenomen werkzaamheden is in 2013 door Bugel hajema een natuurtoets opgesteld.
Aanvullend is een vissenonderzoek verricht door D.J. Veneme (ecoloog bij Bugel Hajema).

De technische uitwerking is verricht door Antea Group. In samenspraak met Rene Verhagen, ecoloog Antea
Group, is bepaald hoe bij de uitvoering van de werkzaamheden rekening kan worden gehouden met de
aanwezige beschermde vissen.



memonummer:
betreft:

blad 2 van 5

Het plangebied ligt op meer dan 4 kilometer afstand van de N2000-gebieden Alde Feanen, Sneekermeer en
De Deelen. Het plangebied heeft geen relatie met deze gebieden.

2. Toelichting op de bouwwerkzaamheden

De werkzaamheden betreffen de realisatie van een nieuwe brug over de Boarn en de watergang langs de Grousterdyk.
De brug over de Boarn komt direct ten noorden van de bestaande weg te liggen. De positie van de nieuwe brug is op
deze plek gekozen vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid. De nieuwe brug sluit beter aan op het wegennet.

De bouw van deze beide bruggen start met de realisatie van de damwanden in het water (een stukje buiten de
bestaande oeverzone). Deze vormen de nieuwe oeverstructuur. Deze zal geplaatst worden door middel van trillen.
Tussen deze damwanden worden over het water heen stalen stempels geplaatst. Dit is noodzakelijk om te voorkomen
dat de damwanden naar elkaar toe bewegen. Deze stempels komen op een hoogte van 80 cm boven het water.

Vervolgens kan het landhoofd aan weerzijde van de bruggen worden gerealiseerd. Deze werkzaamheden worden
uitgevoerd vanaf de landzijde. Dit opvullen gebeurd in twee fasen. In de eerste fase blijft een strook direct achter de
damwand nog water.

Als deze landhoofden klaar zijn kunnen de overspanningen van de nieuwe bruggen worden aangebracht. De
aangebrachte stempels worden dan verwijderd. De planning is dit eind januari gereed te hebben.

Voor de brug worden 3 stuks remmingwerken geplaatst t.b.v. geleiding van de scheepvaart. Deze worden geplaatst
door middel van heien.

Direct ten zuiden van de brug wordt aan de oostoever een nieuwe langshaven gegraven. De woonboot, die
momenteel langs de oever ligt, zal hierin zijn ligplaats krijgen. De vaarveiligheid van De Boarn wordt hiermee vergroot.

3. Onderzoek aan- of afwezigheid soorten

Voor het projectgebied is in juni 2013 een natuurtoets opgesteld door BugelHajema. Daarbij is geconstateerd, op basis
van aanwezige biotoop en bekende verspreidingsgegevens, dat in het projectgebied de beschermde vissoorten
Rivierdonderpad en Kleine modderkruiper zijn te verwachten. Beide soorten waren in 2010 gevangen bij het gemaal in
de Muzel, circa 100 meter ten noorden van de planlocatie. Uit de ruime omgeving was tevens de Bittervoorn bekend
(data NDFF).

Op grond van deze verwachtingen is op 20 september 2013 een nader onderzoek uitgevoerd naar beschermde
vissoorten (BugelHajema, versie 14-10-2013). Daarbij zijn de oeverzones ter plaatse van de planlocatie voor de nieuwe
brug met behulp van een groot schepnet (standaardmodel RAVON) bemonsterd.

Bij dit onderzoek zijn 10 verschillende vissoorten gevangen, waarvan 3 onder de Flora- en faunawet beschermde
soorten. Het betreft Rivierdonderpad, Kleine modderkruiper en Bittervoorn. Van de rivierdonderpad zijn alleen
juvenielen aangetroffen; van Bittervoorn en Kleine modderkruiper zijn zowel juvenielen als volwassen dieren
aangetroffen. Tevens zijn enkele grote zwanenmosselen aangetroffen, die noodzakelijk zijn voor de Bittervoorn om
zich voort te kunnen planten.

De Rivierdonderpad is gevangen bij de boothelling, circa 70 meter ten noorden van het plangebied voor de Sylsbrêge.
Hier is geschikt biotoop voor deze soort aanwezig. Verder ontbreekt voor deze soort geschikt biotoop (stenen oevers).
Kleine modderkruiper en Bittervoorn zijn in de oeverzone ter plaatse van de locatie voor de nieuwe brug
aangetroffen.

De locatie waar de nieuwe langshaven voor de woonboot wordt gerealiseerd is niet onderzocht. Deze locatie is geheel
voorzien van houten oeverbeschoeiing. Dit deel van de watergang is daarom niet geschikt voor de beschermde
soorten.
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4. Eventuele vrijstellingen en gedragscodes

De Bittervoorn is vermeld in tabel 3 behorende bij de Flora- en faunawet, bijlage 1 AMvB. Voor deze soort geeft een
gedragscode geen vrijstelling in geval van ruimtelijke ontwikkelingen.

De Kleine modderkruiper en Rivierdonderpad zijn vermeld in tabel 2 behorende bij de Flora- en faunawet, bijlage 1
AMvB. Voor deze soorten is voor werkzaamheden in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen wel een vrijstelling op
basis van werken volgens een goedgekeurde gedragscode mogelijk. De realisatie van een nieuwe brug past binnen
werkzaamheden zoals beschreven in de Gedragscode Provinciale Infrastructuur (IPO, goedgekeurd per 21-3-2013).

5. Aantasting leefgebied beschermde vissen

Als gevolg van de voorgenomen werkzaamheden wordt de oeverzone van beide zijden van de Kromme Grou voorzien
van harde beschoeiing en een kleine oppervlakte water verdwijnt. Dit vormt een aantasting van het leefgebied van de
Bittervoorn en Kleine modderkruiper. Ook de harde beschoeiing langs de westoever van De Boarn vormt een
aantasting van het leefgebied van beide soorten. In totaal betreft dit een lengte van circa 150 meter.

Leefgebied van de Rivierdonderpad wordt niet aangetast. De boothelling waar deze soort voorkomt ligt buiten het
werkterrein. Met de realisatie van een stortstenen oever langs de oostoever van de Kromme Grou wordt nieuw
leefgebied voor deze soort gecreëerd.

6. Verstoring

Als gevolg van de werkzaamheden treedt verstoring op van aanwezige individuen. Deze verstoring treedt met name
op bij heiwerkzaamheden; trillen veroorzaakt verstoring in een beperkt gebied. Nadat de damwanden geplaatst zijn
en het water daarachter is gedempt, stralen de werkzaamheden aan de brug nauwelijks nog uit naar het water.

Dit betekent dat verstoring van het leefgebied van vissen vooral optreedt tijdens het plaatsen van de damwanden
voor de werkkuip, het plaatsen van de geleiding en de werkzaamheden aan de oeverzones.

7 Gunstige staat van instandhouding

Kleine modderkruiper komt wijdverspreid voor in dit deel van Fryslân. Van bijna elk atlasblok zijn deze soorten bekend
(bron: www.telmee.nl). Bittervoorn komt vooral in de westelijke helft van de provincie. Rivierdonderpad is eerder
gevangen op een locatie in Grou, op circa 2,5 km afstand van het plangebied, en verder naar het oosten.
Voor alle drie de soorten geldt dat de verspreiding slechts beperkt in beeld is gebracht.

In de directe omgeving van het plangebied zijn de Kleine modderkruiper en Rivierdonderpad bekend van het gemaal
in de Muzel. Bittervoorn was nog niet eerder bekend uit deze omgeving. Voor alle drie deze soorten wordt op basis
van het aanwezige biotoop verwacht dat ze op meerdere locaties in de Kromme Grou en De Boarn aanwezig zijn.

De werkzaamheden leiden tot verlies van een klein deel van het leefgebied (daarvan alleen de oeverzone) van een
zeer beperkt deel van de Kromme Grou en De Boarn, als gevolg van de harde beschoeiing. De gunstige staat van de
lokale instandhouding van deze beschermde vissoorten komt daardoor niet in gevaar.

Tijdens de uitvoering is als gevolg van de werkzaamheden een deel van De Boarn en Kromme Grou ongeschikt als
leefgebied. Dit geldt met name tijdens de heiwerkzaamheden en het plaatsen van de oeverbeschoeiing. Daarbuiten is
de verstoring beperkt tot de eigenlijke werklocatie. Omdat er gewerkt wordt op het land is er nauwelijks sprake van
uitstraling naar de omgeving. Tijdens de uitvoering blijft uitwisseling mogelijk tussen de Boarn en de Kromme Grou. In
beide wateren is voldoende afwisseling in biotopen aanwezig voor zowel Bittervoorn als Kleine modderkruiper om alle
functies (voortplanting, overwintering, etc). te kunnen vervullen.

Negatieve effecten op individueel niveau worden beperkt door ter plaatse aanwezige individuen (en
zwanenmosselen) te verplaatsen naar verstoringsvrije delen met geschikt biotoop, binnen dezelfde watergang. De
werkzaamheden in het water worden grotendeels uitgevoerd aan het begin van de bouwwerkzaamheden, in
september. Dit is buiten de kwetsbare periode van de betreffende vissoorten.
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Op populatie niveau zijn geen effecten op de beschermde vissoorten te verwachten.

8 Maatregelen om schadelijke effecten op beschermde vissen te voorkomen

Door zorgvuldig te werken worden negatieve effecten op vissen tijdens de werkzaamheden tot een minimum beperkt.

Daarvoor worden tijdens de uitvoering de volgende maatregelen genomen:

 Enkele dagen voordat gestart wordt met fysieke ingrepen in het water/waterbodem wordt de planlocatie

afgevist. Vissen en zoetwatermosselen worden op een veilige locatie met geschikt biotoop in de directe

omgeving weer uitgezet;

 Voor het plaatsen van de damwanden wordt de aanwezige oeverbegroeiing verwijderd. Dit gebeurt onder

begeleiding van een ecoloog. Mee uitgeschepte individuen en zwanenmosselen (van belang voor

voortplanting Bittervoorn) worden op een veilige locatie in de directe omgeving weer uitgezet;

 Na het plaatsen van de damwand is een gedeelte met water afgescheiden van het open water. Dit gedeelte
zal worden afgevist alvorens tot dempen wordt overgegaan.

 Bij het dempen wordt één richting in gewerkt, zodat vissen naar het openblijvende gedeelte worden
gedreven.

 Dit open gedeelte wordt vervolgens nogmaals afgevist om eventueel ingesloten exemplaren veilig over te
kunnen zetten naar het open water.

 Er worden geen werkzaamheden verricht in het water bij een luchttemperatuur beneden de 0 oC of wanneer

ijsvorming op het water optreedt.

 Er wordt niet gewerkt in het water bij een watertemperatuur boven 25 oC;

Conform de Gedragscode Provinciale Infrastructuur (IPO, goedgekeurd per 21-3-2013) zal door de uitvoerende partij

een ecologische werkprotocol worden opgesteld. Dit protocol zal door de opdrachtgever (provincie Fryslân)

beoordeeld worden.

Maatregelen Meervleermuis

De watergangen in deze omgeving zijn mogelijk onderdeel van de vliegroute van de Meervleermuis. Om effecten op

deze vleermuis te voorkomen is het belangrijk dat in het activiteitenseizoen van deze soort (april t/m oktober) de

watergang niet geblokkeerd wordt, en geen felle verlichting op de vaart gericht wordt.

De stempels over de vaart komen op een hoogte van 75 cm boven het water. Hiermee is er voldoende ruimte voor de

Meervleermuis om hier onder door te vliegen.

De werkzaamheden worden uitgevoerd tijdens reguliere werktijden. In het activiteitenseizoen van de Meervleermuis

is verlichting van de werklocaties niet aan de orde.

9 Alternatieven

De nieuw te realiseren brug dient ter vervanging van de huidige brug. Uit een analyse is gebleken dat de beoogde
locatie, direct aansluitend op de huidige brug, is vanuit verkeersveiligheid en landschappelijke inpassing de beste
locatie.

Een alternatieve locatie voor de nieuwe brug, bijvoorbeeld verder in noordelijke richting, maakt voor de invloed op de
beschermde vissen ook geen verschil. Ook hier zullen deze soorten aanwezig zijn. Verplaatsing in zuidelijke richting is
geen reëel alternatief, vanwege de hier aanwezige bebouwing.
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10 Wettelijk belang

Realisatie van de nieuwe brug, met een hogere doorvaar-opening, betekent een verbetering van de toeristische
bereikbaarheid voor vaarrecreanten. Toerisme vormt een belangrijke pijler voor de lokale economie en leefbaarheid
van Jirnsum. Realisatie van de nieuwe brug heeft daarmee een direct sociaal en economisch belang.

Met de plannen worden de veiligheid voor zowel verkeer als varen verbeterd.



Gemeente Leeuwarden 
T.a.v. de heer H. de Nekker 
Postbus 21000 
8900 JA  LEEUWARDEN 

 
 
 
 
 

Leeuwarden, 15 oktober 2015 Ons kenmerk: WFN1516404 Cluster Vergunningverlening 
Bijlage: watervergunning Tel: 058 2922087/P.L. Oosterbaan/cm Uw kenmerk: 1908545 
Dossiernummer: WFN.029623 E-mail: poosterbaan@wetterskipfryslan.nl  

   

 

Onderwerp: 
Watervergunning. 
 
 
Geachte heer De Nekker, 
 
Op 28 juli 2015 hebben wij uw aanvraag ontvangen voor een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 
van de Waterwet voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag betreft het 
graven van een inkassing en het plaatsen van damwand ter verplaatsing van twee woonboten nabij 
de brug Jirnsumersyl te Jirnsum in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens de 
Keur van Wetterskip Fryslân een vergunning is vereist. 
 
Het besluit met bijbehorende voorwaarden en informatie over de mogelijkheid om bezwaar te 
maken tegen dit besluit of een voorlopige voorziening te vragen, sturen wij u hierbij toe.  
Voor dit besluit zullen bij afzonderlijke nota € 154,90-- legeskosten in rekening worden gebracht. 
 
Wij adviseren u om na te gaan of u voor de voorgenomen werkzaamheden andere vergunningen of 
toestemmingen nodig heeft. 
 
Voor nadere inlichtingen over deze brief en de watervergunning kunt u contact opnemen met de 
heer P.L. Oosterbaan van Cluster Vergunningverlening, tel. 058 2922087.  
  
Hoogachtend, 
 
het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân, 
namens deze, 
 
 
 
 
mr. E.B. van Kalsbeek, 
teamcoördinator Vergunningverlening. 

  



 

 

Mailto: servicefinancien@wetterskipfryslan.nl, gemeente Leeuwarden, Keur (H.  Visser), ellen.dewaard@anteagroup.nl 
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WATERVERGUNNING 
 

Leeuwarden, 15 oktober 2015 
Kenmerk: WFN1516404 
 
Op 28 juli 2015 hebben wij van  Gemeente Leeuwarden  te Leeuwarden een aanvraag ontvangen 
voor een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet voor het verrichten van 
handelingen in een watersysteem. De aanvraag betreft het graven van een inkassing en het plaatsen 
van damwand ter verplaatsing van twee woonboten nabij de brug Jirnsumersyl te Jirnsum  in een 
watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens de Keur van Wetterskip Fryslân een 
vergunning is vereist. 
 
Procedure 
Met betrekking tot deze aanvraag watervergunning wordt de in Titel 4.1 van de Algemene wet 
bestuursrecht voorgeschreven procedure gevolgd. 
 
Overwegingen 
Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij rekening gehouden met de volgende overwegingen. 

 De doelstellingen van het watersysteembeheer verzetten zich niet tegen het verlenen van de 
gevraagde vergunning. Aan de vergunning zijn voorwaarden verbonden die noodzakelijk zijn 
uit het oogpunt van bescherming van de doelstellingen van het watersysteembeheer. 

 De aanvraag is getoetst aan het ontheffingenbeleid van Wetterskip Fryslân en er zijn vanuit 
dat oogpunt bezien geen bezwaren tegen het verlenen van de vergunning. 

 Alhoewel de graafwerkzaamheden in de beschermingszone van de waterkering plaats vinden, 
is om het werkgebied heen zoveel hoger gelegen grond aanwezig dat er geen aantasting van 
de waterkering is voorzien. 

 

B E S L U I T 
 
Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân besluit, gezien het voorgaande en gelet op de 
bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Algemene wet bestuursrecht 
en de Keur van Wetterskip Fryslân, Gemeente Leeuwarden c.q. diens rechtverkrijgenden, 
vergunning te verlenen op basis van artikel 3.2 van de Keur van Wetterskip Fryslân. De vergunning 
betreft het graven van een inkassing en het plaatsen van damwand ter verplaatsing van twee 
woonboten nabij de brug Jirnsumersyl te Jirnsum, zoals nader staat aangegeven op de bij de 
aanvraag ingediende tekeningen met de nummers  269129-KW-3-04, 245687-HC-0-01, 269129-5-2-
01 en 269129-KW-0-01 en ongenummerd. 
 
Begripsomschrijving 
 
In deze vergunning wordt verstaan onder: 
 
Vergunninghouder:  Gemeente Leeuwarden 
 Postbus 21000 
 8900 JA  Leeuwarden 
 
Waterschap: Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân 
 Postbus 36 
 8900 AA  Leeuwarden 
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Aan deze vergunning zijn de hierna geformuleerde voorwaarden verbonden. 
 
Algemene voorwaarden  
 
1. De aanvang van de werkzaamheden bedoeld in deze vergunning, dient ten minste drie 

werkdagen van te voren aan het waterschap te worden gemeld op telefoonnummer 
058 2922222 onder vermelding van de heer H. Visser, rayon 16. 

2. De vergunning dient op het werk aanwezig te zijn. 
3. Indien er binnen twaalf maanden na dagtekening van deze vergunning niet met de 

werkzaamheden is gestart, of als de werkzaamheden langer dan een aaneengesloten 
periode van twaalf maanden hebben stilgelegen, vervalt de vergunning. 

 
Bijzondere voorwaarden 
 
1. Behalve het plaatsen van de damwanden en eventueel aanvullen er omheen is verder 

grondwerk in de beschermingszone van de waterkering niet toegestaan.  

2. Aanwijzingen van de toezichthouder moeten altijd worden opgevolgd. 

 
 
Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân, 
namens deze, 
 
 
 
 
mr. E.B. van Kalsbeek, 
teamcoördinator Vergunningverlening. 
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Bezwaarschriftprocedure 
 
Bezwaarschrift 
Binnen zes weken na de dag van verzending van deze brief kunt u, met toepassing van afdeling 6.2 van de 
Algemene wet bestuursrecht, tegen dit besluit bezwaar maken bij het dagelijks bestuur van Wetterskip 
Fryslân.  
Ingevolge artikel 6:5 lid 1 Awb dient het bezwaarschrift te worden ondertekend en tenminste te bevatten: 
- uw naam en adres; 
- de dagtekening; 
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; 
- de gronden van bezwaar. 
 
Voorlopige voorziening 
Naast het indienen van een bezwaarschrift kunt u ingeval van onverwijlde spoed, met toepassing van artikel 
8:81 Awb, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter 
van de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. 
 
Informatie  
Voor verdere informatie over het indienen van een bezwaarschrift of het vragen van een voorlopige 
voorziening kunt u contact opnemen met de afdeling Bedrijfsvoering, Team Juridische Zaken van Wetterskip 
Fryslân, telefoonnummer 058 2922222. 
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BESTEKTEKENING
SYLSBRÊGE EN BRUG OVER DE MUZEL
HEIPLAN PALEN EN DAMWANDEN
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1 Inleiding
In opdracht van de provincie Fryslân is door Antea Group in februari - maart 2015 een verkennend
bodem-, waterbodem- en verhardingsonderzoek uitgevoerd ter plaatse van een deel van de brug
Jirnsumersyl (straatnaam Op'e Syl) en het herinrichtingsgebied Grousterdyk te Jirnsum.

Aanleiding en doelstelling
De aanleiding tot het onderzoek wordt gevormd door de voorgenomen herinrichting / reconstructie
van het terrein. Zo wordt ondermeer de brug vernieuwd.
In dit kader dient informatie te worden verkregen over de te verwachten grond- en materiaalstromen
en de bijhorende milieuhygiënische kwaliteit en hergebruiksmogelijkheden (grond, waterbodem,
asfalt, fundatiemateriaal).

Voor het onderzoek zijn de volgende doelstellingen geformuleerd:
- Middels een beperkt vooronderzoek vaststellen of er op de onderzoekslocatie sprake is van

verdachte deellocaties ten aanzien van het voorkomen van een (water)bodemverontreiniging.
- Het vaststellen van de bodemopbouw om inzicht te krijgen in de civieltechnische

verwerkingsmogelijkheden van de grond.
- Vaststellen of sprake is van bodemverontreiniging ter plaatse van de uit te voeren

werkzaamheden.
- Het vaststellen van de actuele milieuhygiënische kwaliteit van de grond, het grondwater en

waterbodem (aanwezige sliblaag) ter plaatse van de onderzoekslocatie.
- Bepalen van de constructieopbouw van de verharding en het vaststellen van de

hergebruiksmogelijkheden van de vrijkomende materialen als asfalt en fundatiemateriaal. Voor
het indicatief vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit van de funderingslaag worden de
resultaten getoetst aan het besluit bodemkwaliteit.

- Het onderzoeken van de lozingsparameters in het grondwater.

Onderzoeksstrategie en kwaliteit
Het bodemonderzoek is gebaseerd op de richtlijnen uit de NEN 5740 (Onderzoeksstrategie bij
verkennend onderzoek, NEN, 2009). Het verkennend waterbodemonderzoek is uitgevoerd op basis
van de NEN 5720. Het asfaltonderzoek is gebaseerd op het formulier Acceptatie Asfaltgranulaat van
het NCOB (versie 4.2 - april 2010) en de CROW publicatie 210. Het indicatieve funderingsonderzoek is
gebaseerd op de richtlijnen zoals beschreven in protocol 1002 van de BRL SIKB 1000.

Met betrekking tot de kwaliteitsaspecten, toegepaste methoden en betrouwbaarheid/garanties van
het onderzoek wordt verwezen naar bijlage 9.

In dit rapport wordt verslag gedaan van de uitgevoerde werkzaamheden en worden de resultaten van
het onderzoek beschreven.
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2 Vooronderzoek en onderzoeksopzet

2.1 Vooronderzoek en terreininformatie

Onderzoekslocatie
De onderzoekslocatie betreft de brug Jirnsumersyl over de Kromme Grouw en de Boorne te Jirnsum.
In de toekomst wordt een nieuwe brug gerealiseerd en wordt het wegtracé en de directe omgeving
opnieuw ingericht. Ook wordt een insteekhaven uitgegraven voor een woonboot.
Verder behoort het wegtracé van de Grousterdyk, Op ‘e Syl en een gedeelte van de Reinerswei,
inclusief fietspad, bermen en groenstroken tot de onderzoekslocatie. De waterbodem ter plaatse van
de brug Jirnsumersyl en de duiker ter plaatse van Op ‘e Syl zijn eveneens opgenomen in dit
onderzoek.
Het onderzoeksgebied landbodem (wegtracé, fietspad, bermen en groenstroken) heeft een
oppervlakte van circa 2.100 m2. De onderzoekslocatie waterbodem rondom de brug heeft een
oppervlakte van circa 700 m2 en ter plaatse van de duiker is de oppervlakte onderzoeksgebied circa
175 m2. De meer noordelijke waterbodem in de Kromme Grouw (oppervlakte circa 1.970 m2) heeft
geen slib binnen een diepte van 1,7 m minus waterpeil (gepeild in onderhavig onderzoek), waardoor
hier geen waterbodemonderzoek is uitgevoerd.
Ter plaatse van de weg en het fietspad van de Grousterdyk, een gedeelte van de Reinerswei en een
gedeelte van Op ‘e Syl wordt een verhardingsonderzoek uitgevoerd. Deze wegen / paden zijn verhard
met asfalt.

Vooronderzoek
Bij toepassing van de NEN 5740 wordt een hypothese opgesteld omtrent de aan-/afwezigheid, de
aard en de ruimtelijke verdeling van eventuele verontreinigingen. Ten behoeve van het opstellen van
een hypothese (landbodem) is een vooronderzoek uitgevoerd op basis van de NEN 5725 (Strategie
voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek, NNI, januari 2009).
Voor het waterbodemonderzoek is het vooronderzoek uitgevoerd aan de hand van de controlelijst uit
bijlage A van de NEN 5717 uitgewerkt. Per onderdeel van de controlelijst zijn één of meerdere
informatiebronnen geraadpleegd.

In het kader van dit vooronderzoek zijn de volgende bronnen geraadpleegd:
- bodeminformatiesysteem van de provincie Fryslân
- website bodemloket
- website Wetterskip Fryslân
- website Fryslân op de kaart
- website watwaswaar

De resultaten van het vooronderzoek zijn opgenomen in bijlage 10. Hieruit komt naar voren dat de
onderzoekslocatie als een onverdachte locatie kan worden beschouwd.

2.2 Onderzoeksopzet

Bodemonderzoek
Met het bodemonderzoek wordt de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem vastgesteld. De opzet
van het onderzoek is gebaseerd op de voorschriften van de NEN 5740. Op basis hiervan is uitgegaan
van kleinschalige onverdachte locaties (ONV). Het onderzoek is verder toegespitst op de
locatiespecifieke omstandigheden. Zo is er bij de wegen sprake van lijnvormige locaties en zijn de
boringen tenminste doorgezet tot de onderkant van de toekomstige graafwerkzaamheden. Ook zijn
aanvullende analyses uitgevoerd en is het grondwateronderzoek uitgebreid met een extra peilbuis
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(en de lozingsparameters in het kader van toekomstige bemalings-activiteiten), zodat de
grondwaterkwaliteit aan weerszijden van de brug bekend zijn.

Waterbodemonderzoek
Het waterbodemonderzoek wordt uitgevoerd op basis van de NEN 5720. Volgens de NEN 5720 mag
(gemotiveerd) een lichte onderzoeksinspanning worden aangehouden. De wijze van monstername,
vakindeling, het analyseprogramma en de te onderzoeken parameters zijn gebaseerd op de NEN 5720
(NNI, november 2009) en de aangeleverde informatie in uw aanvraag. Hierbij houden wij de strategie
'Overig water, niet-lintvormig, lichte onderzoeksinspanning' (ONLL) aan.
Wel is er voor gekozen onderscheid te maken in het waterbodemgebied rondom de brug (circa 700
m2) en de waterbodem rondom de duiker(circa 174 m2). Deze delen zijn als twee aparte vakken
behandeld.

Ter plaatse van de waterbodem van de Kromme Grouw wordt middels peilingen bepaald of het ter
plaatse noodzakelijk is om een monstervak te situeren voor waterbodemonderzoek. Dit wordt alleen
uitgevoerd indien er slib binnen een diepte van 1,7 m -waterpeil aanwezig is.

Asfaltonderzoek
Binnen het plangebied wordt onderzoek gedaan naar de kwaliteit en laagopbouw van de aanwezige
asfaltverharding, op basis waarvan het asfalt kan worden afgevoerd naar een erkende verwerker. De
teerhoudendheid van het asfalt is onderzocht op basis van het 'Formulier Acceptatie Asfaltgranulaat'
(versie 4.2, april 2010) en de CROW-210. De asfaltverharding is doorboord met behulp van een
kernboor. Op basis van het formulier is de hoeveelheid asfaltboringen bepaald. De kernen zijn visueel
geïnspecteerd op teerhoudendheid, ondersteund met behulp van een PAK-marker. Tevens zijn DLC
analyses verricht.

Funderingsmateriaal
Het aanwezige funderingsmateriaal is visueel beoordeeld op samenstelling. Van gelijke vrijkomende
materialen zijn mengmonsters samengesteld. Vervolgens is het materiaal onderzocht op
samenstelling (voorbehandeling, minerale olie, PAK en PCB's) en op uitlooggedrag (15 metalen en
4 anionen). De onderzoeksresultaten zijn indicatief getoetst aan het Besluit bodemkwaliteit
(samenstellingswaarden en aan de emissiewaarden voor niet-vormgegeven bouwstoffen). Het
funderingsonderzoek is gebaseerd op de richtlijnen zoals beschreven in protocol 1002 van de BRL
SIKB 1000, echter betreft het onderzoek geen onderzoek conform het protocol 1002. Het onderzoek
geeft een goede indicatie van de herbruikbaarheid.
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3 Uitgevoerde werkzaamheden
Het veldwerk is uitgevoerd in februari – maart 2015 door de heer R. Gerritsen van Antea Group (zie
colofon in bijlage 9).

Een overzicht van de uitgevoerde veldwerkzaamheden, bemonsteringen en analyses en de
monsterselectie van de grondmonsters is per deellocatie weergegeven in tabel 3.1. De selectie van de
grondmonsters is in tabel 3.2 opgenomen.

Tabel 3.1: Overzicht uitgevoerde veldwerkzaamheden en laboratoriumonderzoek
Deelgebied /
deelonderzoek

onderzoeksopzet Veldwerkzaamheden Laboratoriumonderzoek*

Monsternames
(diepte in m -mv)

Analyses grond / grondwater / asfalt /
funderingslagen / waterbodem

Verkennend bodemonderzoek

Verkennend
bodemonderzoek
(grond en grondwater)
(ca 2.100m2)

NEN5740: ONV 18x boring (0,5 à 2,0)
2x peilbuis (2,5 à 3,0)

5x standaardpakket grond
2x standaardpakket grondwater
1x pakket lozingsparameters

Asfaltonderzoek

Asfalt, Fietspad
ca 750 m2; 8,5 cm gem
asfaltdikte

Acceptatie Asfaltgranulaat van
het NCOB (versie 4.2 - april
2010) / CROW publicatie 210

2x kernboring in asfalt 2x laagbeschrijving en PAK-marker
1x DLC

Asfalt, Wegtracé
ca 2.100 m2; 18,5 cm gem
asfaltdikte

Acceptatie Asfaltgranulaat van
het NCOB (versie 4.2 - april
2010) / CROW publicatie 210

6x kernboring in asfalt 6x laagbeschrijving en PAK-marker
3x DLC

Funderingsonderzoek

Funderingslaag
(puin / slakken)

Indicatief op basis van Besluit
bodemkwaliteit

3x monstername funderingslaag onder
asfalt (samenstellen mengmonsters)

3x samenstellingsonderzoek en
uitloogonderzoek

Waterbodemonderzoek

Waterbodem rondom brug
(ca 700 m2)

NEN5720: ONLL 10x slibmonstername 1x standaardpakket waterbodem

Waterbodem rondom
duiker (ca 174 m2)

NEN5720: ONLL 10x slibmonstername 1x standaardpakket waterbodem

Noordelijke waterbodem
(ca 1.970 m2)

NEN5720: ONLL Peilen slibdiepte -

* Standaardpakket grond: AS3000, droge stof, L&H, zware metalen (9), PCB's (7), PAK, minerale olie;
Standaardpakket grondwater: AS3000, zware metalen (9), vluchtige aromaten, vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen, minerale olie
Standaardpakket 'Regionale zoete wateren': AS3000, droge stof, L&H, zware metalen (9), PCB’s (7), PAK, minerale olie (GC);
Funderingsonderzoek: analyse op samenstelling (monstervoorbehandeling en malen, droge stof, PAK, PCB's en minerale olie) en
uitloogonderzoek (enkelvoudige schudtest met analyse eluaat op 15 metalen en 4 anionen).

Tabel 3.2: Monsterselectie grond
Analyse-
monster

Traject
(m -mv)

Deelmonsters Analysepakket

04-3 1,00 - 1,20 04 (1,00 - 1,20) Standaardpakket incl. lutum en organische stof

AS3 brekerzand
0,6-1,5

0,60 - 1,50 AS3 (0,60 - 1,10), AS3 (1,10 - 1,50) Standaardpakket incl. lutum en organische stof

MM1 bo 0,00 - 0,50 01 (0,00 - 0,15), 03 (0,00 - 0,50), 04 (0,00 - 0,40) Standaardpakket incl. lutum en organische stof

MM2 bo 0,00 - 0,50 02 (0,00 - 0,40), 05 (0,00 - 0,50), 06 (0,00 - 0,50)
07 (0,00 - 0,50)

Standaardpakket incl. lutum en organische stof

MM3 on 0,60 - 1,70 01 (1,30 - 1,70), 02 (0,90 - 1,40), 05 (1,00 - 1,50)
06 (0,60 - 1,00)

Standaardpakket incl. lutum en organische stof

Voor de posities van de monsterpunten wordt verwezen naar tekening 401428-S1.
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Tijdens de uitvoering van het veldwerk zijn het maaiveld en de opgeboorde grond geïnspecteerd op
indicaties voor de aanwezigheid van bodemverontreiniging, waaronder de aanwezigheid van asbest.

Het laboratoriumonderzoek voor de grond- en grondwatermonsters is uitgevoerd door het RvA
geaccrediteerde laboratorium van Alcontrol B.V. te Hoogvliet.

Voor de kwaliteitsaspecten tijdens het veldwerk wordt verwezen naar bijlage 9.

Afwijkingen SIKB protocol 3001
Ten aanzien van de conserveringstermijn van het SIKB protocol 3001 is voor het grondmonster ‘AS3
brekerzand 0,6-1,5’ afgeweken van de richtlijnen. De conserveringstermijn is voor dit grondmonster
overschreden.
De genoemde afwijking wordt als niet-kritieke afwijkingen beschouwd; er wordt niet verwacht dat
het analyseresultaat van de betreffende monsters noemenswaardig is beïnvloed. Evenmin wordt
verwacht dat de afwijking van invloed is op de vervolgfasen van het bodemonderzoek.
Opgemerkt wordt dat het materiaal van dit monster geen van nature aanwezige grondlaag betreft
maar later aangebracht brekerzand.
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4 Onderzoeksresultaten bodem
4.1 Lokale bodemopbouw en veldwaarnemingen

De zintuiglijke waarnemingen tijdens het veldwerk zijn gerapporteerd in de vorm van
profielbeschrijvingen, welke als bijlage 1 zijn opgenomen. In de onderstaande tabel zijn de zintuiglijke
bijzonderheden (milieuhygiënisch) weergegeven.

Tabel 4.1: Zintuiglijk waargenomen bijzonderheden
Boring Diepte boring

(m -mv)
Traject
(m -mv)

Grondsoort Waargenomen bijzonderheden (milieuhygiënisch)

01 1,70 0,00 - 0,15 Zand sporen puin, geroerd

1,30 - 1,70 Klei sporen puin

02 2,00 0,00 - 0,40 Klei zwak houthoudend, sporen puin, geroerd

0,40 - 0,90 Klei sporen baksteen

0,90 - 1,80 Klei zwak puinhoudend, geroerd

1,80 - 2,00 Zand geroerd

03 0,50 0,00 - 0,50 Zand sporen puin, geroerd

04 2,00 0,00 - 0,40 Zand resten puin, geroerd

0,40 - 1,00 Zand resten baksteen, geroerd

1,00 - 1,20 Zand uiterst puinhoudend, geroerd

1,20 - 1,50 Zand zwak puinhoudend, geroerd

1,50 - 2,00 Zand sporen baksteen, geroerd

05 3,00 0,00 - 0,50 Klei resten baksteen, geroerd

0,50 - 0,90 Klei resten puin

0,90 - 1,50 Klei sporen baksteen, geroerd

1,50 - 1,80 Klei Geroerd

1,80 - 3,00 Klei resten puin, geroerd

06 2,50 0,00 - 0,60 Klei resten baksteen, geroerd

0,60 - 1,00 Klei sporen baksteen, geroerd

1,50 - 1,80 Zand olie?

07 0,50 0,00 - 0,50 Klei resten baksteen, geroerd

08 1,50 0,00 - 0,60 Zand resten baksteen, geroerd

0,60 - 1,50 Klei sterk baksteenhoudend, geroerd, gestaakt op onbekend

09 0,50 0,00 - 0,50 Zand sporen grind, geroerd

10 0,90 0,00 - 0,30 Zand geroerd

0,30 - 0,80 Klei geroerd

0,80 - 0,90 Zand gestaakt op onbekend

11 0,50 0,00 - 0,50 Klei sporen grind, geroerd

12 0,50 0,00 - 0,35 Zand zwak steenhoudend, zwak grindhoudend, geroerd

AS1 0,70 0,00 - 0,11 volledig asfalt

0,11 - 0,17 volledig puin, sterk slakhoudend

0,17 - 0,27 Zand zwak grindhoudend, zwak puinhoudend

0,27 - 0,42 uiterst slakhoudend, matig puinhoudend

AS2 0,70 0,00 - 0,19 volledig asfalt

0,19 - 0,55 volledig puin, puingranulaat 0-40

0,55 - 0,70 Zand zwak puinhoudend, geroerd

AS3 1,70 0,00 - 0,22 volledig asfalt

0,22 - 0,35 volledig puin, puingranulaat 0-40

0,35 - 0,60 Zand uiterst puinhoudend, geroerd

0,60 - 1,50 Zand volledig brekerzand

AS4 0,60 0,00 - 0,24 volledig asfalt

0,24 - 0,50 volledig puin, puingranulaat 0-40

AS5 0,60 0,00 - 0,19 volledig asfalt

0,19 - 0,53 volledig slakken, gestaakt.ivm kabel klick

AS6 1,00 0,00 - 0,17 volledig asfalt

0,17 - 0,50 volledig slakken, gestaakt.ivm kabel klick

AS7 0,50 0,00 - 0,07 volledig asfalt

AS8 0,50 0,00 - 0,10 volledig asfalt
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Uit tabel 4.1 komt naar voren dat de grond over het algemeen geroerd is en bijmengingen bevat aan
puin / resten baksteen.
Onder de asfaltverharding is in enkele boringen sprake van funderingslagen. Dit betreft een puin- of
een slakkenlaag en in het geval van boring AS1 een mengsel hiervan. Tevens is plaatselijk brekerzand
als fundering toegepast.
Verder zijn er geen bijzonderheden waargenomen.

