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Gegevens bevoegd gezag

Referentienummer Datum ontvangst

Formulierversie
2015.03 Aanvraaggegevens

Let op: vul het formulier alstublieft volledig in.

Aanvraagnummer 1890393

Aanvraagnaam Verbouw/uitbreiding Vakgarage v/d Zweep

Uw referentiecode 13.020

Ingediend op -

Soort procedure Reguliere procedure

Projectomschrijving De bestaande werkplaats wordt naar achteren uitgebreid en
de showroom aan de voorzijde krijgt een nieuwe entree met
wachtruimte. Daarnaast krijgt het complex een facelift.

Gefaseerd Nee

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Overig bouwwerk bouwen

• Bouwen

Bijlagen

Kosten

Nawoord en ondertekening
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Formulierversie
2015.03 Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer 01070923

Vestigingsnummer 000004689860

Statutaire naam Vakgarage Van der Zweep

Handelsnaam Vakgarage Van der Zweep

2 Contactpersoon

Geslacht Man
Vrouw

Voorletters W.G.

Voorvoegsels van der

Achternaam Zweep

Functie vennoot

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode 9005XS

Huisnummer 2

Huisletter -

Huisnummertoevoeging a

Straatnaam Wartensterdyk

Woonplaats Wergea

4 Correspondentieadres

Adres Wartensterdyk 2-a

9005XS Wergea

5 Contactgegevens

Telefoonnummer 0582552153

Faxnummer 0582551866

E-mailadres info@vakgarage-zweep.nl
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Formulierversie
2015.03 Gemachtigde bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer 57694079

Vestigingsnummer 000027109518

Statutaire naam Bètha architecten bna

Handelsnaam Bètha architecten bna

2 Contactpersoon

Geslacht Man
Vrouw

Voorletters G

Voorvoegsels de

Achternaam Bruin

Functie architect

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode 9254DN

Huisnummer 2

Huisletter -

Huisnummertoevoeging -

Straatnaam Pollesingel

Woonplaats Hurdegaryp

4 Correspondentieadres

Adres Pollesingel 2

9254DN Hurdegaryp

5 Contactgegevens

Telefoonnummer 0511843744

Faxnummer -

E-mailadres gdebruin@betha.nl
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Formulierversie
2015.03 Locatie

1 Adres

Postcode 9005XS

Huisnummer 2

Huisletter -

Huisnummertoevoeging a

Straatnaam Wartensterdyk

Plaatsnaam Wergea

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

Ja
Nee

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
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Formulierversie
2015.03 Bouwen

Overig bouwwerk bouwen
1 Type bouwwerk

Wat gaat u bouwen?  
 
 

2 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van
toepassing?

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

Eventuele toelichting  
 
 

Hebt u voor deze
bouwwerkzaamheden al eerder
een vergunning aangevraagd?

Ja
Nee

3 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen? Op het terrein
Aan of op het hoofdgebouw
Aan of op een bijgebouw of ander bouwwerk > Vul
hieronder de naam van het bijgebouw of bouwwerk in.

Naam van het bijgebouw of
bouwwerk

 
 
 

4 Bruto vloeroppervlakte bouwwerk

Verandert de bruto
vloeroppervlakte van het bouwwerk
door de bouwwerkzaamheden?

Ja > Beantwoord de volgende twee vragen over de bruto
vloeroppervlakte van het bouwwerk.
Nee

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

 
 
 

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

 
 
 

5 Bruto inhoud bouwwerk

Verandert de bruto inhoud
van het bouwwerk door de
bouwwerkzaamheden?

Ja > Beantwoord de volgende twee vragen over de bruto
inhoud van het bouwwerk.
Nee
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Wat is de bruto inhoud van het
bouwwerk in m3 voor uitvoering
van de bouwwerkzaamheden?

 
 
 

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

 
 
 

6 Oppervlakte bebouwd terrein

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

Ja > Beantwoord de volgende twee vragen over de
bebouwde oppervlakte van het terrein.
Nee

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

 
 
 

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

 
 
 

> Een bouwwerk kan
seizoensgebonden en/
of tijdelijk zijn. Denk aan
bijvoorbeeld een tijdelijke
bouwkeet of een strandtent
die voor drie jaar achter
elkaar in april wordt
opgebouwd en in oktober
weer afgebroken.

7 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een
seizoensgebonden bouwwerk?

Ja > Beantwoord de volgende twee vragen over de periode
waarin het bouwwerk aanwezig is.
Nee

Het bouwwerk is aanwezig van Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December

Het bouwwerk is aanwezig tot Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December

Gaat het om een tijdelijk
bouwwerk?

Ja > Vul hieronder eerst in hoeveel hele jaren het bouwwerk
op de locatie blijft bestaan en vervolgens het aantal maanden
(bijvoorbeeld: 0 jaren en 6 maanden of 1 jaar en 3 maanden).
Nee

Hoeveel hele jaren blijft het
bouwwerk op de locatie bestaan?
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Hoeveel maanden?  
 
 

8 Gebruik

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

Wonen
Overige gebruiksfuncties > Vul hieronder in waar u het
bouwwerk en/of terrein momenteel voor gebruikt.

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

 
 
 

Waar gaat u het bouwwerk voor
gebruiken?

Wonen > Beantwoord de volgende twee vragen over de
gebruiks- en vloeroppervlakte.
Overige gebruiksfuncties > Vul hieronder in waar u het
bouwwerk voor gaat gebruiken.

Wat wordt de gebruiksoppervlakte
van de woning in m2 na uitvoering
van de bouwwerkzaamheden?

 
 
 

Wat wordt de vloeroppervlakte
van het verblijfsgebied van de
woning in m2 na uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

 
 
 

Geef aan waar u het bouwwerk
voor gaat gebruiken.

 
 
 

> Vul deze tabel in als het
bouwwerk één of meer van
de overige gebruiksfuncties
krijgt.

9 Gebruiksfuncties

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

Gebruiksfunctie Aantal personen Gebruiksoppervlakte
(m2)

Verblijfsoppervlakte
(m2)

Bijeenkomst

Cel

Gezondheidszorg

Industrie

Kantoor

Logies

Onderwijs

Sport

Winkel

Overige
gebruiksfuncties

10 Uiterlijk bouwwerk/welstand

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

Gevels

- Plint gebouw

- Gevelbekleding

- Borstweringen

- Voegwerk

Kozijnen

- Ramen

- Deuren

- Luiken

Balkonhekken

Dakgoten en boeidelen

Dakbedekking

Vul hier overige onderdelen en
bijbehorende materialen en kleuren
in.

 
 
 

11 Mondeling toelichten

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

Ja
Nee
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Formulierversie
2015.03 Toelichting Bouwen

1 Type bouwwerk

Wat gaat u bouwen?
- Geef aan wat u gaat bouwen. U kunt meerdere bouwwerken invullen. Voorbeeld: nieuwe woning, schuur.

2 De bouwwerkzaamheden
Wat is er op het bouwwerk van toepassing?
- Geef aan of u een bouwwerk nieuw gaat plaatsen, geheel gaat vervangen of gedeeltelijk gaat vervangen.

Eventuele toelichting
- Geef eventueel een toelichting op uw werkzaamheden.

3 Plaats van het bouwwerk
Waar gaat u bouwen?
- Kies voor terrein als u een losstaand bouwwerk plaatst. Kies voor hoofdgebouw als u bouwt op of aan het belangrijkste
gebouw op een perceel. Een hoofdgebouw is bijvoorbeeld een woning. Een bijgebouw is in functie, manier waarop het is
gebouwd of formaat ondergeschikt aan het hoofdgebouw. Een bijgebouw is bijvoorbeeld een schuur, garage of tuinhuisje.
Onder een ander bouwwerk vallen bouwwerken anders dan een aanbouw, uitbouw, bijgebouw of overkapping. Dit is
bijvoorbeeld een plantenkas, hondenhok, volière of speelhuisje.

4 Bruto vloeroppervlakte bouwwerk
Verandert de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden?
- Kies bij nieuw te bouwen bouwwerken ook voor Ja.

Wat is de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk in m2 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden?
- Voor nieuw te bouwen bouwwerken is de bruto vloeroppervlakte 0 m2 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden.

5 Bruto inhoud bouwwerk
Verandert de bruto inhoud van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden?
- Kies bij nieuw te bouwen bouwwerken ook voor Ja.

Wat is de bruto inhoud van het bouwwerk in m3 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden?
- Voor nieuw te bouwen bouwwerken is de bruto inhoud 0 m3 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden.

6 Oppervlakte bebouwd terrein
Wat is de bebouwde oppervlakte van het terrein in m2 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden?
- Voor onbebouwd terrein is de bebouwde oppervlakte 0 m2 voor uitvoering van de werkzaamheden.

7 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken
Gaat het om een seizoensgebonden bouwwerk?
- Vul hieronder in gedurende welke periode het bouwwerk aanwezig is.

Gaat het om een tijdelijk bouwwerk?
- Vul hieronder in hoelang het bouwwerk op de locatie blijft bestaan.

