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Figuur 1. Locatie van de Nije Heawei (rode arcering) en boerderij Visser (omgeven door rode lijn) 
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1 MITIGERENDE MAATREGELEN 
UITGEWERKT 

Opwaarderen N381 

De provincie Fryslân waardeert de N381 op tot een stroomweg met ongelijkvloerse 

kruisingen. In het Provinciaal Inpassingsplan (Provincie Fryslân, 2011) staan de 

benodigde maatregelen die op grond van het geldende beleid moeten worden uitgevoerd. 

Het gaat om maatregelen op het gebied van landschap, ecologie en hydrologie.  

 

Twee scenario’s voor mitigerende maatregel 

Voor het Natura 2000 – gebied Wijnjeterper Schar moeten vier mitigerende maatregelen 

worden getroffen. Eén van deze maatregelen is in deze rapportage uitgewerkt tot 

inrichtingsplan. Dit betreft de volgende maatregel: 

 

Het verkeersluw maken (alleen toestaan van voetgangers- en fietsverkeer), waaronder 

het verwijderen van de asfaltlaag en het dempen van de bermsloten, van een deel van de 

Nije Heawei. 

 

Voor deze maatregel zijn in dit plan twee scenario`s uitgewerkt: 

1. Verkeersluw maken van ongeveer 1/3 van de Nije Heawei: asfalt verwijderen en 

bermsloten opvullen.  

2. Verwijderen van de gehele Nije Heawei, sloop en herinrichting van boerderij 

Visser: afvoeren van materialen, sloten en kelders dempen en inrichten nieuw 

ontsluitingspad.  

 

Scenario 1 is de variant die Provincie Fryslân verplicht is uit te voeren, volgens de 

Passende Beoordeling Wijnjeterper Schar. Scenario 2 is een uitbreiding van scenario 1, 

waarbij een groter positief effect voor de natuur bereikt kan worden. Voor uitvoering van 

scenario 2 is aanvullende financiering noodzakelijk. Op het moment van het opstellen van 

voorliggend inrichtingsplan was nog geen zekerheid over deze aanvullende financiering. 

Daarom zijn beide scenario’s op dezelfde wijze uitgewerkt.  

 

Weg vormt barrière voor water en reptielen 

Binnen het Wijnjeterper Schar zijn de blauwgraslandvegetaties bovenstrooms van de 

slenk en ten zuiden van de Nije Heawei, de dotterbloemhooilandjes op de flanken van de 

slenk en de slenk zelf van grote waarde. Het systeem is kwelwatergestuurd en wordt 

gevoed met kwelwater afstromend vanaf de hoge zandkop ten zuiden van de Nije 

Heawei.  
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De Nije Heawei loopt dwars door het Natura 2000 - gebied Wijnjeterper Schar. De aanleg 

van de weg heeft de waterhuishouding in het gebied drastisch verstoord, met name door 

de aanleg van diepe bermsloten, welke de grondwaterstroom doorsnijden. Daarnaast 

vormt de weg een barrière voor aanwezige reptielen en draagt het gebruik van de weg (in 

beperkte mate) bij aan de depositie van verzurende en vermestende stoffen in het 

gebied.  

 

Herstellen waterhuishouding 

Met het verwijderen van (een deel van) de weg kunnen ook de bermsloten, welke nu 

zorgen voor de drooglegging van de weg, komen te vervallen. Hierdoor wordt de 

oorspronkelijke waterhuishouding enigszins hersteld. Het grondwater kan dan weer vanaf 

de hoge rug in het zuiden van het Wijnjeterper Schar naar de slenk in het noordelijke deel 

stromen (zie figuur 2). Dit leidt in het gebied tot betere, meer natuurlijke hydrologische 

condities voor bijzondere vegetaties.  

Verder wordt door het opheffen van de weg de barrièrewerking voor reptielen opgeheven 

en wordt als gevolg van een afname van het gemotoriseerde verkeer in het gebied een 

bijdrage geleverd aan het verkleinen van de stikstofdepositie op het Natura 2000 - 

gebied.  

 

 

 

Figuur 2: stoomrichting grondwater vanaf hoge rug naar slenk 

 

Benodigde maatregelen beschreven 

Voorliggend inrichtingsplan beschrijft voor beide scenario’s de benodigde technische 

maatregelen en de daarbij gemaakte keuzes. Het plan is gericht op de 

uitvoering/uitvoerder en vormt de basis voor het op te stellen bestek. De achtergrond van 

de scenario’s en de maatregelen is terug te vinden in andere rapporten (zie literatuurlijst). 

Het plan is opgesteld in overleg met alle betrokken partijen: Provincie Fryslân, gemeente 

Opsterland, Staatsbosbeheer en Wetterskip Fryslân.  
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2 SCENARIO 1: VERWIJDEREN 1/3 DEEL 
NIJE HEAWEI 

2.1 Inhoudelijke beschrijving projectonderdeel 

Opheffen barrière in grondwaterstroom: verwijderen weg 

In scenario 1 wordt de functie van ongeveer een derde deel van de Nije Heawei 

opgeheven. Het gaat om het stuk tussen boerderij Visser en de oostelijke parkeerplaats, 

zie figuur 3. Daardoor kan op dit tracé het asfalt en de fundering van de weg worden 

verwijderd en daarmee wordt de barrière in de grondwaterstroom veroorzaakt door het 

weglichaam, en met name de naastgelegen bermsloten, lokaal opgeheven. Het oostelijk 

deel van het huidige wegtracé is na het verwijderen van de weg het laagste punt in het 

gebied. De slenk zal dan ook deels over het (voormalige) wegtracé gaan lopen waardoor 

het gebied voor gemotoriseerd verkeer, fietsers of wandelaars via deze route niet meer 

bereikbaar is.  

 

Om het Wijnjeterper Schar voor recreanten en de beheerder toch toegankelijk te houden 

wordt ten zuiden van de Nije Heawei een nieuw (onderhouds)pad aangelegd. 

 

 

Figuur 3: op te heffen deel Nije Heawei scenario 1 

 

 

 

 



 

8 Inrichtingsplan Nije Heawei   
Definitief 

Opheffen doorsnijding grondwaterstroom: bermsloten dempen 

Met het opheffen van de weg vervalt de functie van de bermsloten. Zij hoeven immers 

niet meer te zorgen voor voldoende drooglegging van de weg. Als onderdeel van de 

nieuwe inrichting worden de bermsloten gedempt. De sloten worden gedempt met 

woudzand, hetgeen er voor zal zorgen dat de grondwaterstroom niet meer onderbroken 

wordt door de (diepe) insnijding van de sloten. 