Het bodemonderzoek volgens de NEN5740 doet geen formele uitspraak over de mogelijke
aanwezigheid van asbest. Hiervoor zijn de NEN5707 / NEN5897 (asbestonderzoek in grond
respectievelijk puin) ontwikkeld. Tijdens het veldwerk zijn echter in de opgeboorde grond geen
asbestverdachte materialen waargenomen. De aangetroffen puinfunderingslaag onder de verharding
van boring AS2, AS3 en AS4 is beoordeeld als relatief recent puingranulaat (na 1993) en worden niet
direct als asbestverdacht aangemerkt.

De resultaten van de metingen tijdens de bemonstering van het grondwater zijn in tabel 4.2
opgenomen.

Tabel 4.2: resultaten metingen grondwater
Peilbuis Filterdiepte

(m -mv)
Grondwater-stand
(m -mv)

pH
(-)

EC
(µS/cm)

Troebelheid
(NTU)

05 2,00 - 3,00 0,49 7,1 1670 3,96

06 1,50 - 2,50 0,75 7,3 3060 8,01

De vastgestelde waarden voor de zuurgraad (pH) en het elektrisch geleidingsvermogen (EC) zijn niet
afwijkend voor de regio.

4.2 Toetsingskader grond en grondwater

De getoetste analyseresultaten van de onderzochte grond- en grondwatermonsters zijn weergegeven
in de bijlagen 2 en 3. De analysecertificaten zijn toegevoegd in bijlage 4.

De resultaten zijn getoetst aan de actuele achtergrond-, streef- en interventiewaarden uit de
Regeling Bodemkwaliteit en de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013. Hiervoor is gebruik gemaakt
van BOTOVA-gevalideerde software. De achtergrond-/streef- en interventiewaarden zijn opgenomen
in bijlage 5, evenals een toelichting op het toetsingskader.

In de tekst zal de term 'verhoogd' worden gebruikt bij gehalten hoger dan de achtergrond- of
streefwaarden en lager dan de interventiewaarden. De term 'sterk verhoogd' wordt gebruikt bij
gehalten hoger dan of gelijk aan de interventiewaarden. Tevens is bij de getoetste waarden een index
opgenomen. Deze index is als volgt berekend: Index = (GSSD - AW) / (I - AW).
Een negatieve waarde voor de index houdt in dat de gestandaardiseerde meetwaarde (= GSSD) lager
is dan de achtergrondwaarde (= AW). Bij een index boven de 1 ligt de gestandaardiseerde
meetwaarde boven de interventiewaarde (= I). Een index tussen de 0 en 0,5 betekent dat de
gestandaardiseerde meetwaarde (ver) onder de interventiewaarde ligt. Een index tussen de 0,5 en 1
houdt in dat de gestandaardiseerde meetwaarde (dicht) bij de interventiewaarde ligt. Afhankelijk van
de specifieke situatie geeft dit mogelijk aanleiding voor het uitsplitsen van een mengmonster en/ of
het uitvoeren van een nader onderzoek.

Toetsing Besluit bodemkwaliteit
De analyseresultaten van de grond zijn eveneens indicatief getoetst aan de normering van het Besluit
bodemkwaliteit. De toetsingsresultaten zijn opgenomen in de tabel 4.3 en in bijlage 2.
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4.3 Analyseresultaten grond en grondwater

In tabel 4.3 zijn de analyseresultaten en de toetsing ervan voor de grondmonsters weergegeven,
inclusief de indicatieve toetsing aan het besluit bodemkwaliteit. Tabel 4.4 bevat de analyseresultaten
en de toetsing ervan voor de grondwatermonsters.

Tabel 4.3: Resultaten grond met toetsingsresultaten
(Meng)-
monster

Traject opmerking Resultaat Resultaat indicatieve
toetsing besluit
bodemkwaliteit

> AW en
index =< 0,5

> AW en
index > 0,5

> I

04-3 1,00 - 1,20 Uiterst puinhoudend Lood (0,26)
PAK (0,11)

- - Wonen

AS3
brekerzand
0,6-1,5

0,60 - 1,50 brekerzand Kobalt (0,1)
Nikkel (0,31)
Zink (0,05)
Lood (0,03)
PAK (0,27)

- - Industrie

MM1 bo 0,00 - 0,50 MM Zand; Sporen –
resten puin

Lood (-)
PAK (0,01)

- - Altijd toepasbaar

MM2 bo 0,00 - 0,50 MM Klei; Sporen –
resten puin /
baksteen

Zink (0,06)
Kwik (0,01)
Lood (0,27)
PAK (0,04)

- - Wonen

MM3 on 0,60 - 1,70 MM Klei; Sporen
baksteen, zwak
puinhoudend

Kwik (-)
Lood (0,22)
PAK (0,1)

- - Wonen

- : geen veldwaarnemingen/geen van de onderzochte parameters overschrijdt de betreffende toetsingswaarde
AW : achtergrondwaarde, I : interventiewaarde

Tabel 4.4: Resultaten grondwater met toetsingsresultaten
Peilbuis Filterdiepte

(m -mv)
> S (+index) > S en index > 0,5 > I (+index)

05 2,00 - 3,00 Zink (0,02)
Barium (0,31)
Naftaleen (-)

- -

06 1,50 - 2,50 Barium (0,05)
Naftaleen (-)

- -

> S : > Streefwaarde
> I : > Interventiewaarde
Index : (GSSD - S) / (I - S)

Uit de resultaten komt naar voren dat in de grond maximaal licht verhoogde waarden zijn
aangetroffen aan enkele zware metalen en PAK.
Ook het grondwater bevat slechts enkele licht verhoogde waarden (zink, barium en naftaleen).
Verder zijn er geen verhoogde waarden aangetroffen.
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5 Waterbodemonderzoek

5.1 Vooronderzoek

Voor het bepalen van de onderzoeksstrategie volgens de NEN 5720 (milieuhygiënische kwaliteit van
de waterbodem) dient een vooronderzoek conform de NEN 5717 te worden uitgevoerd. In
onderhavig onderzoek is dit vooronderzoek uitgevoerd en opgenomen in bijlage 10.

5.2 Uitgevoerde werkzaamheden

Het veldwerk is uitgevoerd op 26 februari 2015 door de heer R. Gerritsen van Antea Group.

Tijdens de veldwerkzaamheden is visueel vastgesteld of er in, aan of naast de watergang asbest
aanwezig is in de vorm van bijvoorbeeld asbestbeschoeiingen, stortingen met puin en/of asbest,
woonboten, schiphuizen en aanpalende bebouwing met asbestplaten en dergelijke.

De situering van de boringen is weergegeven op situatietekening 401428-S1. Per monstervak is de
sliblaag op tien plaatsen met de zuigerboor bemonsterd. In totaal zijn twee monstervakken
bemonsterd. De slibmengmonsters zijn geanalyseerd op het standaardpakket, variant A: 'Regionale
zoete wateren': zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en
zink), polychloorbifenylen (PCB som 7), polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK 10 VROM),
minerale olie (GC), organische stof en lutum.

De analyses zijn uitgevoerd door het door RvA geaccrediteerde laboratorium van ALcontrol
Laboratories te Rotterdam.

Daarnaast is ter plaatse van de Kromme Grouw de waterbodem ingepeild.

5.3 Resultaten veldwerk

De profielbeschrijvingen van de verrichte boringen met de bijbehorende veldwaarnemingen zijn
opgenomen in bijlage 1.

Bij het uitvoeren van het veldonderzoek zijn waarnemingen gedaan die duiden op een
verontreiniging van de waterbodem. De veldwaarnemingen zijn weergegeven in tabel 5.1.

Tabel 5.1: Zintuiglijk waargenomen bijzonderheden
Boring Traject

(m -mv)
Waargenomen bijzonderheden (milieuhygiënisch)

1.6 0,60 - 1,15 Zwak puinhoudend slib

2.01 2,25 – 2,60 Zwak puinhoudend slib

2.04 1,60 - 2,10 Matig puinhoudend slib

2.05 2,40 – 2,70 Matig puinhoudend slib, matige olie-water reactie

2.06 2,00 – 2,70 Matig puinhoudend slib, matige olie-water reactie

2.10 2,25 – 2,70 Matig puinhoudend slib, zwakke olie-water reactie
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Er zijn geen asbestverdachte materialen (op de oevers) langs de watergangen of in het opgeboorde
materiaal aangetroffen. Dit is een indicatieve waarneming aangezien het veldwerk niet conform de
norm voor asbestonderzoek (NEN 5707) heeft plaatsgevonden.

5.4 Laboratoriumonderzoek

De analyseresultaten van het laboratoriumonderzoek zijn getoetst met behulp van BoToVa-
gevalideerde software (Bodem Toets- en Validatie). Hierbij is gebruik gemaakt van de volgende
toetsmodule(s):

 T3 : kwaliteit bagger en ontvangende bodem bij toepassing in oppervlaktewater;

 T5 : verspreiding van baggerspecie op aangrenzend perceel.

Een toelichting op het toetsingskader van de analyseresultaten van de onderzochte slibmonsters is
opgenomen in bijlage 7. Bijlage 6 bevat een volledig overzicht van de getoetste resultaten en in
bijlage 4D is het analysecertificaat opgenomen.

In de samenvattende tabel 5.2 zijn de toetsingsresultaten samengevat weergegeven.

Tabel 5.2: Toetsingstabel waterbodemmonsters

Uit de bovenstaande tabel blijkt dat de baggerspecie in beide monstervakken is beoordeeld als klasse
B. De bepalende parameters zijn lood en/of PAK.

Uit de resultaten van bijlage 6 blijkt voorts dat het onderzochte slib van het monstervak 1 voldoet
aan de msPAF. De gehalten aan cadmium en minerale olie voldoen daarnaast aan de
samenstellingscriteria (zie resultatentabel van bijlage 4) en de gehalten aan kobalt en molybdeen
voldoen aan de interventiewaarde. Het onderzochte slib van monstervakken 2 voldoet niet aan de
msPAF. Uit de beoordeling aan de msPAF blijkt dat het gehalte aan organische componenten het
msPAF-criterium van 20% overschrijdt.

Peilingen Kromme Grouw
Middels peilingen is bepaald of het ter plaatse van de Kromme Grouw noodzakelijk is om een
monstervak te situeren voor waterbodemonderzoek. Uit de peilingen is gebleken dat er geen slib
binnen een diepte van 1,7 m -waterpeil aanwezig is.

Locatie Beoordeling Besluit bodemkwaliteit

toepassen oppervlaktewater
(bepalende parameters)

verspreiden aangrenzend perceel

Vak 1
(boring 1.1 t/m 1.10)

Klasse B
(Pb)

Verspreidbaar

Vak 2
(boring 2.1 t/m 2.10)

Klasse B
(Pb, PAK)

Niet verspreidbaar
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6 Resultaten verhardingsonderzoek

6.1 Asfaltonderzoek

Om inzicht te krijgen in de opbouw en teerhoudendheid van de onderzochte asfaltverharding zijn
analyses verricht op het asfalt: laagopbouw, PAK-marker en DLC-bepalingen. Tabel 6.1 bevat een
overzicht van de resultaten van het asfaltonderzoek.

Tabel 6.1: Resultaten asfaltonderzoek
Boring-
nummer

Diepte
(in mm-
mv)

omschrijving (Meng)monster
(in mm-mv)

Onderzoeksresultaten Conclusies mbt herbruikbaarheid

uitslag PAK-
marker

DLC-analyse
(mg/kgds)

Wegtracé
AS1 0 - 108 volledig asfalt Hele kern geen <50 niet teerhoudend, hergebruik mogelijk

AS2 0 - 198 volledig asfalt - geen - niet teerhoudend, hergebruik mogelijk

AS3 0 - 214 volledig asfalt Hele kern geen <50 niet teerhoudend, hergebruik mogelijk

AS4 0 - 229 volledig asfalt - geen - niet teerhoudend, hergebruik mogelijk

AS5 0 - 191 volledig asfalt - geen - niet teerhoudend, hergebruik mogelijk

AS6 0 - 167 volledig asfalt Hele kern geen <50 niet teerhoudend, hergebruik mogelijk

Fietspad
AS7 0 - 70 volledig asfalt Hele kern geen <50 niet teerhoudend, hergebruik mogelijk

AS8 0 - 101 volledig asfalt - geen - niet teerhoudend, hergebruik mogelijk

De analysecertificaten zijn opgenomen in de bijlage 4. Samenvattend wordt geconstateerd dat zowel
met de PAK-marker als met de DLC-analyses in de asfaltkernen geen teerhoudende producten zijn
aangetroffen. De metingen liggen beneden de norm voor warm hergebruik van asfalt (norm voor
hergebruik van asfalt is 75 mg/kg ds). Het asfalt is hierdoor als niet teerhoudend te beschouwen.

6.2 Onderzoek funderingslagen

Onder de asfaltverharding is in enkele boringen sprake van funderingslagen. Dit betreft een
puinfundering (boring AS2, AS3, AS4), een slakkenfundering (AS5, AS6) en in het geval van boring AS1
een mengsel hiervan.

Om inzicht te krijgen in de milieuhygiënische kwaliteit en samenstelling van de onderzochte
funderingslaag zijn analyses verricht op deze materialen:
- samenstellingsonderzoek (monstervoorbehandeling, malen, droge stof, PAK, PCB's, minerale olie)
- uitloogonderzoek (enkelvoudige schudtest met analyse eluaat op 15 metalen en 4 anionen).

Volgens de waarneming van de veldwerker betreft het puingranulaat (boring AS2, AS3, AS4; korrel
0-40 mm) een relatief nieuw aangebracht puingranulaat, waardoor niet wordt verwacht dat het
puingranulaat asbesthoudend is. Mogelijk is een productcertificaat van de leverancier (puinbreker) bij
de gemeente aanwezig.
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Tabel 6.2 bevat een overzicht van de resultaten van het funderingsonderzoek.

Tabel 6.2: Resultaten funderingsonderzoek
Omschrijving Onderzoeksresultaten Conclusies mbt herbruikbaarheid op basis

van (indicatieve) toetsing aan besluit
bodemkwaliteit

samenstelling: toetsing
aan waarden niet
vormgegeven bouwstof

uitloging

AS1 (slakken/puin) voldoet Voldoet hergebruik mogelijk (indicatief)

AS2, AS3, AS4 (puingranulaat) voldoet Voldoet hergebruik mogelijk (indicatief)

AS5, AS6 (slakken) Voldoet voldoet alleen als IBC
bouwstof (barium
bepalende parameter)

hergebruik alleen mogelijk als IBC bouwstof

De onderzochte funderingslagen zijn indicatief getoetst aan de samenstellings- en emissiewaarden
voor niet vormgegeven bouwstoffen (zie bijlage 8).
Op basis hiervan blijkt dat het materiaal van het monster AS1 en het mengmonster AS2, AS3, AS4
voldoet aan de samenstellings- en emissiewaarden voor niet vormgegeven bouwstoffen en als
zodanig voor hergebruik in aanmerking komt.
Het materiaal van AS5 en AS6 (slakkenlaag) voldoet alleen aan de emissiewaarden voor een IBC-
bouwstof.
Opgemerkt wordt dat dit onderzoek een indicatief onderzoek betreft dat een goed beeld geeft van de
herbruikbaarheid van het materiaal; er is geen sprake is van een onderzoek conform de BRL SIKB
1002.
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7 Samenvatting en conclusies

In opdracht van de provincie Fryslân is door Antea Group in februari - maart 2015 een verkennend
bodem-, waterbodem- en verhardingsonderzoek uitgevoerd ter plaatse van een deel van de brug
Jirnsumersyl (straatnaam Op'e Syl) en het herinrichtingsgebied Grousterdyk te Jirnsum.

De aanleiding tot het onderzoek wordt gevormd door de voorgenomen herinrichting / reconstructie
van het terrein. Zo wordt ondermeer de brug vernieuwd.
In dit kader dient informatie te worden verkregen over de te verwachten grond- en materiaalstromen
en de bijhorende milieuhygiënische kwaliteit en hergebruiksmogelijkheden (grond, waterbodem,
asfalt, fundatiemateriaal).

Het bodemonderzoek is gebaseerd op de richtlijnen uit de NEN 5740 (Onderzoeksstrategie bij
verkennend onderzoek, NEN, 2009). Het verkennend waterbodemonderzoek is uitgevoerd op basis
van de NEN 5720. Het asfaltonderzoek is gebaseerd op het formulier Acceptatie Asfaltgranulaat van
het NCOB (versie 4.2 - april 2010) en de CROW publicatie 210. Het indicatieve funderingsonderzoek is
gebaseerd op de richtlijnen zoals beschreven in protocol 1002 van de BRL SIKB 1000.

Bodem (grond en grondwater)
De grond is over het algemeen geroerd en bevat bijmengingen aan puin / resten baksteen. Onder de
asfaltverharding is in enkele boringen sprake van funderingslagen. Dit betreft een puin- of een
slakkenlaag en in het geval van boring AS1 een mengsel hiervan. In deze lagen zijn geen
asbestverdachte materialen waargenomen. Tevens is plaatselijk brekerzand als fundering toegepast.
Verder zijn er geen bijzonderheden waargenomen.
Uit de analyseresultaten komt naar voren dat in de grond maximaal licht verhoogde waarden zijn
aangetroffen aan enkele zware metalen en PAK. Ook het grondwater bevat slechts enkele licht
verhoogde waarden (zink, barium en naftaleen). Verder zijn er geen verhoogde waarden
aangetroffen.

Waterbodem
De onderzochte waterbodem ter plaatse monstervak 1 voldoet aan de msPAF en mag vanuit
milieuhygiënisch oogpunt op de aangrenzende percelen verspreid worden. De onderzochte
waterbodem van monstervak 2 voldoet niet aan de msPAF en mag dan ook niet op de aangrenzende
percelen verspreid worden.
Algemeen geldt dat wanneer toepassen en/of verspreiden (op de water- en/of landbodem) niet
mogelijk of wenselijk is, de baggerspecie afgevoerd dient te worden naar een geschikte
verwerkingslocatie (bijvoorbeeld een erkende verwerker).

Asfalt
Zowel met de PAK-marker als met de DLC-analyses zijn in de asfaltkernen geen teerhoudende
producten aangetroffen. De metingen liggen beneden de norm voor warm hergebruik van asfalt
(norm voor hergebruik van asfalt is 75 mg/kg ds). Het asfalt is hierdoor als niet teerhoudend te
beschouwen.
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Funderingslaag
Op basis van een indicatieve toetsing aan de samenstellings- en emissiewaarden voor niet
vormgegeven bouwstoffen blijkt dat het materiaal van het monster AS1 en het mengmonster AS2,
AS3, AS4 voldoet aan de samenstellings- en emissiewaarden voor niet vormgegeven bouwstoffen en
als zodanig voor hergebruik in aanmerking komt.
Het materiaal van AS5 en AS6 (slakkenlaag) voldoet alleen aan de emissiewaarden voor een IBC-
bouwstof.

Conclusies en aanbevelingen
Op basis van de onderzoeksresultaten is de bodem niet geheel vrij van verontreinigingen. Er komen
echter maximaal licht verhoogde waarden voor in de grond en in het grondwater. De
onderzoeksresultaten geven geen aanleiding tot het uitvoeren van vervolgonderzoek. De
onderzoeksresultaten vormen in principe, milieuhygiënisch gezien, geen belemmering voor het
gebruik van de locatie en de geplande werkzaamheden.

De onderzochte waterbodem van monstervak 2 mag niet op de aangrenzende percelen verspreid
worden. De onderzochte waterbodem van monstervak 1 mag wel op de aangrenzende percelen
verspreid worden. Bij toepassing van de baggerspecie op de waterbodem (klasse A en klasse B) geldt
in het generieke kader het standstill-beginsel. Dit houdt in dat de ontvangende waterbodemkwaliteit
niet mag verslechteren. Sinds juli 2011 is het Besluit lozen buiten inrichtingen (Bbi) van kracht
geworden. Hierin wordt het baggeren beschouwd als een vorm van lozen. Wanneer besloten wordt
om te baggeren, moet dit worden gemeld in het kader van het Bbi bij Wetterskip Fryslân.

Er dient rekening te worden gehouden met plaatselijk beperkte toepasbaarheid en verspreidbaarheid
van vrijkomende materialen. In dit kader wordt verwezen naar het gemeentelijke beleid
(bodemkwaliteitskaarten en bodembeheersplan) en de eisen die een ontvanger / verwerker van
vrijkomende materialen kan stellen. Specifiek worden de grondstromen “Wonen” en “Industrie”, de
slakkenlaag onder AS5 en AS6 (indicatief alleen geschikt voor toepassing als IBC bouwstof) en de
waterbodem genoemd.
Verder dient men in de civieltechnische fase ter aller tijde alert te zijn op bijzonderheden /
verontreinigde deelgebieden / verontreinigingsspots.

Het bodemonderzoek volgens de NEN5740 doet geen formele uitspraak over de mogelijke
aanwezigheid van asbest. Hiervoor zijn de NEN5707 / NEN5897 (asbestonderzoek in grond
respectievelijk puin) ontwikkeld. Tijdens het veldwerk zijn echter in de opgeboorde grond geen
asbestverdachte materialen waargenomen. De aangetroffen puinfunderingslaag onder de verharding
van boring AS2, AS3 en AS4 is beoordeeld als relatief recent puingranulaat (na 1993) en worden niet
direct als asbestverdacht aangemerkt.

Voornoemde conclusies zijn gebaseerd op het vooronderzoek, de zintuiglijke waarnemingen en
analyseresultaten van dit onderzoek.

Antea Group
Heerenveen, april 2015
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Bijlage 1: Profielbeschrijvingen



Projectcode: 401428 Projectnaam: Jirnsum

Schaal 1: 30

getekend volgens NEN 5104

Boring: 01

0

50

100

150

1

2

3

4

5

berm0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 

humeus, sporen wortels, sporen puin, 

geen olie-water reactie, donkerbruin, 

Edelmanboor, geroerd

15

(15)

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 

olie-water reactie, grijsbeige, 

Edelmanboor

130

(115)

Klei, sterk siltig, zwak humeus, sporen 

puin, geen olie-water reactie, 

blauwgrijs, Edelmanboor

170

(40)

Boring: 02

0

50

100

150

200

1

2

3

4

gazon0

Klei, matig zandig, zwak humeus, zwak 

houthoudend, sporen puin, geen 

olie-water reactie, donker grijsbruin, 

Edelmanboor, geroerd

40

(40)

Klei, zwak zandig, sporen baksteen, 

geen olie-water reactie, bruingrijs, 

Edelmanboor

90

(50)

Klei, matig siltig, zwak puinhoudend, 

geen olie-water reactie, lichtgrijs, 

Edelmanboor, geroerd

180

(90)

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 

olie-water reactie, neutraalgrijs, 

Edelmanboor, geroerd
200

(20)

Boring: 03

0

50

1

tuin0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 

humeus, sporen puin, matig 

kleihoudend, geen olie-water reactie, 

donker grijsbruin, Edelmanboor, 

geroerd

50

(50)

Boring: 04

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

gazon0

Zand, zeer fijn, kleiïg, matig humeus, 

resten puin, geen olie-water reactie, 

donker grijsbruin, Edelmanboor, 

geroerd

40

(40)

Zand, matig fijn, matig siltig, resten 

baksteen, geen olie-water reactie, 

grijsbeige, Edelmanboor, geroerd

100

(60)

Zand, matig fijn, matig siltig, uiterst 

puinhoudend, geen olie-water reactie, 

grijsgeel, Edelmanboor, geroerd
120

(20)

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 

humeus, zwak puinhoudend, geen 

olie-water reactie, donker geelbruin, 

Edelmanboor, geroerd
150

(30)

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 

baksteen, geen olie-water reactie, 

licht geelbruin, Edelmanboor, geroerd

200

(50)
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Schaal 1: 30

getekend volgens NEN 5104

Boring: 05

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

5

tuin0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, 

resten baksteen, geen olie-water 

reactie, grijsbruin, Edelmanboor, 

geroerd

50

(50)

Klei, zwak zandig, resten puin, geen 

olie-water reactie, grijsbruin, 

Edelmanboor

90

(40)

Klei, sterk siltig, sporen baksteen, 

geen olie-water reactie, blauwgrijs, 

Edelmanboor, geroerd

150

(60)

Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 

veenhoudend, geen olie-water 

reactie, donker grijsbruin, 

Edelmanboor, geroerd180

(30)

Klei, sterk siltig, resten puin, sporen 

veen, geen olie-water reactie, 

blauwgrijs, Edelmanboor, ge

300

(120)

Boring: 06

0

50

100

150

200

250

1

2

3

4

5

braak0

Klei, sterk siltig, zwak humeus, resten 

baksteen, geen olie-water reactie, 

donker grijsbruin, Edelmanboor, 

geroerd

60

(60)

Klei, sterk siltig, zwak humeus, sporen 

baksteen, geen olie-water reactie, 

grijsbruin, Edelmanboor, ge

100

(40)

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 

olie-water reactie, grijsbruin, 

Edelmanboor

150

(50)

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 

olie-water reactie, donker zwartbruin, 

Edelmanboor, olie?

180

(30)

Klei, sterk siltig, geen olie-water 

reactie, blauwgrijs, Edelmanboor

250

(70)

Boring: 07

0

50

1

braak0

Klei, sterk siltig, matig humeus, resten 

baksteen, geen olie-water reactie, 

donker grijsbruin, Edelmanboor, 

geroerd

50

(50)

Boring: 08

0

50

100

150

1

2

3

gras0

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 

humeus, resten baksteen, geen 

olie-water reactie, donkerbruin, 

Edelmanboor, geroerd

60

(60)

Klei, zwak zandig, zwak humeus, sterk 

baksteenhoudend, geen olie-water 

reactie, grijsbruin, Edelmanboor, 

geroerd, gestaakt op ??

150

(90)
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Boring: 09

0

50

1

gras0

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 

humeus, zwak wortelhoudend, sporen 

grind, geen olie-water reactie, 

grijsbruin, Edelmanboor, geroerd

50

(50)

Boring: 10

0

50

1

2

3

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 

humeus, sporen wortels, geen 

olie-water reactie, geelgrijs, 

Edelmanboor, geroerd30

(30)

Klei, sterk siltig, zwak wortelhoudend, 

geen olie-water reactie, bruingrijs, 

Edelmanboor, geroerd

80

(50)

Zand, matig grof, zwak siltig, geen 

olie-water reactie, neutraalgeel, 

Edelmanboor, gestaakt op ?

90

(10)

Boring: 11

0

50

1

berm0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, 

sporen grind, zwak roesthoudend, 

geen olie-water reactie, bruingrijs, 

Edelmanboor, geroerd

50

(50)

Boring: 12

0

50

1

2

berm0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 

humeus, zwak steenhoudend, zwak 

grindhoudend, geen olie-water 

reactie, donker grijsbruin, 

Edelmanboor, geroerd35

(35)

Zand, matig grof, zwak siltig, geen 

olie-water reactie, neutraalgeel, 

Edelmanboor

50

(15)
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Boring: AS1

0

50

1

2

3

4

5

asfalt0

Volledig asfalt, Edelmanboor11

(11)

Volledig puin, sterk slakhoudend, 

zwartgrijs, Asfaltboor

17
(6)

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 

grindhoudend, zwak puinhoudend, 

geen olie-water reactie, licht geelgrijs, 

Asfaltboor

27

(10)

Uiterst slakhoudend, matig 

puinhoudend, zwartgrijs, Asfaltboor

42

(15)

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 

olie-water reactie, donkergeel, 

Edelmanboor

70

(28)

Boring: AS2

0

50

1

2

asfalt0

Volledig asfalt, Edelmanboor

19

(19)

Volledig puin, bruinrood, River, 

puingranulaat 0-40

55

(36)

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 

puinhoudend, zwak kleihoudend, geen 

olie-water reactie, licht geelbruin, 

River, geroerd

70

(15)

Boring: AS3

0

50

100

150

1

2

3

4

5

7

asfalt0

Volledig asfalt, Edelmanboor

22

(22)

Volledig puin, bruinrood, River, 

puingranulaat 0-40
35

(13)

Zand, matig fijn, matig siltig, uiterst 

puinhoudend, geen olie-water reactie, 

licht grijsbruin, River, geroerd60

(25)

Zand, zeer grof, zwak siltig, volledig 

brekerzand, geen olie-water reactie, 

licht bruingrijs, River

150

(90)

Klei, sterk siltig, geen olie-water 

reactie, neutraalgrijs, River
170

(20)

Boring: AS4

0

50

1

2

asfalt0

Volledig asfalt, Asfaltboor

24

(24)

Volledig puin, geen olie-water reactie, 

bruinrood, River, puingranulaat 0-40

50

(26)

Klei, matig siltig, geen olie-water 

reactie, blauwgrijs, River
60

(10)

Boring: AS5

0

50

1

2

asfalt0

Volledig asfalt, Asfaltboor

19

(19)

Volledig slakken, geen olie-water 

reactie, licht blauwgrijs, Asfaltboor, 

gestaakt.ivm kabel klick

53

(34)

Klei, matig siltig, geen olie-water 

reactie, blauwgrijs, River

60
(7)

Boring: AS6

0

50

100

1

2

3

asfalt0

Volledig asfalt, Asfaltboor

17

(17)

Volledig slakken, geen olie-water 

reactie, licht blauwgrijs, Asfaltboor, 

gestaakt.ivm kabel klick

50

(33)

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 

olie-water reactie, grijsgeel, River

100

(50)
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Boring: AS7

0

50

1

2

asfalt0

Volledig asfalt, Asfaltboor7
(7)

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 

olie-water reactie, licht beigegrijs, 

Edelmanboor

50

(43)

Boring: AS8

0

50

1

2

asfalt0

Volledig asfalt, Asfaltboor10

(10)

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 

olie-water reactie, neutraalgeel, 

Edelmanboor

50

(40)



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

bentoniet afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand



bijlagen

Bijlage 2: Analyseresultaten grondmonsters met overschrijding normwaarden



bijlagen

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming
Grondmonster 04-3 AS3 brekerzd 0,6-1,5 MM1 bo

Certificaatcode 12112467 12118561 12112467

Boring(en) 04 AS3, AS3 01, 03, 04

Traject (m -mv) 1,00 - 1,20 0,60 - 1,50 0,00 - 0,50

Humus % ds 2,4 1,9 4,2

Lutum % ds 5,8 1,6 12

Datum van toetsing 17-3-2015 8-4-2015 17-3-2015

Monsterconclusie Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde

Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index

METALEN

Barium [Ba] mg/kg ds 32 84 (6) 66 256 (6) 34 59 (6)

Cadmium [Cd] mg/kg ds <0,2 <0,2-0,03 <0,2 <0,2-0,03 <0,2 <0,2-0,03

Kobalt [Co] mg/kg ds 2,5 6,2 -0,05 9,4 33,0 0,1 5,3 8,9 -0,03

Koper [Cu] mg/kg ds 6,9 12,5-0,18 13 27 -0,09 9,9 14,4-0,17

Kwik [Hg] mg/kg ds 0,05 0,07-0 <0,05 <0,05-0 0,07 0,09-0

Lood [Pb] mg/kg ds 120 175 0,26 41 65 0,03 39 50 0

Molybdeen [Mo] mg/kg ds <0,5 <0,4-0,01 1,5 1,5 0 <0,5 <0,4-0,01

Nikkel [Ni] mg/kg ds 6,2 13,7-0,33 19 55 0,31 14 22 -0,2

Zink [Zn] mg/kg ds 34 67 -0,13 72 171 0,05 49 74 -0,11

PAK

Naftaleen mg/kg ds 0,02 0,02 0,03 0,03 0,02 0,02

Fenanthreen mg/kg ds 0,24 0,24 0,44 0,44 0,15 0,15

Anthraceen mg/kg ds 0,10 0,10 0,54 0,54 0,11 0,11

Fluorantheen mg/kg ds 1,2 1,2 2,2 2,2 0,48 0,48

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,66 0,66 1,7 1,7 0,20 0,20

Chryseen mg/kg ds 0,64 0,64 1,4 1,4 0,20 0,20

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,49 0,49 1,0 1,0 0,14 0,14

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,96 0,96 2,2 2,2 0,24 0,24

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds 0,71 0,71 1,4 1,4 0,19 0,19

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds 0,70 0,70 1,5 1,5 0,20 0,20

PAK 10 VROM mg/kg ds 5,7 0,11 12 0,27 1,9 0,01

OVERIGE
(ORGANISCHE)
VERBINDINGEN

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds <5 15 (6) <5 18 (6) <5 8 (6)

Minerale olie C12 - C22 mg/kg ds <5 15 (6) <5 18 (6) <5 8 (6)

Minerale olie C22 - C30 mg/kg ds <5 15 (6) <5 18 (6) <5 8 (6)

Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds <5 15 (6) <5 18 (6) <5 8 (6)

Minerale olie (totaal) mg/kg ds <20 <58 -0,03 <20 <70 -0,02 <20 <33 -0,03

OVERIG

Artefacten g <1 <1 <1

Aard artefacten g

Droge stof % w/w 77,4 77,0 (6) 68,7 69,0 (6) 76,8 77,0 (6)

PCB`S

PCB 28 µg/kg ds <1 <3 <1 <4 <1 <2

PCB 52 µg/kg ds <1 <3 <1 <4 <1 <2

PCB 101 µg/kg ds <1 <3 <1 <4 <1 <2

PCB 118 µg/kg ds <1 <3 <1 <4 <1 <2

PCB 138 µg/kg ds <1 <3 <1 <4 <1 <2

PCB 153 µg/kg ds <1 <3 <1 <4 <1 <2

PCB 180 µg/kg ds <1 <3 <1 <4 <1 <2

PCB (som 7) µg/kg ds <20 0 <25 0,01 <12 -0,01
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Tabel 2: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming
Grondmonster MM2 bo MM3 on

Certificaatcode 12112467 12112467

Boring(en) 02, 05, 06, 07 01, 02, 05, 06

Traject (m -mv) 0,00 - 0,50 0,60 - 1,70

Humus % ds 5,9 3,1

Lutum % ds 10,0 13

Datum van toetsing 17-3-2015 17-3-2015

Monsterconclusie Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde

Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index

METALEN

Barium [Ba] mg/kg ds 42 81 (6) 35 57 (6)

Cadmium [Cd] mg/kg ds <0,2 <0,2-0,03 <0,2 <0,2-0,03

Kobalt [Co] mg/kg ds 6,9 12,9-0,01 4,3 6,9 -0,05

Koper [Cu] mg/kg ds 24 35 -0,03 20 29 -0,07

Kwik [Hg] mg/kg ds 0,29 0,36 0,01 0,20 0,24 0

Lood [Pb] mg/kg ds 140 181 0,27 120 154 0,22

Molybdeen [Mo] mg/kg ds 0,6 0,6 -0 <0,5 <0,4-0,01

Nikkel [Ni] mg/kg ds 17 30 -0,08 13 20 -0,23

Zink [Zn] mg/kg ds 110 173 0,06 46 69 -0,12

PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,01 <0,01 0,01 0,01

Fenanthreen mg/kg ds 0,21 0,21 0,28 0,28

Anthraceen mg/kg ds 0,08 0,08 0,14 0,14

Fluorantheen mg/kg ds 0,75 0,75 1,2 1,2

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,38 0,38 0,61 0,61

Chryseen mg/kg ds 0,33 0,33 0,55 0,55

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,28 0,28 0,42 0,42

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,49 0,49 0,82 0,82

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds 0,34 0,34 0,57 0,57

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds 0,34 0,34 0,58 0,58

PAK 10 VROM mg/kg ds 3,2 0,04 5,2 0,1

OVERIGE
(ORGANISCHE)
VERBINDINGEN

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds <5 6 (6) <5 11 (6)

Minerale olie C12 - C22 mg/kg ds <5 6 (6) <5 11 (6)

Minerale olie C22 - C30 mg/kg ds <5 6 (6) <5 11 (6)

Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds <5 6 (6) <5 11 (6)

Minerale olie (totaal) mg/kg ds <20 <24 -0,03 <20 <45 -0,03

OVERIG

Artefacten g <1 <1

Aard artefacten g

Droge stof % w/w 75,5 76,0 (6) 80,9 81,0 (6)

PCB`S

PCB 28 µg/kg ds <1 <1 <1 <2

PCB 52 µg/kg ds <1 <1 <1 <2

PCB 101 µg/kg ds <1 <1 <1 <2

PCB 118 µg/kg ds <1 <1 <1 <2

PCB 138 µg/kg ds <1 <1 <1 <2

PCB 153 µg/kg ds <1 <1 <1 <2

PCB 180 µg/kg ds <1 <1 <1 <2

PCB (som 7) µg/kg ds <8,3-0,01 <16 -0



bijlagen

< : kleiner dan de detectielimiet
8,88 : <= Achtergrondwaarde
8,88 : <= Interventiewaarde
8,88 : > Interventiewaarde
6 : Heeft geen normwaarde
7 : Heeft andere normwaarde: zorgplicht van toepassing
# : verhoogde rapportagegrens
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde
Index : (GSSD - AW) / (I - AW)

- Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 -
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Tabel 3: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit
Grondmonster 04-3 AS3 brekerzd 0,6-1,5 MM1 bo

Humus (% ds) 2,4 1,9 4,2

Lutum (% ds) 5,8 1,6 12

Datum van toetsing 17-3-2015 8-4-2015 17-3-2015

Monster getoetst als partij partij partij

Bodemklasse monster Klasse wonen Klasse industrie Altijd toepasbaar

Meetw GSSD Meetw GSSD Meetw GSSD

METALEN

Barium [Ba] mg/kg ds 32 84 (6) 66 256 (6) 34 59 (6)