8 Gebruik
Waar gebruikt u het bouwwerk en/of terrein momenteel voor?
- Kies voor Wonen als het huidige bouwwerk of terrein wordt gebruikt om te wonen. Dit geldt ook voor een terrein waar een
nieuwe woning wordt gebouwd en dat dus in de toekomst bewoond zal worden. Als het bouwwerk (ook) wordt gebruikt voor
andere doeleinden dan wonen, kies dan (ook) 'Overige gebruiksfuncties'. Dit geldt ook als het terrein in de toekomst (ook) voor
andere functies gebruikt gaat worden.

Waar gaat u het bouwwerk voor gebruiken?
- Als het bouwwerk zowel een woonfunctie als een overige gebruiksfunctie krijgt, kunt u beide opties kiezen.

Wat wordt de gebruiksoppervlakte van de woning in m2 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?
- U berekent de gebruiksoppervlakte van een woning als volgt: Meet de gehele oppervlakte van de woning. Meet dan de
oppervlakten waar dragende muren staan en de oppervlakten waarboven het plafond of de schuine muur lager is dan 1,50
meter en trek deze af van de gehele oppervlakte.

Wat wordt de vloeroppervlakte van het verblijfsgebied van de woning in m2 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?
- U berekent de vloeroppervlakte van het verblijfsgebied voor een woning als volgt: Bereken de gebruiksoppervlakte van de
woning. Bereken dan de oppervlakte van toilet-, bad-, en technische ruimtes (bijvoorbeeld de meterkast) en trek deze van de
gebruiksoppervlakte af. Dit is de vloeroppervlakte van het verblijfsgebied.
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11 Mondeling toelichten
Ik wil mijn bouwplan mondeling toelichten voor de welstandscommissie/stadsbouwmeester.
- Kies hiervoor als u uw keuzes voor materiaal, kleur en vormgeving persoonlijk wilt toelichten voor de welstandscommissie of
de stadsbouwmeester.
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Formulierversie
2015.03 Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum
ingediend

Status
document

welstandboekje_pdf welstandboekje-.pdf Welstand Concept
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Formulierversie
2015.03 Kosten

Bouwen
Overig bouwwerk bouwen
Wat zijn de geschatte kosten in
euro's (exclusief BTW)?

 

Projectkosten
Wat zijn de geschatte kosten
voor het totale project in euro's
(exclusief BTW)?
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Formulierversie
2015.03 Nawoord en ondertekening

Zijn de bijlagen bij deze aanvraag
compleet

Ja
Nee

Alleen te beantwoorden
als de bijlagen nog niet
compleet zijn

De volgende bijlagen dien ik later
in

 
 
 

Alleen te beantwoorden
als de bijlagen nog niet
compleet zijn

De volgende bijlagen dien ik niet in  
 
 

Vul uw eventuele persoonlijke
opmerkingen over uw aanvraag
hier in.

 
 
 

Als blijkt dat voor één van de
onderdelen geen vergunning
verleend kan worden, wilt u dan
voor de overige onderdelen wel
een vergunning ontvangen?

Ja
Nee

Geeft u toestemming om persoons-
en adresgegevens van de
aanvrager/melder en, indien van
toepassing, de gemachtigde
openbaar te maken?

Ja
Nee

Geeft u toestemming om de
geschatte projectkosten / kosten
van de werkzaamheden openbaar
te maken?

Ja
Nee

  Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar waarheid heb ingevuld en dat ik weet dat er
kosten verbonden kunnen zijn aan het indienen van een aanvraag.

Niet verplicht in te vullen
indien u gemachtigde
bent

Handtekening aanvrager

Datum

Handtekening

Handtekening gemachtigde

Datum

Handtekening
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Terugsturen van de aanvraag

U kunt de aanvraag of melding inclusief bijbehorende bescheiden per post versturen naar
onderstaand adres van het bevoegd gezag. Het e-mailadres is alleen bedoeld voor het stellen van
vragen en niet voor het indienen van een aanvraag of aanvullende gegevens.

Bevoegd gezag omgevingsvergunning
Naam: Gemeente Leeuwarden
Bezoekadres: Oldehoofsterkerkhof 2

8911 DH  Leeuwarden
Postadres: Postbus 21000

8900 JA  Leeuwarden
Telefoonnummer: 14 058
Emailadres: gemeente@leeuwarden.nl
Website: www.leeuwarden.nl
Bereikbaar op: Maandag-vrijdag: 8.30 - 17.00 uur. Don.: tot 19.30
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1. INLEIDING 

1.1. Algemeen 
In opdracht van Vakgarage Van der Zweep is door Klijn Bodemonderzoek B.V. een verkennend 
bodemonderzoek uitgevoerd op de locatie Wartensterdyk 2a te Wergea.  
 
De aanleiding tot het verkennend bodemonderzoek vormt de vastlegging van de nulsituatiekwa-
liteit van de bodem en de aanvraag van een omgevingsvergunning in verband met de geplande 
bouwaanvraag op het perceel. Het onderzoek heeft alleen betrekking op de plaats van de ge-
plande nieuwbouw. 
 
Het doel van het verkennend bodemonderzoek is het verkrijgen van een indicatie van de kwali-
teit van de grond en het ondiepe grondwater ter plaatse van de onderzoekslocatie. 
 
Klijn Bodemonderzoek B.V. is gecertificeerd volgens “NEN-EN-ISO 9001:2008”, voor het 
uitvoeren van milieukundig bodemonderzoek, inclusief partijkeuringen conform het Besluit 
Bodemkwaliteit en tevens volgens de “Beoordelingsrichtlijn voor het procescertificaat Veld-
werk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek SIKB 2000, protocollen 2001, 2002, 2003 en 
2018”. 
 
Met betrekking tot onderhavig onderzoek verklaart Klijn Bodemonderzoek B.V. op geen enkele 
wijze in organisatorische, financiële of personele zin, betrokkenheid te hebben met de activitei-
ten van de opdrachtgever. De achterliggende gedachte hierbij is dat er geen “eigen” grond wordt 
onderzocht. 

1.2. Opbouw 
In het voorliggende rapport komen de volgende aspecten aan de orde: 
• vooronderzoek         (hoofdstuk 2); 
• onderzoeksprogramma        (hoofdstuk 3); 
• bodemgegevens         (hoofdstuk 4); 
• metingen en chemische analyses       (hoofdstuk 5); 
• samenvatting, toetsing van de gekozen onderzoekshypothese,  
 conclusies en aanbevelingen       (hoofdstuk 6). 
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2. VOORONDERZOEK 

2.1. Algemeen 
Ten behoeve van het bodemonderzoek is een standaard vooronderzoek uitgevoerd (NEN 5725). 
In het vooronderzoek wordt informatie verzameld over het vroegere en huidige gebruik van het 
terrein. Het onderzoek is gericht op het vinden van mogelijke bronnen van bodembelasting. 
Evenals het verzamelen van informatie over het toekomstige gebruik, bodemopbouw, geohydro-
logie en financieel/juridische aspecten. Op basis van de verzamelde gegevens kan een totaal-
beeld worden gevormd en conclusies worden getrokken over de afbakening van het geografi-
sche besluitvormingsgebied, de afbakening van de onderzoekslocatie voor het bodemonderzoek, 
de onderverdeling van de onderzoekslocatie voor het bodemonderzoek in deellocaties en de te 
hanteren onderzoekshypothese per deellocatie.  
 
De verzamelde informatie is opgesplitst in de volgende categorieën: 

o ligging en omgeving locatie (paragraaf 2.2) 
o historisch en huidig gebruik (paragraaf 2.3) 
o belendende percelen (2.4) 
o bodemonderzoek (2.5) 
o bodemkwaliteitskaart (2.6) 
o toekomstig gebruik (2.7) 
o financieel/juridisch (2.8) 
o bodemopbouw en geohydrologie (2.9)  
o onderzoekshypothese (2.10) 

 
Ter verkrijging van de benodigde informatie zijn onderstaande bronnen geraadpleegd: 
• locatie-inspectie (d.d. 28 januari 2016); 
• informatie opdrachtgever; 
• gemeente Leeuwarden; 
• internetsite gemeente Leeuwarden (bodeminformatie); 
• Luchtfoto Google Earth; 
• Grondwaterkaart van Nederland; 
• Topografische Atlas van Nederland (2002); 
• www.topotijdreis.nl (historisch kaartmateriaal van ca. 1815 tot heden); 
• kadastralekaart. 
 
Voorafgaand aan de veldwerkzaamheden is de internetsite van de gemeente Leeuwarden ge-
raadpleegd en zijn de beschikbare gegevens opgevraagd bij de gemeente Leeuwarden. Tevens is 
door Klijn Bodemonderzoek een locatie-inspectie uitgevoerd waarbij onder andere is gelet op 
verdachte plekken (zoals verkleuringen, brandplekken, olieopslag etc.), asbest op of in de bo-
dem, asbestbeschoeiingen, verzakkingen en ophogingen.  