 

De zuidelijke bermsloot dient vooralsnog als afvoer van regenwater afkomstig uit andere 

delen van het natuurgebied (via licht blauwe lijn in figuur 3). Deze afvoer wordt op termijn 

opgeheven. Tot die tijd zal het regenwater uit deze sloot direct in de slenk uitmonden. Dit 

is een meer natuurlijke situatie dan het versneld afvoeren van het water via een sloot. 

 

Verwijderen barrière grondwaterstroom: noordelijke duiker 

Tenslotte wordt de afwatering van boerderij Visser aangepast. Die vindt in de huidige 

situatie plaats via de noordelijke duiker, zie figuur 3. Ook deze duiker vormt een barrière 

in de grondwaterstroom. Aan de andere kant van de weg ligt ook een duiker (zie figuur en 

paragraaf 2.3.3.). Door de afwatering van de boerderij om te leiden via de zuidelijke 

duiker, kan de noordelijke duiker komen te vervallen. Deze wordt verwijderd, zodat de 

grondwaterstroom ter plekke wordt hersteld.  

2.2 Inrichtingsdoelen 

 

Met het realiseren van scenario 1 worden meerdere doelen gerealiseerd:  

- Het herstellen van de oorspronkelijke grondwaterstroom ten gunste van de 

vegetaties en waterkwaliteit in de slenk middels het opheffen van barrières in de 

grondwaterstroming. 

- Het opheffen van de barrièrewerking van de weg voor reptielen. 

- Het terugbrengen van de hoeveelheid lokale uitstoot van uitlaatgassen doordat 

gemotoriseerd verkeer niet meer door het Wijnjeterper Schar kan rijden. 

2.3 Inrichtingsschets 

In bijlage 2 is de nieuwe inrichting volgens scenario 1 geschetst. Tevens zijn in bijlage 2 

de betreffende dwarsprofielen opgenomen. Hieronder volgt een beknopte onderbouwing 

van de gemaakte keuzes, per thema.  

 

2.3.1 Landschap 

 

Nije Heawei verstoort eeuwenoud landschap 

Een vergelijking van de historische kaarten met de huidige situatie laat zien dat de 

huidige verkaveling(srichting) van het Wijnjeterper Schar gelijk is aan de oorspronkelijke 

verkaveling, die uit de Middeleeuwen stamt, zie bijlage 1. Het gaat om een opstrekkende 

verkaveling die haaks staat op de beekloop. Door de ouderdom en gaafheid van het 

patroon, wordt dit landschap door gemeente en provincie gezien als waardevol. De 

historische wegen lopen parallel aan het beekdal. De Nije Heawei doet dat niet en 

verstoort het waardevolle landschap.  
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Verwijderen jongste elementen 

De Nije Heawei is aangelegd in de jaren ’60 en dus een relatief jong element. In dit 

inrichtingsplan is gekozen voor het niet zichtbaar houden van de jongste geschiedenis. 

Het (herstellen van het) oorspronkelijke verkavelingpatroon wordt gezien als waardevoller 

en krijgt dus prioriteit. Daarom wordt het weglichaam geheel verwijderd en zal niet meer 

zichtbaar zijn, behalve in de spontane vegetatie. Deze zal de komende decennia nog 

anders zijn dan van de omringende percelen.  

 

Maaiveld volgend afwerken 

Na het vergraven van het weglichaam en dempen/verondiepen van sloten wordt het 

terrein zodanig afgewerkt, dat het maaiveld een vloeiende, natuurlijke overgang vormt 

tussen de aangrenzende percelen. In bijlage 2 zijn de toekomstige profielen opgenomen.  

 

Het aanwezige, waardevolle reliëf wordt niet aangetast.  

 

2.3.2 Ecologie 

 

Verbetering waterkwaliteit slenk 

Door het verwijderen van de weg, de sloten en de zuidelijke duiker zal de ondergrondse 

waterstroom van de zandrug naar de slenk herstellen. Deze kwelstroom loopt haaks op 

de Nije Heawei. De waterkwaliteit in de slenk zal verbeteren, waardoor ook 

omstandigheden ontstaan voor meer bijzondere kwelvegetaties. De (grond)waterstromen 

in het gebied zijn vrij complex, zodat niet op voorhand exact in te schatten is welke 

effecten op zullen treden. Wel zijn alle betrokken deskundigen er van overtuigd dat de 

effecten positief zijn. In het slechtste geval treedt geen effect op en blijven de huidige 

vegetaties behouden.  

 

Verbetering waterkwantiteit slenk 

Niet alleen de waterkwaliteit in de slenk zal toenemen, ook de waterkwantiteit. Dit 

betekent dat de nu aanwezige vegetaties gaan verschuiven naar een locatie iets hoger 

op de flank. Ook hiervoor geldt dat op voorhand de effecten niet kwantitatief kunnen 

worden ingeschat.  

 

Opheffing barrière 

Na het verwijderen van de weg kunnen de aanwezige reptielen zonder gevaar dit deel 

van het tracé oversteken. Dit komt de instandhouding van de lokale populaties ten goede. 

Minder dieren zullen vroegtijdig overlijden als verkeersslachtoffer en uitwisseling tussen 

deelpopulaties is eenvoudiger.  

 

Natuurlijke vegetatie 

Na het grondwerk wordt het voormalige tracé niet ingezaaid. Hiertoe is geen noodzaak 

(zoals bijvoorbeeld bij bermen of oevers) en zo wordt voorkomen dat planten van buiten 

het gebied worden geïntroduceerd. Mogelijk wordt maaisel uit het Wijnjeterper Schar over 

het gebied uitgereden, maar dit is ter beoordeling aan de beheerder, en gebeurt in de 

beheerfase. 
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Waterpeil slenk blijft bestuurbaar 

Op dit moment wordt het peil in de slenk gestuurd door middel van een stuwput. Deze ligt 

ter hoogte van de kruising van Nije Heawei met de zandweg (gele ster in figuur 3), daar 

waar de slenk in de noordelijke duiker mondt. De stuw maakt het mogelijk om de 

hydrologische omstandigheden in de waardevolle en kwetsbare blauwgraslandvegetaties 

stroomopwaarts van de slenk optimaal te houden. Het heeft de voorkeur deze stuw zo 

ver mogelijk stroomafwaarts te plaatsen, zodat het waterpeil in een zo groot mogelijk deel 

van de slenk gestuurd kan worden. 