Cadmium [Cd] mg/kg ds <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

Kobalt [Co] mg/kg ds 2,5 6,2 9,4 33,0 5,3 8,9

Koper [Cu] mg/kg ds 6,9 12,5 13 27 9,9 14,4

Kwik [Hg] mg/kg ds 0,05 0,07 <0,05 <0,05 0,07 0,09

Lood [Pb] mg/kg ds 120 175 41 65 39 50

Molybdeen [Mo] mg/kg ds <0,5 <0,4 1,5 1,5 <0,5 <0,4

Nikkel [Ni] mg/kg ds 6,2 13,7 19 55 14 22

Zink [Zn] mg/kg ds 34 67 72 171 49 74

PAK

Naftaleen mg/kg ds 0,02 0,02 0,03 0,03 0,02 0,02

Fenanthreen mg/kg ds 0,24 0,24 0,44 0,44 0,15 0,15

Anthraceen mg/kg ds 0,10 0,10 0,54 0,54 0,11 0,11

Fluorantheen mg/kg ds 1,2 1,2 2,2 2,2 0,48 0,48

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,66 0,66 1,7 1,7 0,20 0,20

Chryseen mg/kg ds 0,64 0,64 1,4 1,4 0,20 0,20

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,49 0,49 1,0 1,0 0,14 0,14

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,96 0,96 2,2 2,2 0,24 0,24

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds 0,71 0,71 1,4 1,4 0,19 0,19

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds 0,70 0,70 1,5 1,5 0,20 0,20

PAK 10 VROM mg/kg ds 5,7 12 1,9

OVERIGE (ORGANISCHE)
VERBINDINGEN

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds <5 15 (6) <5 18 (6) <5 8 (6)

Minerale olie C12 - C22 mg/kg ds <5 15 (6) <5 18 (6) <5 8 (6)

Minerale olie C22 - C30 mg/kg ds <5 15 (6) <5 18 (6) <5 8 (6)

Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds <5 15 (6) <5 18 (6) <5 8 (6)

Minerale olie (totaal) mg/kg ds <20 <58 <20 <70 <20 <33

OVERIG

Artefacten g <1 <1 <1

Aard artefacten g

Droge stof % w/w 77,4 77,0 (6) 68,7 69,0 (6) 76,8 77,0 (6)

PCB`S

PCB 28 µg/kg ds <1 <3 <1 <4 <1 <2

PCB 52 µg/kg ds <1 <3 <1 <4 <1 <2

PCB 101 µg/kg ds <1 <3 <1 <4 <1 <2

PCB 118 µg/kg ds <1 <3 <1 <4 <1 <2

PCB 138 µg/kg ds <1 <3 <1 <4 <1 <2

PCB 153 µg/kg ds <1 <3 <1 <4 <1 <2

PCB 180 µg/kg ds <1 <3 <1 <4 <1 <2

PCB (som 7) µg/kg ds <20 <25 <12
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Tabel 4: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit
Grondmonster MM2 bo MM3 on

Humus (% ds) 5,9 3,1

Lutum (% ds) 10,0 13

Datum van toetsing 17-3-2015 17-3-2015

Monster getoetst als partij partij

Bodemklasse monster Klasse wonen Klasse wonen

Meetw GSSD Meetw GSSD

METALEN

Barium [Ba] mg/kg ds 42 81 (6) 35 57 (6)

Cadmium [Cd] mg/kg ds <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

Kobalt [Co] mg/kg ds 6,9 12,9 4,3 6,9

Koper [Cu] mg/kg ds 24 35 20 29

Kwik [Hg] mg/kg ds 0,29 0,36 0,20 0,24

Lood [Pb] mg/kg ds 140 181 120 154

Molybdeen [Mo] mg/kg ds 0,6 0,6 <0,5 <0,4

Nikkel [Ni] mg/kg ds 17 30 13 20

Zink [Zn] mg/kg ds 110 173 46 69

PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,01 <0,01 0,01 0,01

Fenanthreen mg/kg ds 0,21 0,21 0,28 0,28

Anthraceen mg/kg ds 0,08 0,08 0,14 0,14

Fluorantheen mg/kg ds 0,75 0,75 1,2 1,2

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,38 0,38 0,61 0,61

Chryseen mg/kg ds 0,33 0,33 0,55 0,55

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,28 0,28 0,42 0,42

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,49 0,49 0,82 0,82

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds 0,34 0,34 0,57 0,57

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds 0,34 0,34 0,58 0,58

PAK 10 VROM mg/kg ds 3,2 5,2

OVERIGE (ORGANISCHE)
VERBINDINGEN

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds <5 6 (6) <5 11 (6)

Minerale olie C12 - C22 mg/kg ds <5 6 (6) <5 11 (6)

Minerale olie C22 - C30 mg/kg ds <5 6 (6) <5 11 (6)

Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds <5 6 (6) <5 11 (6)

Minerale olie (totaal) mg/kg ds <20 <24 <20 <45

OVERIG

Artefacten g <1 <1

Aard artefacten g

Droge stof % w/w 75,5 76,0 (6) 80,9 81,0 (6)

PCB`S

PCB 28 µg/kg ds <1 <1 <1 <2

PCB 52 µg/kg ds <1 <1 <1 <2

PCB 101 µg/kg ds <1 <1 <1 <2

PCB 118 µg/kg ds <1 <1 <1 <2

PCB 138 µg/kg ds <1 <1 <1 <2

PCB 153 µg/kg ds <1 <1 <1 <2

PCB 180 µg/kg ds <1 <1 <1 <2

PCB (som 7) µg/kg ds <8,3 <16



bijlagen

< : kleiner dan de detectielimiet
8,88 : <= Achtergrondwaarde
8,88 : Wonen
8,88 : Industrie
8,88 : Niet toepasbaar > Industrie
8,88 : Niet toepasbaar > Interventiewaarde
6 : Heeft geen normwaarde
7 : Heeft andere normwaarde: zorgplicht van toepassing
# : verhoogde rapportagegrens
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde

- Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 -

Tabel 5: Normwaarden (mg/kg) conform Regeling Besluit Bodemkwaliteit
AW WO IND I

METALEN

Cadmium [Cd] mg/kg ds 0,6 1,2 4,3 13

Kobalt [Co] mg/kg ds 15 35 190 190

Koper [Cu] mg/kg ds 40 54 190 190

Kwik [Hg] mg/kg ds 0,15 0,83 4,8 36

Lood [Pb] mg/kg ds 50 210530 530

Molybdeen [Mo] mg/kg ds 1,5 88 190 190

Nikkel [Ni] mg/kg ds 35 39 100 100

Zink [Zn] mg/kg ds 140 200720 720

PAK

PAK 10 VROM mg/kg ds 1,5 6,8 40 40

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN

Minerale olie (totaal) mg/kg ds 190 190500 5000

PCB`S

PCB (som 7) mg/kg ds 0,02 0,04 0,5 1
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Bijlage 3: Analyseresultaten grondwatermonsters met overschrijding toetsingwaarden
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Tabel 1: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming
Watermonster 05-1-1 06-1-1 06-1-2

Datum 6-3-2015 6-3-2015 6-3-2015

Filterdiepte (m -mv) 2,00 - 3,00 1,50 - 2,50 1,50 - 2,50

Datum van toetsing 17-3-2015 17-3-2015

Monsterconclusie Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde

Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw

METALEN

Barium [Ba] µg/l 230 230 0,31 78 78 0,05

Cadmium [Cd] µg/l <0,20 <0,14 -0,05 <0,20 <0,14 -0,05

Kobalt [Co] µg/l 3,0 3,0 -0,21 <2 <1 -0,24

Koper [Cu] µg/l 3,2 3,2 -0,2 3,2 3,2 -0,2

Kwik [Hg] µg/l <0,05 <0,04 -0,04 <0,05 <0,04 -0,04

Lood [Pb] µg/l <2,0 <1,4 -0,23 2,0 2,0 -0,22

Molybdeen [Mo] µg/l <2 <1 -0,01 3,5 3,5 -0,01

Nikkel [Ni] µg/l 5,8 5,8 -0,15 <3 <2 -0,22

Zink [Zn] µg/l 77 77 0,02 26 26 -0,05

AROMATISCHE VERBINDINGEN

Benzeen µg/l <0,2 <0,1 -0 <0,2 <0,1 -0

Tolueen µg/l <0,2 <0,1 -0,01 <0,2 <0,1 -0,01

Ethylbenzeen µg/l <0,2 <0,1 -0,03 <0,2 <0,1 -0,03

Xylenen (som) µg/l <0,21 0 <0,21 0

Naftaleen µg/l 0,11 0,11 0 0,02 0,02 0

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN

1,1-Dichloorpropaan µg/l <0,2 <0,1 <0,2 <0,1

1,2-Dichloorpropaan µg/l <0,2 <0,1 <0,2 <0,1

1,3-Dichloorpropaan µg/l <0,2 <0,1 <0,2 <0,1

Dichloorpropaan µg/l <0,42 -0 <0,42 -0

Dichloorpropanen (0,7 som,
1,1+1,2+1,3)

µg/l 0,42 0,42

Dichloormethaan µg/l <0,2 <0,1 0 <0,2 <0,1 0

Trichloormethaan
(Chloroform)

µg/l <0,2 <0,1 -0,01 <0,2 <0,1 -0,01

Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l <0,1 <0,1 0,01 <0,1 <0,1 0,01

Tetrachlooretheen (Per) µg/l <0,1 <0,1 0 <0,1 <0,1 0

Trichlooretheen (Tri) µg/l <0,2 <0,1 -0,05 <0,2 <0,1 -0,05

1,1-Dichloorethaan µg/l <0,2 <0,1 -0,01 <0,2 <0,1 -0,01

1,2-Dichloorethaan µg/l <0,2 <0,1 -0,02 <0,2 <0,1 -0,02

1,1,1-Trichloorethaan µg/l <0,1 <0,1 0 <0,1 <0,1 0

1,1,2-Trichloorethaan µg/l <0,1 <0,1 0 <0,1 <0,1 0

1,1-Dichlooretheen µg/l <0,1 <0,1 0,01 <0,1 <0,1 0,01

cis-1,2-Dichlooretheen µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

trans-1,2-Dichlooretheen µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

cis + trans-1,2-
Dichlooretheen

µg/l <0,14 0,01 <0,14 0,01

1.2-Dichloorethenen (som,
0.7 facto

µg/l 0,14 0,14

Vinylchloride µg/l <0,2 <0,1 0,02 <0,2 <0,1 0,02

Tribroommethaan
(bromoform)

µg/l <0,2 <0,1 (14) <0,2 <0,1 (14)

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN

Minerale olie C10 - C12 µg/l <25 18 (6) <25 18 (6)

Minerale olie C12 - C22 µg/l <25 18 (6) <25 18 (6)

Minerale olie C22 - C30 µg/l <25 18 (6) <25 18 (6)

Minerale olie C30 - C40 µg/l <25 18 (6) <25 18 (6)

Minerale olie (totaal) µg/l <50 <35 -0,03 <50 <35 -0,03

LOZINGSPARAMETERS

Onopgeloste bestanddelen mg/l 13

Chloride mg/l 490

IJzer totaal µg/l 17000



bijlagen

< : kleiner dan de detectielimiet
8,88 : <= Streefwaarde
8,88 : > Streefwaarde
8,88 : > Interventiewaarde
11 : Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie
14 : Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing
2 : Enkele parameters ontbreken in de som
6 : Heeft geen normwaarde
# : verhoogde rapportagegrens
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde
Index : (GSSD - S) / (I - S)

- Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 -
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Bijlage 4: Analysecertificaten
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Bijlage 4A: Analysecertificaten grond
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Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 401428.

Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend

betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project

zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door

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

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger

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

vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere

informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u

vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin

Laboratory Manager
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) 04-3 04-3

002 Grond (AS3000) MM1 bo MM1 bo

003 Grond (AS3000) MM2 bo MM2 bo

004 Grond (AS3000) MM3 on MM3 on

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004  

droge stof gew.-% S 77.4
 

76.8
 

75.5
 

80.9
 

 
 

gewicht artefacten g S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

 
 

aard van de artefacten g S geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

 
 

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

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 2.4
 

4.2
 

5.9
 

3.1
 

 
 

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

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 5.8

 
12

 
10

 
13

 
 

 

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

METALEN
barium mg/kgds S 32

 
34

 
42

 
35

 
 

 

cadmium mg/kgds S <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

 
 

kobalt mg/kgds S 2.5
 

5.3
 

6.9
 

4.3
 

 
 

koper mg/kgds S 6.9
 

9.9
 

24
 

20
 

 
 

kwik mg/kgds S 0.05
 

0.07
 

0.29
 

0.20
 

 
 

lood mg/kgds S 120
 

39
 

140
 

120
 

 
 

molybdeen mg/kgds S <0.5
 

<0.5
 

0.6
 

<0.5
 

 
 

nikkel mg/kgds S 6.2
 

14
 

17
 

13
 

 
 

zink mg/kgds S 34
 

49
 

110
 

46
 

 
 

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

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S 0.02

 
0.02

2)
<0.01

 
0.01

 
 

 

fenantreen mg/kgds S 0.24
 

0.15
 

0.21
 

0.28
 

 
 

antraceen mg/kgds S 0.10
 

0.11
 

0.08
 

0.14
 

 
 

fluoranteen mg/kgds S 1.2
 

0.48
 

0.75
 

1.2
 

 
 

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.66
 

0.20
 

0.38
 

0.61
 

 
 

chryseen mg/kgds S 0.64
 

0.20
 

0.33
 

0.55
 

 
 

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.49
 

0.14
 

0.28
 

0.42
 

 
 

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.96
 

0.24
 

0.49
 

0.82
 

 
 

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.71
 

0.19
 

0.34
 

0.57
 

 
 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.70
 

0.20
 

0.34
 

0.58
 

 
 

pak-totaal (10 van VROM)

(0.7 factor)

mg/kgds S 5.72
1)

1.93
1)

3.207
1)

5.18
1)

 
 

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

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1

 
<1

 
<1

 
<1

 
 

 

PCB 52 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

 
 

PCB 101 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

 
 

PCB 118 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

 
 

PCB 138 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

 
 

PCB 153 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

 
 

PCB 180 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

 
 

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9
1)

4.9
1)

4.9
1)

4.9
1)

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) 04-3 04-3

002 Grond (AS3000) MM1 bo MM1 bo

003 Grond (AS3000) MM2 bo MM2 bo

004 Grond (AS3000) MM3 on MM3 on

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004  

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 mg/kgds  <5

 
<5

 
<5

 
<5

 
 

 

fractie C12 - C22 mg/kgds  <5
 

<5
 

<5
 

<5
 

 
 

fractie C22 - C30 mg/kgds  <5
 

<5
 

<5
 

<5
 

 
 

fractie C30 - C40 mg/kgds  <5
 

<5
 

<5
 

<5
 

 
 

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20
 

<20
 

<20
 

<20
 

 
 

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

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

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

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

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

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

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

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

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

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

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.

2 Het gehalte is indicatief i.v.m. de aanwezigheid van componenten die een storende invloed hebben op de meting.
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN

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

11465

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN 5709

aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem

organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond/Puin: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010

lutum (bodem) Grond (AS3000) Conform AS3010-4

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

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

conform ISO 22036).

cadmium Grond (AS3000) Idem

kobalt Grond (AS3000) Idem

koper Grond (AS3000) Idem

kwik Grond (AS3000) Conform AS 3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961,

meting conform NEN-ISO 16772)

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

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

conform ISO 22036).

molybdeen Grond (AS3000) Idem

nikkel Grond (AS3000) Idem

zink Grond (AS3000) Idem

naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6

fenantreen Grond (AS3000) Idem

antraceen Grond (AS3000) Idem

fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem

chryseen Grond (AS3000) Idem

benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem

benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem

indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem

pak-totaal (10 van VROM) (0.7

factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8

PCB 52 Grond (AS3000) Idem

PCB 101 Grond (AS3000) Idem

PCB 118 Grond (AS3000) Idem

PCB 138 Grond (AS3000) Idem

PCB 153 Grond (AS3000) Idem

PCB 180 Grond (AS3000) Idem

som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform prestatieblad 3010-7 Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y4638761 27-02-2015 27-02-2015 ALC201  

002 Y4638760 27-02-2015 27-02-2015 ALC201  

002 Y4638753 27-02-2015 27-02-2015 ALC201  

002 Y5065816 27-02-2015 27-02-2015 ALC201  

003 Y4638747 27-02-2015 27-02-2015 ALC201  

003 Y4638708 27-02-2015 27-02-2015 ALC201  

003 Y4638950 27-02-2015 27-02-2015 ALC201  
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1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

003 Y4638754 27-02-2015 27-02-2015 ALC201  

004 Y4638751 27-02-2015 27-02-2015 ALC201  

004 Y5065798 27-02-2015 27-02-2015 ALC201  

004 Y4638769 27-02-2015 27-02-2015 ALC201  

004 Y4638717 27-02-2015 27-02-2015 ALC201  
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ALcontrol B.V.

Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.alcontrol.nl

Antea Group Heerenveen

G. van der Laan

Postbus 24

8440 AA  HEERENVEEN

Uw projectnaam : Jirnsum

Uw projectnummer : 401428

ALcontrol rapportnummer : 12118561, versienummer: 1

Rapport-verificatienummer : 3PNZW1D2

Rotterdam, 23-03-2015

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 401428.

Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend

betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project

zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door

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

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger

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

vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere

informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u

vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin

Laboratory Manager
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) AS3 brekerzd 0,6-1,5 AS3 brekerzd 0,6-1,5

Analyse Eenheid Q 001     

droge stof gew.-% S 68.7
 

 
 

 
 

 
 

 
 

gewicht artefacten g S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

aard van de artefacten g S geen
 

 
 

 
 

 
 

 
 

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

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 1.9
 

 
 

 
 

 
 

 
 

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

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 1.6

 
 

 
 

 
 

 
 

 

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

METALEN
barium mg/kgds S 66

 
 

 
 

 
 

 
 

 

cadmium mg/kgds S <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

kobalt mg/kgds S 9.4
 

 
 

 
 

 
 

 
 

koper mg/kgds S 13
 

 
 

 
 

 
 

 
 

kwik mg/kgds S <0.05
 

 
 

 
 

 
 

 
 

lood mg/kgds S 41
 

 
 

 
 

 
 

 
 

molybdeen mg/kgds S 1.5
 

 
 

 
 

 
 

 
 

nikkel mg/kgds S 19
 

 
 

 
 

 
 

 
 

zink mg/kgds S 72
 

 
 

 
 

 
 

 
 

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

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S 0.03

1)
 

 
 

 
 

 
 

 

fenantreen mg/kgds S 0.44
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

antraceen mg/kgds S 0.54
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

fluoranteen mg/kgds S 2.2
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

benzo(a)antraceen mg/kgds S 1.7
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

chryseen mg/kgds S 1.4
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 1.0
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

benzo(a)pyreen mg/kgds S 2.2
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 1.4
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 1.5
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

pak-totaal (10 van VROM)

(0.7 factor)

mg/kgds S 12.41
1) 2)

 
 

 
 

 
 

 
 

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

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1

 
 

 
 

 
 

 
 

 

PCB 52 µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 101 µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 118 µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 138 µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 153 µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 180 µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9
2)

 
 

 
 

 
 

 
 

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

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 mg/kgds  <5

1)
 

 
 

 
 

 
 

 

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

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) AS3 brekerzd 0,6-1,5 AS3 brekerzd 0,6-1,5

Analyse Eenheid Q 001     

fractie C12 - C22 mg/kgds  <5
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

fractie C22 - C30 mg/kgds  <5
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

fractie C30 - C40 mg/kgds  <5
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

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

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

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

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

Voetnoten

1 De periode tussen monsterneming en in behandeling nemen op het lab was groter dan de toegestane conserveertermijn

volgens SIKB protocol 3001.

2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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Projectnummer

Rapportnummer

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN

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

11465

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN 5709

aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem

organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond/Puin: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010

lutum (bodem) Grond (AS3000) Conform AS3010-4

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

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

conform ISO 22036).

cadmium Grond (AS3000) Idem

kobalt Grond (AS3000) Idem

koper Grond (AS3000) Idem

kwik Grond (AS3000) Conform AS 3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961,

meting conform NEN-ISO 16772)

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

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

conform ISO 22036).

molybdeen Grond (AS3000) Idem

nikkel Grond (AS3000) Idem

zink Grond (AS3000) Idem

naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6

fenantreen Grond (AS3000) Idem

antraceen Grond (AS3000) Idem

fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem

chryseen Grond (AS3000) Idem

benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem

benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem

indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem

pak-totaal (10 van VROM) (0.7

factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8

PCB 52 Grond (AS3000) Idem

PCB 101 Grond (AS3000) Idem

PCB 118 Grond (AS3000) Idem

PCB 138 Grond (AS3000) Idem

PCB 153 Grond (AS3000) Idem

PCB 180 Grond (AS3000) Idem

som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform prestatieblad 3010-7 Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y5065806 27-02-2015 27-02-2015 ALC201  

001 Y5065811 27-02-2015 27-02-2015 ALC201  



bijlagen

Bijlage 4B: Analysecertificaten grondwater



ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Blad 1 van 5

ALcontrol B.V.

Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.alcontrol.nl

Antea Group Heerenveen

G. van der Laan

Postbus 24

8440 AA  HEERENVEEN

Uw projectnaam : Jirnsum

Uw projectnummer : 401428

ALcontrol rapportnummer : 12114909, versienummer: 1

Rapport-verificatienummer : VCPSVWC9

Rotterdam, 16-03-2015

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 401428.

Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend

betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project

zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door

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

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger

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

vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere

informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u

vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin

Laboratory Manager
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Rapportnummer

Orderdatum
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater

(AS3000)

05-1-1 05-1-1

002 Grondwater

(AS3000)

06-1-1 06-1-1

Analyse Eenheid Q 001 002    

METALEN
barium µg/l S 230

 
78

 
 

 
 

 
 

 

cadmium µg/l S <0.20
 

<0.20
 

 
 

 
 

 
 

kobalt µg/l S 3.0
 

<2
 

 
 

 
 

 
 

koper µg/l S 3.2
 

3.2
 

 
 

 
 

 
 

kwik µg/l S <0.05
 

<0.05
 

 
 

 
 

 
 

lood µg/l S <2.0
 

2.0
 

 
 

 
 

 
 

molybdeen µg/l S <2
 

3.5
 

 
 

 
 

 
 

nikkel µg/l S 5.8
 

<3
 

 
 

 
 

 
 

zink µg/l S 77
 

26
 

 
 

 
 

 
 

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

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S <0.2

 
<0.2

 
 

 
 

 
 

 

tolueen µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

ethylbenzeen µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

o-xyleen µg/l S <0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

p- en m-xyleen µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.21
1)

0.21
1)

 
 

 
 

 
 

styreen µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

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

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen µg/l S 0.11

2)
0.02

2)
 

 
 

 
 

 

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

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan µg/l S <0.2

 
<0.2

 
 

 
 

 
 

 

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

som (cis,trans) 1,2-

dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l S 0.14
1)

0.14
1)

 
 

 
 

 
 

dichloormethaan µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

som dichloorpropanen (0.7

factor)

µg/l S 0.42
1)

0.42
1)

 
 

 
 

 
 

tetrachlooretheen µg/l S <0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

tetrachloormethaan µg/l S <0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

trichlooretheen µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

chloroform µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

vinylchloride µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater

(AS3000)

05-1-1 05-1-1

002 Grondwater

(AS3000)

06-1-1 06-1-1

Analyse Eenheid Q 001 002    

tribroommethaan µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

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

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 µg/l  <25

 
<25

 
 

 
 

 
 

 

fractie C12 - C22 µg/l  <25
 

<25
 

 
 

 
 

 
 

fractie C22 - C30 µg/l  <25
 

<25
 

 
 

 
 

 
 

fractie C30 - C40 µg/l  <25
 

<25
 

 
 

 
 

 
 

totaal olie C10 - C40 µg/l S <50
 

<50
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

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

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

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

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

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.

2 Het gehalte is indicatief i.v.m. de aanwezigheid van componenten die een storende invloed hebben op de meting.
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Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Orderdatum

Startdatum
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

barium Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO

11885)

cadmium Grondwater (AS3000) Idem

kobalt Grondwater (AS3000) Idem

koper Grondwater (AS3000) Idem

kwik Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17852

lood Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO

11885)

molybdeen Grondwater (AS3000) Idem

nikkel Grondwater (AS3000) Idem

zink Grondwater (AS3000) Idem

benzeen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1

tolueen Grondwater (AS3000) Idem

ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem

o-xyleen Grondwater (AS3000) Idem

p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem

xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1

styreen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1

naftaleen Grondwater (AS3000) Conform AS3110-4

1,1-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1

1,2-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem

1,1-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem

cis-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem

trans-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem

som (cis,trans) 1,2-

dichloorethenen (0.7 factor)

Grondwater (AS3000) Idem

dichloormethaan Grondwater (AS3000) Idem

1,1-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem

1,2-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem

1,3-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem

som dichloorpropanen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem

tetrachlooretheen Grondwater (AS3000) Idem

tetrachloormethaan Grondwater (AS3000) Idem

1,1,1-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem

1,1,2-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem

trichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem

chloroform Grondwater (AS3000) Idem

vinylchloride Grondwater (AS3000) Idem

tribroommethaan Grondwater (AS3000) Idem

totaal olie C10 - C40 Grondwater (AS3000) Conform AS3110-5

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 G8516193 06-03-2015 06-03-2015 ALC236  

001 B1360786 06-03-2015 06-03-2015 ALC204  

001 G8514314 06-03-2015 06-03-2015 ALC236  

002 G8516187 06-03-2015 06-03-2015 ALC236  

002 B1360781 06-03-2015 06-03-2015 ALC204  

002 G8516191 06-03-2015 06-03-2015 ALC236  



bijlagen

Bijlage 4C: Analysecertificaten lozingsparameters
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Blad 1 van 4

ALcontrol B.V.

Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.alcontrol.nl

Antea Group Heerenveen

G. van der Laan

Postbus 24

8440 AA  HEERENVEEN

Uw projectnaam : Jirnsum

Uw projectnummer : 401428

ALcontrol rapportnummer : 12114897, versienummer: 1

Rapport-verificatienummer : 95JQ9B1U

Rotterdam, 13-03-2015

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 401428.

Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend

betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project

zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door

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

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger

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

vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere

informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u

vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin

Laboratory Manager
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Afvalwater 06-1-2 06-1-2

Analyse Eenheid Q 001     

METALEN
ijzer Totaal µg/l Q 17000

 
 

 
 

 
 

 
 

 

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

DIVERSE NATCHEMISCHE BEPALINGEN
chloride mg/l Q 490

 
 

 
 

 
 

 
 

 

onopgel.best./zwev.stof mg/l Q 13
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

monstervolume tbv analyse ml  500
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Voetnoten

1 De periode tussen monsterneming en in behandeling nemen op het lab was groter dan de toegestane conserveertermijn

volgens SIKB protocol 3001.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

ijzer Totaal Afvalwater Ontsluiting conform NEN-EN-ISO 15587-1, meting conform NEN 6966 en NEN-

EN-ISO 11885

chloride Afvalwater Conform NEN-ISO 15923-1

onopgel.best./zwev.stof Afvalwater Conform NEN 6621

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 F5707997 06-03-2015 06-03-2015 ALC227  

001 U3085993 06-03-2015 06-03-2015 ALC247  

001 F5707248 06-03-2015 06-03-2015 ALC227  

001 B5671825 06-03-2015 06-03-2015 ALC207  
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Bijlage 4D: Analysecertificaten waterbodem



ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Blad 1 van 8

ALcontrol B.V.

Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.alcontrol.nl

Antea Group Heerenveen

G. van der Laan

Postbus 24

8440 AA  HEERENVEEN

Uw projectnaam : Jirnsum

Uw projectnummer : 401428

ALcontrol rapportnummer : 12111242, versienummer: 1

Rapport-verificatienummer : IQ8ESYDH

Rotterdam, 05-03-2015

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 401428.

Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend

betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project

zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door

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

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

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

vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere

informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u

vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin

Laboratory Manager
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Waterbodem

(AS3000)

Slib MM1 Slib MM1

002 Waterbodem

(AS3000)

Slib MM2 Slib MM2

Analyse Eenheid Q 001 002    

droge stof gew.-% S 39.4
 

45.8
 

 
 

 
 

 
 

gewicht artefacten g S 0
 

0
 

 
 

 
 

 
 

aard van de artefacten g S geen
 

geen
 

 
 

 
 

 
 

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

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 8.7
 

12.2
 

 
 

 
 

 
 

gloeirest % vd DS  90.1
 

87.1
 

 
 

 
 

 
 

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

KORRELGROOTTEVERDELING
min. delen <2um % vd DS S 16

 
9.4

 
 

 
 

 
 

 

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

METALEN
barium mg/kgds S 75

 
57

 
 

 
 

 
 

 

cadmium mg/kgds S 0.46
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

kobalt mg/kgds S 7.8
 

5.3
 

 
 

 
 

 
 

koper mg/kgds S 20
 

47
 

 
 

 
 

 
 

kwik mg/kgds S 0.13
 

0.08
 

 
 

 
 

 
 

lood mg/kgds S 140
 

130
 

 
 

 
 

 
 

molybdeen mg/kgds S <1.5
 

<1.5
 

 
 

 
 

 
 

nikkel mg/kgds S 27
 

12
 

 
 

 
 

 
 

zink mg/kgds S 160
 

66
 

 
 

 
 

 
 

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

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S 0.03

 
0.15

 
 

 
 

 
 

 

fenantreen mg/kgds S 0.84
 

6.6
 

 
 

 
 

 
 

antraceen mg/kgds S 0.31
 

2.3
 

 
 

 
 

 
 

fluoranteen mg/kgds S 2.4
 

13
 

 
 

 
 

 
 

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.97
 

5.4
 

 
 

 
 

 
 

chryseen mg/kgds S 0.86
 

4.1
 

 
 

 
 

 
 

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.53
 

2.4
 

 
 

 
 

 
 

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.90
 

5.0
 

 
 

 
 

 
 

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.50
 

0.09
 

 
 

 
 

 
 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.49
 

2.8
 

 
 

 
 

 
 

pak-totaal (10 van VROM)

(0.7 factor)

mg/kgds S 7.83
1)

41.84
1)

 
 

 
 

 
 

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

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1

 
<1

 
 

 
 

 
 

 

PCB 52 µg/kgds S <1
 

<1
 

 
 

 
 

 
 

PCB 101 µg/kgds S <1
 

3.6
 

 
 

 
 

 
 

PCB 118 µg/kgds S <1
 

1.8
 

 
 

 
 

 
 

PCB 138 µg/kgds S 1.8
 

10
 

 
 

 
 

 
 

PCB 153 µg/kgds S 2.6
 

10
 

 
 

 
 

 
 

PCB 180 µg/kgds S 1.5
 

8.5
 

 
 

 
 

 
 

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

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Waterbodem

(AS3000)

Slib MM1 Slib MM1

002 Waterbodem

(AS3000)

Slib MM2 Slib MM2

Analyse Eenheid Q 001 002    

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 8.7
1)

35.3
1)

 
 

 
 

 
 

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

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 mg/kgds  <5

 
<5

 
 

 
 

 
 

 

fractie C12 - C22 mg/kgds  36
 

22
 

 
 

 
 

 
 

fractie C22 - C30 mg/kgds  73
 

35
 

 
 

 
 

 
 

fractie C30 - C40 mg/kgds  58
2)

27
 

 
 

 
 

 
 

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S 170
 

85
 

 
 

 
 

 
 

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

1-

Monster beschrijvingen

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

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

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

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

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.

2 Er zijn componenten aangetroffen die hoger zijn dan C40.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Waterbodem (AS3000) Waterbodem: Eigen methode (analyse gelijkwaardig aan NEN-ISO-11465).

AS3000-waterbodem: conform AS3210-1 en conform NEN-EN 12880

gewicht artefacten Waterbodem (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN 5709

organische stof (gloeiverlies) Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-2 en gelijkwaardig aan NEN 5754

gloeirest Waterbodem (AS3000) Gloeirest bepaling is gelijkwaardig aan NEN-EN 12879

min. delen <2um Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-3

barium Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-4, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

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

conform ISO 22036).

cadmium Waterbodem (AS3000) Idem

kobalt Waterbodem (AS3000) Idem

koper Waterbodem (AS3000) Idem

kwik Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-4, conform NEN 6950, ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN-ISO 16772

lood Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-4, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

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

conform ISO 22036).

molybdeen Waterbodem (AS3000) Idem

nikkel Waterbodem (AS3000) Idem

zink Waterbodem (AS3000) Idem

naftaleen Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-5

fenantreen Waterbodem (AS3000) Idem

antraceen Waterbodem (AS3000) Idem

fluoranteen Waterbodem (AS3000) Idem

benzo(a)antraceen Waterbodem (AS3000) Idem

chryseen Waterbodem (AS3000) Idem

benzo(k)fluoranteen Waterbodem (AS3000) Idem

benzo(a)pyreen Waterbodem (AS3000) Idem

benzo(ghi)peryleen Waterbodem (AS3000) Idem

indeno(1,2,3-cd)pyreen Waterbodem (AS3000) Idem

pak-totaal (10 van VROM) (0.7

factor)

Waterbodem (AS3000) Idem

PCB 28 Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-7

PCB 52 Waterbodem (AS3000) Idem

PCB 101 Waterbodem (AS3000) Idem

PCB 118 Waterbodem (AS3000) Idem

PCB 138 Waterbodem (AS3000) Idem

PCB 153 Waterbodem (AS3000) Idem

PCB 180 Waterbodem (AS3000) Idem

som PCB (7) (0.7 factor) Waterbodem (AS3000) Idem

totaal olie C10 - C40 Waterbodem (AS3000) Conform prestatieblad 3210-6 Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 16703

Chromatogram Waterbodem (AS3000) Eigen methode, GC-FID

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 A9327587 26-02-2015 26-02-2015 ALC201  

001 A9327584 26-02-2015 26-02-2015 ALC201  

001 A9327895 26-02-2015 26-02-2015 ALC201  

001 A9327585 26-02-2015 26-02-2015 ALC201  

001 A9327900 26-02-2015 26-02-2015 ALC201  

001 A9327590 26-02-2015 26-02-2015 ALC201  

001 A9327892 26-02-2015 26-02-2015 ALC201  
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Paraaf :

1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 A9327586 26-02-2015 26-02-2015 ALC201  

001 A9327588 26-02-2015 26-02-2015 ALC201  

001 A9327593 26-02-2015 26-02-2015 ALC201  

002 A9327894 26-02-2015 26-02-2015 ALC201  

002 A9327913 26-02-2015 26-02-2015 ALC201  

002 A9327901 26-02-2015 26-02-2015 ALC201  

002 A9327899 26-02-2015 26-02-2015 ALC201  

002 A9327893 26-02-2015 26-02-2015 ALC201  

002 A9327907 26-02-2015 26-02-2015 ALC201  

002 A9327859 26-02-2015 26-02-2015 ALC201  

002 A9327896 26-02-2015 26-02-2015 ALC201  

002 A9327897 26-02-2015 26-02-2015 ALC201  

002 A9327914 26-02-2015 26-02-2015 ALC201  
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1-

Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

Slib MM1Slib MM1

001
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Paraaf :

1-

Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

Slib MM2Slib MM2

002



bijlagen

Bijlage 4E: Analysecertificaten asfalt
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ALcontrol B.V.

Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.alcontrol.nl

Antea Group Heerenveen

G. van der Laan

Postbus 24

8440 AA  HEERENVEEN

Uw projectnaam : Jirnsum

Uw projectnummer : 401428

ALcontrol rapportnummer : 12112030, versienummer: 1

Rapport-verificatienummer : UR6H73FV

Rotterdam, 04-03-2015

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 401428.

Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend

betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project

zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door

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

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 12 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger

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

vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere

informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u

vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin

Laboratory Manager
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Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Asfalt AS1-1 AS1-1

002 Asfalt AS2-1 AS2-1

003 Asfalt AS3-1 AS3-1

004 Asfalt AS4-1 AS4-1

005 Asfalt AS5-1 AS5-1

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

UITLOGING
laagdikte bepaling volgs.

RAW 152(2000)

- Q zie bijlage
 

zie bijlage
 

zie bijlage
 

zie bijlage
 

zie bijlage
 

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

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
PAKMARKER (teerhoudend) - Q nee

 
nee

 
nee

 
nee

 
nee

 

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

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Asfalt AS6-1 AS6-1

007 Asfalt AS7-1 AS7-1

008 Asfalt AS8-1 AS8-1

Analyse Eenheid Q 006 007 008   

UITLOGING
laagdikte bepaling volgs.

RAW 152(2000)

- Q zie bijlage
 

zie bijlage
 

zie bijlage
 

 
 

 
 

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

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
PAKMARKER (teerhoudend) - Q nee

 
nee

 
nee

 
 

 
 

 

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

laagdikte bepaling volgs. RAW

152(2000)

Asfalt Conform RAW proef 152 (2000)

PAKMARKER (teerhoudend) Asfalt Eigen methode

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y5105321 27-02-2015 27-02-2015 ALC201  

002 Y5105324 27-02-2015 27-02-2015 ALC201  

003 Y5105323 27-02-2015 27-02-2015 ALC201  

004 Y5105319 27-02-2015 27-02-2015 ALC201  

005 Y5105318 27-02-2015 27-02-2015 ALC201  

006 Y5105322 27-02-2015 27-02-2015 ALC201  

007 Y5105317 27-02-2015 27-02-2015 ALC201  

008 Y5105320 27-02-2015 27-02-2015 ALC201  
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Analyserapport
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ALcontrol B.V.

Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.alcontrol.nl

Antea Group Heerenveen

G. van der Laan

Postbus 24

8440 AA  HEERENVEEN

Uw projectnaam : Jirnsum

Uw projectnummer : 401428

ALcontrol rapportnummer : 12113273, versienummer: 1

Rapport-verificatienummer : TGV1WUV5

Rotterdam, 05-03-2015

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 401428.

Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend

betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project

zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door

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

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 3 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger

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

vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere

informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u

vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin

Laboratory Manager
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Analyserapport

Paraaf :
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Asfalt AS1-1 AS1-1

002 Asfalt AS3-1 AS3-1

003 Asfalt AS6-1 AS6-1

004 Asfalt AS8-1 AS8-1

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004  

Malen asfalt -   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
PAK-screening met DLC mg/kg Q <50

 
<50

 
<50

 
<50

 
 

 

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

PAK-screening met DLC Asfalt Eigen methode

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 E1219944 04-03-2015 27-02-2015 ALC291  

002 E1219943 04-03-2015 27-02-2015 ALC291  

003 E1219942 04-03-2015 27-02-2015 ALC291  

004 E1219940 04-03-2015 27-02-2015 ALC291  



bijlagen

Bijlage 4F: Analysecertificaten funderingsmateriaal
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ALcontrol B.V.

Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.alcontrol.nl

Antea Group Heerenveen

G. van der Laan

Postbus 24

8440 AA  HEERENVEEN

Uw projectnaam : Jirnsum

Uw projectnummer : 401428

ALcontrol rapportnummer : 12118576, versienummer: 1

Rapport-verificatienummer : UGEA3JDC

Rotterdam, 24-03-2015

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 401428.

Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend

betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project

zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door

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

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 9 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger

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

vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere

informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u

vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin

Laboratory Manager
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Diversen (vast) AS1 slakken-puin SAM AS1 slakken-puin SAM

003 Diversen (vast) AS2,AS3,AS4 puin SAM AS2,AS3,AS4 puin SAM

005 Diversen (vast) AS5,AS6 slakken SAM AS5,AS6 slakken SAM

Analyse Eenheid Q 001 003 005   

Malen van monstermateriaal -  #
 

#
 

#
 

 
 

 
 

droge stof gew.-%  89.2
 

88.3
 

91.3
 

 
 

 
 

UITLOGING
datum start   20-03-2015

 
19-03-2015

 
19-03-2015

 
 

 
 

 

schudtest LS=20   #
 

#
 

#
 

 
 

 
 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds  0.15

 
<0.02

 
<0.02

 
 

 
 

 

acenaftyleen mg/kgds  0.09
 

0.06
 

<0.02
 

 
 

 
 

acenafteen mg/kgds  0.04
 

0.02
 

<0.02
 

 
 

 
 

fluoreen mg/kgds  0.04
 

0.03
 

<0.02
 

 
 

 
 

fenantreen mg/kgds  0.84
 

0.36
 

0.27
 

 
 

 
 

antraceen mg/kgds  0.23
 

0.11
 

<0.02
 

 
 

 
 

fluoranteen mg/kgds  2.6
 

1.0
 

0.39
 

 
 

 
 

pyreen mg/kgds  1.9
 

0.78
 

0.24
 

 
 

 
 

benzo(a)antraceen mg/kgds  1.5
 

0.54
 

0.10
 

 
 

 
 

chryseen mg/kgds  1.3
 

0.47
 

0.11
 

 
 

 
 

benzo(b)fluoranteen mg/kgds  2.0
 

0.71
 

0.12
 

 
 

 
 

benzo(k)fluoranteen mg/kgds  0.86
 

0.31
 

0.05
 

 
 

 
 

benzo(a)pyreen mg/kgds  1.5
 

0.56
 

0.07
 

 
 

 
 

dibenz(a,h)antraceen mg/kgds  0.25
 

0.10
 

<0.02
 

 
 

 
 

benzo(ghi)peryleen mg/kgds  1.0
 

0.38
 

0.06
 

 
 

 
 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds  1.1
 

0.40
 

0.06
 

 
 

 
 

pak-totaal (10 van VROM) mg/kgds  11
 

4.1
 

1.1
 

 
 

 
 

pak-totaal (16 van EPA) mg/kgds  15
 

5.8
 

1.5
 

 
 

 
 

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds  2.3

1) 2)
<2

 
<2

 
 

 
 

 

PCB 52 µg/kgds  3.5
 

<2
 

<2
 

 
 

 
 

PCB 101 µg/kgds  3.8
 

<2
 

<2
 

 
 

 
 

PCB 118 µg/kgds  2.6
 

<2
 

<2
 

 
 

 
 

PCB 138 µg/kgds  8.8
 

<2
 

<2
 

 
 

 
 

PCB 153 µg/kgds  8.7
 

<2
 

<2
 

 
 

 
 

PCB 180 µg/kgds  8.5
 

<2
 

<2
 

 
 

 
 

som PCB (7) µg/kgds  38
 

<14
 

<14
 

 
 

 
 

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 mg/kgds  <5

 
<5

 
<5

 
 

 
 

 

fractie C12 - C22 mg/kgds  5
 

15
 

<5
 

 
 

 
 

fractie C22 - C30 mg/kgds  10
 

5
 

20
 

 
 

 
 

fractie C30 - C40 mg/kgds  5
 

5
 

10
 

 
 

 
 

totaal olie C10 - C40 mg/kgds  20
 

25
 

30
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1-

Voetnoten

1 PCB 28 is mogelijk vals positief verhoogd door de aanwezigheid van PCB 31

2 Het gehalte is indicatief i.v.m. de aanwezigheid van componenten die een storende invloed hebben op de meting.
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Analyserapport

Paraaf :
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

002 Diversen (vast) AS1 slakken-puin UIT AS1 slakken-puin UIT

004 Diversen (vast) AS2,AS3,AS4 puin UIT AS2,AS3,AS4 puin UIT

006 Diversen (vast) AS5,AS6 slakken UITL AS5,AS6 slakken UITL

Analyse Eenheid Q 002 004 006   

EC na uitloging µS/cm Q 294
 

417
 

5700
 

 
 

 
 

eind pH na uitloging - Q 9.99
 

10.95
 

12.42
 

 
 

 
 

temperatuur t.b.v. pH °C  20
 

20.1
 

19.7
 

 
 

 
 

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

UITLOGING
L/S ml/g Q 20.00

 
20.00

 
20.00

 
 

 
 

 

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

METALEN
antimoon mg/kgds Q <0.078

 
<0.078

 
<0.078

 
 

 
 

 

arseen mg/kgds Q <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

barium mg/kgds Q 1.5
 

0.47
 

31
 

 
 

 
 

cadmium mg/kgds Q <0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

 
 

 
 

chroom mg/kgds Q <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

kobalt mg/kgds Q <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

koper mg/kgds Q <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

kwik mg/kgds Q <0.005
 

<0.005
 

<0.005
 

 
 

 
 

lood mg/kgds Q <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

molybdeen mg/kgds Q 0.29
 

<0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

nikkel mg/kgds Q <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

seleen mg/kgds Q <0.08
 

<0.08
 

<0.08
 

 
 

 
 

tin mg/kgds Q <0.16
 

<0.16
 

<0.16
 

 
 

 
 

vanadium mg/kgds Q 1.1
 

0.49
 

<0.1
 

 
 

 
 

zink mg/kgds Q <0.20
 

<0.20
 

<0.20
 

 
 

 
 

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

DIVERSE NATCHEMISCHE BEPALINGEN
Fluoride mg/kgds Q 42

 
5.6

 
13

 
 

 
 

 

bromide mg/kgds Q <2
 

<2
 

<2
 

 
 

 
 

chloride mg/kgds Q 34
 

370
 

410
 

 
 

 
 

sulfaat mg/kgds Q 1500
 

1100
 

45
 

 
 

 
 

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

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

Malen van monstermateriaal Diversen (vast) Eigen methode

droge stof Diversen (vast) Conform NEN-ISO 11465 / CMA 2/II/A.1

schudtest LS=20 Diversen (vast) Eigen methode

naftaleen Diversen (vast) Eigen methode, aceton-hexaan-extractie, analyse m.b.v. GC-MS

acenaftyleen Diversen (vast) Idem

acenafteen Diversen (vast) Idem

fluoreen Diversen (vast) Idem

fenantreen Diversen (vast) Idem

antraceen Diversen (vast) Idem

fluoranteen Diversen (vast) Idem

pyreen Diversen (vast) Idem

benzo(a)antraceen Diversen (vast) Idem

chryseen Diversen (vast) Idem

benzo(b)fluoranteen Diversen (vast) Idem

benzo(k)fluoranteen Diversen (vast) Idem

benzo(a)pyreen Diversen (vast) Idem

dibenz(a,h)antraceen Diversen (vast) Idem

benzo(ghi)peryleen Diversen (vast) Idem

indeno(1,2,3-cd)pyreen Diversen (vast) Idem

pak-totaal (10 van VROM) Diversen (vast) Eigen methode (GCMS)

pak-totaal (16 van EPA) Diversen (vast) Idem

PCB 28 Diversen (vast) Eigen methode (GCMS)

PCB 52 Diversen (vast) Idem

PCB 101 Diversen (vast) Idem

PCB 118 Diversen (vast) Idem

PCB 138 Diversen (vast) Idem

PCB 153 Diversen (vast) Idem

PCB 180 Diversen (vast) Idem

som PCB (7) Diversen (vast) Idem

totaal olie C10 - C40 Diversen (vast) Eigen methode

Chromatogram Diversen (vast) Eigen methode, GC-FID

EC na uitloging Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Conform NEN-ISO 7888

eind pH na uitloging Uitloging (mg/kg ds) Eluaat conform NEN-ISO 10523

antimoon Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Conform NEN 6966 en conform NEN-EN-ISO 11885

arseen Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Idem

barium Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Idem

cadmium Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Idem

chroom Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Idem

kobalt Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Idem

koper Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Idem

kwik Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Conform NEN-EN-ISO 17852

lood Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Conform NEN 6966 en conform NEN-EN-ISO 11885

molybdeen Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Idem

nikkel Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Idem

seleen Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Idem

tin Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Idem

vanadium Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Idem

zink Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Idem

Fluoride Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Conform NEN-EN-ISO 10304-1

bromide Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Idem

chloride Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Idem
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

sulfaat Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 0590284683 27-02-2015 27-02-2015 ALC201  

003 0590284685 27-02-2015 27-02-2015 ALC201  

005 R009069308 27-02-2015 27-02-2015 ALC291  
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Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

AS1 slakken-puin SAMAS1 slakken-puin SAM

001
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Bijlage 5: Beschrijving toetsingskader
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Bijlage 5A: Toetsingswaarden grond

Tabel: Achtergrondwaarden en interventiewaarden grond9 (gehalten in mg/kg .d.s.)
Stof Achtergrond-

waarde
Interventie-

waarde

1. Metalen

Antimoon 4,0* 22

Arseen 20 76

Barium - -8

Cadmium 0,60 13

Chroom III 55 180

Chroom VI - 78

Kobalt 15 190

Koper 40 190

Kwik (anorganisch) 0,15 36

Kwik (organisch) - 4

Lood 50 530

Molybdeen 1,5* 190

Nikkel 35 100

Zink 140 720

Beryllium - 30#

Seleen - 100#

Tellurium - 600#

Thallium - 15#

Tin 6,5 900#

Vanadium 80 250#

Zilver - 15#

2. Overige organische stoffen

Cyanide (vrij)5 3,0 20

Cyanide (complex)6 5,5 50

Thiocyanaat 6,0 20

3. Aromatische verbindingen

Benzeen 0,20* 1,1

Ethylbenzeen 0,20* 110

Tolueen 0,20* 32

Xylenen (som)1 0,45* 17

Styreen (vinylbenzeen) 0,25* 86

Fenol 0,25 14

Cresolen (som)1 0,30* 13

Dodecylbenzeen 0,35* 1000#

Aromatische oplosmiddelen1, 7 2,5* 200#

Dihydroxybenzenen (som)12 - 8#

4. Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK)

PAK’s (totaal) (som 10)1 1,5 40

5. Gechloreerde koolwaterstoffen

A. (Vluchtige koolwaterstoffen)

Monochlooretheen (Vinylchloride) 0,10* 0,12

Dichloormethaan 0,10 3,9

1,1-dichloorethaan 0,20* 15

1,2-dichloorethaan 0,20* 6,4

1,1-dichlooretheen2 0,30* 0,3

1,2-dichlooretheen (som)1 0,30* 1

Dichloorpropanen (som)1 0,80* 2

Trichloormethaan (chloroform) 0,25* 5,6

1,1,1-trichloorethaan 0,25* 15

1,1,2-trichloorethaan 0,3* 10

Trichlooretheen (Tri) 0,25* 2,5

Tetrachloormethaan (Tetra) 0,3* 0,7

Tetrachlooretheen (Per) 0,15 8,8

B. Chloorbenzenen

Monochloorbenzeen 0,2* 15

Dichloorbenzenen (som)1 2,0* 19

Trichloorbenzenen (som)1 0,015* 11

Tetrachloorbenzenen (som)1 0,0090* 2,2

Pentachloorbenzenen 0,0025 6,7

Hexachloorbenzeen 0,0085 2

C. Chloorfenolen

Monochloorfenolen (som)1 0,045 5,4

Dichloorfenolen (som)1 0,20* 22

Trichloorfenolen (som)1 0,0030* 22

Tetrachloorfenolen (som)1 0,015* 21

Pentachloorfenol 0,0030* 12

Stof Achtergrond-
waarde

Interventie-
waarde

D. Polychloorbifenylen (PCB's)

PCB’s (som 7)1 0,020 1

E. Overige gechloreerde koolwaterstoffen

Monochlooranilinen (som)1 0,20* 50

Dioxine (som TEQ)1 0,000055* 0,00018

Chloornaftaleen (som)1 0,070* 23

Dichlooranilinen - 50#

Trichlooranilinen - 10#

Tetrachlooranilinen - 30#

Pentachlooranilinen 0,15* 10#

4-chloormethylfenolen 0,60* 15#

6. Bestrijdingsmiddelen

A. Organochloor-bestrijdingsmiddelen

Chloordaan (som)1 0,0020 4

DDT (som)1 0,20 1,7

DDE (som)1 0,10 2,3

DDD (som)1 0,020 34

Aldrin - 0,32

Drins (som)1 0,015 4

α-endosulfan 0,00090 4 

α-HCH 0,0010 17 

β-HCH 0,0020 1,6 

γ-HCH (lindaan) 0,0030 1,2 

Heptachloor 0,00070 4

Heptachloorepoxide (som)1 0,0020 4

Hexachloorbutadieen 0,003* -

organochloorhoudende bestrijdingsmiddelen
(som landbodem)

0,40 -

C. Organotinbestrijdingsmiddelen

Organotinverbindingen (som)1, 10 0,15 2,5

tributyltin (TBT)2, 10 0,065 -

D. Chloorfenoxy-azijnzuur herbiciden

MCPA 0,55* 4

E. Overige bestrijdingsmiddelen

Atrazine 0,035* 0,71

Carbaryl 0,15* 0,45

Carbofuran13 0,017* 0,0172

niet chloorhoudende bestrijdingsmiddelen 0,090* -

Azinfosmethyl 0,0075* 2#

Maneb - 22#

7. Overige stoffen

Asbest3 0 100

Cyclohexanon 2,0* 150

Dimethyl ftalaat11 0,045* 82

Diethyl ftalaat11 0,045* 53

Di-isobutyl ftalaat11 0,045* 17

Dibutyl ftalaat11 0,070* 36

Butyl benzylftalaat11 0,070* 48

Dihexyl ftalaat11 0,070* 220

Di(2-ethylhexyl)ftalaat11 0,045* 60

Minerale olie4 190 5000

Pyridine 0,15* 11

Tetrahydrofuran 0,45 7

Tetrahydrothiofeen 1,5* 8,8

Tribroommethaan (bromoform) 0,20* 75

Acrylonitril 0,1* 0,1#

Butanol 2,0* 30#

1,2 butylacetaat 2,0* 200#

Ethylacetaat 2,0* 75#

Diethyleen glycol 8,0 270#

Ethyleen glycol 5,0 100#

Formaldehyde 0,1* 0,1#

Isopropanol 0,75 220#

Methanol 3,0 30#

Methylethylketon 2,0* 35#

Methyl-tert-buthyl ether (MTBE) 0,20* 100#
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Toelichting:

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

# Voor deze stof is geen interventiewaarde vastgesteld, het gehalte betreft een niveau voor ernstige
verontreiniging (INEV).

1 Voor de samenstelling van de somparameters wordt verwezen naar bijlage N van de Regeling bodemkwaliteit.
Voor de berekening van de som TEQ voor dioxine wordt verwezen naar bijlage B van de Regeling
Bodemkwaliteit. Voor het optellen van meetwaarden beneden de bepalingsgrens wordt verwezen naar bijlage G
onderdeel IV van de Regeling bodemkwaliteit.

2 De interventiewaarde voor grond voor deze stof is gelijk of kleiner dan de bepalingsgrens (intralaboratorium
reproduceerbaarheid). Indien de stof wordt aangetoond moeten de risico's nader worden onderzocht. Bij het
aantreffen van vinylchloride of 1,1-dichlooretheen in grond moet tevens het grondwater worden onderzocht.

3 Gewogen norm (concentratie serpentijn asbest + 10 x concentratie amfibool asbest).
4 De definitie van minerale olie wordt beschreven bij de analysenorm. Indien er sprake is van een verontreiniging

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

5 Bij gehalten die de achtergrondwaarden overschrijden moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid
van uitdamping. Wanneer uitdamping naar binnenlucht zou kunnen optreden, moet bij overschrijding van de
achtergrondwaarde worden gemeten in de bodemlucht en moet worden getoetst aan de TCL (Toxicologisch
Toelaatbare Concentratie in Lucht).

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

7 De achtergrondwaarde van deze somparameter gaat uit van de aanwezigheid van meerdere van de 16
componenten, die tot deze somparameter worden gerekend (zie bijlage N). De hoogte van de
achtergrondwaarde is gebaseerd op de som van de bepalingsgrenzen vermenigvuldigd met 0,7. Sommige
componenten zijn tevens individueel genormeerd. Binnen de somparameter mag de achtergrondwaarde van de
individueel genormeerde componenten niet worden overschreden. Voor de componenten, die niet individueel
zijn genormeerd, geldt per component een maximum gehalte van 0,45 mg/kg ds, voor de achtergrondwaarde.

8 De norm voor barium is tijdelijk ingetrokken. Gebleken is dat de interventiewaarde voor barium lager was dan
het gehalte dat van nature in de bodem voorkomt. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten
opzichte van de natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte worden
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 920 mg/kg. Deze voormalige
interventiewaarde is op dezelfde manier onderbouwd als de interventiewaarde voor de meeste andere metalen
en is voor barium inclusief een natuurlijk achtergrondgehalte van 190 mg/kg d.s.

9 Voor het omgaan met meetwaarden beneden de bepalingsgrens van het laboratorium wordt verwezen naar
bijlage G onderdeel IV van de Regeling bodemkwaliteit.

10 De eenheid voor organotinverbindingen is mg Sn/kg ds.
11 Het is onzeker of de achtergrondwaarden voor ftalaten meetbaar zijn. Toekomstige ervaringen moeten uitwijzen

of sprake is van een knelpunt.
12 Onder dihydroxybenzenen (som) wordt verstaan: de som van catechol, resorcinol en hydrochinon.
13 De maximale waarden bodemfunctieklasse wonen en industrie van deze stoffen zijn gelijk aan de

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



Bijlage 5B: Toetsingswaarden grondwater
Tabel: Streefwaarden en interventiewaarden grondwater9 (concentraties in μg/l)

Stof Streefwaarde7 Interventie-
waardeOndiep

(< 10 m -mv.)
Diep

(> 10 m -mv.)

1. Metalen

Antimoon - 0,15* 20

Arseen 10 7,2 60

Barium 50 200 625

Cadmium 0,4 0,06 6

Chroom 1 2,5 30

Kobalt 20 0,7* 100

Koper 15 1,3* 75

Kwik 0,05 0,01* 0,3

Lood 15 1,7* 75

Molybdeen 5 3,6 300

Nikkel 15 2,1* 75

Zink 65 24 800

Beryllium - 0,05 15#

Seleen - 0,07 160#

Tellurium - – 70#

Thallium - 2* 7#

Tin - 2,2* 50#

Vanadium - 1,2* 70#

Zilver - – 40#

2. Overige organische stoffen

Chloride 100000 -

Cyanide (vrij) 5 1500

Cyanide (complex) 10 1500

Thiocyanaat - 1500

3. Aromatische verbindingen

Benzeen 0,2 30

Ethylbenzeen 4 150

Tolueen 7 1000

Xylenen (som)1 0,2 70

Styreen (vinylbenzeen) 6 300

Fenol 0,2 2000

Cresolen (som)1 0,2 200

Dodecylbenzeen - 0,02#

Aromatische oplosmiddelen1 - 150#

Catechol (o-dihydroxybenzeen) 0,2 1250#

Resorcinol (m-dihydroxybenzeen) 0,2 600#

Hydrochinon (p-dihydroxybenzeen) 0,2 800#

4. Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK)5

Naftaleen 0,01* 70

Fenantreen 0,003* 5

Antraceen 0,0007* 5

Fluorantheen 0,003* 1

Chryseen 0,003* 0,2

Benzo(a)antraceen 0,0001* 0,5

Benzo(a)pyreen 0,0005* 0,05

Benzo(k)fluorantheen 0,0004* 0,05

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

Benzo(ghi)peryleen 0,0003* 0,05

5. Gechloreerde koolwaterstoffen

A. (Vluchtige koolwaterstoffen)

Monochlooretheen (Vinylchloride) 0,01* 5

Dichloormethaan 0,01* 1000

1,1-dichloorethaan 7 900

1,2-dichloorethaan 7 400

1,1-dichlooretheen 0,01* 10

1,2-dichlooretheen (som)1 0,01* 20

Dichloorpropanen (som)1 0,8* 80

Trichloormethaan (chloroform) 6 400

1,1,1-trichloorethaan 0,01* 300

1,1,2-trichloorethaan 0,01* 130

Trichlooretheen (Tri) 24 500

Tetrachloormethaan (Tetra) 0,01* 10

Tetrachlooretheen (Per) 0,01* 40

B. Chloorbenzenen5

Monochloorbenzeen 7 180

Dichloorbenzenen (som)1 3 50

Trichloorbenzenen (som)1 0,01* 10

Tetrachloorbenzenen (som)1 0,01* 2,5

Pentachloorbenzenen 0,003* 1

Hexachloorbenzeen 0,00009* 0,5

Stof Streefwaarde7 Interventie-
waarde

C. Chloorfenolen5

Monochloorfenolen (som)1 0,3 100

Dichloorfenolen (som)1 0,2 30

Trichloorfenolen (som)1 0,03 10

Tetrachloorfenolen (som)1 0,01 10

Pentachloorfenol 0,04 3

D. Polychloorbifenylen (PCB's)

PCB’s (som 7)1 0,01* 0,01

E. Overige gechloreerde koolwaterstoffen

Monochlooranilinen (som)1 - 30

Chloornaftaleen (som)1 - 6

Dichlooranilinen - 100#

Trichlooranilinen - 10#

Tetrachlooranilinen - 10#

Pentachlooranilinen - 1#

4-chloormethylfenolen - 350#

Dioxine (som TEQ)1 - 0,000001#

6. Bestrijdingsmiddelen

A. Organochloor-bestrijdingsmiddelen

Chloordaan (som)1 0,00002* 0,2

DDT (som)1 - -

DDE (som)1 - -

DDD (som)1 - -

DDT/DDE/DDD (som)1 0,000004* 0,01

Aldrin 0,000009* -

Dieldrin 0,0001* -

Endrin 0,00004* -

Drins (som)1 - 0,1

α-endosulfan 0,0002* 5 

α-HCH 0,033 - 

β-HCH 0,008* - 

γ-HCH (lindaan) 0,009* - 

HCH-verbindingen (som)1 0,05 1

Heptachloor 0,000005* 0,3

Heptachloorepoxide (som)1 0,000005* 3

C. Organotinbestrijdingsmiddelen

Organotinverbindingen (som)1 0,00005 - 0,016 0,7

D. Chloorfenoxy-azijnzuur herbiciden

MCPA 0,02 50

E. Overige bestrijdingsmiddelen

Atrazine 0,029 150

Carbaryl 0,002 60

Carbofuran 0,009 100

Azinfosmethyl 0,0001 2#

Maneb 0,00005 0,1#

7. Overige stoffen

Cyclohexanon 0,5 15000

Dimethyl ftalaat - -

Diethyl ftalaat - -

Di-isobutyl ftalaat - -

Dibutyl ftalaat - -

Butyl benzylftalaat - -

Dihexyl ftalaat - -

Di(2-ethylhexyl)ftalaat - -

Ftalaten (som)1 0,5 5

Minerale olie4 50 600

Pyridine 0,5 30

Tetrahydrofuran 0,5 300

Tetrahydrothiofeen 0,5 5000

Tribroommethaan (bromoform) - 630

Acrylonitril 0,08 5#

Butanol - 5600#

1,2 butylacetaat - 6300#

Ethylacetaat - 15000#

Diethyleen glycol - 13000#

Ethyleen glycol - 5500#

Formaldehyde - 50#

Isopropanol - 31000#

Methanol - 24000#

Methylethylketon - 6000#

Methyl-tert-buthyl ether (MTBE) - 9400#
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Toelichting:
# Voor deze stof is geen interventiewaarde vastgesteld, de concentratie betreft een niveau voor ernstige

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

Voor de berekening van de som TEQ voor dioxine wordt verwezen naar bijlage B van de Regeling
Bodemkwaliteit. Voor het optellen van meetwaarden beneden de bepalingsgrens wordt verwezen naar bijlage G
onderdeel IV van de Regeling bodemkwaliteit.

4 De definitie van minerale olie wordt beschreven bij de analysenorm. Indien er sprake is van een verontreiniging
met mengsels (bijvoorbeeld benzine of huisbrandolie) dan dient naast de alkaanconcentratie ook de concentratie
aan aromatische en/of polycyclische aromatische koolwaterstoffen bepaald te worden. Met deze somparameter
is om praktische redenen volstaan. Nadere toxicologische en chemische differentiatie worden bestudeerd.

5 Voor grondwater zijn de effecten van PAK's, chloorbenzenen en chloorfenolen indirect, als fractie van de
individuele interventiewaarde, optelbaar (dat wil zeggen 0,5 x interventiewaarde stof A heeft evenveel effect als
0,5 x interventiewaarde stof B). Dit betekent dat een somformule moet worden gebruikt om te beoordelen of
van overschrijding van de interventiewaarde sprake is. Er is sprake van overschrijding van de interventiewaarde
voor de som van een groep stoffen indien Σ(Ci/Ii) >1, waarbij Ci= gemeten concentratie van een stof uit de 
betreffende groep en Ii= interventiewaarde voor de betreffende stof uit de betreffende groep.

7 De streefwaarde grondwater voor een aantal stoffen (gemarkeerd met *) is lager dan of gelijk aan de vereiste
rapportagegrens in bijlage G onderdeel IV van de Regeling bodemkwaliteit. Voor het beoordelen van
meetwaarden beneden de rapportagegrens, wordt verwezen naar bijlage G.

9 Voor het omgaan met meetwaarden beneden de bepalingsgrens van het laboratorium wordt verwezen naar
bijlage G onderdeel IV van de Regeling bodemkwaliteit.
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Bijlage 5C: Toelichting op toetsingswaarden grond en grondwater

Hieronder wordt uitgebreider op de begrippen achtergrond-, streef- en interventiewaarden en hun betekenis
ingegaan.

Bij de toetsing wordt een uitspraak gedaan op parameterniveau én op monsterniveau. Met betrekking tot het
bepalen van de achtergrondwaarden kan in sommige gevallen de overall-conclusie op monsterniveau afwijken
ten opzichte van de conclusie op parameterniveau als gevolg van de toetsregel die in artikel 4.2.2 van de
Regeling Bodemkwaliteit staat. In dit artikel wordt beschreven wat onder het overschrijden van de
achtergrondwaarden wordt verstaan.

De achtergrondwaarden (AW) zijn landelijk geldende waarden voor een multifunctionele bodemkwaliteit en
geven de bovengrens aan voor wat in de dagelijkse praktijk 'schone grond' wordt genoemd. Deze
achtergrondwaarden zijn vastgesteld op basis van gehalten zoals deze voorkomen in de bodem van natuur- en
landbouwgronden. Dit omdat in dergelijke gronden geen belasting door lokale verontreinigingsbronnen
aanwezig wordt geacht. De streefwaarde (S) geeft het concentratieniveau in grondwater aan waarboven wèl en
waaronder géén sprake is van een aantoonbare verontreiniging.

De interventiewaarde (I) geeft het concentratieniveau in de grond, waterbodem of grondwater aan waarboven
de functionele eigenschappen die de bodem voor mens, plant en dier heeft, in ernstige mate kunnen zijn
verminderd.
In het overheidsbeleid wordt gesproken van een geval van ernstige bodem-verontreiniging, indien de
gemiddelde concentratie aan één stof de interventiewaarde overschrijdt in tenminste 25 m3 grond/slib of voor
het grondwater in tenminste 100 m3 bodemvolume.
Over de hoeveelheid grond/slib of grondwater waarop een eventuele overschrijding van de interventiewaarde
zich voordoet kan in een eerste onderzoek meestal nog geen betrouwbare uitspraak worden gedaan. Daarom
kunnen op basis van de resultaten van dit eerste onderzoek dan ook geen conclusies worden getrokken ten
aanzien van het wel of niet ernstig zijn van het verontreinigingsgeval.

Bij de getoetste waarden is tevens een index opgenomen. Deze index is als volgt berekend:
Index = (GSSD - AW) / (I - AW).
Een negatieve waarde voor de index houdt in dat de gestandaardiseerde meetwaarde lager is dan de
achtergrondwaarde. Bij een index boven de 1 ligt de gestandaardiseerde meetwaarde boven de
interventiewaarde. Een index tussen de 0 en 0,5 betekent dat de gestandaardiseerde meetwaarde (ver) onder
de interventiewaarde ligt. Een index tussen de 0,5 en 1 houdt in dat de gestandaardiseerde meetwaarde (dicht)
bij de interventiewaarde ligt. Afhankelijk van de specifieke situatie geeft dit mogelijk aanleiding voor het
uitsplitsen van een mengmonster en/ of het uitvoeren van een nader onderzoek. Met een nader
bodemonderzoek kan de ernst en spoedeisendheid van het geval wordt vastgesteld. Een nader onderzoek kan
worden uitgevoerd als er een duidelijke indicatie bestaat dat sprake is van een geval van ernstige
bodemverontreiniging.

Een geval van ernstige bodemverontreiniging kan zich ook voordoen zonder dat de interventiewaarden worden
overschreden. Als een verontreiniging zich zodanig in een ander milieucompartiment (bijv. het grondwater) of
objecten (bijv. consumptiegewassen) verspreidt dat daar schadelijke effecten kunnen optreden, is er sprake van
een geval van ernstige bodemverontreiniging. Ook als het bij puntbronnen van verontreinigingen (bijv. op grond
van berekeningen) waarschijnlijk is dat zonder maatregelen op korte termijn (binnen maximaal enkele
maanden) een verontreiniging van genoemde 25 of 100 m3 bodemvolume kan optreden, is er sprake van een
geval van ernstige bodemverontreiniging.

Bij de toetsing worden de gemeten gehalten aan de hand van geanalyseerde of geschatte gehalten organisch
stof en lutum met BOTOVA-gevalideerde software omgerekend naar zogenaamde standaardbodemcondities
(bodem met 10% organische stof en 25% lutum). Deze gestandaardiseerde meetwaarden worden vergeleken
met de vaste normwaarden, zoals opgenomen in de voorgaande bijlage.

In de tekst is de term 'verhoogd' gebruikt bij gehalten hoger dan de achtergrond- of streefwaarden en lager dan
de interventiewaarden. De term 'sterk verhoogd' is gebruikt bij gehalten hoger dan de interventiewaarden.
Tevens is bij de getoetste waarden een index opgenomen.
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Barium

In de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 is aangegeven dat de norm voor barium tijdelijk is ingetrokken.
Gebleken is namelijk dat de interventiewaarde voor barium lager was dan het gehalte dat van nature in de
bodem voorkomt. Indien sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de natuurlijke achtergrond
als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte worden beoordeeld op basis van de voormalige
interventiewaarde voor barium van 920 mg/kg d.s. (voor standaardbodem). Analyses op barium dienen wel nog
te worden uitgevoerd, maar de resultaten hoeven dus niet meer getoetst te worden, tenzij een duidelijke
antropogene bron aanwezig is.
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Bijlage 6: Toetsing Waterbodem
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Bijlage 6: Toetsing Waterbodem

Toetsing volgens BoToVa, module T.3-Beoordeling kwaliteit van bagger en ontvangende bodem bij toepassing in een
oppervlaktewaterlichaam
(Toetsversie 1.2.0, toetskader BBK, SIKB versie 12.0.0, toetsingsdatum: 13-04-2015 - 11:05)

Projectnaam Jirnsum Jirnsum
Projectcode 401428 401428
Monsteromschrijving Slib MM1 Slib MM2
Monstersoort Waterbodem (AS3000) Waterbodem (AS3000)
Monster conclusie Klasse B Klasse B

Analyse Eenheid AR BT BC AR BT BC

droge stof % 39,4 39,4 45,8 45,8
gewicht artefacten g 0 0
aard van de artefacten g Geen - Geen -
organische stof (gloeiverlies) % 8,7 8,7 12,2 12,2
gloeirest % vd DS 90,1 - 87,1 -

KORRELGROOTTEVERDELING
min. delen <2um % vd DS 16 16 9,4 9,4

METALEN
barium+ mg/kg 75 106 -- 57 115 --
cadmium mg/kg 0,46 0,52 <=AW <0,2 0,152 <=AW
kobalt mg/kg 7,8 10,8 <=AW 5,3 10,3 <=AW
koper mg/kg 20 24,1 <=AW 47 60,5 A
kwik mg/kg 0,13 0,146 <=AW 0,08 0,0956 <=AW
lood mg/kg 140 159 B 130 154 B
molybdeen mg/kg <1,5 1,05 <=AW <1,5 1,05 <=AW
nikkel mg/kg 27 36,3 A 12 21,6 <=AW
zink mg/kg 160 202 A 66 95,8 <=AW

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kg 0,03 0,03 - 0,15 0,123 -
fenantreen mg/kg 0,84 0,84 - 6,6 5,41 -
antraceen mg/kg 0,31 0,31 - 2,3 1,89 -
fluoranteen mg/kg 2,4 2,4 - 13 10,7 -
benzo(a)antraceen mg/kg 0,97 0,97 - 5,4 4,43 -
chryseen mg/kg 0,86 0,86 - 4,1 3,36 -
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0,53 0,53 - 2,4 1,97 -
benzo(a)pyreen mg/kg 0,90 0,9 - 5,0 4,1 -
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0,50 0,5 - 0,09 0,0738 -
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0,49 0,49 - 2,8 2,3 -
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 7,83 7,83 A 41,84 34,3 B

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 ug/kg <1 0,805 <=AW <1 0,574 <=AW
PCB 52 ug/kg <1 0,805 <=AW <1 0,574 <=AW
PCB 101 ug/kg <1 0,805 <=AW 3,6 2,95 A
PCB 118 ug/kg <1 0,805 <=AW 1,8 1,48 <=AW
PCB 138 ug/kg 1,8 2,07 <=AW 10 8,2 A
PCB 153 ug/kg 2,6 2,99 <=AW 10 8,2 A
PCB 180 ug/kg 1,5 1,72 <=AW 8,5 6,97 A
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 8,7 10 <=AW 35,3 28,9 A

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 mg/kg <5 4,02 -- <5 2,87 --
fractie C12 - C22 mg/kg 36 41,4 -- 22 18 --
fractie C22 - C30 mg/kg 73 83,9 -- 35 28,7 --
fractie C30 - C40 mg/kg 58 66,7 -- 27 22,1 --
totaal olie C10 - C40 mg/kg 170 195 A 85 69,7 <=AW

Monstercode Monsteromschrijving
12111242-001 Slib MM1 Slib MM1
12111242-002 Slib MM2 Slib MM2
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Legenda

Verklaring kolommen
AR Resultaat op het analyserapport
BT Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing

gebruikte waarden.
BC Toetsoordeel

Verklaring toetsingsoordelen
- Geen toetsoordeel mogelijk
-- Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing
--- Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing
# Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
+ De normen voor barium zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de natuurlijke

achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden beoordeeld op basis
van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de interventiewaarde voor
landbodem van 920 mg/kg (landbodem).