2.2. Ligging en omgeving locatie 
De onderzoekslocatie bevindt zich aan de oostzijde van de dorpskern buiten de bebouwde kom 
van Wergea. De omgeving van de onderzoekslocatie betreft voornamelijk bouw- en /of weilan-
den (agrarisch gebied). Tevens is aan de oostzijde een landbouwmechanisatiebedrijf gelegen. 
 
De onderzoekslocatie ligt aan de Wartensterdyk 2a te Wergea en is kadastraal bekend als Ge-
meente Warrega, sectie C, nr. 1417 en 1865 (beide ged.). Voor een topografisch overzicht van 
de locatie en omgeving verwijzen wij naar de tekening in bijlage 1, een tekening van de locatie 
is weergegeven in bijlage 5. 
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2.3. Historisch en huidig gebruik 
De gehele locatie aan de Wartensterdyk 2a te Wergea heeft een oppervlakte van circa 6.452 m². 
Op het perceel bevinden zich een bedrijfshal met inpandige werkplaats, showroom en een kan-
toor. Het onbebouwde terreindeel naast het pand is in gebruik als showterrein voor auto`s en is 
bestraat met tegels en klinkers. Het onderzoeksterrein heeft een oppervlakte van circa 490 m2 en 
bevindt zich direct achter (ter plaatse van een nieuw te realiseren werkplaats) en naast het be-
staande pand. Uit gegevens van de internetsite Topotijdreis is gebleken dat het perceel voorzo-
ver bekend tot circa 1990 alleen in gebruik geweest als akker- en/of grasland. In 1990 is de eer-
ste bebouwing gerealiseerd en vanaf 1997 is Vakgarage Van der Zweep gevestigd op de onder-
havige locatie. Tevens is uit informatie van de gemeente Leeuwarden gebleken dat Transport-
bedrijf van der Wal ook op Wartensterdyk 2a te Wergea was gevestigd. Ook was op het perceel  
sprake van een ondergrondse dieseltank. Onduidelijk is of het Transportbedrijf Van de Wal 
daadwerkelijk activiteiten heeft gehad op hetzelfde perceel of op het naast gelegen perceel. 
 
Uit gegevens verkregen van de gemeente Leeuwarden is gebleken dat over de aanwezigheid van 
in het verleden uitgevoerde dempingen geen gegevens bekend zijn. In de huidige werkplaats 
vindt opslag van (afgewerkte) motorolie in bovengrondse tanks plaats. Tevens heeft er aan de 
noordzijde van het perceel, in juni 2000, een tanksanering plaatsgevonden van een ondergrondse 
dieseltank. 
 
Op de onderzoekslocatie is, voor zover bekend, geen sprake van (voormalige) puntbronnen en 
zijn er geen gegevens bekend over eventuele uitgevoerde verdachte (bodembedreigende) activi-
teiten op het perceel die de milieuhygiënische kwaliteit van grond en grondwater nadelig kun-
nen hebben beïnvloed. 

2.4. Belendende percelen 
In tabel 1 worden de activiteiten die plaats hebben gevonden op de naast gelegen percelen 
weergegeven. 
 
Tabel 1:  Activiteiten die plaatsvinden / plaats hebben gevonden op de belendende percelen 
  

Adres Historische activiteit Periode 
   

Wartensterdyk2a  transportbedrijf 1984 - onbekend 
 ondergrondse dieseltank 1984 - 2000 

Wartensterdyk 4 landbouwmechanisatiebedrijf onbekend 
   

 
Vooralsnog wordt niet verwacht dat de bovenstaande beschreven activiteiten een nadelige in-
vloed hebben gehad op de bodemkwaliteit van onderhavige onderzoekslocatie. 

2.5. Bodemonderzoek 
In de nabijheid van onderhavig onderzoeksperceel zijn bij de gemeente Leeuwarden enkele 
bodemonderzoeken bekend. Op het kadastrale perceel ten zuiden van Wartensterdyk 2a is in 
oktober 2003 door WMR Rinsumageest BV een verkennend bodemonderzoek, met rapport-
nummer 033246/JZ, uitgevoerd. Uit de resultaten van dit onderzoek (ter plaatse van een nieuw-
bouw woning) is gebleken dat ter plaatse in de ondergrond licht verhoogde gehalten met koper, 
lood en zink in de bodem zijn geconstateerd. Tevens zijn in het grondwater licht verhoogde 
gehalten aan chroom en zink en matig verhoogde gehalten aan arseen en nikkel geconstateerd. 
De resultaten hebben niet geleid tot een belemmering voor het gebruik van het perceel. 
 
In juni 2000 heeft aannemersbedrijf Jansma en Van Dijk BV, onder KIWA certificaat met 
nummer AC2049, de ondergrondse dieseltank van 20.000 liter, die aan de noordzijde van het 
perceel was gelegen, inwendig gereinigd, verwijderd en afgevoerd naar een tankverschrotings-
bedrijf. Tevens is al bijbehorende het leidingwerk inwendig gereinigd en verwijderd. Na het 
verwijderen van de ondergrondse dieseltank is een verontreiniging geconstateerd, waarvan het 
bevoegd gezag op de hoogte is gesteld. Het is echter onbekend wat de "status" van deze veront-
reiniging is. 
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Voorafgaand aan de tanksanering heeft Oranjewoud BV in april 2000 een verkennend bodem-
onderzoek, met rapportnummer 10289-40081, uitgevoerd. Ten tijde van het opstellen van on-
derhavige rapportage zijn de resultaten van bovengenoemd rapport van Oranjewoud BV niet 
bekend. Vooralsnog is het achterhalen van deze gegevens nog niet aan de orde. Mochten de 
resultaten van onderhavig onderzoek aanleiding geven tot aanvullend onderzoek kunnen boven-
genoemde gegevens nog worden ingewonnen. 

2.6. Bodemkwaliteitskaart 
Uit gemeentelijke informatie is gebleken dat de bovengenoemde locatie binnen zone B1 en O5 
van de gemeentelijke bodemkwaliteitskaart ligt. In deze zone worden in de bovengrond matig 
verhoogde gehalten aan PCB aangetroffen. In de ondergrond worden ook matig verhoogde ge-
halten aan PCB aangetoond. Op basis van de 95-percentielwaarden kunnen in de boven- en 
ondergrond lichte tot sterke verontreinigingen met zware metalen en of PAK PCB en minerale 
olie worden verwacht.  

2.7. Toekomstig gebruik van het terrein 
De bestemming van de onderzoekslocatie zal gewijzigd worden. Het voornemen is om nieuw-
bouw te realiseren. 

2.8. Financieel/juridisch 
Op het perceel hebben, voorzover bekend, geen calamiteiten plaatsgevonden waarbij de bodem 
verontreinigd is geraakt. 

2.9. Regionale opbouw en geohydrologie 
De regionale bodemopbouw ter plaatse van de onderzoekslocatie is weergegeven in tabel 2. 
 
Tabel 2 : Geohydrologische bodemopbouw  

 
bodemlaag 

 
ligging 
(m-mv) 

 

 
bodemsamenstelling 

   
Westlandformatie 0 - 2 slibhoudend fijn zand en klei 

Formatie van Twente en Eemformatie 2 - 12 matig fijn tot uiterst fijn zand 
Formatie van Drenthe 12 - 37 leem en klei 

   
 
De regionale gegevens zijn ontleend aan de Grondwaterkaart van Nederland, DGV-TNO, kaart-
bladen 2D, 5D, 5 oost, 6 west, Harlingen/Leeuwarden. 
 
Bodemopbouw 
Wergea ligt in het kleigebied van Noord Nederland. Ten oosten bevinden zich uitgestrekte veen- 
en zandgebieden. Het maaiveld ter plaatse van de onderzoekslocatie ligt op circa 0,1 m-NAP. 
 
De bodem bestaat uit een slecht doorlatende deklaag van enige meters slibhoudend fijn zand en 
kleiige afzettingen. De verticale weerstand van deze deklaag bedraagt enkele honderden dagen. 
Hieronder wordt het eerste watervoerende pakket aangetroffen met een dikte van 10 meter. De 
geschatte doorlatendheid (Kd-waarde) van het eerste watervoerende pakket bedraagt 100 
m2/dag. Deze aquifer wordt aan de onderzijde afgesloten door de eerste scheidende laag met een 
dikte van 25 meter. 
 
Grondwaterstroming 
De freatische grondwaterstanden worden in nagenoeg het gehele gebied binnen bepaalde gren-
zen bepaald door kunstmatig gehandhaafde polder- en boezempeilen. Afwatering vindt plaats op 
een stelsel van sloten en kanalen. De regionale grondwaterstromingsrichting in het eerste water-
voerende pakket is westelijk. 
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2.10. Onderzoekshypothese 
Conform de aanpak van de NEN 5740 dient, voorafgaand aan de uitvoering van het veld- en 
laboratoriumonderzoek, op basis van de verkregen informatie een hypothese te worden opge-
steld. Het betreft hierbij een aanname met betrekking tot het al dan niet aanwezig zijn van bo-
demverontreiniging op de te onderzoeken locatie. 
 