 

In de nieuwe situatie zal de slenk vrij uitmonden in de hoofdwatergang naar het 

Koningsdiep. Stroomafwaarts in deze sloot staat een stuw (groene ster in figuur 3). Uit 

metingen van SBB blijkt dat het bereik van deze stuw voldoende is om de waterstand in 

het blauwgrasland te kunnen blijven sturen.  

 

NB: Het Waterschap en Staatsbosbeheer moeten onderling nog afspraken maken over 

het beheer van de stuw, zodat het gunstige peil daadwerkelijk wordt gegarandeerd. 

 

Dempen en opvullen met woudzand 

De bermsloten worden gedempt met woudzand. Dit is voedselarmer dan het zand uit het 

cunet. Daardoor benadert het de natuurlijke situatie het beste. Het zand blokkeert de 

grondwaterstroom niet.  

 

2.3.3 Waterhuishouding 

 

Grondwaterstroom herstellen 

Zoals beschreven in paragraaf 2.3.2. wordt de weg verwijderd en worden de bermsloten 

gedempt om de barrière in de grondwaterstoom op te heffen. De locatie van de huidige 

weg zal dan het laagste punt in het gebied zijn en hier zal de slenk zich voortzetten. De 

sloot die nu nog regenwater afvoert vanaf de zuidelijke zandrug, watert direct op de slenk 

af. Het regenwater afkomstig uit het gebied ten noorden van de weg zal door de slenk 

afgevoerd worden. 

 

Aan weerszijden van de weg liggen nu duikers (PP Ø300mm, lengte 125 en 315m, zie 

figuur 3). Deze zijn medio 1997 aangelegd om de waterafvoer van de boerderij Visser en 

de destijds in het Wijnjeterper Schar gelegen landbouwgronden te regelen. Door de 

afwatering van de boerderij Visser in het vervolg via de zuidelijke duiker te laten verlopen 

kan de noordelijke duiker komen te vervallen. Daarmee wordt nog een barrière in de 

grondwaterstroom opgeheven. Het heeft de voorkeur om dit tegelijk met het verwijderen 

van de weg te doen en niet in een later stadium. Om dit te bewerkstelligen wordt een 

nieuwe duiker aangelegd tussen de sloot rondom boerderij Visser en de eerste 

inspectieput in de zuidelijke duiker (zie maatregelenkaart bijlage 2). 

 

De zuidelijke duiker is aangelegd om de in het verleden aanwezige landbouwgronden te 

ontwateren. De landbouwgronden afwaterend op de zuidelijke duiker zijn inmiddels 

echter overgegaan naar Staatsbosbeheer en nu in beheer als natuur. Deze percelen 

hoeven dus niet meer ontwaterd te worden. De zuidelijke duiker heeft dus geen functie 

meer voor de afvoer van het landbouwwater. De duiker voert echter nog wel het water af 
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van de in figuur 3 aangegeven watergang en zal het water van de boerderij Visser af 

gaan voeren. Deze duiker blijft dus nog behouden. Wel zal de stuwput bovenstrooms van 

de zuidelijke duiker worden verwijderd, omdat de sloten die hierop afwateren, zijn 

vervallen. Na het verwijderen van de kunstwerken wordt de ontstane ruimte opgevuld met 

woudzand, als nabootsing van de natuurlijke bodemopbouw. 

 

Natuurlijk peil slenk 

Na uitvoering van de maatregelen zal de slenk via de laagste delen van het landschap 

naar de afwateringssloot stromen. Dit zijn de bestaande poel en het huidige wegtracé. Op 

deze manier hoeft geen nieuwe slenk gegraven te worden. Om ervoor te zorgen dat in 

een zo groot mogelijk deel van de slenk het waterpeil gestuurd kan worden, wordt de 

huidige stuwput verwijderd, en zal de stuw in de hoofdwatergang naar het Koningsdiep 

gebruikt gaan worden om het peil in de slenk te reguleren (zie paragraaf 2.3.2).  

 

2.3.4 Overige maatregelen 

 

Aanleggen wandelpad 

Na het verwijderen van de Nije Heawei is de huidige wandelroute door het Wijnjeterper 

Schar onderbroken. Staatsbosbeheer wil graag het gebied toegankelijk houden voor het 

publiek. Daarnaast is het voor het beheer noodzakelijk dat zwaar materieel het gebied in 

en uit komt. Daarom wordt een nieuwe route aangelegd over de hoge delen van het 

Schar, zie maatregelenkaart bijlage 2. Om het zuidelijke deel van de nieuwe route 

toegankelijk te maken, wordt de vegetatie geklepeld en waar nodig worden laagtes 

opgevuld met woudzand. Ter plaatse van de kruising van het pad met rasters worden 

veeroosters en klaphekken toegepast 

 

Aanleggen duiker onder wandelpad 

Daar waar het wandelpad de slenk kruist, wordt een brede betonnen duiker aangelegd. 

Op die manier is de slenk zichtbaar en beleefbaar, zonder dat mensen natte voeten 

krijgen.  

 

Behouden parkeerplaats 

Na het opheffen van dit deel van de Nije Heawei is de wandelroute vanaf de oostelijke 

parkeerplaats niet meer bereikbaar. Staatsbosbeheer wil het gebied wel vanaf de 

oostkant toegankelijk houden. Een nieuwe locatie voor een parkeerplaats aan de 

oostkant is niet eenvoudig te vinden. Bovendien is het verplaatsen van de bestaande 

parkeerplaats vanuit financieel oogpunt en vanuit duurzaamheid niet wenselijk: de 

parkeerplaats is slechts enkele jaren geleden aangelegd. Daarom is er voor gekozen een 

nieuwe verbinding te maken vanaf de parkeerplaats naar de wandelroute. Deze route is 

door Staatsbosbeheer bepaald en gaat over de hoge koppen in het maaiveld. Hierdoor 

zijn minimale ingrepen nodig om de route aan te leggen en zal dus minimale verstoring 

van vegetaties plaatsvinden. De route is weergegeven op de in bijlage 2 opgenomen 

maatregelenkaart.  