<=AW Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde
WO Wonen
IN Industrie
>I Groter dan interventiewaarde
>(ind)I INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden
som IW
> 1

Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor)

^ Enkele parameters ontbreken in de som
NT>I Niet toepasbaar of groter dan interventiewaarde
NT Niet toepasbaar
BT/BC
gem

gemiddelde op basis van standaard bodemtype (humus 10% en lutum 25%)
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Toetsing volgens BoToVa, module T.5-Beoordeling kwaliteit van bagger bij verspreiden op een aangrenzend perceel
(landbodem)
(Toetsversie 2.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 12.0.0, toetsingsdatum: 13-04-2015 - 11:10)

Projectnaam Jirnsum
Projectcode 401428
Monsteromschrijving Slib MM1
Monstersoort Waterbodem (AS3000)
Monster conclusie Verspreidbaar

Analyse Eenheid AR BT BC msPAF

droge stof % 39,4 39,4
gewicht artefacten g 0
aard van de artefacten g Geen -
organische stof (gloeiverlies) % 8,7 8,7
gloeirest % vd DS 90,1 -

KORRELGROOTTEVERDELING
min. delen <2um % vd DS 16 16

METALEN
barium+ mg/kg 75 106 -<<
cadmium mg/kg 0,46 0,52 V<<
kobalt mg/kg 7,8 10,8 -<<
koper mg/kg 20 24,1 -<<
kwik mg/kg 0,13 0,146 -<<
lood mg/kg 140 159 -3.93
molybdeen mg/kg <1,5 1,05 -<<
nikkel mg/kg 27 36,3 -<<
zink mg/kg 160 202 -3.27

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kg 0,03 0,03 -0.00156
fenantreen mg/kg 0,84 0,84 -1.27
antraceen mg/kg 0,31 0,31 -0.162
fluoranteen mg/kg 2,4 2,4 -1.35
benzo(a)antraceen mg/kg 0,97 0,97 -0.125
chryseen mg/kg 0,86 0,86 -0.136
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0,53 0,53 -0.0178
benzo(a)pyreen mg/kg 0,90 0,9 -0.397
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0,50 0,5 -0.0862
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0,49 0,49 -0.242
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 7,83 7,83 -

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 ug/kg <1 0,805 -<<
PCB 52 ug/kg <1 0,805 -<<
PCB 101 ug/kg <1 0,805 -<<
PCB 118 ug/kg <1 0,805 -<<
PCB 138 ug/kg 1,8 2,07 -<<
PCB 153 ug/kg 2,6 2,99 -<<
PCB 180 ug/kg 1,5 1,72 -<<
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 8,7 10 -

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 mg/kg <5 4,02 --
fractie C12 - C22 mg/kg 36 41,4 --
fractie C22 - C30 mg/kg 73 83,9 --
fractie C30 - C40 mg/kg 58 66,7 --
totaal olie C10 - C40 mg/kg 170 195 V

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS EenheidBT BC

12111242-001
arseen % <<
chroom % <<
antimoon % <<
tin % <<
vanadium % <<
endosulfansulfaat % 0.00554
alfa-endosulfan % 0.0239
aldrin % <<
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beta-hexachloorcyclohexaan % 0.000383
som chloordaan (som cis- en trans-) % 0.000401
delta-hexachloorcyclohexaan % 0.00098
dieldrin % 0.0167
alfa-hexachloorcyclohexaan % 0.0012
endrin % 0.0689
gamma-hexachloorcyclohexaan (lindaan) % 0.0103
hexachloorbenzeen % <<
hexachloorbutadieen % <<
som heptachloorepoxide (som cis- en trans-) % 0.00244
heptachloor % 0.0107
isodrin % 0.0256
2,4'-dichloordifenyldichloorethaan % <<
2,4'-dichloordifenyldichlooretheen % <<
2,4'-dichloordifenyltrichloorethaan % <<
4,4'-dichloordifenyldichloorethaan % <<
4,4'-dichloordifenyldichlooretheen % <<
4,4'-dichloordifenyltrichloorethaan % <<
pentachloorfenol % <<
pentachloorbenzeen % 0.00138
telodrin % <<
meersoorten PAF metalen % 7.06 V
meersoorten PAF organische verbindingen % 9.02 V

Monstercode Monsteromschrijving
12111242-001 Slib MM1 Slib MM1
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Toetsing volgens BoToVa, module T.5-Beoordeling kwaliteit van bagger bij verspreiden op een aangrenzend perceel
(landbodem)
(Toetsversie 2.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 12.0.0, toetsingsdatum: 13-04-2015 - 11:10)

Projectnaam Jirnsum
Projectcode 401428
Monsteromschrijving Slib MM2
Monstersoort Waterbodem (AS3000)
Monster conclusie Niet verspreidbaar

Analyse Eenheid AR BT BC msPAF

droge stof % 45,8 45,8
gewicht artefacten g 0
aard van de artefacten g Geen -
organische stof (gloeiverlies) % 12,2 12,2
gloeirest % vd DS 87,1 -

KORRELGROOTTEVERDELING
min. delen <2um % vd DS 9,4 9,4

METALEN
barium+ mg/kg 57 115 -<<
cadmium mg/kg <0,2 0,152 V<<
kobalt mg/kg 5,3 10,3 -<<
koper mg/kg 47 60,5 -7.67
kwik mg/kg 0,08 0,0956 -<<
lood mg/kg 130 154 -2.36
molybdeen mg/kg <1,5 1,05 -<<
nikkel mg/kg 12 21,6 -<<
zink mg/kg 66 95,8 -<<

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kg 0,15 0,123 -0.0354
fenantreen mg/kg 6,6 5,41 -11.9
antraceen mg/kg 2,3 1,89 -2.72
fluoranteen mg/kg 13 10,7 -8.3
benzo(a)antraceen mg/kg 5,4 4,43 -1.46
chryseen mg/kg 4,1 3,36 -1.22
benzo(k)fluoranteen mg/kg 2,4 1,97 -0.216
benzo(a)pyreen mg/kg 5,0 4,1 -3.49
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0,09 0,0738 -0.000567
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 2,8 2,3 -2.51
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 41,84 34,3 -

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 ug/kg <1 0,574 -<<
PCB 52 ug/kg <1 0,574 -<<
PCB 101 ug/kg 3,6 2,95 -<<
PCB 118 ug/kg 1,8 1,48 -<<
PCB 138 ug/kg 10 8,2 -<<
PCB 153 ug/kg 10 8,2 -<<
PCB 180 ug/kg 8,5 6,97 -<<
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 35,3 28,9 -

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 mg/kg <5 2,87 --
fractie C12 - C22 mg/kg 22 18 --
fractie C22 - C30 mg/kg 35 28,7 --
fractie C30 - C40 mg/kg 27 22,1 --
totaal olie C10 - C40 mg/kg 85 69,7 V

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS EenheidBT BC

12111242-002
arseen % <<
chroom % <<
antimoon % <<
tin % <<
vanadium % <<
endosulfansulfaat % 0.0032
alfa-endosulfan % 0.0145
aldrin % <<
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beta-hexachloorcyclohexaan % 0.000205
som chloordaan (som cis- en trans-) % 0.000214
delta-hexachloorcyclohexaan % 0.000537
dieldrin % 0.00996
alfa-hexachloorcyclohexaan % 0.00066
endrin % 0.0432
gamma-hexachloorcyclohexaan (lindaan) % 0.00604
hexachloorbenzeen % <<
hexachloorbutadieen % <<
som heptachloorepoxide (som cis- en trans-) % 0.00137
heptachloor % 0.00632
isodrin % 0.0155
2,4'-dichloordifenyldichloorethaan % <<
2,4'-dichloordifenyldichlooretheen % <<
2,4'-dichloordifenyltrichloorethaan % <<
4,4'-dichloordifenyldichloorethaan % <<
4,4'-dichloordifenyldichlooretheen % <<
4,4'-dichloordifenyltrichloorethaan % <<
pentachloorfenol % <<
pentachloorbenzeen % 0.000766
telodrin % <<
meersoorten PAF metalen % 9.84 V
meersoorten PAF organische verbindingen % 31.5 NV

Monstercode Monsteromschrijving
12111242-002 Slib MM2 Slib MM2

Legenda

Verklaring kolommen
AR Resultaat op het analyserapport
BT Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing

gebruikte waarden.
BC Toetsoordeel
msPAFMeer-soorten potentieel aangetaste fractie (in %)

Verklaring toetsingsoordelen
- Geen toetsoordeel mogelijk
-- Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing
# Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
V Verspreidbaar
NV Niet verspreidbaar
NoV Nooit verspreidbaar
<< msPAF getal extreem klein



bijlagen

Bijlage 7: Toelichting Besluit bodemkwaliteit toepassen/ verspreiden baggerspecie
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Bijlage 7: Toelichting Besluit Bodemkwaliteit toepassen/ verspreiden baggerspecie

Per 1 januari 2008 is het Besluit bodemkwaliteit gefaseerd van kracht geworden (hierna te noemen 'het Besluit').
Het Bouwstoffenbesluit, het besluit 'Vrijstelling stortverbod buiten inrichtingen' en de klasse-indeling volgens de
Vierde Nota Waterhuishouding zijn komen te vervallen.

De nieuwe normering voor waterbodems is hoofdzakelijk gebaseerd op het onderscheid tussen het toepassen en
het verspreiden van baggerspecie. Het nuttig hergebruik van baggerspecie wordt geregeld in het generieke kader
voor toepassen. Verspreiden van baggerspecie geldt alleen voor noodzakelijk onderhoudsbaggerwerk waarbij
het wenselijk is dat de bagger in het systeem blijft. Het generieke kader kent vijf onderdelen:

1. Een generiek kader voor het toepassen van grond of bagger op of in de waterbodem met als normwaarden:

. De achtergrondwaarden (AW2000);

. De grenswaarden klasse A en B (Maximale Waarde klasse A);

. De interventiewaarden (Maximale Waarde klasse B).

Zie figuur 1; De figuren zijn ontleend aan het RIVM-document 'Nieuwe normen waterbodems' (RIVM-rapportnr.
711701064 van 23 januari 2008).

FIGUUR 1: NORMSTELLING VOOR TOEPASSEN VAN GROND EN BAGGERSPECIE IN OPPERVLAKTEWATER IN HET GENERIEKE- EN GEBIEDSSPECIFIEKE KADER

De achtergrondwaarden (AW2000) zijn de 95-percentielwaarden van de gestandaardiseerde gehalten
gemeten in relatief onbelaste gebieden in Nederland in de bovenste 0,1 m van de landbodem. Voor een
aantal stoffen is de achtergrondwaarde gebaseerd op de bepalingsgrens. De AW2000 vervangt de huidige
streefwaarde.

De maximale waarde klasse A (grens tussen klasse A en B) wordt gevormd door het zogenaamde
'herverontreinigingsniveau Rijntakken (HVN). Hierbij is als uitgangspunt gekozen voor een scheiding tussen
recent relatief schoon materiaal en ouder, meer verontreinigd materiaal. Het HVN is gebaseerd op de bij
Lobith gemeten gehaltes in zwevend stof, omgerekend naar een standaardbodem. Voor 14 stoffen is om
verschillende redenen een hogere waarde gekozen dan het HVN. Voor stoffen waarvoor geen maximale
waarde klasse A is bepaald, geldt de AW2000.

De maximale waarde klasse B wordt gevormd door de interventiewaarde. In het generieke kader is
toepassen van baggerspecie waarin de gehalten de interventiewaarde overschrijden niet toegestaan.

De interventiewaarden vormen de bovengrens voor het toepassen van grond en baggerspecie in het
generieke beleid en de ondergrens van een ernstige van (water)bodemverontreiniging. De grotendeels op
risico's gebaseerde interventiewaarden voldeden in een aantal gevallen niet meer. In de praktijk was er de
noodzaak om voor enkele metalen meer ruimte te bieden. Voor arseen, cadmium, lood en zink zijn de
interventiewaarden verhoogd ten opzichte van de interventiewaarden uit de Circulaire Streefwaarden en
Interventiewaarden (VROM , februari 2000).
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2. Een norm voor het verspreiden van baggerspecie in zoet oppervlaktewater (gelijk aan de Maximale Waarde

klasse A, zie figuur 2).

FIGUUR 2: NORMSTELLING VOOR VERSPREIDEN VAN BAGGERSPECIE IN OPPERVLAKTEWATER IN HET GENERIEKE- EN GEBIEDSSPECIFIEKE KADER

Het verspreiden in zoet oppervlaktewater is bedoeld om het watersysteem weer op orde te brengen ('op
stroom zetten'). Sediment met verontreinigingen tot het herverontreinigingsniveau Rijntakken (HVN) mag
worden teruggebracht in het watersysteem. Getalsmatig is dit dezelfde norm als de grens tussen klasse A en
B.

3. Een norm voor het verspreiden van baggerspecie in zout oppervlaktewater (de ZBT ofwel 'zoute

baggertoets').

Voor het verspreiden van baggerspecie in zout oppervlaktewater gelden de normen van de ZBT. Deze

komen op hoofdlijnen overeen met de normen van de voorgaande chemietoxiciteitstoets (CTT) behalve dat

bioassay's geen deel meer uitmaken van het normeringskader. Daarnaast vindt bij de beoordeling aan de

ZBT geen bodemtypecorrectie plaats. Tevens zijn de normen voor tributyltin (TBT) iets aangepast.

4. Een norm voor het verspreiden van baggerspecie op het aangrenzende perceel (de msPAF, zie figuur 3).

FIGUUR 3: NORMSTELLING VOOR VERSPREIDEN VAN BAGGERSPECIE OVER AANGRENZENDE PERCELEN

Voor het verspreiden van baggerspecie over de aangrenzende percelen moet de baggerspecie voldoen aan
de ‘Maximale Waarden’ voor verspreiden. Deze ‘Maximale Waarden’ zijn gebaseerd op de zogenaamde
msPAF-toets (meer stoffen Potentieel Aangetaste Fractie van lagere organismen).
Dit is een methode om de ecologische risico’s te bepalen, waarbij rekening wordt gehouden met de
milieueffecten van meerdere stoffen tegelijk. Voor metalen moet de msPAF lager zijn dan 50% en voor
organische stoffen lager dan 20%. Voor vijf stoffen (waar onder cadmium en minerale olie) geldt daarnaast
een samenstellingseis in plaats van de msPAF. Voor alle stoffen geldt dat deze moeten voldoen aan de
interventiewaarde voor landbodems.
Voor baggerspecie die voldoet aan de Achtergrondwaarde geldt dat die vrij verspreidbaar is.
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Aanvullend gelden voor het verspreiden van baggerspecie over aangrenzende percelen de volgende
voorwaarden:

 Voor onderhoudsspecie waarvan de kwaliteit voldoet aan de Maximale Waarden voor verspreiden van

baggerspecie over het aangrenzende perceel geldt de ontvangstplicht mits de baggerspecie vrijkomt vanuit

waterkwantiteitsbeheer;

 De baggerspecie mag tot aan de perceelsgrens worden verspreid;

 Er hoeft niet te worden getoetst aan de kwaliteit van de ontvangende bodem;

 De verspreiding over aangrenzende percelen hoeft niet te worden gemeld.

5. Toepassen op de landbodem

Voor de landbodem wordt onderscheid gemaakt in de bodemkwaliteitsklassen 'Landbouw/natuur'

(maximale waarde AW2000), 'Wonen' en 'Industrie'.

Voor zowel het toepassen op de landbodem als op de waterbodem geldt dat de bodemkwaliteit niet

verslechtert. Voor landbodems geldt daarnaast dat moet worden voldaan aan de kwaliteit die vereist is voor

de bodemfunctie ('dubbele toets'). In het waterbeheer zijn wel functies gekoppeld aan

oppervlaktewatersystemen (bijv. zwem- of drinkwater) maar niet aan de waterbodem. Door de dynamiek

van waterbodems verandert voortdurend de waterbodemkwaliteit.

Gebiedsspecifiek beleid
Naast de generieke normen is er de mogelijkheid om gebiedsspecifiek de normen aan te passen. Dit geldt niet
voor verspreiden op het aangrenzende perceel. Voor het verspreiden van baggerspecie in zout oppervlaktewater
mogen de normen alleen strenger gemaakt worden.
In figuur 1 en 2 is aangegeven waar de ruimte voor het vaststellen van lokale maximale waarden beschikbaar is.
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Normwaarden voor toepassen van grond en baggerspecie in oppervlaktewater en voor de bodem onder oppervlaktewater
waarop grond of baggerspecie wordt toegepast en normen voor verspreiden van baggerspecie op het aangrenzend perceel
(waarden voor standaardbodem, in mg/kg ds)

Stof (1) Achtergrond
waarden
(AW2000)

maximale waarde
verspreiden in
zoet opper-
vlaktewater (2)

interventie-
waarde bodem
onder opper-
vlaktewater

maximale waarde
verspreiden
bagger specie in
zout oppervlakte-
water(4)

maximale waarde
verspreiden
baggerspecie over
aangrenzend
perceel (18)maximale waarde

kwaliteitsklasse A
(2)

maximale waarde
kwaliteitsklasse B

mg/kg ds mg/kg ds mg/kg ds mg/kg ds msPAF/mg/kg ds

1 Metalen

Arseen (As) 20 29 85 29@ x

Barium (Ba) (17) - - - - -

Cadmium (Cd) 0,6 4 14 4 x en 7,5

Chroom (Cr) 55 120 380 120@ x

Kobalt (Co) 15 25 240 - -

Koper (Cu) 40 96 190 60@ x

Kwik (Hg) 0,15 1,2 10 1,2 x

Lood (Pb) 50 138 580 110 x

Molybdeen (Mo) 1,5 5 200 - -

Nikkel (Ni) 35 50 210 45 x

Zink (Zn) 140 563 2000 365@ x

2 Overig anorganische stoffen

Cyanide (vrij) (6) 3 - 20 -

Cyaniden-complex 5,5 - 50 -

Thiocyanaten (som) 6 - 20 -

3 Aromatische stoffen

Benzeen 0,20* - 1 -

Ethylbenzeen 0,20* - 50 -

Tolueen 0,20* - 130 -

Xylenen (som) 0,45* - 25 -

Styreen (vinylbenzeen) 0,25* - 100 -

Fenol 0,25 - 40 -

Cresolen (som o-, m-, p-) 0,30* - 5 -

4 Polycyclische aromaten (PAK)

Naftaleen x

Fenanthreen x

Anthraceen x

Fluorantheen x

Benzo(a)anthraceen x

Chryseen x

Benzo(k)fluorantheen x

Benzo(a)pyreen x

Benzo(ghi)peryleen x

Indeno(123-cd)pyreen x

PAK's Totaal VROM (10) 1,5 9 40 8

5 Gechloreerde koolwaterstoffen

5a (vlucht.)chloorkoolwaterstoffen

5b Chloorbenzenen

Pentachloorbenzeen 0,0025 0,007 - -

Hexachloorbenzeen 0,0085 0,044 - 0,02 x

Som Chloorbenzenen (10) 2,0* ~ - 30 -



bijlagen

Stof (1) Achtergrond
waarden
(AW2000)

maximale waarde
verspreiden in
zoet opper-
vlaktewater (2)

interventie-
waarde bodem
onder opper-
vlaktewater

maximale waarde
verspreiden
bagger specie in
zout oppervlakte-
water(4)

maximale waarde
verspreiden
baggerspecie over
aangrenzend
perceel (18)maximale waarde

kwaliteitsklasse A
(2)

maximale waarde
kwaliteitsklasse B

mg/kg ds mg/kg ds mg/kg ds mg/kg ds msPAF/mg/kg ds

5c Chloorfenolen

Som Monochloorfenolen 0,045 - - -

Som Dichloorfenolen 0,20* - - -

Som Trichloorfenolen 0,0030* - - -

Som Tetrachloorfenolen 0,0015* - - -

Pentachloorfenol 0,0030* 0,016 5 - x

Som Chloorfenolen 0,20*~ - 10 -

5d PCB's

PCB- 28 0,0015~ 0,014 - - x

PCB- 52 0,0020~ 0,015 - - x

PCB-101 0,0015~ 0,023 - - x

PCB-118 0,0045~ 0,016 - - x

PCB-138 0,0040~ 0,027 - - x

PCB-153 0,0035~ 0,033 - - x

PCB-180 0,0025~ 0,018 - - x

Som PCB-7 0,020 0,139 1 0,1@

5e overige gechloreerde koolwaterstoffen

Dioxine (som I-TEQ) 0,000055* - 0,001 -

6 Bestrijdingmiddelen

6a Organochloor bestrijdinsmiddelen

Chloordaan 0,0020 - 4 - x

DDT (som) 0,20 - - - x

DDE (som) 0,10 - - - x

DDD (som) 0,020 - - - x

Som DDT/TDE/DDE 0,30~ 0,30$ 4 0,02

Aldrin 0,00080~ 0,0013 - - x

Dieldrin 0,0080~ 0,0080 - - x

Endrin 0,0035~ 0,0035 - - x

Isodrin 0,0010~* - - - x

Telodrin 0,00050~ - - - x

Som Drins 0,015 0,015$ 4 -

Endosulfansulfaat - - - - x

a-Endosulfan 0,00090 0,0021 4 - x

a-HCH 0,0010 0,0012 - - x

ß-HCH 0,0020 0,0065 - - x

y-HCH 0,0030 0,003 - - x

d-HCH - - - - x

Som HCH-verbindingen 0,010 0,010 2 -

Heptachloor 0,00070 0,004 4 - x

Heptachloorepoxide 0,0020 0,004 4 - x

Hexachloorbutadiëen 0,003 0,0075 - - x

Som OCB's 0,40 - - -

6b organofosforpesticiden

6c organotinbestrijdingsmiddelen

Organotinverbindingen (11) 0,15 - 2,5(12) 0,25(13)

Tributyltin (TBT) (11) 0,065 0,25 - 0,115(14)

6d chloorfenoxy-azijnzuur herbiciden

6e overige bestrijdingsmiddelen

7 Overig stoffen

Asbest (15) - 100 100 100

Minerale olie (GC) totaal (16) 190 1250 5000 1250 3000



bijlagen

Toelichting en verklaring symbolen:
In deze tabel zijn de stoffen opgenomen behorende tot de 'nieuw standaardpakketten' voor regionale en rijkswateren aangevuld met
enkele andere stoffen die ook regelmatig worden onderzocht. Voor de volledige lijst van stoffen wordt verwezen naar de regeling
bodemkwaliteit, bijlage B, tabel 1 en 2.

1 Voor de definitie van somparameters wordt verwezen naar bijlage N van deze regeling. De definitie van sommige somparameters is
verschillend voor de landbodem en de waterbodem. Achter de somparameter wordt vermeld welke van de twee definities gehanteerd
moet worden.
2 De Maximale waarden kwaliteitsklasse A zijn gebaseerd op een bepaald Herverontreinigingsniveau (HVN).Voor de stoffen waarvoor
geen HVN is afgeleid gelden de Achtergrondwaarden en de toetsingsregels voor de Achtergrondwaarden.
4 Bij de toetsing aan de maximale waarden voor verspreiden in zout water wordt geen bodemtype correctie toegepast.
6 Bij gehalten die de Achtergrondwaarde overschrijden moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid van uitdamping. Wanneer
uitdamping naar binnenlucht zou kunnen optreden, moet bij overschrijding van de Achtergrondwaarde worden gemeten in de
bodemlucht en moet worden getoetst aan de TCL (Toxicologisch Toelaatbare Concentratie in Lucht). Uit: Staatscourant 21 december
2007, nr. 247 / pag. 67 23
9 De Interventiewaarde waterbodem is gelijk (gesteld) aan de bepalingsgrens (intralaboratorium reproduceerbaarheid).
10 De Achtergrondwaarde van deze somparameter gaat uit van de aanwezigheid van meerdere componenten, die tot deze somparameter
worden gerekend (zie bijlage N). De hoogte van de Achtergrondwaarde is gebaseerd op de som van de Achtergrondwaarden van de
afzonderlijke isomeergroepen vermenigvuldigd met 0,7. Binnen de somparameter mag de Achtergrondwaarde van de afzonderlijke
isomeergroepen niet worden overschreden. Hetzelfde geldt voor de Maximale waarden kwaliteitsklassen A en B en de Maximale waarde
bodemfunctieklasse industrie.
11 De eenheid voor organotinverbindingen is mg Sn/kg ds, met uitzondering van de normwaarden met voetnoot 12.
12 De eenheid voor de Maximale waarde bodemfunctieklasse industrie, Interventiewaarde waterbodem en Maximale waarde
kwaliteitsklasse B voor organotinverbindingen (som) is mg organotin/ kg ds.
13 Normwaarde Tributyltin van 0,25 mg Sn/kg ds geldt verspreiden van baggerspecie in de Waddenzee en de Zeeuwse Delta.
14 Normwaarde Tributyltin van 0,115 mg Sn/kg ds geldt voor verspreiden van baggerspecie in de Noordzee langs de Noordzeekust.
15 Zijnde het gehalte serpentijnasbest plus tienmaal het gehalte amfiboolasbest. Deze eis bedraagt 0 mg/kg d.s. indien niet is voldaan aan
artikel 2, onder b, van het Productenbesluit Asbest.
16 Minerale olie heeft betrekking op de som van de (al dan niet) vertakte alkanen. Indien er enigerlei vorm van verontreiniging met
minerale olie wordt aangetoond in grond/baggerspecie, dan dient naast het gehalte aan minerale olie ook het gehalte aan aromatische
en/of polycyclische aromatische koolwaterstoffen bepaald te worden.
17 De normen voor barium zijn ingetrokken. Gebleken is dat de interventiewaarde voor barium lager was dan het gehalte dat van nature
in de bodem voorkomt. Indien sprake is van verhoogde barium gehalten t.o.v. de natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene
bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625
mg/kg ds. Deze voormalige interventiewaarde is op dezelfde manier onderbouwd als de interventiewaarden voor de meeste andere
metalen.
* Achtergrondwaarde is gebaseerd op de (intralaboratorium reproduceerbaarheid) bepalingsgrens, omdat onvoldoende metingen boven
de bepalingsgrens beschikbaar zijn om een betrouwbare P95 af te leiden.
~ Deze normwaarden zijn alleen van toepassing bij de kwalificatie van baggerspecie voor de toepassing daarvan op bodem onder
oppervlaktewater. Alle normwaarden zijn afgeleid van de P95 uit het project AW2000.
@ Betreft normwaarde voor een niet prioritaire stof op grond van de KRW.
# Geen herverontreinigingsniveau bepaald, maar het betreft wel een prioritaire stof. De maximale waarde is gebaseerd op KRW-normen.
$ Herverontreinigingsniveau (HVN) is lager dan Achtergrondwaarde, daarom is de Maximale waarde voor verspreiden in zoet
oppervlaktewater/Maximale waarde kwaliteitsklasse A gelijk getrokken aan de Achtergrondwaarde.
18 De msPAF wordt berekend voor de met x aangegeven stoffen. Indien geen waarde wordt ingevuld (bijvoorbeeld omdat de stof niet
gemeten wordt) wordt gerekend met 0,7 * bepalings- Uit: Staatscourant 21 december 2007, nr. 247 / pag. 67 19 grens (intralaboratorium
reproduceerbaarheid). De baggerspecie voldoet aan de maximale waarden voor verspreiden van baggerspecie op het aangrenzende
perceel indien:

 de gehalten van de gemeten stoffen lager zijn dan de Interventiewaarde bodem, niet zijnde de bodem onder oppervlaktewater, en

 voor organische stoffen: msPAF < 20%, en

 voor metalen: msPAF < 50%, waarbij voor cadmium een maximum gehalte geldt.

 voor gemeten stoffen die geen deel uitmaken van de msPAF-berekening geldt de achtergrondwaarde (m.u.v. somparamaters
waarbij de individuele parameters onderdeel uitmaken van de msPAF-berekening).

 barium, kobalt, molybdeen en minerale olie maken geen deel uit van de msPAF-berekening. In plaats van de Achtergrondwaarde
geldt voor deze vier stoffen de waarde, die vermeld is in de kolom ‘Maximale waarden verspreiden van baggerspecie over
aangrenzend perceel’.

Uit artikel 36 van het Besluit vloeit voort dat naast de msPAF-toetsing ook een toets moet plaatsvinden aan de interventiewaarden
bodem. Ook voor metalen waarvoor geen Maximale Waarde voor verspreiden over het aangrenzend perceel is opgenomen, is toetsing
aan de interventiewaarde bodem noodzakelijk. Voor metalen waar geen interventiewaarden bodem zijn vastgesteld dienen de maximale
waarden bodemfunctieklasse Industrie te worden gehanteerd. Voor het verspreiden op het aangrenzend perceel zal binnen enkele jaren
de bestaande risicobenadering msPAF worden aangevuld met de metalen die daar nog geen onderdeel van uitmaken en waarvoor in deze
tabel geen maximale waarde voor het verspreiden van baggerspecie op het aangrenzend perceel zijn vastgesteld.
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Bijlage 8: Toetsing Besluit bodemkwaliteit funderingsmateriaal
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Bijlage -: Toetsing samenstelling Besluit bodemkwaliteit : overige bouwstoffen

Soort materiaal: overige bouwstoffen

Partijomvang: ton

Parameter Eenheid Analyseresultaten Spreiding

Samen-

stelling (1)
Norm

AS1 slakken-

puin SAM Xh/Xl Y

Toets

≥ Y Xgem

Algemeen

Droge-stofgehalte % 89,2

Polycyclische aromaten (PAK)

Naftaleen mg/kg ds 0,15 1,0 2,1 - 0,15 5 -

Fenanthreen mg/kg ds 0,84 1,0 2,1 - 0,84 20 -

Anthraceen mg/kg ds 0,23 1,0 2,1 - 0,23 10 -

Fluorantheen mg/kg ds 2,6 1,0 2,1 - 2,60 35 -

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 1,5 1,0 2,1 - 1,50 40 -

Chryseen mg/kg ds 1,3 1,0 2,1 - 1,30 10 -

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,86 1,0 2,1 - 0,86 40 -

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 1,5 1,0 2,1 - 1,50 10 -

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 1 1,0 2,1 - 1,00 40 -

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 1,1 1,0 2,1 - 1,10 40 -

PAK's Totaal VROM (10) mg/kg ds 11 1,0 2,1 - 11,08 50 -

PCB's

PCB- 28 mg/kg ds 0,0023 1,0 2,1 - - -

PCB- 52 mg/kg ds 0,0035 1,0 2,1 - - -

PCB-101 mg/kg ds 0,0038 1,0 2,1 - - -

PCB-118 mg/kg ds 0,0026 1,0 2,1 - - -

PCB-138 mg/kg ds 0,0088 1,0 2,1 - - -

PCB-153 mg/kg ds 0,0087 1,0 2,1 - - -

PCB-180 mg/kg ds 0,0085 1,0 2,1 - - -

Som PCB-7 mg/kg ds 0,038 1,0 2,1 - 0,038 0,5 -

Overig stoffen

Minerale olie (GC) C10-C12 mg/kg ds <5 - -

Minerale olie (GC) C12-C22 mg/kg ds 5 - -

Minerale olie (GC) C22-C30 mg/kg ds 10 - -

Minerale olie (GC) C30-C40 mg/kg ds 5 - -

Minerale olie (GC) totaal mg/kg ds 20 1,0 2,1 - 20 500 -

Aantal onderzochte getoetste stoffen: 13

Conclusie:

Verklaring Aannames

Xh hoogste meetwaarde voor stof x Onderzocht materiaal:

Xl laagste meetwaarde voor stof x Protocol:

Y maximaal toegestane verhouding tussen Xh en Xl Toetsingskader:

Xgem gemiddeld gemeten gehalte voor stof x Aantal monsters:

(1)

(2)

(3)

Toetsing (2,3)

monsters: AS1 slakken-puin SAM

indien het analyseresultaat kleiner is dan de rapportagegrens, wordt

voor Xgem een gehalte aangehouden van 0,7 x rapportagegrens

nvt

1

De partij overige bouwstoffen is indicatief onderzocht en voldoet aan de samenstellingswaarden voor een niet-

vormgegeven bouwstof. Uitloogonderzoek moet uitwijzen of, en zo ja onder welke voorwaarden, de partij mag

worden toegepast.

overige bouwstoffen

indicatieve toetsing

mate van overschrijding van de norm

deze toetsing geldt alleen voor secundaire bouwstoffen (m.u.v. IBC) die niet zijn bewerkt voorafgaand aan de

toepassing (zie artikel 5.1.10 van de Regeling)

blad 1 van 1 Milieu Bbk_v03_07_excel2013_proof.xls
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Bijlage -: Toetsing emissie Besluit bodemkwaliteit: niet vormgegeven bouwstoffen

Soort materiaal: niet vormgegeven bouwstoffen

Partijomvang: ton

Parameter Eenheid Analyseresultaten Spreiding Emissie
(1)

Norm Overschrijding norm
(2,3)

AS1 slakken-

puin UIT Xh/Xl Y

Toets

≥ Y Xgem

niet-

vormgegeven

bouwstoffen

IBC -

bouwstoffen

niet-vormgegeven

bouwstoffen IBC -bouwstoffen

Metalen

Antimoon mg/kg ds <0,078 1,0 2,1 - 0,05 0,32 0,7 - -

Arseen mg/kg ds <0,1 1,0 2,1 - 0,07 0,9 2 - -

Barium mg/kg ds 1,5 1,0 2,1 - 1,50 22 100 - -

Cadmium mg/kg ds <0,01 1,0 2,1 - 0,01 0,04 0,06 - -

Chroom mg/kg ds <0,1 1,0 2,1 - 0,07 0,63 7 - -

Kobalt mg/kg ds <0,1 1,0 2,1 - 0,07 0,54 2,4 - -

Koper mg/kg ds <0,1 1,0 2,1 - 0,07 0,9 10 - -

Kwik mg/kg ds <0,005 1,0 2,1 - 0,00 0,02 0,08 - -

Lood mg/kg ds <0,1 1,0 2,1 - 0,07 2,3 8,3 - -

Molybdeen mg/kg ds 0,29 1,0 2,1 - 0,29 1 15 - -

Nikkel mg/kg ds <0,1 1,0 2,1 - 0,07 0,44 2,1 - -

Seleen mg/kg ds <0,08 1,0 2,1 - 0,06 0,15 3 - -

Tin mg/kg ds <0,16 1,0 2,1 - 0,11 0,4 2,3 - -

Vanadium mg/kg ds 1,1 1,0 2,1 - 1,10 1,8 20 - -

Zink mg/kg ds <0,2 1,0 2,1 - 0,14 4,5 14 - -

Overig stoffen

Bromide mg/kg ds <2 1,0 2,1 - 1,4 20 34 - -

Chloride mg/kg ds 34 1,0 2,1 - 34,0 616 8800 - -

Fluoride mg/kg ds 42 1,0 2,1 - 42,0 55 1500 - -

Sulfaat mg/kg ds 1500 1,0 2,1 - 1.500,0 2430 20000 - -

Aantal onderzochte getoetste stoffen: 19 19

Conclusie:

Verklaring:

Xh hoogste meetwaarde voor stof x

Xl laagste meetwaarde voor stof x

Y maximaal toegestane verhouding tussen Xh en Xl

Xgem

(1)

(2)

(3)

Aannames:

Onderzocht materiaal:

Protocol:

Toetsingskader:

Aantal monsters:

Speciale toepassing:

- in contact met zout/brak water? nee

- in grote wateren? nee

- betreft het zeezand? nvt

monsters: AS1 slakken-puin UIT

1

indien het analyseresultaat kleiner is dan de rapportagegrens, wordt voor Xgem een gehalte aangehouden van

0,7 x rapportagegrens

indicatieve toetsing

niet vormgegeven bouwstoffen

mate van overschrijding van de norm

deze toetsing geldt alleen voor secundaire bouwstoffen (m.u.v. IBC) die niet zijn bewerkt voorafgaand aan de toepassing (zie artikel 5.1.10 van de Regeling)

De partij niet vormgegeven bouwstoffen is indicatief onderzocht en voldoet aan de emissiewaarden voor een niet-vormgegeven bouwstof.

Samenstellingsonderzoek moet uitwijzen of de bouwstof als zodanig mag worden toegepast.

gemiddeld gemeten gehalte voor stof x

nvt

blad 1 van 1 Milieu -.xls
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Bijlage -: Toetsing samenstelling Besluit bodemkwaliteit : overige bouwstoffen

Soort materiaal: overige bouwstoffen

Partijomvang: ton

Parameter Eenheid Analyseresultaten Spreiding

Samen-

stelling (1)
Norm

AS2,AS3,AS

4 puin SAM Xh/Xl Y

Toets

≥ Y Xgem

Algemeen

Droge-stofgehalte % 88,3

Polycyclische aromaten (PAK)

Naftaleen mg/kg ds <0,02 1,0 2,1 - 0,01 5 -

Fenanthreen mg/kg ds 0,36 1,0 2,1 - 0,36 20 -

Anthraceen mg/kg ds 0,11 1,0 2,1 - 0,11 10 -

Fluorantheen mg/kg ds 1 1,0 2,1 - 1,00 35 -

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,54 1,0 2,1 - 0,54 40 -

Chryseen mg/kg ds 0,47 1,0 2,1 - 0,47 10 -

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,31 1,0 2,1 - 0,31 40 -

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,56 1,0 2,1 - 0,56 10 -

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,38 1,0 2,1 - 0,38 40 -

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 0,4 1,0 2,1 - 0,40 40 -

PAK's Totaal VROM (10) mg/kg ds 4,1 1,0 2,1 - 4,14 50 -

PCB's

PCB- 28 mg/kg ds <0,002 1,0 2,1 - - -

PCB- 52 mg/kg ds <0,002 1,0 2,1 - - -

PCB-101 mg/kg ds <0,002 1,0 2,1 - - -

PCB-118 mg/kg ds <0,002 1,0 2,1 - - -

PCB-138 mg/kg ds <0,002 1,0 2,1 - - -

PCB-153 mg/kg ds <0,002 1,0 2,1 - - -

PCB-180 mg/kg ds <0,002 1,0 2,1 - - -

Som PCB-7 mg/kg ds <0,014 1,0 2,1 - 0,010 0,5 -

Overig stoffen

Minerale olie (GC) C10-C12 mg/kg ds <5 - -

Minerale olie (GC) C12-C22 mg/kg ds 15 - -

Minerale olie (GC) C22-C30 mg/kg ds 5 - -

Minerale olie (GC) C30-C40 mg/kg ds 5 - -

Minerale olie (GC) totaal mg/kg ds 25 1,0 2,1 - 25 500 -

Aantal onderzochte getoetste stoffen: 13

Conclusie:

Verklaring Aannames

Xh hoogste meetwaarde voor stof x Onderzocht materiaal:

Xl laagste meetwaarde voor stof x Protocol:

Y maximaal toegestane verhouding tussen Xh en Xl Toetsingskader:

Xgem gemiddeld gemeten gehalte voor stof x Aantal monsters:

(1)

(2)

(3)

Toetsing (2,3)

monsters: AS2,AS3,AS4 puin SAM

indien het analyseresultaat kleiner is dan de rapportagegrens, wordt

voor Xgem een gehalte aangehouden van 0,7 x rapportagegrens

nvt

1

De partij overige bouwstoffen is indicatief onderzocht en voldoet aan de samenstellingswaarden voor een niet-

vormgegeven bouwstof. Uitloogonderzoek moet uitwijzen of, en zo ja onder welke voorwaarden, de partij mag

worden toegepast.

overige bouwstoffen

indicatieve toetsing

mate van overschrijding van de norm

deze toetsing geldt alleen voor secundaire bouwstoffen (m.u.v. IBC) die niet zijn bewerkt voorafgaand aan de

toepassing (zie artikel 5.1.10 van de Regeling)

blad 1 van 1 Milieu Bbk_v03_07_excel2013_proof.xls
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Bijlage -: Toetsing emissie Besluit bodemkwaliteit: niet vormgegeven bouwstoffen

Soort materiaal: niet vormgegeven bouwstoffen

Partijomvang: ton

Parameter Eenheid Analyseresultaten Spreiding Emissie
(1)

Norm Overschrijding norm
(2,3)

AS2,AS3,AS4

puin UIT Xh/Xl Y

Toets

≥ Y Xgem

niet-

vormgegeven

bouwstoffen

IBC -

bouwstoffen

niet-vormgegeven

bouwstoffen IBC -bouwstoffen

Metalen

Antimoon mg/kg ds <0,078 1,0 2,1 - 0,05 0,32 0,7 - -

Arseen mg/kg ds <0,1 1,0 2,1 - 0,07 0,9 2 - -

Barium mg/kg ds 0,47 1,0 2,1 - 0,47 22 100 - -

Cadmium mg/kg ds <0,01 1,0 2,1 - 0,01 0,04 0,06 - -

Chroom mg/kg ds <0,1 1,0 2,1 - 0,07 0,63 7 - -

Kobalt mg/kg ds <0,1 1,0 2,1 - 0,07 0,54 2,4 - -

Koper mg/kg ds <0,1 1,0 2,1 - 0,07 0,9 10 - -

Kwik mg/kg ds <0,005 1,0 2,1 - 0,00 0,02 0,08 - -

Lood mg/kg ds <0,1 1,0 2,1 - 0,07 2,3 8,3 - -

Molybdeen mg/kg ds <0,1 1,0 2,1 - 0,07 1 15 - -

Nikkel mg/kg ds <0,1 1,0 2,1 - 0,07 0,44 2,1 - -

Seleen mg/kg ds <0,08 1,0 2,1 - 0,06 0,15 3 - -

Tin mg/kg ds <0,16 1,0 2,1 - 0,11 0,4 2,3 - -

Vanadium mg/kg ds 0,49 1,0 2,1 - 0,49 1,8 20 - -

Zink mg/kg ds <0,2 1,0 2,1 - 0,14 4,5 14 - -

Overig stoffen

Bromide mg/kg ds <2 1,0 2,1 - 1,4 20 34 - -

Chloride mg/kg ds 370 1,0 2,1 - 370,0 616 8800 - -

Fluoride mg/kg ds 5,6 1,0 2,1 - 5,6 55 1500 - -

Sulfaat mg/kg ds 1100 1,0 2,1 - 1.100,0 2430 20000 - -

Aantal onderzochte getoetste stoffen: 19 19

Conclusie:

Verklaring:

Xh hoogste meetwaarde voor stof x

Xl laagste meetwaarde voor stof x

Y maximaal toegestane verhouding tussen Xh en Xl

Xgem

(1)

(2)

(3)

Aannames:

Onderzocht materiaal:

Protocol:

Toetsingskader:

Aantal monsters:

Speciale toepassing:

- in contact met zout/brak water? nee

- in grote wateren? nee

- betreft het zeezand? nvt

monsters: AS2,AS3,AS4 puin UIT

1

indien het analyseresultaat kleiner is dan de rapportagegrens, wordt voor Xgem een gehalte aangehouden van

0,7 x rapportagegrens

indicatieve toetsing

niet vormgegeven bouwstoffen

mate van overschrijding van de norm

deze toetsing geldt alleen voor secundaire bouwstoffen (m.u.v. IBC) die niet zijn bewerkt voorafgaand aan de toepassing (zie artikel 5.1.10 van de Regeling)

De partij niet vormgegeven bouwstoffen is indicatief onderzocht en voldoet aan de emissiewaarden voor een niet-vormgegeven bouwstof.