Op basis van de gestelde informatie met betrekking tot de historie en het huidige gebruik van de 
onderzoekslocatie, wordt de onderzoekslocatie beschouwd als “verdacht” ten aanzien van bo-
demverontreiniging. Bij verdachte locaties luidt de onderzoekshypothese dat de bodem veront-
reinigd is met stoffen in concentraties boven de achtergrondwaarde (grond) en/of de streefwaar-
de (grondwater).  
 
Voor het toetsen van bovenstaande hypothese is de onderzoeksstrategie “verdacht” uitgevoerd. 
Deze strategie is verder uitgewerkt in hoofdstuk 3. 
 
 

3. ONDERZOEKSPROGRAMMA 
 
Ten behoeve van dit onderzoek is een programma voor veld- en laboratoriumwerk opgesteld.  
 
De onderzoeksopzet is gebaseerd op de Nederlandse Eindnorm voor verkennend bodemonder-
zoek NEN 5740 (paragraaf 5.8) voor vaststelling van de nulsituatiekwaliteit bij toekomstige 
bodembelasting.  
 
Het veldonderzoek is uitgevoerd volgens de SIKB Beoordelingsrichtlijn voor Veldwerk bij Mi-
lieuhygiënisch Bodemonderzoek (BRL SIKB 2000) en de Nederlandse Normen en Praktijk 
Richtlijnen (NEN en NPR) van het Nederlands Normalisatie-Instituut. 
 
De verrichte veldwerkzaamheden en chemische analyses zijn weergegeven in tabel 3. 
 
Tabel 3: Verrichte veldwerkzaamheden en chemische analyses 

(deel-)locatie oppervlakte monsternamepunten1) Chemische analyses 
 m2  grond2) grondwater3) 
     

nieuwbouw 490 3 boringen tot 0,5 m-mv 
1 boring tot 2,0 m-mv 
1 boring met peilbuis 

1 x NEN-bovengrond 
1 x NEN-ondergrond 

 
1 x NEN-grondwater 

     

1) m-mv = meter minus maaiveld 
2) NEN-grond =  zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni en Zn);  PCB’s;  minerale olie (GC);  PAK -VROM  
3) NEN-grondwater = zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni en Zn);  vluchtige aromaten (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, 
   xylenen, naftaleen en styreen) ;  minerale olie (GC); vluchtige organische halogeenverbindingen   
 
De posities van de monsternamepunten zijn in bijlage 5 weergegeven. 
 
De chemische analyses zijn conform het AS3000 protocol uitgevoerd door het milieulaboratori-
um van AL-West B.V. te Deventer. AL-West B.V. beschikt over een accreditatie volgens NEN-
EN-ISO 17025. 
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4. BODEMGEGEVENS 

4.1. Bodemgesteldheid en zintuiglijke waarnemingen 
Ten behoeve van het onderzoek is op 28 januari 2016 een veldonderzoek uitgevoerd door J. 
Riemersma (erkend monsternemer volgens certificaat K44009). Het opgeboorde materiaal is in 
het veld beoordeeld op textuur, (afwijkende) kleuren en zintuiglijk waarneembare verontreini-
gingen.  
 
Daarnaast is voor de opgeboorde grond een olie-op-water-test gedaan: via dompeling van een 
met olie verontreinigd grondmonster in water ontstaat er een zichtbare film op het water. De 
grootte en de kleurschakering hiervan kunnen een indicatie zijn voor de mate van olieverontrei-
niging.  
 
Op basis van de historie van het perceel en het uitgevoerde vooronderzoek wordt geconcludeerd 
dat onderhavige locatie als een niet verdachte locatie voor de aanwezigheid van asbest kan wor-
den beschouwd. Deze conclusie wordt bevestigd doordat tijdens de boorwerkzaamheden op of 
in de bodem op basis van zintuiglijke waarnemingen geen asbestverdacht materiaal is geconsta-
teerd. Zintuiglijk is een lichte puin bijmenging of puinsporen waargenomen in de opgeboorde 
bovengrond ter plaatse van alle boringen. Verder zijn er geen andere bijzonderheden in de bo-
dem geconstateerd die kunnen duiden op een verontreiniging in de grond en/of het grondwater. 
De boorprofielen met veldwaarnemingen zijn opgenomen in bijlage 2. 

4.2. Samenstelling grondmengmonsters 
Op basis van de bodemopbouw en de zintuiglijke waarnemingen zijn grondmonsters geselec-
teerd voor chemische analyse. Bij het samenstellen van de grondmengmonsters is als uitgangs-
punt gehanteerd dat een mengmonster kan worden samengesteld uit individuele grondmonsters, 
indien het bodemmateriaal min of meer dezelfde samenstelling heeft. 
 
De samenstelling van de grond(meng)monsters is vermeld in tabel 4. 
 
Tabel 4: Samenstelling grond(meng)monsters 

Grond(meng)monster 
 

Samengesteld uit boringen Diepte (m-mv) Opmerking 

    
MM1 1+4 0,08-0,5 licht puinhoudende grond 

 2 0,0-0,5 licht puinhoudende grond 
 3+5 0,0-0,5 puinsporen 
    

MM2 1+2 1,0-2,0 - 
    

 
 
  



                                                              Rapport 16KL032 
 

9

5. RESULTATEN METINGEN EN CHEMISCHE ANALYSES 

5.1. Meetgegevens grondwater 
Voordat de peilbuis is bemonsterd, is de waterstand in de peilbuis gemeten. Tevens zijn het 
elektrisch geleidingsvermogen (EC), troebelheid (NTU) en de zuurgraad (pH) van het water 
bepaald. De grondwatermonsters zijn in het veld, voor zover noodzakelijk, gefiltreerd en gecon-
serveerd. De resultaten van de metingen zijn weergegeven in tabel 5. De watermonstername is 
op 5 februari 2016 uitgevoerd door J. Riemersma (erkend monsternemer volgens certificaat 
K44009). 
 
Tabel 5: Meetgegevens grondwater  
Peilbuis Filterdiepte 

 
m-mv 

Waterstand 
 

m-mv 
Monster  

 
be-/onbelucht 

Toestroming 
 

Afgepompt 
liter 

Troebel-
heid 
NTU 
 

elektrisch 
geleidingsver-

mogen 
µS/cm 

zuurgraad 
(pH) 

         
01 2,0-3,0 1,21 onbelucht goed 4,0 19,8 1423 6,8 
         

 
De resultaten van deze metingen hebben geen aanleiding gegeven tot het bijstellen van het on-
derzoeksprogramma. 

5.2. Analyseresultaten 
De analyseresultaten zijn getoetst aan de toetsingscriteria zoals die door het ministerie van in-
frastructuur en milieu in het kader van het Besluit bodemkwaliteit en de circulaire bodemsane-
ring in BoToVa is vastgesteld op 1 juli 2013. Hiervoor is gebruik gemaakt van BOTOVA-
gevalideerde software. De Bodem Toets en Validatieservice (BoToVa) is een instrument dat het 
toetsen aan bodemnormen uniformeert. Een toelichting op het toetsingskader is opgenomen in 
bijlage 4.  
 
In de tekst zal de term 'licht 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 wordt voor de voormalige 
tussenwaarde een index opgenomen, waarbij de term 'matig verhoogd' wordt gebruikt. 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 achtergrond-
waarde (= AW). Bij een index boven de 1 ligt de gestandaardiseerde meetwaarde boven de in-
terventiewaarde (= I). Een index tussen de 0 en 0,5 betekent dat de gestandaardiseerde meet-
waarde (ver) onder de interventiewaarde ligt. Een index tussen de 0,5 en 1 houdt in dat de ge-
standaardiseerde meetwaarde (dicht) bij de interventiewaarde ligt. Afhankelijk van de specifieke 
situatie geeft dit mogelijk aanleiding voor het uitsplitsen van een mengmonster en/ of het uit-
voeren van een nader onderzoek. 
 
Tabel 6 geeft een overzicht van de omgerekende analyseresultaten (gestandaardiseerde meet-
waarden= GSSD) met de bijbehorende toetsingsresultaten van de grondmengmonsters (waarden 
kleiner dan de detectielimiet zijn niet omgerekend). In tabel 7 zijn de toetsingsresultaten van het 
grondwater weergegeven. In bijlage 3 zijn de analyserapporten van de grondmeng- en grondwa-
termonsters opgenomen. 
 