 

Om de verbinding van de parkeerplaats naar de route tot stand te brengen zal in de 

hoofdwatergang een dam met duiker (Ø500mm) aangebracht worden. Ter hoogte van de 

slenk wordt een “vlonderconstructie” aangebracht, ter bescherming van kwetsbare 
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vegetaties en om te voorkomen dat mensen natte voeten krijgen. Deze constructie 

bestaat uit gerecycled kunststof palen en planken en heeft een lengte van 5 meter en 

breedte van 1,50 meter. Dit kunststof heeft een langere levensduur dan hout en is minder 

onderhoudsgevoelig.  

 

2.4 Maten en hoeveelheden 

Een gedetailleerde omschrijving van de uit te voeren werkzaamheden, maten en 

hoeveelheden is opgenomen in de producteis tabellen in bijlage 3. 

 

De weg wordt opgeheven door het asfalt te verwijderen (ca. 110mm), de puinfundering te 

verwijderen (ca. 100mm) en het zandcunet te verwijderen. 

 

2.5 Grondverzet 

Een gedetailleerde omschrijving van de bestemming van materialen is opgenomen in de 

producteis tabellen in bijlage 3. 

 

De bermsloten worden gedempt met woudzand. Dit is voedselarmer en daarmee 

aantrekkelijker dan het zand uit het cunet.  

 

Vrijkomende materialen worden waar mogelijk hergebruikt bij de aanlegwerkzaamheden 

van de nieuwe N381. 

2.6 Duurzaamheid 

Duurzaamheid is een zeer breed begrip, dat door een ieder op een eigen manier kan 

worden ingevuld. In dit project worden de volgende aspecten als duurzaam gezien:  

- De kern van het inrichtingsplan is ‘sober en doelmatig’, zowel qua type 

maatregelen als financiën; 

- Het project is gericht op natuurherstel; 

- Het inrichtingsplan is opgesteld in overleg met alle betrokken partijen; 

- Het funderingsmateriaal en het zand uit het cunet wordt hergebruikt bij de 

werkzaamheden voor de N381; 

- Het gebied blijft goed toegankelijk voor wandelaars, ook vanaf de oostkant; 

- De vlonder in het wandelpad wordt gemaakt van hergebruikt kunststof. Dit heeft 

een langere levensduur en is makkelijker te onderhouden dan hout.  

 

2.7 Beheer na inrichting 

Aanleggen beheerpad 

Het gebied blijft na herinrichting bereikbaar voor het beheer. Aan de zuidkant van de 

huidige Nije Heawei wordt een nieuw wandel- en beheerpad aangelegd over de hoge 

delen van het Schar. Deze route wordt ook toegankelijk voor zwaarder materieel, zie ook 

paragraaf 2.3.4.  
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Fietspad verbreden 

Het fietspad ten zuiden van het gebied zal voor een klein deel gebruikt worden als route 

voor het beheermaterieel. Om beschadiging van het pad te voorkomen, wordt het pad 

verbreed tot 3 meter. Verbreding vindt plaats door het aanbrengen van een verharding 

van grasbetontegels aan weerszijden van het bestaande asfaltpad. Dit is goedkoper aan 

het aanbrengen van een nieuwe laag asfalt of beton. Er is nu voldoende ruimte voor 

verbreding. De aanwezige bomen hoeven niet te worden gekapt.  

 

Aan het begin van het pad wordt een afzetpaal en bebording geplaatst om inrijden van 

het fietspad door auto`s te voorkomen. Als gevolg van het gebruik van het fietspad voor 

het beheer worden circa 10 extra verkeersbewegingen per jaar verwacht. Het gaat hierbij 

waarschijnlijk om een trekker met aanhanger. De gemeente Opsterland is akkoord met 

het gebruik van het fietspad als onderhoudsroute voor Staatbosbeheer. 

 

Begrazing blijft mogelijk 

Voortzetting van de begrazing van het terrein is wenselijk. Ten behoeve van de 

beweiding van het gebied worden drie veeroosters (4 meter breed) met klaphekken 

geplaatst (zie maatregelenkaart bijlage 2). Daarmee zijn ze eenvoudig voor wandelaars 

te passeren. 

 

2.8 Kostenraming 

De in scenario 1 beschreven maatregelen zijn geraamd op een bedrag van € 117.429,00 

incl. B.T.W. De kosten per onderdeel zijn als volgt gespecificeerd: 

 

Omschrijving      Kosten 

 

Opheffen Nije Heawei € 24.318,00 

Grondwerk € 7.367,00 

Waterbouwkundige constructies € 12.410,00 

Verbreden fietspad € 10.557,00 

Aanleg wandelpad / onderhoudspad € 34.020,00 

Groenvoorziening € 277,00 

Totaal maatregelen € 88.949,00 

 

Directievoering en engineering € 3.600,00 

Overige bijkomende kosten € 4.500,00 

Totaal raming excl. B.T.W. € 97.049,00 

 

Totaal raming incl. B.T.W. € 117.429,00  

 

In bijlage 4 is de complete kostenraming opgenomen. 
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3 

3 SCENARIO 2: VERWIJDEREN NIJE 
HEAWEI EN BOERDERIJ VISSER 

3.1 Inhoudelijke beschrijving projectonderdeel 

Opheffen barrière in grondwaterstroom: verwijderen weg en boerderij 

In scenario 2 wordt de functie van het grootste deel van de Nije Heawei opgeheven. Het 

gaat om het stuk tussen beide parkeerplaatsen, zie figuur 4. Daardoor kan op dit tracé 

het asfalt en de fundering van de weg worden verwijderd en daarmee wordt de barrière in 

de grondwaterstroom veroorzaakt door het weglichaam en met name de naastgelegen 

bermsloten lokaal opgeheven. Het oostelijk deel van het huidige wegtracé is na het 

verwijderen van de weg het laagste punt in het gebied. De slenk zal dan ook deels over 

het (voormalige) wegtracé gaan lopen waardoor het gebied voor gemotoriseerd verkeer, 

fietsers of wandelaars via deze route niet meer bereikbaar is.  

 

 

Figuur 4 op te heffen deel Nije Heawei scenario 2. 
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Om het Wijnjeterper Schar voor recreanten toch toegankelijk te houden wordt vanaf de 

oostelijke parkeerplaats een nieuw pad aangelegd dat aansluit op de bestaande 

wandelroute. Vanaf de westelijke parkeerplaats wordt de huidige weg omgevormd tot 

zandpad zodat ontsluiting van het gebied voor de beheerder eveneens mogelijk blijft. De 

boerderij Visser verliest in dit scenario z’n functie en zal geheel worden verwijderd. Het 

verwijderen van de boerderij, en met name het verwijderen van de mestkelders, zorgt 

ervoor dat een deel van de blokkade in de grondwaterstroom wordt opgeheven. Het 

terrein van boerderij Visser wordt ingericht als grasland. 