Samenstellingsonderzoek moet uitwijzen of de bouwstof als zodanig mag worden toegepast.

gemiddeld gemeten gehalte voor stof x

nvt

blad 1 van 1 Milieu -.xls



projectnr.: 401428 provinsje fryslan

13 april 2015, revisie - Jirnsum

bijlage - Jirnsum
BBK-v03-07

Bijlage -: Toetsing samenstelling Besluit bodemkwaliteit : overige bouwstoffen

Soort materiaal: overige bouwstoffen

Partijomvang: ton

Parameter Eenheid Analyseresultaten Spreiding

Samen-

stelling (1)
Norm

AS5,AS6

slakken

SAM Xh/Xl Y

Toets

≥ Y Xgem

Algemeen

Droge-stofgehalte % 91,3

Polycyclische aromaten (PAK)

Naftaleen mg/kg ds <0,02 1,0 2,1 - 0,01 5 -

Fenanthreen mg/kg ds 0,27 1,0 2,1 - 0,27 20 -

Anthraceen mg/kg ds <0,02 1,0 2,1 - 0,01 10 -

Fluorantheen mg/kg ds 0,39 1,0 2,1 - 0,39 35 -

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,1 1,0 2,1 - 0,10 40 -

Chryseen mg/kg ds 0,11 1,0 2,1 - 0,11 10 -

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,05 1,0 2,1 - 0,05 40 -

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,07 1,0 2,1 - 0,07 10 -

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,06 1,0 2,1 - 0,06 40 -

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 0,06 1,0 2,1 - 0,06 40 -

PAK's Totaal VROM (10) mg/kg ds 1,1 1,0 2,1 - 1,14 50 -

PCB's

PCB- 28 mg/kg ds <0,002 1,0 2,1 - - -

PCB- 52 mg/kg ds <0,002 1,0 2,1 - - -

PCB-101 mg/kg ds <0,002 1,0 2,1 - - -

PCB-118 mg/kg ds <0,002 1,0 2,1 - - -

PCB-138 mg/kg ds <0,002 1,0 2,1 - - -

PCB-153 mg/kg ds <0,002 1,0 2,1 - - -

PCB-180 mg/kg ds <0,002 1,0 2,1 - - -

Som PCB-7 mg/kg ds <0,014 1,0 2,1 - 0,010 0,5 -

Overig stoffen

Minerale olie (GC) C10-C12 mg/kg ds <5 - -

Minerale olie (GC) C12-C22 mg/kg ds <5 - -

Minerale olie (GC) C22-C30 mg/kg ds 20 - -

Minerale olie (GC) C30-C40 mg/kg ds 10 - -

Minerale olie (GC) totaal mg/kg ds 30 1,0 2,1 - 30 500 -

Aantal onderzochte getoetste stoffen: 13

Conclusie:

Verklaring Aannames

Xh hoogste meetwaarde voor stof x Onderzocht materiaal:

Xl laagste meetwaarde voor stof x Protocol:

Y maximaal toegestane verhouding tussen Xh en Xl Toetsingskader:

Xgem gemiddeld gemeten gehalte voor stof x Aantal monsters:

(1)

(2)

(3)

Toetsing (2,3)

monsters: AS5,AS6 slakken SAM

indien het analyseresultaat kleiner is dan de rapportagegrens, wordt

voor Xgem een gehalte aangehouden van 0,7 x rapportagegrens

nvt

1

De partij overige bouwstoffen is indicatief onderzocht en voldoet aan de samenstellingswaarden voor een niet-

vormgegeven bouwstof. Uitloogonderzoek moet uitwijzen of, en zo ja onder welke voorwaarden, de partij mag

worden toegepast.

overige bouwstoffen

indicatieve toetsing

mate van overschrijding van de norm

deze toetsing geldt alleen voor secundaire bouwstoffen (m.u.v. IBC) die niet zijn bewerkt voorafgaand aan de

toepassing (zie artikel 5.1.10 van de Regeling)

blad 1 van 1 Milieu Bbk_v03_07_excel2013_proof.xls



projectnr.: 401428 provinsje fryslan

13 april 2015, revisie - Jirnsum

bijlage - Jirnsum
BBK-v03-07

Bijlage -: Toetsing emissie Besluit bodemkwaliteit: niet vormgegeven bouwstoffen

Soort materiaal: niet vormgegeven bouwstoffen

Partijomvang: ton

Parameter Eenheid Analyseresultaten Spreiding Emissie
(1)

Norm Overschrijding norm
(2,3)

AS5,AS6

slakken UITL Xh/Xl Y

Toets

≥ Y Xgem

niet-

vormgegeven

bouwstoffen

IBC -

bouwstoffen

niet-vormgegeven

bouwstoffen IBC -bouwstoffen

Metalen

Antimoon mg/kg ds <0,078 1,0 2,1 - 0,05 0,32 0,7 - -

Arseen mg/kg ds <0,1 1,0 2,1 - 0,07 0,9 2 - -

Barium mg/kg ds 31 1,0 2,1 - 31,00 22 100 1,41 x -

Cadmium mg/kg ds <0,01 1,0 2,1 - 0,01 0,04 0,06 - -

Chroom mg/kg ds <0,1 1,0 2,1 - 0,07 0,63 7 - -

Kobalt mg/kg ds <0,1 1,0 2,1 - 0,07 0,54 2,4 - -

Koper mg/kg ds <0,1 1,0 2,1 - 0,07 0,9 10 - -

Kwik mg/kg ds <0,005 1,0 2,1 - 0,00 0,02 0,08 - -

Lood mg/kg ds <0,1 1,0 2,1 - 0,07 2,3 8,3 - -

Molybdeen mg/kg ds <0,1 1,0 2,1 - 0,07 1 15 - -

Nikkel mg/kg ds <0,1 1,0 2,1 - 0,07 0,44 2,1 - -

Seleen mg/kg ds <0,08 1,0 2,1 - 0,06 0,15 3 - -

Tin mg/kg ds <0,16 1,0 2,1 - 0,11 0,4 2,3 - -

Vanadium mg/kg ds <0,1 1,0 2,1 - 0,07 1,8 20 - -

Zink mg/kg ds <0,2 1,0 2,1 - 0,14 4,5 14 - -

Overig stoffen

Bromide mg/kg ds <2 1,0 2,1 - 1,4 20 34 - -

Chloride mg/kg ds 410 1,0 2,1 - 410,0 616 8800 - -

Fluoride mg/kg ds 13 1,0 2,1 - 13,0 55 1500 - -

Sulfaat mg/kg ds 45 1,0 2,1 - 45,0 2430 20000 - -

Aantal onderzochte getoetste stoffen: 19 19

Conclusie:

Verklaring:

Xh hoogste meetwaarde voor stof x

Xl laagste meetwaarde voor stof x

Y maximaal toegestane verhouding tussen Xh en Xl

Xgem

(1)

(2)

(3)

Aannames:

Onderzocht materiaal:

Protocol:

Toetsingskader:

Aantal monsters:

Speciale toepassing:

- in contact met zout/brak water? nee

- in grote wateren? nee

- betreft het zeezand? nvt

monsters: AS5,AS6 slakken UITL

1

indien het analyseresultaat kleiner is dan de rapportagegrens, wordt voor Xgem een gehalte aangehouden van

0,7 x rapportagegrens

indicatieve toetsing

niet vormgegeven bouwstoffen

mate van overschrijding van de norm

deze toetsing geldt alleen voor secundaire bouwstoffen (m.u.v. IBC) die niet zijn bewerkt voorafgaand aan de toepassing (zie artikel 5.1.10 van de Regeling)

De partij niet vormgegeven bouwstoffen is indicatief onderzocht en voldoet alleen aan de emissiewaarden voor een IBC-bouwstof. Samenstellingsonderzoek

moet uitwijzen of de bouwstof als zodanig mag worden toegepast.

gemiddeld gemeten gehalte voor stof x

nvt

blad 1 van 1 Milieu -.xls
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Bijlage 9: Kwaliteitsaspecten, toegepaste methoden en strategieën en
betrouwbaarheid/garanties
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Bijlage 9: Kwaliteitsaspecten, toegepaste methoden en strategieën en
betrouwbaarheid/garanties

Betrouwbaarheid/garanties

Bodemonderzoek wordt in zijn algemeenheid uitgevoerd door het steekproefsgewijs bemonsteren van al dan
niet verdachte bodemlagen. Hoewel Antea Group conform de toepasselijke en van kracht zijnde regelgeving
handelt, is het juist deze steekproefsgewijze benadering die het onmogelijk maakt garanties ten aanzien van de
verontreinigingssituatie af te geven op basis van de resultaten van een bodemonderzoek.

Het vorenstaande betekent dat Antea Group op voorhand geen aansprakelijkheid accepteert ten aanzien van
mogelijke beslissingen die de opdrachtgever naar aanleiding van het door Antea Group uitgevoerde
bodemonderzoek neemt. In een voorkomend geval adviseren wij u altijd contact op te nemen met uw
aanspreekpunt binnen Antea Group.

In dit kader kan ook worden opgemerkt dat de voor het historisch onderzoek geraadpleegde bronnen niet altijd
zonder fouten en volledig zijn. Voor het verkrijgen van historische informatie is Antea Group wel afhankelijk van
deze bronnen, waardoor Antea Group niet kan instaan voor de juistheid en volledigheid van de verzamelde
historische informatie.

Certificatie/accreditatie

Antea Group is gecertificeerd volgens NEN-ISO 9001. Ons bureau is lid van de Vereniging Kwaliteitsborging
Bodemonderzoek (VKB).

Het veldwerk is uitgevoerd conform de BRL SIKB 2000 (Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB-procescertificaat voor
veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek) en de BRL SIKB 2003 (Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB-
procescertificaat voor veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek). Antea Group is volgens dit SIKB-
procescertificaat gecertificeerd en erkend. Eventuele afwijkingen van de beoordelingsrichtlijn zijn in voorliggend
rapport vermeld. In het colofon staan de namen en parafen van de veldmedewerkers die de kritische functies
binnen het veldwerk hebben uitgevoerd.

De naleving van de kwaliteitseisen en -procedures wordt periodiek getoetst door interne auditors en externe
auditors, onder toezicht van de Raad voor Accreditatie.

De onderzochte locatie is niet in eigendom van Antea Group of gerelateerde zusterbedrijven.

De in het (water)bodemonderzoek benodigde analyses van grond/slib en grondwater laat Antea Group
verrichten door een door de RvA geaccrediteerd laboratorium. Deze accreditatie garandeert dat bij de analyses
consequent de juiste en vastgelegde procedures worden gehanteerd zodat de analyseresultaten een hoge
betrouwbaarheid hebben. Voor de analyses geldt dat deze conform het Accreditatieschema(AS)3000 zijn
uitgevoerd.

Toepassing grond en asbest

Het bodemonderzoek geeft inzicht in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem in het kader van het gebruik
en/of de bestemming van de onderzochte locatie. Indien echter grond van de locatie wordt afgevoerd voor
toepassing elders, volstaan de resultaten van het verrichte bodemonderzoek mogelijk niet. Afhankelijk van de
omvang van de af te voeren partij(en) grond en de eisen die door de acceptant of het bevoegd gezag ter plaatse
van de nieuwe toepassingslocatie worden gesteld (bijvoorbeeld aanwezigheid van een bodemkwaliteitskaart met
bijbehorend bodembeheerplan), dient de grond eventueel nog conform de richtlijnen van het Besluit
bodemkwaliteit te worden onderzocht.
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Met nadruk wordt vermeld dat onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in de (water)bodem geen onderdeel
uitmaakt van onderzoek dat door Antea Group volgens de NEN 5740 en de NEN 5720 is uitgevoerd. Als tijdens
het veldwerk in de bodem/waterbodem asbestverdachte materialen zijn opgemerkt, dan komt dit in de
profielbeschrijvingen en de conclusies naar voren. Specifiek onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in de
bodem dient volgens de NEN 5707 ‘Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in de bodem’ (NNI, april
2003) te zijn uitgevoerd. Specifiek onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in de waterbodem dient volgens
de NTA5727 ‘Monsterneming en analyse van asbest in waterbodem en baggerspecie’ (NNI, maart 2004) te
worden uitgevoerd.
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10. Historisch onderzoek
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Historisch onderzoek

Bij toepassing van de NEN 5740 en de NEN 5720 moet een hypothese worden opgesteld omtrent de
aan-/ afwezigheid, de aard en de ruimtelijke verdeling van eventuele verontreinigingen. Ten behoeve
van het opstellen van een hypothese is een vooronderzoek uitgevoerd op basis van de NEN 5725
(Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek, NNI, januari
2009). Op basis van de verzamelde basisinformatie, de aanleiding van het onderzoek en de mate van
verdachtheid van de onderzoekslocatie is gekozen voor een beperkt vooronderzoek. Voor het
waterbodemonderzoek is het vooronderzoek uitgevoerd aan de hand van de controlelijst uit bijlage A
van de NEN 5717 uitgewerkt. Per onderdeel van de controlelijst zijn één of meerdere
informatiebronnen geraadpleegd.

In het kader van dit vooronderzoek zijn de volgende bronnen geraadpleegd:
- bodeminformatiesysteem van de provincie Fryslân
- website bodemloket
- website Wetterskip Fryslân
- website Fryslân op de kaart
- website watwaswaar

Definieer de onderzoekslocatie
De onderzoekslocatie betreft de brug Jirnsumersyl over de Kromme Grouw en de Boorne te Jirnsum.
In de toekomst wordt een nieuwe brug gerealiseerd en wordt het wegtracé en de directe omgeving
opnieuw ingericht. Ook wordt een insteekhaven uitgegraven voor een woonboot.
Verder behoort het wegtracé van de Grousterdyk, Op ‘e Syl en een gedeelte van de Reinerswei,
inclusief fietspad, bermen en groenstroken tot de onderzoekslocatie. De waterbodem ter plaatse van
de brug Jirnsumersyl en de duiker ter plaatse van Op ‘e Syl zijn eveneens opgenomen in dit
onderzoek.
Het onderzoeksgebied landbodem (wegtracé, fietspad, bermen en groenstroken) heeft een
oppervlakte van circa 2.100 m2. De onderzoekslocatie waterbodem rondom de brug heeft een
oppervlakte van circa 700 m2 en ter plaatse van de duiker is de oppervlakte onderzoeksgebied circa
175 m2. De meer noordelijke waterbodem in de Kromme Grouw (oppervlakte circa 1.970 m2) heeft
geen slib binnen een diepte van 1,7 m minus waterpeil (gepeild in onderhavig onderzoek), waardoor
hier geen waterbodemonderzoek is uitgevoerd.
Ter plaatse van de weg en het fietspad van de Grousterdyk, een gedeelte van de Reinerswei en een
gedeelte van Op ‘e Syl wordt een verhardingsonderzoek uitgevoerd. Deze wegen / paden zijn verhard
met asfalt.
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In figuur 1 is de onderzoekslocatie weergegeven.

Figuur 1: Onderzoekslocatie (Bron: bing maps, maart 2015)

Doel bodem- en waterbodemonderzoek
Het bodem- en waterbodemonderzoek wordt uitgevoerd vanwege de realisatie van een nieuwe brug
en de herinrichting van het wegtracé ter plaatse. Het doel van het bodemonderzoek is het vastleggen
van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem/ te ontgraven grond (grond en grondwater). Het
doel van het waterbodemonderzoek is het vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit van de
sliblaag. Daarnaast wordt een deel van de waterbodem gepeild om vast te stellen of de diepte ten
minste 1,7 m minus waterpeil is.

Historie
De historische kaarten zijn via Watwaswaar.nl en frieslandopdekaart.nl geraadpleegd. Hieronder zijn
enkele weergegeven.

Figuur 2: Topografische kaart 1718 (Bron: Tresoar) Figuur 3: Topografische kaart 1849 (Bron Tresoar)
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Figuur 4: Topografische kaart 1927 Figuur 5: Topografische kaart 1952

Figuur 6: Topografische kaart 1959 Figuur 7: Topografische kaart 1970

Figuur 8: Topografische kaart 1982 Figuur 9: Topografische kaart 1990
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Bepaal het watertype
In maart 2015 is de legger van het Wetterskip Fryslân geraadpleegd. Hieruit blijkt dat sprake is van
een hoofdwatergang. De watergang heeft als functie de aan- en afvoer van water.

Figuur 10: Legger Wetterskip Fryslân

code OAF-F438

leggerstatus Vastgesteld

bodembreedte (leggernorm) 18,60

bodemhoogte (leggernorm) -2,56

bodemhoogte bovenstrooms in mNAP (leggernorm) 0,00

bodemhoogte benedenstrooms in mNAP (leggernorm) 0,00

talud links 1:x (leggernorm) 4,00

talud rechts 1:x (leggernorm) 4,00

onderhoudsplichtige Wetterskip Fryslân

onderhoudsverplichting geheel onderhoud

Bepaal of er sprake is van een gegraven of natuurlijke watergang
De watergang Kromme Grouw/ Boorne betreft een natuurlijke watergang (buiten de bebouwde
kom).

Beschikbare gegevens met betrekking tot de verontreinigingssituatie (eerder uitgevoerd
(water)bodemonderzoek en bodemverwachtingenkaart)
Op 17 maart 2015 is het bodeminformatiesysteem van de provincie Fryslân en het bodemloket
geraadpleegd.

Voorgaand bodemonderzoek
Er zijn geen voorgaande bodemonderzoeken bekend betreffende het wegtracé van de Grousterdyk
en Op e Syl.

Voorgaand waterbodemonderzoek
In de watergang de Kromme Grouw/Boorne is in het verleden waterbodemonderzoek uitgevoerd.
In augustus 2014 is door Tijhuis Ingenieurs B.V. een verkennend waterbodemonderzoek uitgevoerd
(rapportnummer H14052). Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat de baggerspecie is beoordeeld als
klasse A. Ook door Wetterskip Fryslân is in het verleden een waterbodemonderzoek uitgevoerd

OAF-F438
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(rapportnummer 220-E148, 20 juni 2000). Hieruit blijkt dat de waterbodem en ondergrond is
beoordeeld als klasse 1 en 2 (toetsing Vierde Nota waterhuishouding). De bepalende parameter is
met name PAK. Door het Wetterskip Fryslân is in 1997 ook een waterbodemonderzoek uitgevoerd.
Hieruit blijkt dat de waterbodem is beoordeeld als klasse 1, 2 en 3. De bepalende parameter is met
name PAK (gerelateerd aan activiteiten van scheepswerven).
Ook Consulmij heeft ter plaatse een waterbodemonderzoek uitgevoerd (september/oktober 1996,
rapportnummer BW.96.028//WV//G02. Ook uit deze onderzoeksresultaten bleek klasse 2 slib (PAK)
aanwezig.

De gemeente Leeuwarden beschikt eveneens over een bodeminformatiesysteem. Ook deze is op
17 maart 2015 geraadpleegd.

Figuur 11: Printscreen bodeminformatiesysteem gemeente Leeuwarden

Er zijn bij de gemeente Leeuwarden geen gegevens bekend betreffende voorgaande bodem- en
waterbodemonderzoeken op de locatie.

Achterhaal historische en huidige verontreinigingsbronnen1) zoals:

 Puntbronnen en mogelijke verontreinigende parameters (riooloverstorten, lozingspunten van
inrichtingen enz.)
In de te onderzoeken watergang zijn geen riooloverstorten aanwezig.

 Diffuse bronnen en mogelijke verontreinigende parameters (bestrijdingsmiddelen, zinken
dakgoten en dergelijke)
In dit stadium laten we het vooronderzoek naar diffuse bronnen (droge/natte depositie, uitloging
uit beschoeiingen, run-off van wegen e.d.) achterwege, omdat op basis hiervan voor de
onderhavige locaties geen verdachte deellocaties zijn te onderscheiden.

 Facultatief: de kwaliteit van het aangevoerde water en zwevende stof en mogelijke
verontreinigende parameters
Dit is niet geïnventariseerd, omdat op basis van deze gegevens geen vakindeling wordt ingericht.
Niet relevant voor het onderzoek.
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Achterhaal informatie over sedimentatie en erosie 1:

 De dikte en de opbouw van de waterbodem (mits nodig voor de onderzoeksdoelstelling)

 De stroming (bijvoorbeeld stroomsnelheden, stromingspatronen, beïnvloeding door
getijdestromen (mits nodig voor de onderzoeksdoelstelling)

 De sedimentatiesnelheid (mits nodig voor de onderzoeksdoelstelling)
Dit is niet geïnventariseerd, aangezien dit alleen hoeft te worden uitgevoerd bij
waterbodemonderzoek vanuit overige beheertaken in verdachte wateren.
Niet relevant voor het onderzoek.

Achterhaal welke relevante menselijke activiteiten zijn uitgevoerd (ondermeer de laatste
baggerwerkzaamheden)
Het is niet bekend wanneer de laatste baggerwerkzaamheden zijn uitgevoerd.

Achterhaal het te baggeren profiel 3)
Ter plaatse is geen te baggeren profiel bepaald, er worden werkzaamheden uitgevoerd ten behoeve
van de aanleg van een nieuwe brug.

Inspecteer de locatie, voor verificatie bekende informatie en/of aanvullende informatie
Uitgevoerd tijdens de veldwerkzaamheden. Hieruit zijn geen bijzonderheden gebleken die mogelijk
bepalend zijn voor de onderzoeksopzet.

Definieer eventuele deellocaties (op onderzoeksinspanning, puntbronnen, watertypen,
onderzoeksdoelen enz.)
Op basis van de gegevens van het historisch vooronderzoek en de geplande werkzaamheden zijn
twee monstervakken onderscheiden. De waterbodem ter plaatse van de brug is ingedeeld in een
monstervak (circa 700 m2) en de waterbodem rondom de duiker (Op e Syl) is in gedeeld in een
monstervak (circa 174 m2).

Bepaal de horizontale afbakening van de deellocatie(s)
De monstervakken worden begrensd door de grenzen van het onderzoeksgebied.

Bepaal per onderscheiden deellocatie de onderzoeksinspanning
Voor beide monstervakken wordt een lichte onderzoeksstrategie voor een niet lijnvormige
onderzoekslocatie aangehouden.

Ter plaatse van de waterbodem van de Kromme Grouw wordt middels peilingen bepaald of het ter
plaatse noodzakelijk is om een monstervak te situeren voor waterbodemonderzoek. Dit wordt alleen
uitgevoerd indien er slib binnen een diepte van 1,7 m -waterpeil aanwezig is.

1) Hoeft niet actief te worden uitgevoerd in onverdachte wateren.
2) Hoeft slechts te worden uitgevoerd bij waterbodemonderzoek vanuit overige beheertaken in verdachte wateren.
3) Hoeft niet te worden uitgevoerd bij waterbodemonderzoek vanuit overige beheertaken.



Bodemrapportage

Geen resultaten gevonden in de 'Brandstoftanks' laag.

Locaties

Locatienummer Omschrijving Status obv historie

311148 JIRN, Bbk!w

311148 JIRN, Bbk!w

311401 JIRN, Rijksweg 25

311401 JIRN, Rijksweg 25

311401 JIRN, Rijksweg 25

311401 JIRN, Rijksweg 25

311401 JIRN, Rijksweg 25

17-mrt-2015Pagina 1 van 2



Geen resultaten gevonden in de 'Gevalcontouren' laag.

Historie

Eind Onderzocht?OmschrijvingStart

9999 onverdachte activiteit

9999 onverdachte activiteit

Geen resultaten gevonden in de 'Historie (Clusters)' laag.

Projecten

Projectnummer Adviesbureau ConclusieSoort onderzoek RapportdatumRapportnr

Tauw bvR001-4275765TKE
-D01-N-A

Verkennend onderzoek 
NVN 5740

1278691

Tauw bvR001-4275765TKE
-D01-N-A

Verkennend onderzoek 
NVN 5740

1278691

Van Limborgh 
Ingenieursbureau

1-2-1999 0:00:001-11-714-2Verkennend onderzoek 
NVN 5740

1278923

Van Limborgh 
Ingenieursbureau

1-2-1999 0:00:001-11-714-2Verkennend onderzoek 
NVN 5740

1278923

Van Limborgh 
Ingenieursbureau

1-2-1999 0:00:001-11-714-2Verkennend onderzoek 
NVN 5740

1278923

Van Limborgh 
Ingenieursbureau

1-2-1999 0:00:001-11-714-2Verkennend onderzoek 
NVN 5740

1278923

Van Limborgh 
Ingenieursbureau

1-2-1999 0:00:001-11-714-2Verkennend onderzoek 
NVN 5740

1278923

CSO-Milfac1-4-2004 0:00:00B9016WBOrganisatiespecifiek 
onderzoek

1278924

CSO-Milfac1-4-2004 0:00:00B9016WBOrganisatiespecifiek 
onderzoek

1278924

CSO-Milfac1-4-2004 0:00:00B9016WBOrganisatiespecifiek 
onderzoek

1278924

CSO-Milfac1-4-2004 0:00:00B9016WBOrganisatiespecifiek 
onderzoek

1278924

CSO-Milfac1-4-2004 0:00:00B9016WBOrganisatiespecifiek 
onderzoek

1278924
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Bodeminformatie
 Jirnsum

  

Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting)
Middelpunt: X 182407        Y 566379 meter

Legenda

Geselecteerd perceel Saneringscontour

Huisnummers Zorgmaatregel

Straatnamen Slootdempingen

Locatie-ID Locaties

Onderzoek Nog aanwezige dan wel gesaneerde tanks

Verontreinigingscontour Boringen
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Toelichting
Deze rapportage is automatisch tot stand gekomen. De informatie is afkomstig uit het bodeminformatiesysteem van de
Provincie Fryslân en de Friese gemeenten. Uitzonderingen hierop zijn de gemeenten Leeuwarden en Smallingerland.
Voor het grondgebied van de Gemeente Leeuwarden is alleen informatie opgenomen over waterbodemverontreiniging.
Voor het grondgebied van de gemeente Smallingerland is alleen (water)bodeminformatie opgenomen welke in het kader
van de Wet bodembescherming (Wbb) is gemeld bij de Provincie Fryslân. Om volledige informatie te krijgen over de
bodemkwaliteit in de gemeenten Leeuwarden en Smallingerland dient u zich te richten tot deze gemeenten.
 
Alle in deze rapportage geraadpleegde informatiebronnen zijn in juli 2009 samengevoegd in één centrale database en
worden daar ook in onderhouden. Hierbij is geen inhoudelijke herbeoordeling van de samengevoegde informatie op de
locaties uitgevoerd. Mocht u naar aanleiding van dit rapport nog stuiten op onduidelijkheden, dan kunt u contact opnemen
met de betreffende gemeente waarin deze locatie ligt. Als het noodzakelijk is om een herbeoordeling uit te voeren van de
locatie en eventueel omliggende locaties, dan zal de betreffende gemeente het dossier met eventuele aanvullende
informatie opnieuw beoordelen en u voorzien van een nieuwe rapportage.
                   

Beoordeling en advies
Deze rapportage geeft inzicht of in het kader van de saneringsregeling van de Wet bodembescherming nog acties
ondernomen moeten worden binnen de opgegeven contour. De rapportage geeft antwoorden op de volgende vragen.
 
Is er bodeminformatie op het opgegeven adres geregistreerd?
Is er bodeminformatie binnen de opgegeven contour bekend?
Zo ja:
Wat is de kans op aanwezigheid van bodemverontreiniging dan wel de ernst van de geconstateerde verontreiniging?
Welke vervolg actie is nodig of wordt geadviseerd?
Indien antwoord op deze vragen ontbreekt kunt u zelf aan de hand van eventueel beschikbare informatie van
bodembedreigende activiteiten en onderzoekssamenvattingen een eigen oordeel vormen. Mocht u behoefte hebben aan
een bevestiging van uw oordeel neem dan contact op met de betreffende gemeente.
 
Nadere informatie over de Wet bodembescherming, de geraadpleegde informatie bronnen en gebruikte termen treft u aan in
de bijlage van dit rapport.
                   

Disclaimer
De bodeminformatie is met de grootste zorg ingevoerd. Toch kan het voorkomen dat deze informatie verouderd is,
onvolledig is of onjuistheden bevat. De Provincie Fryslân en de Friese gemeenten achten zich niet aansprakelijk voor
enigerlei schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van deze informatie. U helpt de
provincie en de gemeenten door eventuele geconstateerde fouten of gebreken te melden.
                   

Leeswijzer
Met het plaatje op bladzijde 1 kunt u in één oogopslag zien wat voor relevante bodeminformatie aanwezig is:
- groen geeft aan dat er onderzoek is uitgevoerd;
- okergeel geeft aan dat er een verontreiniging zit
- bruin geeft aan dat er een sanering heeft plaatsgevonden
- zwart geeft aan de plekken waarop een zorgmaatregel (ook kadastraal geregistreerd) van toepassing is
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- oranje lijnen geven de locatiecontour aan; kleine vierkantjes geven aan dat er gegevens over bedrijfsactiviteit aanwezig
zijn
- blauwe lijnen geven de plek aan van slootdempingen of (tram en spoor)traces
- donkergroene punten geven aan waar boringen zijn gezet
- rode driehoekjes geven aan waar tanks zitten of hebben gezeten.
Het lange nummer verwijst naar een locatie-ID waaronder u nadere informatie kunt vinden in deze rapportage.
 
In het hoofdstuk Samenvatting bodeminformatie is de informatie over locaties, onderzoeken en tanks opgenomen welke
(grafisch) binnen de opgegeven contour vallen.
 
Voor de gedetailleerde informatie behorende bij een locatie wordt u verwezen naar het hoofdstuk Aanvullende
bodeminformatie.
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Informatie over geselecteerd gebied

 
Locaties (overlap met contour)
 

 
Uitgevoerde onderzoeken (overlap met contour)
 

 
Nog aanwezige dan wel gesaneerde tanks (binnen de straal van 50 m)
 

 
Aanvullende bodeminformatie
 

JIRN, Moezel, Jirnsum/Friens!w

LOC.ID Locatie code Naam Status EUT Vervolgactie Wbb

8014 NZ005500006 JIRN, Moezel, Jirnsum/Friens!w

8007 NZ005500080 JIRN, Bbk!w

107324 B4005563713 JIRN, Rijksweg 25 voldoende
onderzocht

121151 FR763100104 Boorne ten noorden van het Prinses
Margrietkanaal!w

Potentieel Ernstig uitvoeren NO

Loc. ID Naam+datum onderzoek Rapportnummer Onderzoeksbureau

8007 Verkennend onderzoek NVN 5740 R001-4275765TKE-D01-N-A Tauw bv

8014 Verkennend onderzoek NVN 5740 R001-4275765TKE-D01-N-A Tauw bv

107324 Kopie van Rijksweg 25: 8-4-2004 B9016WB CSO-Milfac

107324 Rijksweg 25: 8-4-2004 B9016WB CSO-Milfac

107324 Verkennend onderzoek NVN 5740:
28-2-1999

1-11-714-2 Van Limborgh Ingenieursbureau

121151 Verkennend onderzoek NVN 5740:
20-6-2000

220-E148 Wetterskip Fryslân

Gegevens niet beschikbaar

Locatie code NZ005500006

Naam JIRN, Moezel, Jirnsum/Friens!w

Straat

Nummer

Postcode
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 Onderzoeken bij locatie 

 
 

 Besluiten bij locatie 

 Gebruiken bij locatie 

 Verontreinigingsbronnen uit het Historisch Bodembestand (HBB) 

 JIRN, Bbk!w

Plaats JIRNSUM

Gemeente Leeuwarden (0080)

Land-/ Waterbodem Waterbodem

Bedrijfsactiviteit + kans op
bodemverontreiniging

, NSX

Beoordeling Wbb

Opgelegde beperkingen Wbb

Welke vervolgactie is nodig of wordt
geadviseerd?

Naam Verkennend onderzoek NVN 5740

Rapportnummer R001-4275765TKE-D01-N-A

Datum rapport 01-01-2003

Onderzoeksbureau Tauw bv

Conclusie Zie opmerkingen

Opmerkingen Archief gemeente: 8014, ZZ,JIRN, Moezel, Jirnsum/Friens, 9362, R001-4275765TKE-
D01-N-A, Datum onbekend, Verkennend Onderzoek 1

Gegevens niet beschikbaar

UBI-omschrijving NSX Onderzocht Start activiteit Eind activiteit Vervallen

onbekend onbekend

Gegevens niet beschikbaar

Locatie code NZ005500080

Naam JIRN, Bbk!w

Straat

Nummer

Postcode

Plaats JIRNSUM

Gemeente Leeuwarden (0080)

Land-/ Waterbodem Waterbodem
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 Onderzoeken bij locatie 

 
 

 Besluiten bij locatie 

 Gebruiken bij locatie 

 Verontreinigingsbronnen uit het Historisch Bodembestand (HBB) 

 JIRN, Rijksweg 25

Bedrijfsactiviteit + kans op
bodemverontreiniging

, NSX

Beoordeling Wbb

Opgelegde beperkingen Wbb

Welke vervolgactie is nodig of wordt
geadviseerd?

Naam Verkennend onderzoek NVN 5740

Rapportnummer R001-4275765TKE-D01-N-A

Datum rapport 01-01-2003

Onderzoeksbureau Tauw bv

Conclusie

Opmerkingen Archief gemeente: 8007, ZZ,JIRN, Bbk, 9355, R001-4275765TKE-D01-N-A, Datum
onbekend, Verkennend Onderzoek 1

Gegevens niet beschikbaar

UBI-omschrijving NSX Onderzocht Start activiteit Eind activiteit Vervallen

onbekend onbekend

Gegevens niet beschikbaar

Locatie code B4005563713

Naam JIRN, Rijksweg 25

Straat Rijksweg

Nummer 25

Postcode 9011VA

Plaats JIRNSUM

Gemeente Leeuwarden (0080)

Land-/ Waterbodem Landbodem

Bedrijfsactiviteit + kans op
bodemverontreiniging

, NSX

Beoordeling Wbb niet ernstig, licht tot matig verontreinigd

Opgelegde beperkingen Wbb
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 Onderzoeken bij locatie 

 
 

 
 

Welke vervolgactie is nodig of wordt
geadviseerd?

voldoende onderzocht

Naam Rijksweg 25: 8-4-2004

Rapportnummer B9016WB

Datum rapport 08-04-2004

Onderzoeksbureau CSO-Milfac

Conclusie Vervolg
nee

Analyse
klasse 2 slib, plaatselijk, de rest klasse 0 slib.

Opmerkingen Archief gemeente: FR0055-0560, JIRN, Rijksweg 25, 00546-02 926, B9016WB, 08-
04-2004, Rijksweg 25

Zintuigelijk
geen verontreinigingen

Prioriteit
klasse 2 slib kan tot 20 uit de kant verspreid worden.

Opmerking

Naam Kopie van Rijksweg 25: 8-4-2004

Rapportnummer B9016WB

Datum rapport 08-04-2004

Onderzoeksbureau CSO-Milfac

Conclusie Vervolg
nee

Analyse
klasse 2 slib, plaatselijk, de rest klasse 0 slib.