Door een aantal wijzigingen in de Regeling Bodemkwaliteit zijn per 1 april 2009 de normen 
voor barium in grond tijdelijk buiten werking gesteld. Als blijkt dat verhoogde gehalten aan 
barium worden veroorzaakt door antropogene bronnen, kan het bevoegd gezag dit gehalte be-
oordelen aan de voormalige interventiewaarden. 
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Tabel 6: Analyseresultaten en toetsing grond(meng)monsters (gehalten in mg/kg d.s., tenzij anders vermeld) 
         
Monster MM1 MM2     
Samenstelling 1+2+3+4+5 1+2     
Traject (m-mv) 0,0-0,5 1,0-2,0     
     A > index 

0,5 
I 

        
Organische stof 1,0  5,3     
Fractie < 2 µm <1,0  24     
        
Droge stof (Ds)        
Droge stof 85,4  74,4     
        
Metalen        
Barium (Ba) 89,1  52,7     
Cadmium (Cd) <0,2 - 0,39 - 0,60 6,80 13,0 
Cobalt (Co) 15,5 + 9,91 - 15,0 103 190 
Koper (Cu) 15,1 - 16,6 - 40,0 115 190 
Kwik (Hg) <0,05 - <0,05 - 0,15 - - 
Lood (Pb) 22,0 - 38,6 - 50,0 290 530 
Molybdeen (Mo) <1,5 - <1,5 - <d 95,0 190 
Nikkel (Ni) 23,9 - 22,6 - 35,0 67,5 100,0 
IJzer (Fe) % ds <5  <5     
Zink (Zn) 73,6 - 129 - 140 430 720 
        
Polyclische Aromatische 
Koolwaterstoffen (PAK) 

       

Naftaleen <0,05 - <0,05 -    
Anthraceen <0,05 - <0,05 -    
Fenanthreen 0,087  0,23     
Fluorantheen 0,37  0,43     
Benzo(a)anthraceen 0,2  0,16     
Chryseen 0,2  0,15     
Benzo(a)pyreen 0,29  0,15     
Benzo(ghi)peryleen 0,19  0,1     
Benzo(k)fluorantheen 0,13  0,086     
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen 0,29  0,15     
Som PAK (Factor 0,7) 1,8 + 1,5 - 1,50 20,8 40,0 
        
Polychloorbifenylen        
PCB 52 <0,001 - <0,001 -    
PCB 28 <0,001 - <0,001 -    
PCB 101 <0,001 - <0,001 -    
PCB 118 <0,001 - <0,001 -    
PCB 138 <0,001 - <0,001 -    
PCB 153 <0,001 - <0,001 -    
PCB 180 <0,001 - <0,001 -    
Som PCB (Factor 0,7) 0,025 -* 0,0092 - 0,020 0,51 1,00 
        
Minerale olie        
fractie C10-C12 <3 - <3 -    
fractie C12-C16 <3 - <3 -    
fractie C16-C20 <4 - 15,1     
fractie C20-C24 45,0  22,6     
fractie C24-C28 95,0  49,1     
fractie C28-C32 125  66,0     
fractie C32-C36 105  52,8     
fractie C36-C40 65,0  28,3     
Totaal olie 455 + 245 + 190 2595 5000 
- het gehalte is kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (A) en/of de detectiegrens 
-* het gehalte som factor 0,7 is groter dan, maar echter de separate gehalten zijn kleiner dan de achtergrondwaarde (A) of detectiegrens 
+ het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of de detectiegrens, indien deze hoger is) en kleiner dan of gelijk aan de index 0,5. 

Index: (GSSD - AW) / (I - AW) 
++ het gehalte is groter dan index 0,5. Index: (GSSD - AW) / (I - AW) 
+++ het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
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Tabel 6: Analyseresultaten en toetsing grondwatermonster (gehalten in µg/l, tenzij anders vermeld) 
     
Peilbuisnummer 01    
Filtertraject (m-mv) 2,0-3,0 S > index 

0,5 
I 

     
      
Metalen      
Barium 110 + 50 338 625 
Cadmium <0,2 - 0,4 3,2 6,0 
Cobalt <2 - 20 60 100 
Koper 5,3 - 15 45 75 
Kwik (niet vluchtig) <0,05 - 0,05 0,18 0,30 
Lood <2 - 15 45 75 
Molybdeen 2,1 - 5,0 153 300 
Nikkel <3 - 15 45 75 
Zink 69 + 65 433 800 
      
Vluchtige aromaten      
Benzeen <0,2 - 0,2 15 30 
Tolueen <0,2 - 7,0 504 1000 
ethylbenzeen <0,2 - 4,0 77 150 
ortho-xyleen <0,1 -    
meta,para-xyleen <0,2 -    
som xylenen factor 0,7 0,21 -* 0,2 35 70 
Styreen <0,2 - 6,0 153 300 
      
Polyclische Aromatische Kool-
waterstoffen (PAK) 

     

Naftaleen 0,094 + 0,01 35 70 
      
VOCL      
1,1-dichloorethaan <0,2 - 7,0 454 900 
1,2-dichloorethaan <0,2 - 7,0 204 400 
1,1-dichlooretheen <0,1 - 0,0100 5,0 10,0 
c 12-dichlooretheen <0,1 -    
t 12-dichlooretheen <0,1 -    
dichloormethaan <0,2 - 0,01 500 1000 
som dichlethenen factor 0,7 0,14 -* 0,0100 10 20 
1,1-dichloorpropaan <0,2 -    
1,2-dichloorpropaan <0,2 -    
1,3-dichloorpropaan <0,2 -    
som dichlpropaan factor 0,7 0,42 - 0,8 40 80 
tetrachlooretheen (per) <0,1 - 0,0100 20 40 
tetrachloormethaan (tetra) <0,1 - 0,01 5,0 10,0 
111-trichloorethaan <0,1 - 0,0100 150 300 
112-trichloorethaan <0,1 - 0,0100 65 130 
trichlooretheen (tri) <0,2 - 24 262 500 
trichloormethaan (chloroform) <0,2 - 6,0 203 400 
vinylchloride (monochlooretheen) <0,2 - 0,0100 2,5 5,0 
tibroommethaan (bromoform) <0,2 - - 315 630 
      
Minerale olie      
fractie C10-C12 <10 -    
fractie C12-C16 <10 -    
fractie C16-C20 <5 -    
fractie C20-C24 <5 -    
fractie C24-C28 <5 -    
fractie C28-C32 <5 -    
fractie C32-C36 <5 -    
fractie C36-C40 <5 -    
Totaal olie <50 - 50 325 600 
- het gehalte is kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde (S) en/of de detectiegrens 
-* het gehalte som factor 0,7 is groter dan, maar echter de separate gehalten zijn kleiner dan de streefwaarde (S) of detectiegrens 
+ het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of de detectiegrens, indien deze hoger is) en kleiner dan of gelijk aan de index 0,5. 

Index: (GSSD - AW) / (I - AW) 
++ het gehalte is groter dan index 0,5. Index: (GSSD - AW) / (I - AW) 
+++ het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
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5.3. Toelichting analyseresultaten 
Op basis van de veldwaarnemingen en de analyseresultaten kan de bodemkwaliteit als volgt 
worden toegelicht: 
 
Grond 
Zintuiglijk is in de bovengrond ter plaatse van alle boringen een lichte puin bijmenging of puin-
sporen waargenomen. 
 
Analytisch zijn in het mengmonster van de bovengrond (MM1), ten opzichte van de achter-
grondwaarde, verhoogde gehalten aan cobalt, PAK, minerale olie en PCB (som factor 0,7) aan-
getoond.  
 
Analytisch is in MM2, mengmonster van de ondergrond, ten opzichte van de achtergrondwaar-
de, een verhoogd gehalte aan minerale olie aangetoond.  
 
De licht verhoogde gehalten met zware metalen, PAK en minerale olie hangen vermoedelijk 
samen met het langdurig menselijk gebruik van het terrein en de aanwezigheid van puin in de 
bodem. Puinhoudende grond is veelal (licht) verontreinigd met zware metalen en PAK. In de 
bebouwde omgeving worden regelmatig dergelijke gehalten aangetroffen. 
 
Gezien het feit dat de rapportagegrens voor PCB (som factor 0,7) in het laboratorium hoger 
liggen dan de geldende achtergrondwaarden in de grond, wordt voor het gehalte aan PCB (som 
factor 0,7), gemeten in de ondergrond van MM2, een waarde gerapporteerd die hoger is dan 
deze achtergrondwaarde. Omdat echter voor de onafhankelijke PCB’s (PCB 28 t/m PCB 180) 
geen verhogingen zijn aangetroffen, mag er volgens het ministerie van infrastructuur en milieu 
vanuit worden gegaan dat het gehalte aan PCB (som factor 0,7) kleiner is dan de achtergrond-
waarde. 
 
Voor de volledigheid dient te worden vermeld dat bij analyse van mengmonsters de gehalten bij 
separate analyse van individuele deelmonsters zowel hoger als lager kunnen uitvallen. 
 
Grondwater 
Analytisch zijn in het grondwater ter plaatse van peilbuis 01, ten opzichte van de streefwaarde, 
verhoogde gehalten aan barium, zink, naftaleen, xylenen (som factor 0,7) en cis/trans-1,2-
dichloorethenen (som factor 0,7) aangetoond. 
 
De licht verhoogde gehalten aan barium en zink in het grondwater kunnen mogelijk worden 
toegeschreven aan de natuurlijke samenstelling van regionaal aanwezige sedimenten. In de loop 
der tijd is het sedimentmateriaal verweerd waarbij het aanwezige barium en zink zijn uitge-
spoeld naar het grondwater, waar het momenteel als een van nature verhoogde achtergrondcon-
centratie wordt aangetroffen. 
 
De oorzaak van het licht verhoogde gehalte aan naftaleen is niet exact aan te geven.  
 