 

Opheffen doorsnijding grondwaterstroom: sloten dempen 

Met het opheffen van de weg en het verwijderen van de boerderij vervalt de functie van 

de bermsloten en duikers. Zij hoeven immers niet meer te zorgen voor voldoende 

drooglegging van de weg en de gebouwen. Als onderdeel van de nieuwe inrichting 

worden de bermsloten gedempt en kunnen de duikers die zorgen voor het afvoeren van 

water vanuit de sloten richting Koningsdiep komen te vervallen. De sloten worden 

gedempt met woudzand, hetgeen er voor zal zorgen dat de grondwaterstroom niet meer 

onderbroken wordt door de (diepe) insnijding van de sloten. 

 

De zuidelijke bermsloot dient vooralsnog als afvoer van regenwater afkomstig uit andere 

delen van het natuurgebied (via licht blauwe lijn in figuur 4). Deze afvoer wordt op termijn 

opgeheven. Tot die tijd zal deze afvoer direct in de slenk uitmonden. Dit is een meer 

natuurlijke situatie dan het versneld afvoeren van het water via een sloot. 

 

3.2 Inrichtingsdoelen 

Met de maatregelen uit scenario 2 worden meerdere doelen gerealiseerd:  

- Het herstellen van de oorspronkelijke grondwaterstroom ten gunste van de 

vegetaties en waterkwaliteit in de slenk middels het opheffen van barrières in de 

grondwaterstroming. 

- Het opheffen van de barrièrewerking van de weg voor reptielen. 

- Het terugbrengen van de hoeveelheid lokale uitstoot van uitlaatgassen doordat 

gemotoriseerd verkeer niet meer door het Wijnjeterper Schar kan rijden. 

 

3.3 Inrichtingsschets 

In bijlage 5 is de nieuwe inrichting volgens scenario 2 geschetst. Tevens zijn in bijlage 5 

de betreffende dwarsprofielen opgenomen. 

 

3.3.1 Landschap 

 

Nije Heawei verstoort eeuwenoud landschap 

Een vergelijking van de historische kaarten met de huidige situatie laat zien dat de 

huidige verkaveling(srichting) van het Wijnjeterper Schar gelijk is aan de oorspronkelijke 
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verkaveling, die uit de Middeleeuwen stamt (zie bijlage 1). Het gaat om een opstrekkende 

verkaveling die haaks staat op de beekloop. Door de ouderdom en gaafheid van het 

patroon, wordt dit landschap door gemeente en provincie gezien als waardevol. De 

historische wegen lopen parallel aan het beekdal. De Nije Heawei doet dat niet en 

verstoort daarmee het waardevolle landschap.  

 

Verwijderen jongste elementen 

De Nije Heawei is aangelegd in de jaren ’60 en dus een relatief jong element. Ook 

boerderij Visser is gebouwd in de jaren ’60 en daarmee een ‘vreemd’ element in het oude 

landschap. In dit inrichtingsplan is gekozen voor het niet zichtbaar houden van de jongste 

geschiedenis. Het (herstellen van het) oorspronkelijke verkavelingpatroon wordt gezien 

als waardevoller en krijgt dus prioriteit. Daarom worden het weglichaam met 

begeleidende beplanting en de bebouwing geheel verwijderd en zullen niet meer 

zichtbaar zijn, behalve in de spontane (pioniers)vegetatie. Deze zal de komende 

decennia nog anders zijn dan van de omringende percelen.  

 

Maaiveldvolgend afwerken 

Alle bebouwing van boerderij Visser wordt verwijderd, inclusief de mestkelders. Op deze 

manier kunnen de oorspronkelijke bodemopbouw en het landschap beter worden 

hersteld. Het laten staan van bijvoorbeeld de woning als vleermuisverblijfplaats is 

onwenselijk in verband met de kans op vandalisme en vanwege de ontsiering van het 

landschap. De erfverharding en de beplanting op het erf worden volledig verwijderd, ten 

gunste van het landschap. De “singel” rond het erf blijft plaatselijk behouden om de 

noordwest – zuidoost verkaveling van het gebied te benadrukken. 

 

Na het opruimen van het erf wordt de kunstmatige verhoging van het erf afgegraven. De 

toekomstige hoogte sluit aan bij het omringende maaiveld, in een glooiende lijn, zodat het 

erf niet meer in het landschap zichtbaar is. Na het vergraven van het weglichaam en 

dempen van sloten wordt het terrein zodanig afgewerkt, dat het maaiveld een vloeiende, 

natuurlijke overgang vormt tussen de aangrenzende percelen. In bijlage 5 zijn de 

toekomstige profielen opgenomen.  

 

Het aanwezige, waardevolle reliëf wordt niet aangetast.  

 

3.3.2 Ecologie 

 

Verbetering waterkwaliteit slenk 

Door het verwijderen van de weg, de sloten, de duikers en de mestkelders zal de 

ondergrondse waterstroom van de zandrug naar de slenk herstellen. Deze kwelstroom 

loopt haaks op de Nije Heawei. De waterkwaliteit in de slenk zal verbeteren, waardoor 

ook omstandigheden ontstaan voor meer bijzondere kwelvegetaties. De 

(grond)waterstromen in het gebied zijn vrij complex, waardoor niet op voorhand exact in 

te schatten is welke effecten op zullen treden. Wel zijn alle betrokken deskundigen er van 

overtuigd dat de effecten positief zijn. In het slechtste geval treedt geen positief effect op 

en blijven de huidige vegetaties behouden.  
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Verbetering waterkwantiteit slenk 

Niet alleen de waterkwaliteit in de slenk zal toenemen, ook de waterkwantiteit. Dit 

betekent dat de nu aanwezige vegetaties gaan verschuiven naar een locatie iets hoger 

op de flank. Ook hiervoor geldt dat op voorhand de effecten niet kwantitatief kunnen 

worden ingeschat.  

 

Opheffing barrière 

Na het verwijderen van de weg kunnen de aanwezige reptielen zonder gevaar dit deel 

van het tracé oversteken. Dit komt de instandhouding van de lokale populaties ten goede. 