Opmerkingen Archief gemeente: FR0055-0560, JIRN, Rijksweg 25, 00546-02 926, B9016WB, 08-
04-2004, Rijksweg 25

Zintuigelijk
geen verontreinigingen

Prioriteit
klasse 2 slib kan tot 20 uit de kant verspreid worden.
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 Besluiten bij locatie 

 Gebruiken bij locatie 

 Verontreinigingsbronnen uit het Historisch Bodembestand (HBB) 

 Boorne ten noorden van het Prinses Margrietkanaal!w

Opmerking

Naam Verkennend onderzoek NVN 5740: 28-2-1999

Rapportnummer 1-11-714-2

Datum rapport 28-02-1999

Onderzoeksbureau Van Limborgh Ingenieursbureau

Conclusie Vervolg
nee

Analyse
Bovengrond: PAK>S
Grondwater: As, fenolen, EOX, Cr, Xylenen.

Opmerkingen Archief gemeente: FR0055-0560, JIRN, Rijksweg 25, 00546-01 912, 1-11-714-2, 28-
02-1999, Rijksweg 25

Zintuigelijk
geen verdachte waarnemingen

Prioriteit
geen aanleiding tot NO. Geen gevaar volksgezondheid en milieu.

Opmerking

Gegevens niet beschikbaar

Gegevens niet beschikbaar

Gegevens niet beschikbaar

Locatie code FR763100104

Naam Boorne ten noorden van het Prinses Margrietkanaal!w

Straat

Nummer

Postcode

Plaats JIRNSUM
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 Onderzoeken bij locatie 

 
 

 
 

Gemeente Heerenveen (0074)

Land-/ Waterbodem Waterbodem

Bedrijfsactiviteit + kans op
bodemverontreiniging

, NSX

Beoordeling Wbb Pot. ernstig, niet urgent

Opgelegde beperkingen Wbb

Welke vervolgactie is nodig of wordt
geadviseerd?

uitvoeren NO

Naam Verkennend onderzoek voor waterbodems (NVN 5720) 01-08-2014

Rapportnummer H14052

Datum rapport 01-08-2014

Onderzoeksbureau Tijhuis Ingenieurs BV

Conclusie ZW: geen waarnemingen
de baggerspecie is verspreidbaar op een aangrenzend perceel binnen dit
watersysteem.
de baggerspecie kan op of in de landbodem toegepast worden als klasse Industrie.
de baggerspecie kan toegepast worden als klasse A voor het toepassen als
waterbodem.

Opmerkingen

Naam Verkennend onderzoek NVN 5740: 20-6-2000

Rapportnummer 220-E148

Datum rapport 20-06-2000

Onderzoeksbureau Wetterskip Fryslân

Conclusie Vervolg
Nee.//..Ondergrond: Vak 11: klasse 1 obv Pak, hexachloorbenzeen.

Analyse
Waterbodem: Toplaag: Vak 10: klasse 2 obv Pak. Vak 11: klasse 2 obv Pak. Vak
12:klasse 2 obv Pak. Vak 13:klasse 2 obv Pak. Restlaag: Vak 10: klasse 2 obv Pak.
Va*

Opmerkingen Archief gemeente: FR0055-0405, JIRN, De Boarn II, 00348-04 648, 220-E148, 20-06-
2000, De Boarn II

Zintuigelijk
Geen
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Prioriteit
Geen ernstig geval van bodemverontreiniging.

Opmerking
In 1 rapport meerdere onderzoeken, deze zijn opgesplitst.

Naam Verkennend onderzoek NVN 5740: 20-6-2000

Rapportnummer 220-E148

Datum rapport 20-06-2000

Onderzoeksbureau Wetterskip Fryslân

Conclusie Vervolg
Nee.

Analyse
Waterbodem: Vak1,2 en 3: toplaag: klasse 2 obv Pak. Vak 2 en 3: restlaag: klasse 2
obv Pak. Vak 1: klasse 2 obv Pak en DDT.

Opmerkingen Archief gemeente: FR0055-0398, GROU,  Kromme Grouw, 00348-02 636, 220-E148,
20-06-2000, Kromme Grouw

Zintuigelijk
-

Prioriteit
Geen conclusie.

Opmerking
In 1 rapport met meerdere onderzoeken, is opgesplitst.

Naam Verkennend onderzoek NVN 5740: 20-6-2000

Rapportnummer 220-E148

Datum rapport 20-06-2000

Onderzoeksbureau Wetterskip Fryslân

Conclusie Vervolg
Nee.

Analyse
Waterbodem: Toplaag slib: Vak14:, 15, 16 en 17: klasse 2 obv Pak. Rest sliblaag:
Vak 14, 15, 16 en 17: klasse obv Pak.

Opmerkingen Archief gemeente: FR0055-0411, JIRN,  Kromme Knjiilles en De Boarne, 00348-05
654, 220-E148, 20-06-2000, Kromme Knjilles en De Boarne
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Archief provincie: FR763100104, 220-E148, 20-06-2000, Verkennende
Waterbodemonderzoek 1999 Midden Nederl

Zintuigelijk
Geen.

Prioriteit
Geen ernstig geval van bodemverontreiniging.

Opmerking
In 1 rapport meerdere onderzoeken. Waterbodemonderzoek.

Naam Verkennend onderzoek NVN 5740: 20-6-2000

Rapportnummer 220-E148

Datum rapport 20-06-2000

Onderzoeksbureau Wetterskip Fryslân

Conclusie Vervolg
Nee, alleen een matige veront. met Pak aangetroffen nader onderzoek wordt niet
noodzakelijk geacht.

Analyse
Waterbodem: toplaag: Vak 4: klasse 2 obv Pak, Vak 5: klasse 3 obv Pak. Vak 6:
klasse 2 obv Pak.Vak 7: klasse 2 obv Pak, Pcb-13*

Opmerkingen Archief gemeente: FR0055-0401, JIRN, De Boarn I, 00348-03 640, 220-E148.  Voor
matige veront. in Vak*, 20-06-2000, De Boarn I

Zintuigelijk
Geen

Prioriteit
...Vak 6: klasse 2 obv Pak. Vak 7; klasse 2 obv Pak. Vak 8: klasse 2 obv Pak. Vak 9:
klasse 2 obv Pak. Ondergr.: Vak 5: klasse 1 obv Pak. Vak 8: klasse 2 obv Pak.

Opmerking
In 1 rapport meerdere onderzoeken. Waterbodemonderzoek.

Naam Verkennend onderzoek voor waterbodems (NVN 5720): 21-11-1997

Rapportnummer 220-E015

Datum rapport 21-11-1997

Onderzoeksbureau Wetterskip Fryslân
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Conclusie Vervolg
Nee.

Analyse
Vak 1: Klasse 2 (PAK en organotinverbindingen)
Vak 2: Toplaag klasse 2 (PAK), restlaag klasse 1 (Zn, OCB, MO, cyanide)
Vak 3: Toplaag klasse 3 (PAK), restlaag klasse 2 (PAK)
Totaal 4.690 M3 slib, waarvan 0 M3 sanerings*

Opmerkingen Archief gemeente: FR0055-0405, JIRN, De Boarn II, ?#0002 1347, 220-E015, 21-11-
1997, JIRN, De Boarn vak 1,2 en 3 (NVN-5720)

Zintuigelijk
Geen waarnemingen vermeld.

Prioriteit
PAK- en organotinconcentratie te relateren aan omliggende scheepswerven en
bijbehorende activiteiten.

Opmerking

Naam Verkennend onderzoek NVN 5740: 31-10-1996

Rapportnummer BW.96.028\\WV\\G02

Datum rapport 31-10-1996

Onderzoeksbureau Consulmij   B.V.

Conclusie Vervolg
nee voldoende onderzocht

Analyse
slib: PaK>T, Zn>S; klasse 2

Opmerkingen Archief gemeente: FR0055-0129, GROU, watergangen te Grou, 101, 00208-01 426,
BW.96.028WVG02, 31-10-1996, watergangen te Grou, 101, kromme Grouw

Zintuigelijk
zwart slib

Prioriteit
Diffuse verontreiniging in de watergangen, niet ernstig. Fenantreen en pyreen
verhoogd.

Opmerking
Definitief rapport. Opgedeeld in deellocaties ivm intekenen en overzicht. Voor
analyses zie BW.96.028\\WV\\G01
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 Besluiten bij locatie 

 Gebruiken bij locatie 

 Verontreinigingsbronnen uit het Historisch Bodembestand (HBB) 

 
 Niet aan bodemlocatie gekoppelde bodembedreigende activiteiten
 

 
Nog aanwezige dan wel gesaneerde tanks
 

Naam Verkennend onderzoek NEN 5740: 1-9-1996

Rapportnummer BW.96.028\\WV\\G01

Datum rapport 01-09-1996

Onderzoeksbureau Consulmij   B.V.

Conclusie Vervolg
nee, diffuse verontreiniging door de watergangen, niet ernstig.

Analyse
slib: PaK>T, Zn>S; klasse 2

Opmerkingen Archief gemeente: FR0055-0129, GROU, watergangen te Grou, 101, 00084-01 210,
BW.96.028WVG01, 01-09-1996, watergangen te Grou, 101

Zintuigelijk
Zwart slib

Prioriteit
-

Opmerking
Rapport betreft 17 deellocaties

Type besluit of Beschikking Besluitcode Datum besluit

NO uitvoeren 387356 04-10-2000

UBI-omschrijving NSX Onderzocht Start activiteit Eind activiteit Vervallen

onbekend onbekend

onbekend Heden Heden onbekend

Gegevens niet beschikbaar

Gegevens niet beschikbaar

Gegevens niet beschikbaar
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Bijlage:

1.	Wet bodembescherming
 
De Wet bodembescherming (Wbb) schrijft voor, dat melding gedaan moet worden aan het bevoegde gezag als men een
bodemverontreiniging groter dan 25m3 of een grondwaterverontreiniging groter dan 100m3 vermoed. Op zo’n melding
neemt het bevoegd gezag een ‘besluit’ (voorlopige beoordeling van mate van ernst van eventueel uitvoeren van vervolg
onderzoek) of een Wbb-beschikking (ernst en urgentie tot 2006 en daarna ernst en spoedeisendheid). Ook als een sanering
is uitgevoerd neemt het bevoegd gezag over het evaluatierapport een Wbb-beschikking of ‘besluit’.                   
                   

Gemeenten en de Wet bodembescherming
 
In de meeste gevallen worden ter voorbereiding van de uitvoering van infrastructurele werkzaamheden, woningbouw,
milieuvergunningen en grondverplaatsing bodemonderzoeken uitgevoerd. Bij veel van deze onderzoeken is geen
bodemverontreiniging geconstateerd en bij sommige in beperkte mate waarbij het niet noodzakelijk was een melding zoals
bedoeld in de Wet bodembescherming door te geven aan het bevoegde gezag Wbb. Hoewel de gemeenten formeel de
uitgevoerde onderzoeken zullen hebben getoetst aan de Wet bodembescherming is het toetsingsresultaat in veel gevallen
niet vastgelegd in het bodeminformatiesysteem. Wel is bij elk rapport een conclusie of opmerking opgenomen met een
samenvatting van het rapport.
                   

Bevoegd Gezag Wet bodembescherming.
 
De Provincie Fryslân is bevoegd gezag in het kader van de Wet bodembescherming (Wbb) welke op 1 januari 1995 in
werking is getreden. De gemeente Leeuwarden is bevoegd gezag voor haar eigen grondgebied. Met de invoering van de
Waterwet in 2009 is het Wetterskip Fryslân bevoegd gezag voor de waterbodems  (Provincie Fryslân is nog bij hoge
uitzondering bevoegd gezag voor waterbodems).
De besluiten en beschikkingen die zijn opgenomen in deze rapportage zijn afgegeven door de Provincie Fryslân.
Alleen beschikkingen over grondverontreiniging, voor zover de interventiewaarde zijn overschreden, zijn geregistreerd bij
het Kadaster.
                   

Het Kadaster en de Wet bodembescherming
 
Sinds 1995 worden ernstige gevallen van grondverontreinigingen ook geregistreerd bij het Kadaster.
Grondwaterverontreiniging en waterbodemverontreinigingen hoeven niet geregistreerd te worden bij het Kadaster. De
registraties in het kader van de Wet bodembescherming kunt u opvragen bij het Kadaster.
Nota Bene: Als er onderzoeken en saneringen zijn uitgevoerd voor 1995 dan zijn hier geen beschikkingen op afgegeven en
heeft ook geen registratie plaats gevonden bij het Kadaster.
                   

Bedrijven en de Wet bodembescherming
 
Bedrijven zijn verplicht om bodemonderzoek te laten uitvoeren voor het verkrijgen van een milieuvergunning. Nieuw
ontstane bodemverontreiniging (als gevolg van calamiteiten) dient direct gemeld te worden bij het bevoegd gezag. De
vervuiler zorgt onverwijld voor de volledige verwijdering van de vervuiling.
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De gemeentelijke archieven zijn in 90’er jaren onderzocht op afgegeven milieu- en hinderwetvergunningen sinds begin 1800
betreffende bodembedreigende activiteiten. Ook zijn de Kamer van Koophandel inschrijvingen opgenomen tot 1994. In 2004
zijn dempingen, stortplaatsen en erfverhardingen toegevoegd.
De informatie over deze mogelijke bodembedreigende (bedrijfs)activiteiten kunnen gebruikt worden voor het uitvoeren van
gericht historisch en/of bodemonderzoek op een locatie. Bij ongeveer 2,5% van alle geïndiceerde locaties met mogelijke
belastende (bedrijfs)activiteiten zal naar verwachting een verontreiniging zijn achter gebleven. Hoe hoger de NSX-score van
de (bedrijfs)activiteit des groter is de kans op aanwezige verontreiniging. Bij een NSX-score lager dan 100 is de kans op
verontreiniging zeer gering. In ieder geval is dan in het kader van de saneringsregeling Wbb geen bodemonderzoek
verplicht. Bij een NSX-score van 100-300 worden locaties aangeduid als 'Potentieel ernstig'. Locaties met een NSX-score
van >300 worden aangeduid als 'Potentieel spoedeisend'.
                   

Burgers en de Wet bodembescherming
 
Burgers en de Wet bodembescherming
Als burger kunt u op meerdere manieren te maken krijgen met (mogelijke) bodemverontreiniging. Veel voorkomende
situaties zijn:
• Aan- of verkoop van een woning. De verkoper heeft een informatieplicht, de koper een onderzoeksplicht naar informatie
die van invloed is op het nemen van het besluit tot (ver)koop. Bij aan- en verkoop van een perceel is het van belang om de
kwaliteit van de bodem te kennen. Als koper wilt u niet voor ongewenste verrassingen komen te staan en is het van belang
te weten of de locatie geschikt is voor uw plannen.
• Aanvraag bouwvergunning. Indien u een bouwwerk wilt realiseren op uw perceel, dan wordt bij de behandeling van de
bouwaanvraag bij de gemeente gecontroleerd of er bodemonderzoek noodzakelijk is.
Als bodemverontreiniging de bouwplannen of aan- of verkoop belemmert of als er onaanvaardbare risico’s zijn voor mens of
milieu moet de bodemverontreiniging aangepakt worden.
                   

2.	Welke gegevensbronnen zijn geraadpleegd voor deze rapportage?
 
De gegevensbronnen zijn:
1.	Registraties van beschikkingen en besluiten op (mogelijke) gevallen van bodem-, grondwater- en
waterbodemverontreiniging en uitgevoerde saneringen zoals bedoeld is in het kader van de Wet bodembescherming (vanaf
1995).
2.	Vermeldingen van bodemonderzoeken en bekende verontreinigingen en saneringen welke voor 1995 uitgevoerd zijn.
3.	Uitgevoerde archiefonderzoeken naar mogelijk belastende (bedrijfs)activiteiten welke bodemverontreiniging hebben
kunnen veroorzaken.
4.	Gegevens uit luchtfoto interpretaties waarna in vergelijking met eerder genomen luchtfoto’s sprake is van slootdempingen,
stortplaatsen en erfverhardingen waar mogelijk verontreinigd materiaal in is gebruikt.
5.	Uitgevoerde waterbodem en slibonderzoeken en eventueel uitgevoerde baggerwerken en saneringen
6.	Informatie uit bodem- en grondwateronderzoeken of partijkeuringen welke de gemeente vereist voor het afgeven van
bouwvergunningen (Bouwbesluit), locatieontwikkeling of grondverplaatsing (Bouwstoffenbesluit/Besluit bodemkwaliteit)
7.	Brandstoftanks welke zijn verwijderd (BOOT/Activiteitenbesluit) of nog aanwezig kunnen zijn met eventuele indicatie van
aanwezige verontreiniging. (deze info is niet volledig)
                   

(c) 2010 Shared Services voor (water)bodeminformatie - Pagina 16 van 17 - 17-03-2015



3. Toelichting van gebruikte termen 
 
Voor een verklaring van de termen gebruikt in deze rapportage kunt u de Begrippenlijst op de volgende webpagina
gebruiken:
 
http://www.bodemloket.nl/bodemloket-flex/bodemloket.html
                   

(c) 2010 Shared Services voor (water)bodeminformatie - Pagina 17 van 17 - 17-03-2015
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I n l e i d i n g  

De gemeente Boarnsterhim wil in samenwerking met de provincie Fryslân (in 

het kader van het Fries Merenproject) de bestaande brug in de Grouwsterdyk 

in Jirnsum vervangen voor een nieuwe brug. De nieuwe brug komt iets noorde-

lijker te liggen dan de bestaande brug. Daarnaast heeft de gemeente plannen 

voor een nieuwe noordelijke randweg. De randweg zou vanaf de nieuwe brug 

in noordwestelijke moeten komen te liggen om vervolgens op de Rijksweg aan 

te sluiten. 

De plannen passen niet binnen het vigerende bestemmingsplan. In dit kader is 

het conform artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) noodzake-

lijk een onderzoek uit te voeren naar effecten op de natuurwaarden (soorten-

bescherming en gebiedsbescherming). 

Het Advies Natuurwaarden behandelt de ecologische beoordeling van de bo-

vengenoemde activiteit. De effecten op natuurwaarden worden beoordeeld in 

relatie tot bestaande wet- en regelgeving op het gebied van soortenbescher-

ming en gebiedsbescherming. De soortenbescherming is vastgelegd in de Flora- 

en faunawet en de gebiedsbescherming in de Natuurbeschermingswet 1998, de 

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) en de provinciale structuurvisies 

en provinciale verordeningen. Waar nodig wordt aandacht besteed aan het Be-

sluit Rode lijsten flora en fauna. Nadere informatie over deze wet- en regelge-

ving is opgenomen in bijlage 1. 

De ligging van het plangebied wordt weergegeven in onderstaande figuur. 

F i g u u r  1 .  T o p o g r a f i s c h e  k a a r t  m e t  l i g g i n g  p l a n g e b i e d  

AANLEIDING 

DOEL VAN HET ADVIES 

PLANGEBIED 
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Het rapport bestaat uit de volgende onderdelen: 

- Beschrijving van het plangebied en de voorgenomen plannen. 

- Beschrijving van de effecten op de te beschermen natuurwaarden. 

- Conclusies en consequenties. 

De beschrijving van de relevante te beschermen natuurwaarden is gebaseerd 

op:

- bestaande bronnen, zoals databanken, verspreidingsatlassen, waarne-

mingsoverzichten, rapporten en websites; 

- verkennend veldbezoek, waarbij vooral is gekeken naar kritische en/of 

beschermde soorten, zowel wat betreft aanwezigheid van als potenties 

voor deze soorten. 

Op basis van de bekende gegevens en het veldbezoek zijn de mogelijke effec-

ten als gevolg van de toekomstige ontwikkelingen bepaald. Daarnaast zijn (de 

effecten van) deze ontwikkelingen beoordeeld in het kader van de natuurwet-

geving. Het is mogelijk dat het onderzoek aantoont dat aanvullend onderzoek 

noodzakelijk is. 

Tot slot worden in het hoofdstuk “Conclusie en consequenties” de bevindingen 

van het onderzoek kort weergegeven. 

OPZET VAN HET RAPPORT 

INFORMATIE 

BEOORDELING 

BEVINDINGEN 
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P l a n g e b i e d  e n  

v o o r g e n o m e n

p l a n n e n

2 . 1

L i g g i n g  

Het plangebied heeft betrekking op de brug Sylsbrêge, een perceel agrarisch 

grasland en een parkeerterrein. Het geheel is gelegen aan de noordoostzijde 

van het dorp Jirnsum (gemeente Boarnsterhim). 

F i g u u r  2 .  L u c h t f o t o  o m g e v i n g  p l a n g e b i e d  ( b r o n :  G o o g l e  E a r t h )  

2 . 2

H u i d i g e  s i t u a t i e  

De bestaande Sylsbrêge ligt in de weg Grouwsterdyk en over de overgang van 

de wateren De Boarn (zuidzijde) en Wide Grou (noordzijde). De brug betreft 

eigenlijk twee naast elkaar gelegen bruggen; één voor fietsers (staal en hout) 

en één voor autoverkeer (beton en baksteen). Ter plaatse is een oeverbe-

schoeiing met een betonnen rand aanwezig die aan de noordzijde overgaat in 

een natuurlijk oeverzone.

JIRNSUM 
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F i g u u r  3 .  S y l s b r ê g e  v a n u i t  h e t  n o o r d e n  

F i g u u r  4 .  S y l s b r ê g e  v a n u i t  h e t  o o s t e n  

Aan de noordwestzijde van de brug ligt in de weg Op ’e Syl een grote duiker. 

Deze duiker verbindt de Wide Grou met de (oude) Mûzel. De duiker is door-

vaarbaar voor zeer kleine (motor)bootjes. 

Het perceel agrarisch grasland is vrij extensief in gebruik. Ten tijde van het 

veldbezoek werden er schapen en paarden geweid. 
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F i g u u r  5 .  P e r c e e l  a g r a r i s c h  g r a s l a n d  v a n u i t  h e t  n o o r d w e s t e n  

F i g u u r  6 .  P e r c e e l  a g r a r i s c h  g r a s l a n d  v a n u i t  h e t  z u i d o o s t e n  

De Mûzel betreft ter plaatse van het plangebied een sloot met een breedte van 

ongeveer 6 tot 8 m. 

Het parkeerterrein aan de Rijksweg betreft een geasfalteerd terrein met brede 

groenstroken. Tussen het parkeerterrein en de Rijksweg is een bermsloot gele-

gen.



025.00.08.10.00 - Advies Natuurwaarden Sylsbrêge en noordelijke randweg Jirnsum - 
19 juni 2013 10

F i g u u r  7 .  N o o r d z i j d e  p a r k e e r t e r r e i n

2 . 3

V o o r g e n o m e n  p l a n n e n  

Het voornemen bestaat uit twee plannen; een nieuwe brug en een noordelijke 

randweg. Hieronder is een inrichtingsschets opgenomen. 

F i g u u r  8 .  I n r i c h t i n g s s c h e t s  J i r n s u m  S y l s b r ê g e ,  m o d e l  m e t  r o n d w e g

De bestaande Sylsbrêge zal worden vervangen door een brug met een door-

vaarthoogte van 2,5 m en een minimale doorvaartbreedte van 7 tot (maximaal) 

10 m. De nieuwe brug komt iets noordelijker te liggen dan de bestaande brug. 

De brug wordt opgetrokken uit muren van beton met een voormetseling en 

wordt voorzien van een stalen leuning. De fundering van de brug bestaat uit 

heipalen. De oevers worden beschoeid met stalen damwand. 

De bestaande duiker in de Op ’e Syl wordt vervangen door een duiker met een 

doorvaarthoogte van 1,5 m en een doorvaartbreedte van 5 m. In de sloot, De 

Mûzel, wordt in aansluiting op de duiker een houten damwand aangebracht. 

SYLSBREGE 
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Het plan voor de noordelijke randweg is nog niet concreet. Het voornemen is 

dat de randweg vanaf de Sylsbrêge in noordwestelijke richting loopt en vervol-

gens op de Rijksweg aansluit (ten zuiden van huisnummer 5). Ten behoeve van 

de aanleg van de weg zal onder meer een dam in De Mûzel moeten worden 

aangebracht.

RANDWEG 
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G e b i e d s b e s c h e r m i n g  

e n  e f f e c t b e p a l i n g  

Voor onderhavig plangebied is de volgende wet- en regelgeving op het gebied 

van gebiedsbescherming relevant: de Natuurbeschermingswet 1998 en de 

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR). De begrenzing en ruimtelijke 

bescherming van de Friese Ecologische Hoofdstructuur uit de SVIR is uitgewerkt 

in het Streekplan Fryslân 2007 en de Verordening Romte Fryslân. Nadere in-

formatie over deze wet- en regelgeving is opgenomen in bijlage 1. 

3 . 1

N a t u u r b e s c h e r m i n g s w e t  1 9 9 8  

De Natuurbeschermingswet 1989 bundelt de gebiedsbescherming van nationaal 

begrensde natuurgebieden. In de Natuurbeschermingswet zijn ook de bepa-

lingen vanuit de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn verwerkt. Onder de 

Natuurbeschermingswet 1998 zijn drie typen gebieden aangewezen en be-

schermd: Natura 2000-gebieden, Beschermde Natuurmonumenten en Wetlands. 

Het plangebied is geen onderdeel van en grenst niet aan een beschermd gebied 

in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998. Het dichtstbijzijnde be-

schermde gebied is het Natura 2000-gebied Sneekermeergebied op ruim 4 km 

ten zuidwesten van het plangebied. Het Sneekermeergebied is onder meer 

aangewezen als leefgebied voor meervleermuis. De verblijfplaatsen van in het 

Sneekermeergebied foeragerende meervleermuizen zijn tot op enkele kilome-

ters afstand gelegen. Er is onder meer in de zomerperiode in Grou een grote 

kolonie aanwezig. Watergangen zoals De Boarn en Wide Grou vormen voor deze 

soort belangrijke vlieg- en foerageerroutes tussen verblijfplaats en foerageer-

gebied. Dergelijke vliegroutes zijn door middel van de externe werking van de 

Natuurbeschermingswet 1998 ook buiten de begrenzing van beschermde gebie-

den beschermd. Meervleermuis vliegt 10 tot 60 cm boven het wateroppervlak. 

Gezien de ligging van het plangebied ten opzichte van beschermde gebieden 

en de aard van de ontwikkelingen zijn directe negatieve effecten op be-

schermde gebieden niet te verwachten. 

Eventuele externe effecten worden alleen ten aanzien van meervleermuis 

verwacht. Om zekerheid over een vliegroute te verkrijgen, is een vleermuisin-

ventarisatie nodig. Om negatieve effecten op voorhand uit te sluiten, zijn de 

volgende aspecten van belang. 

INVENTARISATIE 

EFFECTEN 
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D o o r v l i e g o p e n i n g   
Ten aanzien van meervleermuis dient de vliegopening van de brug minimaal 

1,5 m hoog en 4 m breed te bedragen. De beoogde doorvaarthoogte van 2,5 m 

en een minimale doorvaartbreedte van 7 tot (maximaal) 10 m voldoet hier 

ruim aan. Ook zal de nieuwe duiker ten westen van de Sylsbrêge passeerbaar 

worden voor meervleermuizen. 

Van belang is dat de minimale doorvliegopening ook tijdens de sloop en nieuw-

bouwwerkzaamheden in acht dient te worden genomen. Alleen overdag (tussen 

zonsopkomst en –ondergang) en tijdens de winterslaapperiode (oktober tot en 

met februari, maar is afhankelijk van weersomstandigheden) hoeft hier niet 

aan voldaan te worden, aangezien meervleermuis op deze momenten geen ge-

bruik maakt van vliegroutes. 

V e r l i c h t i n g
Verder is het van belang dat er geen toename van verlichting van het waterop-

pervlak en een zone van 1 m daarboven plaatsvindt. Meervleermuis is gevoelig 

voor verstoring door verlichting. Er is nog veel onbekend over lichtverstoring 

op vleermuizen. Uit onderzoek blijkt dat in ieder geval een verlichting van het 

wateroppervlak van 0,6 lux een verstorende werking heeft. Op de brug mag 

dan ook geen (straat)verlichting worden aangebracht dat over het wateropper-

vlak uitstraalt. Buiten de winterslaapperiode van meervleermuis mag tussen 

zonsondergang en –opkomst geen werkverlichting worden gebruikt. Ook andere 

werkzaamheden, zoals heiwerkzaamheden, kunnen in deze periode verstorend 

zijn. 

Ook moet een toename van uitstraling van verlichting (koplampen) van het 

verkeer over het water voorkomen worden. Doordat het verkeer in de nieuwe 

situatie vanuit Jirnsum langer rechtdoor blijft rijden richting de Wide Grou, zal 

er mogelijk een toename optreden van lichtuitstrooiing over de Wide Grou. Dit 

kan worden voorkomen door een (deels) gesloten brugleuning. 

Gezien de aard van de ingrepen zijn geen directe negatieve effecten op be-

schermde gebieden te verwachten. Een uitzondering hierop vormt een versto-

ring van de vliegroute van meervleermuis boven De Boarn en de Wide Grou. Bij 

een daadwerkelijke verstoring van de foerageerroute van meervleermuis is het 

onwaarschijnlijk dat een vergunning in het kader van de Natuurbeschermings-

wet 1998 zal worden afgegeven. Verstoring kan immers worden voorkomen. 

3 . 2

S t r e e k p l a n  -  N a t u u r  

De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is een samenhangend netwerk van be-

staande en nog te ontwikkelen belangrijke natuurgebieden in Nederland en 

vormt de basis voor het natuurbeleid. De EHS is als beleidsdoel opgenomen in 

de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (en bijbehorende Besluit algemene 

regels ruimtelijke ordening). De begrenzing en ruimtelijke bescherming van de 

CONCLUSIE 

ECOLOGISCHE 

HOOFDSTRUCTUUR 
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provinciale EHS is uitgewerkt in het Streekplan Fryslân 2007 en de Verordening 

Romte Fryslân. 

Vanuit het Streekplan Fryslân 2007 en de Verordening Romte Fryslân wordt 

buiten de EHS-gebieden bij ruimtelijke plannen specifiek ingezet op de be-

scherming van bestaande natuurgebieden en natuurwaarden in agrarisch ge-

bied. Ten behoeve van de bescherming van weidevogelgebieden is aanvullend 

het Werkplan Weidevogels Fryslân 2007-2013 opgesteld. 

Het plangebied is geen onderdeel van en grenst niet aan gebieden die in het 

kader van het provinciaal ruimtelijk natuurbeleid zijn aangewezen als EHS of 

natuur buiten de EHS. Het dichtstbijzijnde gebied dat is aangewezen in het 

kader van de EHS, ligt op een afstand van een kleine 2 km ten zuiden van het 

plangebied. Het betreft hier een klein moerasgebied dat is gelegen in de oksel 

van De Boarn en het Prinses Margrietkanaal. Daarnaast zijn de Nije Wjittering 

en de Kromme Knilles deels aangewezen als ecologische verbindingszone. Door 

de in de nabijheid gelegen bebouwing en opgaand groen heeft het plangebied 

geen belangrijke waarde voor weidevogels. 

Gezien de ligging van het plangebied ten opzichte van beschermde gebieden, 

de terreinomstandigheden van het plangebied en het tussenliggende gebied en 

de aard van de ontwikkelingen, zijn geen negatieve effecten op beschermde 

natuurwaarden in het kader van het provinciaal ruimtelijk natuurbeleid te 

verwachten. 

De activiteit is op het punt van natuur niet in strijd met het provinciaal ruim-

telijk natuurbeleid. 

NATUUR BUITEN DE EHS 

INVENTARISATIE 

EFFECTEN 

CONCLUSIE 
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S o o r t e n b e s c h e r m i n g

e n  e f f e c t b e p a l i n g  

Relevante wet- en regelgeving op het gebied van de soortenbescherming be-

treft de Flora- en faunawet en het Besluit Rode lijsten flora en fauna. Nadere 

informatie over deze wet- en regelgeving is opgenomen in bijlage 1. Het on-

derzoek is uitgevoerd op basis van bestaande gegevens en een verkennend 

veldbezoek. 

Op basis van de AMvB 2004 betreffende artikel 75 van de Flora- en faunawet, 

worden de in Nederland beschermde soorten in drie beschermingsregimes in-

gedeeld. Het gaat hierbij om algemene soorten (soorten uit tabel 1), overige 

soorten (soorten uit tabel 2) en strikt beschermde soorten (soorten uit tabel 

3). Om verwarring te voorkomen, wordt in dit rapport respectievelijk de be-

naming licht, middelzwaar en streng beschermd gehanteerd (zie bijlage 1). De 

inheemse vogelsoorten hebben een eigen afwijkend beschermingsregime; ze 

vallen zowel onder het middelzware als strenge beschermingsregime. 

Geraadpleegde databanken (samenvatting Nationale Databank Flora en Fauna 

(1), zie bijlage 2), verspreidingsatlassen, waarnemingsoverzichten, websites en 

rapporten zijn met een eigen nummer in de literatuurlijst opgenomen. Gege-

vens uit deze bronnen worden bij het bespreken van de verschillende soorten-

groepen alleen genoemd indien ze een meerwaarde voor het onderzoek heb-

ben. 

Het plangebied is half juni 2013 bezocht om een indruk te krijgen van de ter-

reinomstandigheden van het plangebied, de omgeving en de voorkomende flora 

en fauna (zie ook paragraaf 6.1). Gezien de aard van het plangebied en op ba-

sis van de indruk die van het plangebied is verkregen, de kennis over leefge-

bieden van soorten en de beschikbare gegevens, kan van de meeste soorten-

groepen met voldoende zekerheid een oordeel worden gegeven over het voor-

komen van beschermde soorten in het gebied. Alleen van de soortgroep vissen 

is een onvoldoende beeld ontstaan. 

4 . 1

V a a t p l a n t e n  

Rond de Sylsbrêge zijn de oevers deels beschoeid. Langs de oevers is een ruige 

oevervegetatie met onder meer bitterzoet, harig wilgenroosje, kleine lisdodde 

en riet aanwezig. In het water groeit gele plomp. De ruigte gaat over in grote 

brandnetel, fluitenkruid, hondsdraf en robertskruid. Nabij de brug staan twee 

grote exemplaren schietwilg. 

WET- EN REGELGEVING

BESCHERMINGSREGIME

BRONNEN 

VELDBEZOEK

INVENTARISATIE 
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De Mûzel is een brede sloot met langs de oever veel liesgras en verder gele lis, 

gele waterkers en waterzuring. In het water groeit verder gele plomp. Ook 

werden hier enkele exemplaren van de licht beschermde zwanenbloem aange-

troffen.

Het agrarische grasland is vrij extensief in gebruik. Tussen het gras staan soor-

ten als kruipende boterbloem en veldzuring. 

Rond het parkeerterrein zijn brede groenstroken aangelegd welke in hoofdzaak 

gevormd worden door berk en plataan. Er is een dichte ondergroei van onder 

meer eenstijlige meidoorn, Gelderse roos, Spaanse aak en veldiep aanwezig. 

Tussen het bosplantsoen staat verder grote brandnetel, fluitenkruid, hondsdraf 

en robertskruid. 

Tijdens het veldbezoek is voor wat betreft beschermde plantensoorten alleen 

de licht beschermde zwanenbloem aangetroffen. Op basis van de NDFF komt 

naar voren dat in de omgeving verder de licht beschermde dotterbloem is aan-

getroffen. Deze soort is tijdens het veldbezoek niet aangetroffen. Met het oog 

op de inrichting en het gebruik van het plangebied worden ook andere be-

schermde soorten niet in of direct rond het plangebied verwacht. 

Bij het vergraven van de watergangen worden exemplaren van de licht be-

schermde zwanenbloem vernield. Zwanenbloem is een oeverplant van matig 

tot zeer voedselrijke, stilstaande of zwak stromende zoete wateren. De plant 

komt voornamelijk voor in ondiepe sloten en in de oeverzone van vaarten en 

kanalen. Zwanenbloem profiteert van zeer ruw schonen en vergraven van slo-

ten waarbij de plant sterk verbrokkelt en in de vernielde oever veel kiemplek-

ken vrijkomen. 

Op basis van het veldbezoek en de geraadpleegde bronnen is een voldoende 

beeld van de soortengroep vaatplanten ontstaan. Ten behoeve van de ontwik-

kelingen kunnen enkele exemplaren van de licht beschermde zwanenbloem 

worden beschadigd en/of kan de standplaats worden vernietigd (artikel 8). In 

het geval van ruimtelijke ontwikkelingen geldt voor licht beschermde soorten 

een vrijstelling voor artikel 8 van de Flora- en faunawet. Aan deze vrijstelling 

zijn geen aanvullende eisen gesteld. In het kader van de voorgenomen activi-

teiten hoeft voor deze soort geen ontheffing te worden aangevraagd. Wel blijft 

de zorgplicht van toepassing. 

4 . 2

Z o o g d i e r e n  -  v l e e r m u i z e n  

Verblijfplaatsen van vleermuizen binnen het plangebied kunnen worden uitge-

sloten, omdat in het plangebied geen bebouwing aanwezig is en in de bomen 

geen geschikte holten aanwezig zijn. Het plangebied zal wel een onderdeel 

vormen van het foerageergebied van in de omgeving verblijvende vleermuis-

soorten, zoals gewone dwergvleermuis, laatvlieger en ruige dwergvleermuis.  

EFFECTEN 
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INVENTARISATIE 
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Daarnaast zal De Boarn en Wide Grou een vlieg- en foerageerroute vormen van 

meervleermuis. De functie van het plangebied voor meervleermuis is reeds in 

paragraaf 3.1 besproken.  Meervleermuis vliegt 10 tot 60 cm boven het water-

oppervlak. Alle vleermuissoorten zijn streng beschermd. 

Negatieve effecten op het foerageergebied van gewone dwergvleermuis, laat-

vlieger en ruige dwergvleermuis worden niet verwacht. Door barrièrevorming 

en een overmatige verlichting kan de vlieg- en foerageerroute van meervleer-

muis over De Boarn en Wide Grou worden verstoord. Om zekerheid over een 

vliegroute te verkrijgen, is een vleermuisinventarisatie nodig. In paragraaf 3.1 

is hierop reeds ingegaan. De negatieve effecten in het kader van de Natuurbe-

schermingswet 1998 zijn ook relevant in het kader van de Flora- en faunawet. 