Gezien het feit dat de rapportagegrens voor xylenen (som factor 0,7) en cis/trans-1,2-
dichloorethenen (som factor 0,7) in het laboratorium hoger liggen dan de geldende streefwaar-
den in het grondwater, wordt voor het gehalte aan deze componenten een waarde gerapporteerd 
die hoger is dan deze streefwaarde. Omdat echter voor de onafhankelijke xylenen (m,p-xyleen 
en o-xyleen) en dichloorethenen (cis 1,2 en trans 1,2) geen verhogingen zijn aangetroffen, mag 
er volgens het ministerie van infrastructuur en milieu vanuit worden gegaan dat het gehalte aan 
deze componenten kleiner is dan de streefwaarde. 
 
De gemeten zuurgraad (pH) en geleidbaarheid (EC) zijn niet afwijkend voor het plaatselijke 
bodemtype. 
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6. SAMENVATTING EN CONCLUSIES 

6.1. Samenvatting 
In opdracht van Vakgarage Van der Zweep is een verkennend bodemonderzoek, tevens nulsi-
tuatie onderzoek, uitgevoerd op de locatie Wartensterdyk 2a te Wergea. In het uitgevoerde bo-
demonderzoek is door middel van de bemonstering en analyse van grond en grondwater de mi-
lieuhygiënische bodemkwaliteit ter plaatse van de onderzoekslocatie vastgesteld. 
 
Van de bodemkwaliteit op de onderzoekslocatie is het volgende beeld verkregen: 
• Zintuiglijk is in de bovengrond ter plaatse van alle boringen een puin bijmenging of puinspo-

ren waargenomen; 
• Op basis van de historie van het perceel en het uitgevoerde vooronderzoek wordt geconclu-

deerd dat onderhavige locatie als een niet verdachte locatie voor de aanwezigheid van asbest 
kan worden beschouwd. Deze conclusie wordt bevestigd doordat tijdens de boorwerkzaam-
heden op of in de bodem op basis van zintuiglijke waarnemingen geen asbestverdacht mate-
riaal is geconstateerd; 

• Analytisch zijn in de bovengrond licht verhoogde gehalten aan cobalt, PAK en minerale olie 
geconstateerd; 

• Analytisch is in de ondergrond een licht verhoogd gehalte aan minerale olie geconstateerd; 
• Analytisch zijn in het grondwater licht verhoogde gehalten aan barium, zink en naftaleen 

geconstateerd. 

6.2. Conclusies en aanbevelingen 
De geconstateerde verhoogde gehalten liggen onder het “criterium voor nader onderzoek” en 
vormen géén aanleiding tot het instellen van een nader bodemonderzoek. 
 
Op basis van de onderzoeksresultaten bestaan er, vanuit milieuhygiënisch oogpunt gezien, geen 
belemmeringen ten aanzien van het gebruik van en de geplande aanvraag van een omgevings-
vergunning ten behoeve van de geplande bouwactiviteiten op het terrein. 
 
Tevens is met onderhavig onderzoek de nulsituatiekwaliteit van de bodem ter plaatse van de 
toekomstige werkplaats vastgesteld. De resultaten van onderhavig onderzoek kunnen in de toe-
komst worden vergeleken met de resultaten van een eventueel uit te voeren eindsituatieonder-
zoek. 
 
Voor de volledigheid kan nog worden vermeld dat de grond, bij eventuele ontgravingswerk-
zaamheden, naar verwachting niet als schone grond kan worden hergebruikt. Hierbij dient te 
worden opgemerkt dat dit een indicatieve toetsing aan de Regeling en het Besluit Bodemkwali-
teit betreft; het onderzoek is immers niet uitgevoerd conform de eisen van het Besluit Bodem-
kwaliteit. Voor grond welke op het perceel wordt toegepast gelden ons inziens, gezien de gerin-
ge overschrijding(en) ten opzichte van de achtergrondwaarden, geen gebruiksbeperkingen. 
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6.3. Slotopmerking 
Het onderhavige onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens de huidige inzichten en 
algemeen gebruikelijke methoden. Hoewel het verrichte veldonderzoek, zoals ieder milieutech-
nisch onderzoek, steekproefsgewijs is uitgevoerd, is ernaar gestreefd om representatieve mon-
sters te verkrijgen. Het is echter nooit uit te sluiten dat er lokaal afwijkingen in de bodem voor-
komen. Klijn Bodemonderzoek B.V. acht zich niet aansprakelijk voor de schade die hieruit 
voort kan vloeien. 
 
Het uitgevoerde onderzoek is een momentopname, waardoor de onderzoeksresultaten een be-
perkte geldigheid hebben. Beïnvloeding van grond- en grondwaterkwaliteit zal ook plaats kun-
nen vinden na uitvoering van een onderzoek, bijvoorbeeld door het bouwrijp maken van de 
locatie, aanvoer van grond van elders zonder kwaliteitsgegevens of verspreiding van verontrei-
nigingen van verder gelegen terreinen via het grondwater. Naarmate de periode tussen uitvoe-
ring van het onderzoek en het gebruik van de resultaten langer wordt, zal meer voorzichtigheid 
betracht moeten worden bij het gebruik van de gegevens. 
 
De conclusies zijn deels gebaseerd op de analyse van gegevens die door de opdrachtgever en 
derden zijn verstrekt. Wij nemen daarom geen verantwoording voor de gevolgen van fouten 
door verzuiming in informatie of factoren dan wel informatie die niet toegankelijk was voor 
ons, of die wij niet hebben kunnen achterhalen in het normale verloop van het onderzoek.  



      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Bijlage 1: Ligging van de locatie en kadastrale kaart 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: 16KL032

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 25 januari 2016
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

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

Schaal 1:1000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

WARREGA
C
1417

0 m 10 m 50 m

2A

2a

3

187

1865

1866

4869

776

1895

2029

1417

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WRG04&sectie=C&perceelnummer=187&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WRG04&sectie=C&perceelnummer=1865&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WRG04&sectie=C&perceelnummer=1866&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WRG04&sectie=A&perceelnummer=4869&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WRG04&sectie=C&perceelnummer=776&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WRG04&sectie=C&perceelnummer=1895&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WRG04&sectie=C&perceelnummer=2029&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WRG04&sectie=C&perceelnummer=1417&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART


Omgevingskaart Klantreferentie: 16KL032

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object WARREGA C 1417
Wartensterdyk 2A, 9005 XS WERGEA
CC-BY Kadaster.



 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bijlage 2: Boorprofielen en legenda 



Betekenis van afkortingen

G/g : grind/grindig

Z/z : zand/zandig

L/s : leem/siltig

K/k : klei/kleiig

V/h : veen/humeus

m : mineraal arm

  Overig

A/a : Verharding

X/x : Lucht

W/w : Water

Y/y : Slib

Blinde buis :

Filter :

Grondwaterst. :

Afdichtingen

Bentoniet

Filterzand

Geroerd
monster

:Ongeroerd
monster

:

 



Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum
16KL032 Wartensterdijk 2a te Wergea 01 Deellocatie 28-1-2016

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
J.Riemersma Klijn Bodemonderzoek B.V. Edelmanboor 0 cm t.o.v. maaiveld

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-8; Verharding; Klinker1.1

8-50; Matig fijn zand; puin (licht); Kleur: geel
1.2

50-100; Matig fijn zand; Kleur: geel
1.3

100-150; Klei, licht zandig, licht humeus; Kleur: grijs
1.4

150-200; Klei, licht zandig, licht humeus; Kleur: grijs
1.5

200-250; Klei, licht humeus; Kleur: grijsblauw
1.6

250-300; Klei, licht humeus; Kleur: grijsblauw
1.7

0 cm-mv

Filter-
buis

G.W.

Grondwaterbemonstering: 5-2-2016 Monsternemingsfilter
pH: 6,8 Grondwaterstand: 121 cm-mv Diepte Perforatie
EGV: 1423 µS/cm Troebelheidmeting: 19,8 NTU 300 cm-mv 200-300 cm-mv
Temp.: Zuurstofmeting:

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum
16KL032 Wartensterdijk 2a te Wergea 02 Deellocatie 28-1-2016

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
J.Riemersma Klijn Bodemonderzoek B.V. Edelmanboor 0 cm t.o.v. maaiveld

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-50; Matig fijn zand; puin (licht); Kleur: geel
2.1

50-100; Matig fijn zand; Kleur: geel
2.2

100-150; Klei, licht zandig, licht humeus; Kleur: grijs
2.3

150-200; Klei, licht zandig, licht humeus; Kleur: grijs
2.4

0 cm-mv

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum
16KL032 Wartensterdijk 2a te Wergea 03 Deellocatie 28-1-2016

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
J.Riemersma Klijn Bodemonderzoek B.V. Edelmanboor 0 cm t.o.v. maaiveld

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-50; Matig fijn zand; Puinsporen; Kleur: geel
3.1

0 cm-mv

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum
16KL032 Wartensterdijk 2a te Wergea 04 Deellocatie 28-1-2016

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
J.Riemersma Klijn Bodemonderzoek B.V. Edelmanboor 0 cm t.o.v. maaiveld

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-8; Verharding; Klinker4.1

8-50; Matig fijn zand; puin (licht); Kleur: geel
4.2

0 cm-mv



Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum
16KL032 Wartensterdijk 2a te Wergea 05 Deellocatie 28-1-2016

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
J.Riemersma Klijn Bodemonderzoek B.V. Edelmanboor 0 cm t.o.v. maaiveld

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-50; Matig fijn zand; Puinsporen; Kleur: geel
5.1

0 cm-mv



      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Bijlage 3: Analyserapporten 



Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice. 