Minder dieren zullen vroegtijdig overlijden als verkeersslachtoffer en uitwisseling tussen 

deelpopulaties is eenvoudiger.  

 

Natuurlijke vegetatie 

Na het grondwerk wordt het voormalige tracé niet ingezaaid. Hiertoe is geen noodzaak 

(zoals bijvoorbeeld bij bermen of oevers) en zo wordt voorkomen dat planten van buiten 

het gebied worden geïntroduceerd. Mogelijk wordt maaisel uit het Wijnjeterper Schar over 

het gebied uitgereden, maar dit is ter beoordeling aan de beheerder, en gebeurt in de 

beheerfase. 

 

Waterpeil slenk blijft bestuurbaar 

In de huidige situatie wordt het peil in de slenk gestuurd door middel van een stuwput. 

Deze ligt ter hoogte van de kruising van de Nije Heawei met de zandweg (gele ster in 

figuur 3), daar waar de slenk in de noordelijke duiker uitmondt. De stuw maakt het 

mogelijk om de hydrologische omstandigheden in de waardevolle en kwetsbare 

blauwgraslandvegetaties stroomopwaarts van de slenk optimaal te houden. Het heeft de 

voorkeur deze stuw zo ver mogelijk stroomafwaarts te plaatsen, zodat het waterpeil in 

een zo groot mogelijk deel van de slenk gestuurd kan worden. 

 

In de nieuwe situatie zal de slenk vrij uitmonden in de hoofdwatergang naar het 

Koningsdiep. Stroomafwaarts in deze hoofdwatergang staat een stuw (groene ster in 

figuur 3). Uit metingen van SBB blijkt dat het bereik van deze stuw voldoende is om de 

waterstand in het blauwgrasland effectief te kunnen blijven sturen. 

 

NB: Het Waterschap en Staatsbosbeheer moeten onderling nog afspraken maken over 

het beheer van de stuw, zodat het gunstige peil daadwerkelijk wordt gegarandeerd. 

 

Dempen en opvullen met woudzand 

De bermsloten en kelders worden gedempt met woudzand. Woudzand is voedselarmer 

dan het zand dat nu aanwezig is in het wegcunet. Door te dempen / op te vullen met 

woudzand wordt de natuurlijke situatie het best benaderd. Het zand blokkeert de 

grondwaterstroom niet. De voedselrijke bovengrond van het erf wordt afgegraven en 

afgevoerd, zodat een voedselarmere uitgangssituatie ontstaat. Dit past beter bij de 

situatie in de aangrenzende percelen, voorkomt uitspoeling van (mest)stoffen en biedt op 

lange termijn meer potentie voor bijzondere vegetaties.  
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3.3.3 Waterhuishouding 

 

Grondwaterstroom herstellen 

Zoals beschreven in paragraaf 3.3.2. wordt de weg verwijderd en worden de bermsloten 

gedempt om de barrière in de grondwaterstoom op te heffen. De locatie van de huidige 

weg zal dan het laagste punt in het gebied zijn en hier zal de slenk zich voortzetten. De 

sloot die nu nog regenwater afvoert vanaf de zuidelijke zandrug, watert in de nieuwe 

situatie direct op de slenk af. Het regenwater afkomstig uit het gebied ten noorden van de 

weg zal door de slenk afgevoerd worden. 

 

Aan weerszijden van de weg liggen nu duikers (PP Ø300mm, lengte 125 en 315m. (zie 

figuur 4). Deze zijn medio 1997 aangelegd om de waterafvoer van de boerderij Visser en 

de destijds in het Wijnjeterper Schar gelegen landbouwgronden te regelen. In dit scenario 

vervalt de functie van de noordelijke duiker als afwatering van de boerderij Visser. De 

landbouwgronden afwaterend op de zuidelijke duiker zijn inmiddels overgegaan naar 

Staatsbosbeheer en nu in beheer als natuur. Deze percelen hoeven dus niet meer 

ontwaterd te worden. De zuidelijke duiker heeft hierdoor geen functie meer voor de 

afvoer van het landbouwwater. Beide duikers kunnen dus worden opgeheven. Daarmee 

wordt nog een barrière in de grondwaterstroom opgeheven.  

 

De vrije ruimte in de bodem die ontstaat na het verwijderen van de duikers en de 

inspectieputten wordt opgevuld met woudzand. 

 

Natuurlijk peil slenk 

Na uitvoering van de maatregelen zal de slenk via de laagste delen van het landschap 

naar de afwateringssloot stromen. Dit zijn de bestaande poel en het huidige wegtracé. Op 

deze manier hoeft geen nieuwe slenk gegraven te worden. Om ervoor te zorgen dat in 

een zo groot mogelijk deel van de slenk het waterpeil gestuurd kan worden, wordt de 

huidige stuwput verwijderd, en zal de stuw in de hoofdwatergang naar het Koningsdiep 

gebruikt gaan worden om het peil in de slenk te reguleren (zie paragraaf 3.2.2.). 

 

3.3.4 Overige maatregelen 

 

Aanleggen onderhoudspad 

Na het verwijderen van de Nije Heawei is het gebied voor Staatsbosbeheer vanaf de kant 

van de huidige weg niet meer bereikbaar. Het is echter wel noodzakelijk voor het beheer 

dat onderhoudsvoertuigen vanaf deze zijde het gebied in en uit kunnen komen. Om het 

gebied voor de beheerder toegankelijk te houden wordt ten zuiden van de huidige weg 

ter hoogte van de boerderij Visser een nieuw onderhoudspad aangelegd. Dit wordt 

gedaan door de betreffende route te klepelen en waar nodig grote gaten op te vullen met 

woudzand. Tevens worden op kruisingen van het onderhoudspad met bestaande rasters 

veeroosters en klaphekken in het pad aangebracht. 

 

 

 

 

Aanleggen duiker onder wandelpad 



 

 

 Scenario 1 en 2 19 
Definitief 

Daar waar het wandelpad de slenk kruist, wordt een brede betonnen duiker aangelegd. 

Op die manier is de slenk zichtbaar en beleefbaar, zonder dat wandelaars natte voeten 

krijgen vanwege het doorwaden van de slenk. 