4 . 3

Z o o g d i e r e n  -  o v e r i g e  

De ruige, grazige delen van het plangebied vormen geschikt leefgebied voor 

soorten als bosmuis, egel en huisspitsmuis. In agrarische graslanden worden 

onder meer haas en veldmuis verwacht. Het betreft hier alleen licht be-

schermde soorten. 

Op basis van de NDFF kan de middelzwaar beschermde soort steenmarter in de 

omgeving van het plangebied worden verwacht. Het plangebied heeft voor de-

ze soort geen belangrijke waarde. 

Ten behoeve van de ontwikkelingen zal de bodem worden vergraven, waardoor 

leefgebied van de voorkomende soorten verloren gaat en enkele vaste verblijf-

plaatsen worden vernietigd en verstoord. Ook kunnen enkele exemplaren wor-

den gedood. 

Op basis van het veldbezoek en de geraadpleegde bronnen is een voldoende 

beeld van de soortengroep overige zoogdieren ontstaan. In het plangebied ko-

men enkele licht beschermde soorten voor. Vaste verblijfplaatsen van deze 

soorten kunnen worden verstoord en vernietigd (artikel 11) als gevolg van de 

ontwikkelingen. Ook kunnen enkele exemplaren worden gedood (artikel 9). In 

het geval van ruimtelijke ontwikkelingen geldt voor licht beschermde soorten 

een vrijstelling voor de artikelen 9 tot en met 11. Aan deze vrijstelling zijn 

geen aanvullende eisen gesteld. In het kader van de voorgenomen activiteiten 

is een ontheffingsaanvraag voor deze soorten niet aan de orde. Wel blijft de 

zorgplicht van toepassing. 

Om invulling te geven aan de zorgplicht is het zeer wenselijk dat het plange-

bied voor aanvang van de werkzaamheden zoveel mogelijk ongeschikt voor die-

ren wordt gemaakt. Dit kan onder meer worden bewerkstelligd door de vegeta-

tie in het terrein enkele dagen voor aanvang van de werkzaamheden kort af te 
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maaien. In de tussenliggende dagen zullen diersoorten zoals (spits)muizen het 

terrein verlaten, omdat er niet voldoende dekking aanwezig is. 

4 . 4

V o g e l s  

Het plangebied is door de aanwezigheid van opgaand groen geschikt broedge-

bied voor vogels. Tijdens het veldbezoek werden in het plangebied onder meer 

boerenzwaluw, meerkoet, merel, putter, rietzanger en Turkse tortelduif waar-

genomen. Boerenzwaluw heeft een nest onder (tegen de stalenconstructie) de 

fietsbrug. 

Verblijfplaatsen van vogels die gebruik maken van een vaste verblijfplaats zijn 

niet in of direct rond het plangebied aangetroffen en worden gezien de ter-

reinomstandigheden hier ook niet verwacht. 

Het broed- en foerageergebied van een aantal vogelsoorten zal veranderen als 

gevolg van de ontwikkelingen. De nieuwe situatie is echter ook weer geschikt 

voor broedvogels. Indien de werkzaamheden tijdens het broedseizoen worden 

opgestart, kunnen nesten van broedvogels worden verstoord. 

Op basis van het veldbezoek en de geraadpleegde bronnen is een voldoende 

beeld van de soortengroep vogels ontstaan. Alle vogelsoorten (uitgezonderd 

exoten) zijn beschermd. Ontheffing voor het vernielen en verstoren van be-

woonde nesten van vogels (artikel 11) wordt in principe niet verleend. Men kan 

er in dit plangebied van uitgaan dat geen verbodsbepalingen worden overtre-

den als buiten het broedseizoen wordt gewerkt of als voor het broedseizoen 

wordt begonnen en de werkzaamheden continu voortduren. Als de werkzaam-

heden voor het broedseizoen worden gestart en continu voortduren, zullen 

broedvogels een rustiger broedplaats (op enige afstand) zoeken en niet door de 

werkzaamheden worden gestoord. De Flora- en faunawet kent geen standaard-

periode voor het broedseizoen. Van belang is of een broedgeval aanwezig is, 

ongeacht de periode. Voor de meeste vogels geldt evenwel dat het broedsei-

zoen van ongeveer 15 maart tot 15 juli loopt. 

4 . 5

A m f i b i e ë n  

De watergangen vormen geschikt leefgebied voor algemene soorten amfibieën, 

zoals bruine kikker, gewone pad, kleine watersalamander en meerkikker. 

Meerkikker is tijdens het veldbezoek ook gezien en gehoord. Het agrarische 

grasland heeft voor amfibieën slechts een zeer beperkte waarde. Voornoemde 

soorten zijn allen licht beschermd. Zwaarder beschermde soorten worden ge-

zien de terreinomstandigheden en op basis van de NDFF niet binnen het plan-

gebied verwacht. 
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Door de ontwikkelingen zal het plangebied als leefgebied voor amfibieën ver-

anderen, maar niet als zodanig verloren gaan. Bij graafwerkzaamheden zullen 

echter terreindelen worden vergraven, waardoor (overwinterings)verblijfplaat-

sen worden verstoord en/of vernietigd. Ook kunnen tijdens de werkzaamheden 

enkele exemplaren worden verwond of gedood. 

Op basis van het veldbezoek en de geraadpleegde bronnen is een voldoende 

beeld van de soortengroep amfibieën ontstaan. In het plangebied komen enke-

le licht beschermde soorten voor. Vaste verblijfplaatsen van deze soorten kun-

nen worden verstoord en vernietigd (artikel 11) als gevolg van de ontwikkelin-

gen. Ook kunnen enkele exemplaren worden verwond en gedood (artikel 9). In 

het geval van ruimtelijke ontwikkelingen geldt voor licht beschermde soorten 

een vrijstelling voor de artikelen 9 tot en met 11. Aan deze vrijstelling zijn 

geen aanvullende eisen gesteld. In het kader van de voorgenomen activiteiten 

is een ontheffingsaanvraag voor deze soorten niet aan de orde. Wel blijft de 

zorgplicht van toepassing. 

4 . 6

R e p t i e l e n

Binnen het plangebied is geen geschikt leefgebied voor reptielen aanwezig; 

daarnaast komt uit het raadplegen van de NDFF naar voren dat in de ruime 

omgeving van het plangebied geen waarnemingen van reptielen bekend zijn. Er 

worden daarom geen reptielen binnen het plangebied verwacht. 

Op basis van het veldbezoek en de geraadpleegde bronnen is een voldoende 

beeld van de soortengroep reptielen ontstaan. Als gevolg van de ontwikkelin-

gen worden geen effecten op reptielen verwacht. 

4 . 7

V i s s e n

De betreffende watergangen vormen geschikt leefgebied voor vissen. Ter 

plaatse van de ontwikkelingen zijn ook delen met een natuurlijke oevervegeta-

tie aanwezig. Uit de NDFF komt naar voren dat op korte afstand van het plan-

gebied de middelzwaar beschermde kleine modderkruiper en rivierdonderpad 

zijn aangetroffen. Het is goed mogelijk dat deze soorten ook ter plaatse van 

de beoogde ontwikkelingen voorkomen. 

Kleine modderkruiper en rivierdonderpad zijn bodemvissen die bij gevaar weg-

vluchten in de modder en onder objecten, zoals stenen en boomwortels. Bij 

(graaf)werkzaamheden kunnen dan ook exemplaren worden verwond of ge-

dood. Daarnaast hebben hei- en trilwerkzaamheden (aanbrengen damwand) 

een sterk verstorende werking op vissen. 
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Op basis van het verkennend veldbezoek en de geraadpleegde bronnen is een 

onvolledig beeld van de soortengroep vissen ontstaan. Als gevolg van de ont-

wikkelingen kunnen negatieve effecten op beschermde soorten worden ver-

wacht. Aanvullend onderzoek is nodig om de aanwezigheid van beschermde 

soorten en de gevolgen in beeld te brengen. 

4 . 8

D a g v l i n d e r s  

Bij de huidige inrichting en het gebruik is het plangebied geen hoogwaardig 

leefgebied voor ongewervelden. Het plangebied vormt geen onderdeel van het 

leefgebied van beschermde dagvlinders, libellen en overige ongewervelden. Op 

basis van de NDFF komt ook naar voren dat er ook geen waarnemingen van be-

schermde ongewervelde diersoorten uit de ruime omgeving bekend zijn. Bin-

nen het plangebied kunnen wel enkele algemene, niet beschermde soorten 

worden verwacht. Tijdens het veldbezoek zijn onder meer de libelsoorten lan-

taarntje, grote roodoogjuffer en variabele waterjuffer waargenomen. 

Op basis van het veldbezoek is een voldoende beeld van de soortengroepen 

dagvlinders, libellen en overige ongewervelden ontstaan. Als gevolg van de 

ontwikkelingen worden geen verbodsovertredingen verwacht. 

CONCLUSIE 

INVENTARISATIE 

CONCLUSIE 
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C o n c l u s i e s  e n  

c o n s e q u e n t i e s

5 . 1

B e s c h e r m d e  g e b i e d e n  

Beschermde gebieden in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 en het 

provinciaal ruimtelijk natuurbeleid (Verordening Romte Fryslân) liggen op rui-

me afstand van het plangebied en zijn hiervan gescheiden door bebouwing en 

infrastructuur. Gezien de aard van de ingrepen zijn geen directe negatieve ef-

fecten op deze gebieden te verwachten. Een uitzondering hierop vormt een 

eventuele verstoring van de vliegroute van meervleermuizen boven de Wide 

Grou en De Boarn. Meervleermuis is een soort die is gespecialiseerd in het foe-

rageren boven grote open wateren, zoals het Sneekermeer. Er is onder meer in 

de zomerperiode in Grou een grote kolonie aanwezig. Meervleermuis vliegt 10 

tot 60 cm boven het wateroppervlak. De in paragraaf 3.1 uitgewerkte aspecten 

doorvliegopening en verlichting dienen in acht genomen te worden om nega-

tieve effecten te voorkomen. Het is verstandig de ruimtelijk relevante aspec-

ten in het bestemmingsplan te waarborgen. Gezien de plannen is het onwaar-

schijnlijk dat een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 

zal worden afgegeven indien negatieve effecten niet worden voorkomen. 

5 . 2

B e s c h e r m d e  s o o r t e n  

Uit het onderzoek komt naar voren dat binnen het plangebied beschermde 

soorten te verwachten zijn. In het kader van de Flora- en faunawet zijn de na-

volgende aspecten van belang. 

Met betrekking tot de soortgroep vissen is een onvoldoende beeld ontstaan. In 

de omgeving van het plangebied is de aanwezigheid van de op basis van de Flo-

ra- en faunawet middelzwaar beschermde kleine modderkruiper en rivierdon-

derpad bekend. Aanvullend onderzoek is nodig om te bepalen of een verbods-

overtreding zal plaatsvinden. Indien vast komt te staan dat er een verbods-

overtreding zal plaatsvinden, zal onderzocht moeten worden of er gewerkt kan 

worden volgens een vastgestelde gedragscode of dat er een ontheffing moet 

worden aangevraagd. Aangezien het om middelzwaar beschermde soorten gaat 

en de aantasting van het leefgebied beperkt is, ligt het in de verwachting dat 

een ontheffing verkregen kan worden. 

VISSEN 
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De Wide Grou en De Boarn vormen naar verwachting een vliegroute van meer-

vleermuis. Meervleermuis is op basis van de Flora- en faunawet streng be-

schermd. In het kader van de Flora- en faunawet spelen dezelfde aspecten als 

bij de Natuurbeschermingswet 1998 (zie paragraaf 5.1). 

Verspreid over het plangebied kunnen vogels tot broeden komen. Alle inheem-

se vogelsoorten zijn op basis van de Flora- en faunawet streng beschermd. 

Voor het verstoren en vernietigen van in gebruik zijnde nesten, kan in eerste 

instantie geen ontheffing worden verkregen. Bij de planning en uitvoering van 

de inrichtingswerkzaamheden dient daarom voldoende rekening te worden ge-

houden met het broedseizoen van vogels om zo een verbodsovertreding van de 

Flora- en faunawet te voorkomen. 

Voor de aanwezige licht beschermde soorten in de soortgroepen vaatplanten, 

zoogdieren en amfibieën geldt een vrijstelling van de verboden in het geval 

van ruimtelijke ontwikkelingen. Aan deze vrijstelling zijn geen aanvullende ei-

sen gesteld. Wel blijft de zorgplicht van toepassing. 

5 . 3

U i t v o e r b a a r h e i d  

Uit het onderzoek naar effecten op beschermde natuurwaarden blijkt dat de 

aanwezige natuurwaarden onder voorwaarden geen belemmeringen vormen 

voor de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan. Deze conclusie geldt voor 

de beschermde soorten en de noodzaak van ontheffingen. 

De gemeenteraad kan na overweging van de gegeven argumenten ten aanzien 

van Natura 2000-gebieden het bestemmingsplan vaststellen. 

MEERVLEERMUIS 

BROEDVOGELS 

LICHT BESCHERMDE 

SOORTEN 



025.00.08.10.00 - Advies Natuurwaarden Sylsbrêge en noordelijke randweg Jirnsum -
19 juni 2013 25

B r o n n e n

6 . 1

V e l d b e z o e k  

Het plangebied en omgeving is op 17 juni 2013 door de heer ing. D.J. Venema 

bezocht om een indruk te krijgen van het terrein en het voorkomen van plan-

ten- en diersoorten. Tijdens het bezoek zijn plantensoorten genoteerd, maar 

zijn verder geen volledige vegetatieopnamen gemaakt. Het was een hal be-

wolkte dag met een maximumtemperatuur van 20 °C en een matige wind. 

6 . 2

G e g e v e n s  

1. Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). De NDFF is de meeste com-

plete natuurdatabank van Nederland. De NDFF geeft informatie over 

waarnemingen van beschermde en zeldzame planten en dieren en bevat 

uitsluitend gevalideerde gegevens: de Gegevensautoriteit Natuur heeft 

vastgesteld dat ze kloppen. 

Informatie is te vinden op www.natuurloket.nl. Een samenvatting van 

waargenomen soorten is te vinden in de bijlagen. 

6 . 3
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B i j l a g e  1 .  W e t -  e n  r e g e l g e v i n g  n a t u u r w a a r d e n  

Relevante wet- en regelgeving met betrekking tot soortenbescherming betreft 

de Flora- en faunawet en het Besluit Rode lijsten flora en fauna. Relevante 

wet- en regelgeving met betrekking tot gebiedsbescherming betreft de Na-

tuurbeschermingswet 1998 en het beschermingsregime van de Ecologische 

Hoofdstructuur. In het navolgende wordt een toelichting op deze wet- en re-

gelgeving gegeven. 

F l o r a -  e n  f a u n a w e t  

Op 1 april 2002 is de Flora- en faunawet in werking getreden. Het soortenbe-

leid uit de Vogelrichtlijn van 1979 en de Habitatrichtlijn van 1992 van de Euro-

pese Unie is hiermee in de nationale wetgeving verwerkt. 

Achter de Flora- en faunawet staat het idee van de zorgplicht voor in het wild 

levende dieren en planten (zowel beschermde als onbeschermde) en hun leef-

omgeving. Die zorgplicht houdt in ieder geval in dat iedereen die weet of rede-

lijkerwijs kan vermoeden dat zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen heeft 

voor flora of fauna, verplicht is dergelijk handelen achterwege te laten. Die-

gene moet alle maatregelen nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden 

verwacht om die nadelige gevolgen te voorkomen, zoveel mogelijk te beperken 

of ongedaan te maken (artikel 2). 

Volgens de Flora- en faunawet is het verboden om beschermde planten te ver-

wijderen of te beschadigen (artikel 8), beschermde dieren te doden, te ver-

wonden, te vangen (artikel 9) of opzettelijk te verontrusten (artikel 10) en 

voortplantings- of vaste rust- en verblijfplaatsen te beschadigen (artikel 11). 

Ook het rapen of beschadigen van eieren van beschermde dieren is verboden 

(artikel 12). Tevens moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat 

enkele van deze verboden indirect worden overtreden door aantasting van bij-

voorbeeld het foerageergebied en migratieroutes. 

Beschermd zijn de inheemse zoogdieren (met uitzondering van huismuis, brui-

ne rat en zwarte rat), alle inheemse vogels, amfibieën en reptielen, sommige 

planten, vissen, vlinders, libellen, kevers en mieren en rivierkreeft, wijngaard-

slak en Bataafse stroommossel. 

Op 23 februari 2005 is de AMvB 2004 betreffende artikel 75 van de Flora- en 

faunawet in werking getreden. Deze AMvB deelt de in Nederland beschermde 

soorten in drie beschermingsregimes in. In de ‘Lijst van alle soorten beschermd 

onder de Flora- en faunawet’ worden de soorten ingedeeld in drie tabellen. 

Het gaat hierbij om algemene soorten (soorten uit tabel 1), overige soorten 

(soorten uit tabel 2) en strikt beschermde soorten (soorten uit tabel 3). Om 

verwarring te voorkomen, wordt in dit rapport respectievelijk de benaming 

licht, middelzwaar en streng beschermd gehanteerd. 
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Licht beschermde soorten (algemene soorten) zijn in Nederland zo algemeen 

voorkomend dat wordt aangenomen dat ruimtelijke ontwikkelingen de gunstige 

staat van instandhouding van deze soorten niet negatief beïnvloeden. Voor de-

ze soorten geldt een vrijstelling voor de artikelen 8 tot en met 12 van de Flora- 

en faunawet. Aan deze vrijstelling zijn geen aanvullende eisen gesteld. De 

verboden, bedoeld in artikel 9 tot en met 11 van de wet, gelden in het geheel 

niet ten aanzien van mol, bosmuis en veldmuis. Daarnaast gelden ze niet ten 

aanzien van huisspitsmuis voorzover dit dier zich in of op gebouwen of daarbij 

behorende erven of roerende zaken bevindt. 

Voor middelzwaar beschermde soorten (overige soorten) en vogels geldt een 

vrijstelling in het kader van de Flora- en faunawet, mits wordt gewerkt volgens 

een door het Ministerie van Economische Zaken goedgekeurde gedragscode (zie 

hierna). Deze gedragscode moet door de sector of de ondernemer zelf worden 

opgesteld en ingediend voor goedkeuring. Zolang geen gedragscode is opge-

steld, moet voor verstoring van de soorten ontheffing worden aangevraagd. 

Toetsingscriteria voor het verlenen van een ontheffing bij middelzwaar be-

schermde soorten zijn: 

- De activiteit mag er niet voor zorgen dat afbreuk wordt gedaan aan de 

gunstige staat van instandhouding van de soort. 

- De activiteit moet een redelijk doel dienen. 

Ontheffing voor streng beschermde soorten en vogels wordt alleen verleend 

onder strikte voorwaarden. De algemene beleidslijn hierbij is dat de ingrepen 

zodanig worden gemitigeerd dat er geen effecten zijn te verwachten op het 

goede voortbestaan van de soort op de locatie van de ingreep. Toetsingscrite-

ria voor het verlenen van een ontheffing zijn: 

- Er mag geen andere bevredigende oplossing voor de geplande activiteit 

zijn. 

- De activiteit mag er niet voor zorgen dat afbreuk wordt gedaan aan de 

gunstige staat van instandhouding van de soort. 

- Er moet een in of bij de wet genoemd belang zijn. 

- Er wordt zorgvuldig gehandeld. 

- Er vindt geen benutting of economisch gewin plaats. 

Ten behoeve van een ontheffingsaanvraag artikel 75 Flora- en faunawet dient 

een activiteitenplan te worden opgesteld. In het activiteitenplan worden het 

doel van de aanvraag en een uitgebreide onderbouwing van de activiteit be-

schreven. Het vormt de basis van de beoordeling door de Dienst Regelingen van 

het Ministerie van Economische Zaken. 

Wanneer door middel van het nemen van mitigerende maatregelen een ver-

bodsovertreding wordt voorkomen, kan het eveneens goed zijn om een activi-

teitenplan op te stellen om het ‘zorgvuldig werken’ vast te leggen. Dit activi-

teitenplan kan via de aanvraagprocedure voor een ontheffing artikel 75 Flora- 

en faunawet ter beoordeling aan de Dienst Regelingen worden voorgelegd. 

Hierbij wordt dan ingezet op een goedkeuring van de maatregelen, maar een 
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afwijzing van de ontheffingsaanvraag. Door uitvoering van de maatregelen die 

in het activiteitenplan zijn beschreven, wordt een overtreding van de Flora- en 

faunawet namelijk voorkomen en is een ontheffing niet nodig. 

Een gedragscode is een document waarin wordt aangegeven hoe bij het uitvoe-

ren van activiteiten of werkzaamheden schade aan beschermde planten en die-

ren wordt voorkomen of tot een minimum wordt beperkt. Ook wordt in de ge-

dragscode aangegeven hoe in de praktijk zorgvuldig wordt gehandeld. 

Om te voldoen aan de onderzoeksverplichting naar andere eventueel belem-

merende regelgeving zoals gesteld in artikel 3.1.6 Bro, is het voldoende dat 

een ecoloog vaststelt dat er geen ontheffingen volgens artikel 75 Flora- en 

faunawet nodig zijn of dat deze kunnen worden verkregen (ABRvS 23 augustus 

2006). Dit oordeel is geldig wanneer het is gebaseerd op goed onderzoek en ju-

ridisch navolgbaar is gedocumenteerd, zoals in voorliggende rapportage is ge-

beurd. De begrippen ‘ecoloog’, ‘goed onderzoek’ en ‘rapportage’ zijn beschre-

ven in de ‘Handreiking Flora- en faunawet, 31 oktober 2008’ van de Dienst 

Landelijk Gebied. 

B e s l u i t  R o d e  l i j s t e n  f l o r a  e n  f a u n a  

De Rode lijsten zijn officieel door de minister van Landbouw, Natuur en Voed-

selkwaliteit vastgesteld (Besluit Rode lijsten flora en fauna, november 2004, 

gedeeltelijk herzien en aangevuld per september 2009) op grond van de artike-

len 1 en 3 van het Verdrag inzake het behoud van wilde dieren en planten en 

hun natuurlijk leefmilieu in Europa van 19 september 1979 (Verdrag van Bern). 

Voor het Ministerie van Economische Zaken zijn de rode lijsten mede richting-

gevend voor het te voeren natuurbeleid. Veel rode lijstsoorten (vooral planten) 

worden niet door de Flora- en faunawet beschermd en hebben daardoor geen 

(duidelijke) juridische status.  

De rode lijsten zijn samengesteld aan de hand van twee criteria, te weten de 

trend en de zeldzaamheid. De rode lijstsoorten worden ingedeeld in de vol-

gende categorieën, met de daarbij behorende trend en zeldzaamheid: 

- UW uitgestorven op wereldschaal: maximaal afgenomen en nu afwezig 

op wereldschaal. 

- UWW in het wild uitgestorven op wereldschaal: maximaal afgenomen en 

nu in het wild afwezig op wereldschaal, maar in Nederland nog wel in 

gevangenschap gehouden of gekweekt. 

- VN verdwenen uit Nederland: maximaal afgenomen en nu afwezig in 

Nederland. 

- VNW in het wild verdwenen uit Nederland: maximaal afgenomen en nu 

in het wild afwezig in Nederland, maar in Nederland nog wel in gevan-

genschap gehouden of gekweekt. 

- EB ernstig bedreigd: zeer sterk afgenomen en nu zeer zeldzaam. 

- BE bedreigd: sterk afgenomen en nu zeldzaam tot zeer zeldzaam, of 

zeer sterk afgenomen en nu zeldzaam. 
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- KW kwetsbaar: matig afgenomen en nu vrij tot zeer zeldzaam, of sterk 

tot zeer sterk afgenomen en nu vrij zeldzaam. 

- GE gevoelig: stabiel of toegenomen, maar zeer zeldzaam, of sterk tot 

zeer sterk afgenomen, maar nog algemeen. 

N a t u u r b e s c h e r m i n g s w e t  1 9 9 8  

De Natuurbeschermingswet uit 1967 voldeed niet meer aan de eisen die inter-

nationale verdragen en Europese verordeningen aan natuurbescherming stel-

len. Daarom is op 1 oktober 2005 de Natuurbeschermingswet 1998 van kracht 

geworden, die de gebiedsbescherming van nationaal begrensde natuurgebieden 

bundelt. Daarmee zijn de bepalingen vanuit de Europese Vogelrichtlijn en Ha-

bitatrichtlijn in de Natuurbeschermingswet 1998 verwerkt. 

De volgende gebieden worden aangewezen en beschermd op grond van de Na-

tuurbeschermingswet 1998: 

- Natura 2000-gebieden (Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden). 

- Staatsnatuurmonumenten en beschermde natuurmonumenten. 

- Wetlands.

Verder is deze wet de basis voor het nationale Natuurbeleidsplan (structuurvi-

sie) waarin de Ecologische Hoofdstructuur is geregeld. 

Voor activiteiten of projecten die schadelijk zijn voor de beschermde natuur 

geldt een vergunningplicht. Hierdoor is in Nederland een zorgvuldige afweging 

gegarandeerd bij projecten die gevolgen kunnen hebben voor natuurgebieden. 

Meestal verlenen Gedeputeerde Staten van de provincies de vergunningen, 

maar bij landsbelangoverschrijdende gebieden doet de minister van Economi-

sche Zaken dit. 

Bij projecten, plannen en activiteiten in of in de omgeving van een beschermd 

gebied moet in een vooroverleg tussen het bevoegd gezag en de initiatiefne-

mer (samen met zijn ecologisch adviseur), worden ingeschat of de voorgestane 

ontwikkeling een significant negatief effect op dit gebied tot gevolg kan heb-

ben. In deze oriëntatiefase vindt een globale toetsing plaats, de zogenaamde 

voortoets, waardoor een indicatie van de mogelijke negatieve gevolgen wordt 

verkregen. Op deze manier kan worden bepaald hoe de verdere procedure 

dient te worden doorlopen en of vergunningverlening aan de orde is. Het be-

vordert de voortgang van het proces wanneer de initiatiefnemer een aantal 

globale onderzoeksgegevens voor dit vooroverleg aanlevert. In voorliggend 

rapport heeft de ecoloog die gegevens beschreven.  

In tegenstelling tot de beoordeling in het kader van de Flora- en faunawet, die 

door de ecoloog wordt gegeven, is voor de Natuurbeschermingswet 1998 het 

oordeel van het bevoegd gezag nodig (zie ook Vergunning). Teneinde te vol-

doen aan artikel 3.1.6 Bro moet het oordeel van het bevoegd gezag deel uit-

maken van de besluitvorming in de planologische procedure, tenzij het objec-
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tief overduidelijk is dat beschermde gebieden niet kunnen worden geschaad 

door de getoetste ontwikkeling. 

Wanneer er geen wetenschappelijke zekerheid bestaat dat er geen significant 

negatief effect is, moet een passende beoordeling worden uitgevoerd. Indien 

er mogelijk wel een negatief effect is, maar dit zeker niet significant is, moet 

een verslechterings- en verstoringstoets worden gedaan. Voor beide toetsen 

moet de initiatiefnemer de gegevens aanleveren in de vorm van een natuurbe-

schermingswetrapport. Het bevoegd gezag toetst deze rapportage op verzoek 

van de initiatiefnemer. In beginsel verleent het bevoegd gezag alleen een ver-

gunning als zekerheid is verkregen dat de activiteit de natuurlijke kenmerken 

van het gebied niet aantast. Indien een gebied alleen of mede op grond van 

een eerdere aanwijzing als natuurmonument is aangewezen, geldt voor dat 

zelfstandige gebied of voor die specifieke aanwijzingscriteria een lichter afwe-

gingskader met een zekere bestuurlijke vrijheid. 

Wanneer het bevoegd gezag een passende beoordeling nodig acht, moet reke-

ning worden gehouden met de ADC-criteria. Het project moet dan achtereen-

volgens worden beoordeeld op: mogelijke (A) alternatieven, (D) dwingende re-

den van groot openbaar belang en verplichte (C) compensatie. Veel projecten 

zullen niet aan deze criteria voldoen. Het kan daarom gunstig zijn om bij twij-

fel over effecten een uitgebreider vooronderzoek te doen in de vorm van een 

natuurbeschermingswetonderzoek. Een interactief proces tussen de onderzoe-

kers, de initiatiefnemer en zijn ontwerpers, biedt daarnaast de mogelijkheid 

om het plan zo bij te stellen dat significant negatieve effecten worden voor-

komen.

De omvang van de effecten wordt getoetst aan de instandhoudingsdoelstellin-

gen van het betreffende beschermd gebied. Deze doelstellingen zijn of worden 

opgenomen in de aanwijzingsbesluiten en de beheerplannen. In het aanwij-

zingsbesluit van een Natura 2000-gebied staat vanwege welke soorten en habi-

tatten en om welke reden het gebied is aangewezen. De instandhoudingsdoel-

stellingen van een gebied mogen niet worden geschaad. 

Ten tijde van het schrijven van dit rapport zijn nog niet alle aanwijzingsbeslui-

ten voor de 162 Natura 2000-gebieden klaar. De laatste stand van zaken met 

betrekking tot de (definitieve) aanwijzingsbesluiten is te vinden op de inter-

netsite van het Ministerie van EZ (gebiedendatabase). Zolang definitieve aan-

wijzing nog niet heeft plaatsgevonden, wordt getoetst aan de bestaande ge-

biedsdocumenten of de conceptaanwijzingsbesluiten. 

Voor alle Natura 2000-gebieden moeten beheerplannen worden opgesteld. In 

een beheerplan wordt vastgelegd hoe en wanneer de doelen voor een gebied 

worden gehaald (instandhoudingsdoelstellingen). Activiteiten in en rondom Na-

tura 2000-gebieden (landbouw, recreatie, waterbeheer) die negatieve effecten 

op de natuur(doelen) hebben, kunnen ook in het beheerplan worden geregeld, 

waarmee een integrale aanpak wordt bewerkstelligd. Een beheerplan moet 
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binnen drie jaar na aanwijzing als Natura 2000-gebied worden vastgesteld. 

Sinds 1 september 2009 zijn voor ruim 80 van de 168 gebieden conceptbeheer-

plannen beschikbaar. 

E c o l o g i s c h e  H o o f d s t r u c t u u r  

De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is een samenhangende structuur van ge-

bieden met een speciale natuurkwaliteit (doelen). De EHS moet biodiversiteit 

en duurzame natuurkwaliteit in Nederland waarborgen. De EHS is een beleids-

concept dat zijn wortels heeft in het Nationaal Natuurbeleidsplan van 1990. In 

de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) staan de plannen van de 

rijksoverheid met betrekking tot de EHS. Provincies zijn verantwoordelijk voor 

de realisering van de EHS. In de Provinciale Structuurvisie en Provinciale Ruim-

telijke Verordening is dit als beleidsdoel opgenomen. 

De EHS bestaat uit: 

- bestaande natuurgebieden; 

- toekomstige natuurgebieden; 

- beheergebieden. 

Voor de EHS geldt het beschermings- en compensatieregime uit de Nota Ruim-

te, zoals uitgewerkt in de Spelregels EHS (Beleidskader voor compensatiebe-

ginsel, EHS-saldobenadering en herbegrenzen EHS). In het geval van een ruim-

telijke procedure worden ingrepen bij EHS-gebieden door het bevoegd gezag, 

het college van Gedeputeerde Staten van de provincie, getoetst. Wezenlijke 

kenmerken en waarden van de EHS mogen niet worden aangetast. Aantasting 

wordt alleen verdedigbaar geacht als aantoonbaar is dat het project van groot 

openbaar belang is en er geen redelijk alternatief bestaat. Hier geldt het zo-

genaamde ‘nee, tenzij’-principe. De aantasting moet zoveel mogelijk worden 

gemitigeerd. Restschade moet worden gecompenseerd. 

In tegenstelling tot de beoordeling in het kader van de Flora- en faunawet, die 

door een ecoloog wordt gegeven, is in het geval van effecten op de EHS het 

oordeel van het bevoegd gezag nodig. Dit komt overeen met de Natuurbe-

schermingswet 1998. Het college van Gedeputeerde Staten van de betreffende 

provincie is gewoonlijk het bevoegd gezag. In voorliggend rapport levert de 

ecoloog wel de argumenten voor dat besluit. Teneinde te voldoen aan artikel 

3.1.6 Bro moet het oordeel van het bevoegd gezag deel uitmaken van de be-

sluitvorming in de planologische procedure, tenzij het objectief overduidelijk 

is dat beschermde gebieden niet kunnen worden geschaad door de getoetste 

ontwikkeling.
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B i j l a g e  2 .  S a m e n v a t t i n g  N a t i o n a l e  D a t a b a s e  F l o r a  e n  F a u n a  

Nationale Database Flora en Fauna uitvoerportaal 

geraadpleegd op: 17-6-2012 

zoekcriteria: vanaf 01-01-2000 

km-hokken 181-565, 181-566, 181-567, 182-565, 182-566, 

182-567, 183-565, 183-566 en 183-567 

beschermde soorten Ffw 

alleen volledig binnen zoekgebied 

resultaat: 464 records 

soort soortgroep bescherming 

Meerkikker amfibie licht 

Zwanenbloem vaatplant licht 

Gewone dotterbloem vaatplant licht 

Egel zoogdier licht 

Tweekleurige vleermuis zoogdier licht 

Huisspitsmuis zoogdier licht 

Haas zoogdier licht 

Veldmuis zoogdier licht 

Bosmuis zoogdier licht 

Ree zoogdier licht 

Mol zoogdier licht 

Bunzing zoogdier licht 

Kleine modderkruiper vis middelzwaar 

Rivierdonderpad vis middelzwaar 

Steenmarter zoogdier middelzwaar 

Aalscholver vogel streng 

Grote Zaagbek vogel streng 

Zwarte Kraai vogel streng 

Boomvalk vogel streng 

Kolgans vogel streng 

Knobbelzwaan vogel streng 

Putter vogel streng 

Grote Zilverreiger vogel streng 

Kramsvogel vogel streng 

Ijsvogel vogel streng 

Smient vogel streng 

Roodborst vogel streng 

Visdief vogel streng 

Winterkoning vogel streng 

Slechtvalk vogel streng 

Kievit vogel streng 

Bergeend vogel streng 

Blauwe Kiekendief vogel streng 

Rietzanger vogel streng 

Tjiftjaf vogel streng 

Fazant vogel streng 



Buizerd vogel streng 

Spotvogel vogel streng 

Gaai vogel streng 

Bruine Kiekendief vogel streng 

Meerkoet vogel streng 

Ekster vogel streng 

Zilvermeeuw vogel streng 

Ooievaar vogel streng 

Koolmees vogel streng 

Wilde Eend vogel streng 

Witte Kwikstaart vogel streng 

Krakeend vogel streng 

Grauwe Gans vogel streng 

Torenvalk vogel streng 

Grauwe Vliegenvanger vogel streng 

Gierzwaluw vogel streng 

Zwartkop vogel streng 

Houtduif vogel streng 

Waterhoen vogel streng 

Kwartel vogel streng 

Merel vogel streng 

Boerenzwaluw vogel streng 

Grutto vogel streng 

Scholekster vogel streng 

Spreeuw vogel streng 

Blauwe Reiger vogel streng 

Tuinfluiter vogel streng 

Kuifeend vogel streng 

Kauw vogel streng 

Brandgans vogel streng 

Koperwiek vogel streng 

Grote Bonte Specht vogel streng 

Tafeleend vogel streng 

Witgat vogel streng 

Staartmees vogel streng 

Dodaars vogel streng 

Rietgors vogel streng 

Fuut vogel streng 

Stormmeeuw vogel streng 

Boomkruiper vogel streng 

Roek vogel streng 

Vink vogel streng 

Huismus vogel streng 

Havik vogel streng 

Ringmus vogel streng 
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Verleende omgevingsvergunning voor het verplaatsen van twee woonarken aan de Leppedyk te 
Jirnsum.  
 
Van 18 februari 2016 tot en met 31 maart 2016 ligt de verleende omgevingsvergunning ex 
artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder a, onder 3° van de Wabo voor het verplaatsen van 
twee woonarken aan de Leppedyk te Jirnsum met bijbehorende stukken ter inzage. 
 
Plangebied  
Het plangebied heeft betrekking op de percelen Leppedyk 1001 en 1003 te Jirnsum, kadastraal 
bekend gemeente Grou, Sectie H, nummers 64, 65 en 401. 
 
Ontwikkeling  
De gemeente Leeuwarden wil in samenwerking met de provincie Fryslân in het kader van het Friese 
Merenproject de bestaande brug (de ‘Sylsbrêge’) in de Grousterdyk in Jirnsum vervangen voor een 
brug met een doorvaarthoogte van 2,5 meter en een doorvaartbreedte van 7 tot (maximaal) 10 
meter. Door de bredere doorvaart van de Sylsbrêge ontstaat een knelpunt bij twee woonarken 
direct ten zuiden van de brug. De gemeente en eigenaren hebben daarom een plan gemaakt om de 
bestaande woonarken iets te verplaatsen, zodat zij geen barrière meer vormen en er een veiligere 
doorvaart ontstaat. Dit plan voorziet in het verplaatsen van twee woonarken.   
 
Inzage  
De omgevingsvergunning met bijbehorende stukken kunt u inzien: 
 in het Stadskantoor, Oldehoofsterkerkhof 2, Leeuwarden (op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur 

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

o www.ruimtelijkeplannen.nl/web-
roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0080.13002OGV01-VG01 

o www.leeuwarden.nl/ruimtelijke-plannen 
 
Beroep  
Bent u het niet eens met deze verleende omgevingsvergunning? Dan kunt u beroep instellen bij de 
Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. U kunt alleen 
beroep instellen: 
 Van 19 februari 2016 tot en met 31 maart 2016 
 als u belanghebbende bent en aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest tijdig 

zienswijzen bij het college in te dienen 
 
Voorlopige voorziening 
Hebt u beroep ingesteld, dan kunt u tijdens de beroepstermijn een verzoek om voorlopige 
voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Postbus 150, 
9700 AD Groningen. Dit kan alleen in spoedeisende zaken.  
Het besluit treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Als binnen de beroepstermijn 
een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op 
dat verzoek is beslist. 
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