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT

03.02.2016Datum
35005721Relatienr
560070Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   560070   Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35005721 KLIJN BODEMONDERZOEK B.V.
Uw referentie 16KL032 Wartensterdijk 2a te Wergea
Opdrachtacceptatie 28.01.16
Monsternemer Opdrachtgever

KLIJN BODEMONDERZOEK B.V. 
 Klijn
OUDLANDSEWEG 1
9682 XT OOSTWOLD

AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121
Klantenservice
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AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Elly van Bakergem
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl
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Algemene monstervoorbehandeling

Klassiek Chemische Analyses

Fracties (sedigraaf)

Voorbehandeling metalen analyse

Metalen (AS3000)

PAK (AS3000)

Minerale olie (AS3000)

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof
IJzer (Fe2O3)

Organische stof

Fractie < 2 µm

Koningswater ontsluiting

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Anthraceen
Benzo(a)anthraceen
Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo-(a)-Pyreen
Chryseen
Fenanthreen
Fluorantheen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
Naftaleen
Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40
Koolwaterstoffractie C10-C12

%
% Ds

% Ds

% Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds

454657 454663

-- --
-- --
-- --

-- --

-- --

-- --

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

-- --
-- --

++ ++
85,4 74,4
<5,0 <5,0

1,0   5,3   

<1,0 24

++ ++

23 51
<0,20 0,34

4,4 9,6
7,3 15

<0,05 <0,05
14 36

<1,5 <1,5
8,2 22
31 120

<0,050 <0,050
0,20 0,16
0,19 0,10
0,13 0,086
0,29 0,15
0,20 0,15

0,087 0,23
0,37 0,43
0,29 0,15

<0,050 <0,050
1,8   1,5   

91 130
<3 <3

x) x)

#) #)

Eenheid
1.2, 2.1, 3.1, 4.2, 5.1>MM1 1.4, 1.5, 2.3, 2.4>MM2

Opdracht   560070   Bodem / Eluaat

454657
454663

28.01.2016
28.01.2016

Monstername Monsteromschrijving

1.2, 2.1, 3.1, 4.2, 5.1>MM1
1.4, 1.5, 2.3, 2.4>MM2

Monsternr.
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AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Elly van Bakergem
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl
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Minerale olie (AS3000)

Polychloorbifenylen (AS3000)

Koolwaterstoffractie C12-C16
Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24
Koolwaterstoffractie C24-C28
Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36
Koolwaterstoffractie C36-C40

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter) 
(Factor 0,7)

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

454657 454663

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

<3 <3
<4 8

9 12
19 26
25 35
21 28
13 15

<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
0,0049   0,0049   #) #)

Eenheid

x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.
#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.

Het organische stof gehalte wordt gecorrigeerd voor het lutum gehalte, als geen lutum bepaald is wordt gecorrigeerd als ware het lutum gehalte 
5,4%

Begin van de analyses: 28.01.2016
Einde van de analyses: 03.02.2016

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts 
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .

AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121
Klantenservice

1.2, 2.1, 3.1, 4.2, 5.1>MM1 1.4, 1.5, 2.3, 2.4>MM2

Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de 
vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport  met digitale 
handtekening rechtsgeldig.

Opdracht   560070   Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
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n) Niet geaccrediteerd

Toegepaste methoden

eigen methode:  n)

Gelijkwaardig aan NEN 5739:  n)
NEN-EN12880;  AS3000 en AS3200; Glw. NEN-ISO11465: 
Protocollen AS 3000: 

Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200: 

Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

IJzer (Fe2O3)
Droge stof

Organische stof Voorbehandeling conform AS3000 Lood (Pb) Nikkel (Ni) Barium (Ba) Zink (Zn) Koper (Cu)
Kwik (Hg) Kobalt (Co) Molybdeen (Mo) Cadmium (Cd) Koolwaterstoffractie C10-C40
Som PAK (VROM) (Factor 0,7) Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

Koningswater ontsluiting Fractie < 2 µm

Vaste stof

Opdracht   560070   Bodem / Eluaat
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Chromatogram for Order No. 560070, Analysis No. 454657, created at 02.02.2016 09:17:38

Monsteromschrijving: 1.2, 2.1, 3.1, 4.2, 5.1>MM1

[@ANALYNR_START=454657]
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Chromatogram for Order No. 560070, Analysis No. 454663, created at 02.02.2016 09:45:01

Monsteromschrijving: 1.4, 1.5, 2.3, 2.4>MM2

[@ANALYNR_START=454663]
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Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice. 

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT

10.02.2016Datum
35005721Relatienr
562161Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   562161   Water

Opdrachtgever 35005721 KLIJN BODEMONDERZOEK B.V.
Uw referentie 16KL032 Wartensterdijk 2a te Wergea
Opdrachtacceptatie 05.02.16
Monsternemer Opdrachtgever

KLIJN BODEMONDERZOEK B.V. 
 Klijn
OUDLANDSEWEG 1
9682 XT OOSTWOLD

AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. 31/570788121
Klantenservice
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Metalen (AS3000)

Aromaten (AS3000)

Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen
m,p-Xyleen
ortho-Xyleen
Som Xylenen (Factor 0,7)
Naftaleen
Styreen

Dichloormethaan
Trichloormethaan (Chloroform)

Tetrachloormethaan (Tetra)
1,1-Dichloorethaan
1,2-Dichloorethaan
1,1,1-Trichloorethaan
1,1,2-Trichloorethaan
Vinylchloride
1,1-Dichlooretheen
Cis-1,2-Dichlooretheen
trans-1,2-Dichlooretheen
Som cis/trans-1,2-
Dichlooretheen (Factor 0,7)
Som Dichlooretheen (Factor 
0,7)

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l

464612

--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--

110
<0,20

<2,0
5,3

<0,05
<2,0

2,1
<3,0

69

<0,20
<0,20
<0,20
<0,20
<0,10
0,21   
0,094
<0,20

<0,20
<0,20
<0,10
<0,20
<0,20
<0,10
<0,10
<0,20
<0,10
<0,10
<0,10
0,14   

0,21   

#)

#)

#)

Eenheid
01-Peilbuis 1

Opdracht   562161   Water

464612 01-Peilbuis 1 05.02.2016

Monsteromschrijving Monstername MonsternamepuntMonsternr.
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Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

Broomhoudende koolwaterstoffen

Minerale olie (AS3000)

Trichlooretheen (Tri)
Tetrachlooretheen (Per)
1,1-Dichloorpropaan
1,2-Dichloorpropaan
1,3-Dichloorpropaan
Som Dichloorpropanen (Factor 
0,7)

Tribroommethaan (bromoform)

Koolwaterstoffractie C10-C40
Koolwaterstoffractie C10-C12
Koolwaterstoffractie C12-C16
Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24
Koolwaterstoffractie C24-C28
Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36
Koolwaterstoffractie C36-C40

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

464612

--
--
--
--
--
--

--

--
--
--
--
--
--
--
--
--

<0,20
<0,10
<0,20
<0,20
<0,20
0,42   

<0,20

<50
<10
<10

<5,0
<5,0
<5,0
<5,0
<5,0
<5,0

#)

Eenheid

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.

Begin van de analyses: 05.02.2016
Einde van de analyses: 10.02.2016

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts 
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .

AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. 31/570788121
Klantenservice

01-Peilbuis 1

Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de 
vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport  met digitale 
handtekening rechtsgeldig.

Opdracht   562161   Water

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
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n) Niet geaccrediteerd

Toegepaste methoden
Protocollen AS 3100: 

Protocollen AS 3100:  n)

Barium (Ba) Zink (Zn) Kobalt (Co) Koper (Cu) Lood (Pb) Molybdeen (Mo) Nikkel (Ni) Cadmium (Cd) Kwik (Hg)
Tribroommethaan (bromoform) Dichloormethaan Benzeen Trichloormethaan (Chloroform) Tolueen
Tetrachloormethaan (Tetra) Ethylbenzeen 1,1-Dichloorethaan 1,2-Dichloorethaan Som Xylenen (Factor 0,7)
Naftaleen 1,1,1-Trichloorethaan Styreen 1,1,2-Trichloorethaan Vinylchloride Som Dichlooretheen (Factor 0,7)
Trichlooretheen (Tri) Tetrachlooretheen (Per) Som Dichloorpropanen (Factor 0,7) Koolwaterstoffractie C10-C40

Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen (Factor 0,7) Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16
Koolwaterstoffractie C16-C20 Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28
Koolwaterstoffractie C28-C32 Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

Opdracht   562161   Water

D
O

C
-1

3-
81

70
24

2-
N

L-
P4

AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Elly van Bakergem
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Blad 4 van 4

http://www.sikb.nl/pagina.asp?id=11540
http://www.sikb.nl/pagina.asp?id=11540


Chromatogram for Order No. 562161, Analysis No. 464612, created at 09.02.2016 06:55:42

Monsteromschrijving: 01-Peilbuis 1

[@ANALYNR_START=464612]
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Bijlage 4: Toetsingscriteria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      



Toetsingscriteria 

Toetsingscritria grond 

Om de mate van verontreiniging van de bodem te kunnen beoordelen, zijn de chemische 
analyseresultaten van de grondmonsters getoetst aan de richtlijnen die zijn opgesteld door het 
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. 