 

Behouden parkeerplaats 

Na het opheffen van de Nije Heawei is de wandelroute vanaf de oostelijke parkeerplaats 

niet meer bereikbaar. Staatsbosbeheer wil het gebied wel vanaf de oostkant toegankelijk 

houden voor publiek. Een nieuwe locatie voor een parkeerplaats aan de oostkant is niet 

eenvoudig te vinden. Bovendien is het verplaatsen van de bestaande parkeerplaats 

vanuit financieel oogpunt en vanuit duurzaamheid niet wenselijk: de parkeerplaats is 

slechts enkele jaren geleden aangelegd. Daarom is er voor gekozen een nieuwe 

verbinding te maken vanaf de parkeerplaats naar de wandelroute. Deze route is door 

Staatsbosbeheer bepaald en gaat over de hoge koppen in het maaiveld. Hierdoor zijn 

minimale ingrepen nodig om de route aan te leggen en zal dus minimale verstoring van 

vegetaties plaatsvinden. De route is weergegeven op de in bijlage 5 opgenomen 

maatregelenkaart.  

 

Om de verbinding van de parkeerplaats naar de route tot stand te brengen zal in de 

hoofdwatergang een dam met duiker (Ø500mm) aangebracht worden. Ter hoogte van de 

slenk wordt een “vlonderconstructie” aangebracht, ter bescherming van kwetsbare 

vegetaties en om te voorkomen dat mensen natte voeten krijgen. Deze constructie 

bestaat uit gerecycled kunststof palen en planken en heeft een lengte van 5 meter en 

breedte van 1,50 meter. Dit kunststof heeft een langere levensduur dan hout en is minder 

onderhoudsgevoelig.  

 

3.4 Maten en hoeveelheden 

Een gedetailleerde omschrijving van de uit te voeren werkzaamheden, maten en 

hoeveelheden is opgenomen in de producteis tabellen in bijlage 6. 

 

De weg wordt opgeheven door het asfalt te verwijderen (ca. 110mm), de puinfundering te 

verwijderen (ca. 100mm) en het zandcunet te verwijderen. 

 

3.5 Grondverzet 

Een gedetailleerde omschrijving van de  bestemming van materialen is opgenomen in de 

producteis tabellen in bijlage 6. 

 

De bermsloten en mestkelders worden gedempt met woudzand. Dit is voedselarmer en 

daarmee aantrekkelijker dan het zand uit het cunet.  

 

Vrijkomende materialen worden waar mogelijk hergebruikt bij de aanlegwerkzaamheden 

van de nieuwe N381. 
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3.6 Duurzaamheid 

Duurzaamheid is een zeer breed begrip, dat door een ieder op een eigen manier kan 

worden ingevuld. In dit project worden de volgende aspecten als duurzaam gezien:  

- De kern van het inrichtingsplan is ‘sober en doelmatig’, zowel qua type 

maatregelen als financiën; 

- Het project is gericht op natuurherstel; 

- Het inrichtingsplan is opgesteld in overleg met alle betrokken partijen; 

- Het funderingsmateriaal en het zand uit het cunet wordt hergebruikt bij de 

werkzaamheden voor de N381; 

- Het gebied blijft goed toegankelijk voor wandelaars, ook vanaf de oostkant; 

- De vlonder in het wandelpad wordt gemaakt van hergebruikt kunststof. Dit heeft 

een langere levensduur en is goedkoper in onderhoud dan hout.  

 

3.7 Beheer na inrichting 

Aanleggen beheerpad 

Het gebied blijft na herinrichting bereikbaar voor het beheer. Aan de zuidkant van de 

huidige Nije Heawei wordt een nieuw pad aangelegd over de hoge delen van het Schar. 

Deze route wordt ook toegankelijk voor zwaarder materieel, zie ook 3.3.4.  

 

Fietspad verbreden 

Het fietspad ten zuiden van het gebied zal voor een klein deel gebruikt worden als route 

voor het beheermaterieel. Om beschadiging van het pad te voorkomen, wordt het pad 

verbreed tot 3 meter. Verbreding vindt plaats door het aanbrengen van een verharding 

van grasbetontegels aan weerszijden van het bestaande asfaltpad. Dit is goedkoper aan 

het aanbrengen van een nieuwe laag asfalt of beton. Er is reeds voldoende ruimte voor 

verbreding. De aanwezige bomen hoeven niet te worden gekapt.  

 

Aan het begin van het pad wordt een afzetpaal en bebording geplaatst om inrijden van 

het fietspad door auto`s te voorkomen. Als gevolg van het gebruik van het fietspad voor 

het beheer worden circa 10 extra verkeersbewegingen per jaar verwacht. Het gaat hierbij 

waarschijnlijk om een trekker met aanhanger. De gemeente Opsterland is akkoord met 

het gebruik van het fietspad als onderhoudsroute voor Staatbosbeheer. 

 

Begrazing blijft mogelijk 

Voortzetting van de begrazing van het terrein is wenselijk. Ten behoeve van de 

beweiding van het gebied worden drie veeroosters (4 meter breed) met klaphekken 

geplaatst (zie maatregelenkaart bijlage 5). Daarmee zijn ze eenvoudig voor wandelaars 

te passeren. 
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3.8 Kostenraming 

De in scenario 2 beschreven maatregelen zijn geraamd op een bedrag van € 351.547,00 

incl. B.T.W. De kosten per onderdeel zijn als volgt gespecificeerd: 

 

Omschrijving      Kosten 

 

Opheffen Nije Heawei € 58.469,00 

Grondwerk € 26.613,00 

Waterbouwkundige constructies € 16.886,00 

Verbreden fietspad € 10.557,00 

Aanleg wandelpad / onderhoudspad € 38.623,00 

Groenvoorziening € 39.246,00 

Boerderij Visser € 82.218,00 

Totaal maatregelen € 272.611,00 

 

Directievoering en engineering € 20.000,00 

Overige bijkomende kosten € 11.769,00 

Totaal raming excl. B.T.W. € 304.381,00 

 

Totaal raming incl. B.T.W. € 368.301,00  

 

In bijlage 7 is de complete kostenraming opgenomen. 
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Eisen tabel scenario 1

Object Eiscode Titel Omschrijving
1 Nije Heawei De Nije Heawei dient opgeheven te worden tussen de nrs 1 en 2.

1.01 Verwijderen verhardingslaag De asfaltverharding dient verwijderd te worden. 

1.011 Zagen verharding Aan weerszijden van de te verwijderen asfaltverharding dient het asfalt ingezaagd te worden tot een diepte van ca. 

110mm.