De resultaten  zijn getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire Bodemsanering per 
1 juli 2013, Staatscourant 27 juni 2013, Nr. 16675. 

Bij de toetsingswaarden wordt onderscheid gemaakt tussen de zogenaamde achtergrond-, tussen- en 
interventiewaarden: 

Achtergrondwaarde  = Generieke achtergrondwaarde voor een schone, multifunctionele bodem 

Tussenwaarde           =  Toetsingswaarde voor (nader) onderzoek                                                                                                      
                           ((achtergrondwaarde+ Interventiewaarde) / 2) 

Interventiewaarde     =  Interventiewaarde voor sanering (en/of saneringsonderzoek)    

 

Toetsingscriteria grondwater   

Om de mate van verontreiniging van de bodem te kunnen beoordelen, zijn de chemische 
analyseresultaten van de grondwatermonsters getoetst aan de richtlijnen die zijn opgesteld door het 
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Mileubeheer.  

De toetsingswaarden zijn overgenomen uit de Circulaire Bodemsanering per 1 juli 2013, Staatscourant 
27 juni 2013, Nr. 16675.                                                                 

Bij de toetsingswaarden wordt onderscheid gemaakt tussen de zogenaamde streef-, grens- en 
interventiewaarden: 

Streefwaarde             = Streefwaarde voor een schone, multifunctionele bodem 

Grenswaarde             =  Toetsingswaarde voor (nader) onderzoek                                                                                                    
                           ((achtergrondwaarde+ Interventiewaarde) / 2) 

Interventiewaarde     =  Interventiewaarde voor sanering (en/of saneringsonderzoek)    

         



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bijlage 5: Overzicht posities monsternamepunten 



16KL032

Bodemonderzoek

schaal:

datum:

formaat:

getekend:

projectnummer:project:

15-02-2016

1 : 500 A4

RS

05
bijlage:

Wartensterdyk 2a te Wergea

verharding

gras

klinkers

Overzicht posities monsternamepunten

5 m0 m 25 m

onderzoekslocatie

Legenda

boring

peilbuis

1

Wartensterdyk

2A

2

5

4

3

ID

foto met nummerF1

F1



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 6: Foto 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 



 
foto 1 



datum 27-8-2015
dossiercode    20150827-2-11479

Project: Uitbreiding garagebedrijf Wartensterdyk 2a in Wergea
Gemeente:Â Leeuwarden
Aanvrager: J. Wijmenga
Organisatie: Gemeente Leeuwarden

 

Geachte heer/mevrouw J. Wijmenga,

Voor het plan Uitbreiding garagebedrijf Wartensterdyk 2a in Wergea heeft u een watertoetsÂ aangevraagd op
www.dewatertoets.nl. Met de gegevens die u heeft opgegeven, is bepaald dat het plan een beperkte invloed heeft op de
waterhuishouding en de afvalwaterketen. Hierdoor kanÂ de korte procedure worden gevolgd voor de watertoets.

Dit betekent datÂ de beperkte invloedÂ van het plan kan worden opgevangen met standaard maatregelen. Deze maatregelen
vindt u in het onderstaande standaard wateradvies dat u in de ruimtelijke onderbouwing van het plan kunt opnemen. U hoeft
dan verder geen contact met ons op te nemen. Mochten er desondanks vragen zijn, dan kunt u contact opnemen via 058 292
2222 en vragen naar de contactpersoon voor uw gemeente.

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

Met vriendelijke groet,

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

 

Wateradvies korte procedure

De initiatiefnemer heeft Wetterskip Fryslan geinformeerd over het plan Uitbreiding garagebedrijf Wartensterdyk 2a in Wergea
via de Digitale watertoets (www.dewatertoets.nl). Hiermee is bepaald dat het plan een zodanige invloed heeft op de
waterhuishouding en de afvalwaterketen dat kan worden volstaan met een standaard wateradvies.

In dit advies staan de maatregelen die Wetterskip FryslÃ¢n adviseert om wateroverlast te voorkomen en het water in de sloten
schoon te houden. Het is een standaard advies dat voor alle kleine plannen wordt gegeven. Hierdoor kan het voorkomen dat
niet alle punten gelden voorÂ het plan Uitbreiding garagebedrijf Wartensterdyk 2a in Wergea.

Probeer regenwater langzaam weg te laten lopen

Regenwater dat op een verhard oppervlak valt, gaat sneller naar het riool of een sloot dan regenwater dat op onverhard
oppervlak valt (zoals gras of een groenstrook). Wanneer opeens veel water in de riolen en sloten komt kan dit wateroverlast
geven. Het is daarom belangrijk dat het regenwater langzaam wegloopt. Dit kan op verschillende manieren. Vang het
regenwater eerst in een regenton op, gebruik grasstenen ('open bestrating') voor de bestrating en bestraat niet het hele perceel
maar laat wat stukken open met gras of andere beplanting.

Regenwater niet op het riool lozen



Wij adviseren om regenwater direct op een sloot te lozen en niet op het vuilwaterriool. De rioolwaterzuivering wordt dan niet
onnodig belast met schoon regenwater. Dit is uiteraard alleen mogelijk als er een sloot dicht bijÂ het perceel ligt.

Gebruik schone bouwmaterialen, gebruik geen chemische onkruidbestrijding

Regenwater dat op het plangebied valt, komt uiteindelijk altijd in het grondwater of in het oppervlaktewater. Voorkom
watervervuilingÂ door geen uitlogende bouwmaterialen zoals zink, koper en lood te gebruiken. Deze materialen zijn een
belangrijke bron voor de vervuiling van ons water. Ook adviseren wij om geen chemische middelen voor onkruidbestrijding te
gebruiken.

Vloeren minimaal een meter boven het grondwater

Wij adviseren om het vloerpeil (bovenkant vloer) van woningen en andere bouwwerken minimaal een meter boven het
grondwaterpeil aan te leggen. Hierdoor wordt grondwateroverlast voorkomen.

Vergunningen die bij het waterschap moeten worden aangevraagd

Voor sommige werkzaamheden of activiteiten is een watervergunning van het waterschap nodig of moet een melding worden
gedaan. Voorbeelden zijn
- het onttrekken en/of lozenÂ van grondwater (bijvoorbeeld bronneringen),
- het lozen van afvalwater op het oppervlaktewater,
- het toepassen van grond in een watergang,
- het graven of dempen van sloten,
- de aanleg van dammen of duikers.
Meer informatie hierover is te vinden op onze website www.wetterskipfryslan.nl/waterwet.

Koude- en warmteopslag

AlsÂ sprake is van koude- en warmteopslag in de bodem wijzen wij u erÂ op dat u hiervoor contact op dient te nemen met de
provincie FryslÃ¢n.Â Een contactpersoon vindt u opÂ www.wetterskipfryslan.nl bij het digitaal loket onder het kopje watertoets.

De WaterToets 2014



 

 

Verleende omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan 
ten behoeve van het uitbreiden van een garagebedrijf aan de Wartensterdyk 2a 
te Wergea. 

Van 30 juni 2016 tot en met 11 augustus 2016 ligt de omgevingsvergunning ex artikel 2.12, 
eerste lid, aanhef en onder a, onder 3° van de Wabo voor het uitbreiden van een garagebedrijf 
aan de Wartensterdyk 2a te Wergea met bijbehorende stukken ter inzage.  
 
Plangebied 
Het plangebied heeft betrekking op de percelen Wartensterdyk 2a te Wergea, kadastraal bekend 
gemeente Wergea, Sectie C, nummers 1417, 1865 en 1866. 
  
Ontwikkeling  
Met dit plan wordt de uitbreiding van een bestaand garagebedrijf aan de Wartensterdyk 2a te 
Wergea mogelijk gemaakt. De bestaande werkplaats wordt naar achteren uitgebreid en de 
showroom aan de voorzijde krijgt een nieuwe entree met een wachtruimte. 
 
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 http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0080.14001OGV03-VG01 
o https://www.leeuwarden.nl/nl/inzien-ruimtelijke-plannen-procedure  

 
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 1 juli 2016 tot en met 11 augustus 2016; 
 als u belanghebbende bent en een zienswijze tegen de ontwerp-omgevingsvergunning hebt 

ingediend; 
 als u belanghebbende bent en aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest tijdig 

zienswijzen bij het college in te dienen. 
  

Voorlopige voorziening 
Hebt u beroep ingesteld, dan kunt u tijdens de beroepstermijn een verzoek om voorlopige 
voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Postbus 150, 
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.  
 