1.012 Opbreken asfalt Het asfalt dient opgebroken te worden tot op de onderliggende funderingslaag. De dikte van de asfaltlaag bedraagt 

ca. 110mm.

1.013 Breedte asfalt De breedte van de weg bedraagt ca. 3,15m

1.014 Restmateriaal Vrijkomend asfalt dient afgevoerd te worden naar een erkende verwerker

1.02 Verwijderen fundering De fundering dient volledig verwijderd te worden tot op de onderliggende bodem.

1.021 Verwijderen funderingslaag De onder het asfalt aanwezige funderingslaag dient volledig verwijderd te worden. Laagdikte ca. 100mm.

1.022 Verwijderen zandcunet Het zandcunet dient volledig verwijderd te worden. Laagdikte ca. 20cm.

1.03 Weglichaam Nije Heawei Het maaiveld ter plaatse van de voormalige Nije Heawei dient aansluiting te vinden op het maaiveld aan weerszijden 

van de weg.

2.012 Verwijderen weglichaam Het weglichaam dient afgegraven worden conform de dwarsprofielen.

2.013 Aansluiting ontgraving De ontgravingslijn van het weglichaam dient aan te sluiten op het omliggende maaiveld.

2.013 Vrijkomend materiaal Vrijkomend zand en grond wordt hergebruikt in projecten aanleg N381.

2 Herstel kwelstroom De negatieve invloed van de Nije Heawei op de in het gebied aanwezige kwelstroom dient opgeheven te worden.

2.01 Ontwaterende werking bermsloten De ontwaterende werking van de bermsloten dient opgeheven te worden.

20.11 Verwijderen opslag Voorafgaand aan de dempingen dient de in de sloten aanwezige spontane opslag verwijderd te worden. Hoogte 

opslag tot ca. 3 meter.

2.012 Opheffen ontwatering De aanwezige bermsloten dienen gedempt te worden conform dwarsprofiel.

2.013 Regenwaterafvoer De regenwaterfvoer van het gebied dient gegarandeerd te worden middels het toepassen van greppels met een 

diepte van maximaal 50cm op de locatie van de huidige bermsloot.

2.014 Herstel bodem Ter verkrijging van een gunstige uitgangssituatie voor het natuurherstel worden de dempingen uitgevoerd met 

woudzand.

2.02 Verwijderen obstakels in kwelstroom De langs de weg aanwezige duikers, inclusief insoectieputten, dienen verwijderd te worden.

2.021 Duiker noordzijde weg De aan de noordzijde van de weg aanwezige duiker, inclusief inspectieput dient verwijderd te worden.

2.022 Duiker zuidzijde weg De aan de zuidzijde van de weg aanwezige duiker wordt vanaf de stuwput tot de eerste inspectieput verwijderd.

2.023 Opheffen afwatering, afwerking Na het verwijderen van de duikers en putten dient de bodem aangevuld te worden met woudzand.

2.024 Aanbrengen duiker boerderij Visser Ten behoeve van de afwatering van boerderij Visser wordt een duiker aangelegd tussen de afwateringssloten rond de 

boerderij en de eerste inspectieput van de zuidelijke duiker. Duiker: PP 300mm, lengte ca. 10 meter. BOK gelijk aan op 

te heffen deel duiker i.v.m. aansluiting inspectieput.

20.25 Verwijderen stuwputten De 2 aanwezige stuwputten, bovenstrooms van de te verwijderen duikers dienen verwijderd te worden. De HDPE 

stuwputten zijn opgehangen in hardhouten damwanden. Stuwputten en damwanden dienen afgevoerd te worden.

3 Voorzieningen beheer / recreatie Na het verwijderen van de Nije Heawei dient het Wijnjeterper Schar bereikbaar te blijven voor recreanten en 

beheerders.

3.01 Route onderhoud zuidzijde Ten behoeve van de bereikbaarheid van het Wijnjeterper Schar vanaf de zuidzijde wordt het fietspad over een afstand 

van 145 meter aan weerszijden verbreed met 0,50 meter.

3.011 Type verbreding De verbreding van het fietspad dient uitgevoerd te worden middels grasbetontegels.

3.012 Fundering De fundering van het fietspad dient afgestemd te worden op het toekomstig gebruik door onderhoudsvoertuigen van 

Staatsbosbeheer. Uitgangspunt: 150mm puingranulaat vrijgekomen bij opheffen Nije Heawei en 100mm zand.

3.013 Afwerking De vebreding van het fietspad dient binnen 2 maanden na aanleg een groene aanblik te geven.

3.014 Toegankelijkheid Het fietspad is niet toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer, uitgezonderd de onderhoudsvoertuigen van 

Staatsbosbeheer.

3.015 Afzetting Het fietspad dient aan de oostzijde afgezet te worden met afzetpalen (uitneembaar)

3.02 Route onderhoud noordzijde Ter compensatie van het verdwijnen van de Nije Heawei wordt ter plaatse een nieuw onverhard pad aangelegd t.b.v. 

het toekomstig beheer.

3.021 Markering route De beoogde route wordt op aanwijs van de beheerder geklepeld. Breedte ca. 3,50m.

3.022 Begaanbaarheid route grasland Lage delen in de route worden opgevuld met woudzand. Uitgangspunt is dat er ca. 300m3 woudzand nodig is.

3.023 Veeroosters Op een drietal locaties dient een veerooster toegepast te worden. Afmetingen: 400x210x50cm. De roosters dienen 

geschikt te zijn voor zwaar verkeer en voorzien te zijn van een faunatrap / helling.

3.024 Klaphekken Naast ieder veerooster dient een klaphek geplaatst te worden voor voetgangers. Het klaphek dient schuin geplaatst te 

worden zodat deze vanzelf dichtvalt. Materiaal:inlands eiken.

3.03 Route wandelaars Vanaf de parkeerplaats tegenover nr. 1 dient een nieuwe aansluiting gerealiseerd te worden op het bestaande 

wandelpad door het Wijnjeterper Schar.

3.031 Markering route De beoogde route wordt op aanwijs van de beheerder geklepeld. Breedte ca. 2,00m.

3.032 Begaanbaarheid route Lage delen in de route worden opgevuld met woudzand. Uitgangspunt is dat er ca. 100m3 woudzand nodig is.

3.033 Oversteek hoofdwatergang Ter plaatse van de hoofdwatergang dient een dam met duiker aangelegd te worden. De dam krijgt een minimale 

bovenbreedte van 4 meter. De duiker heeft een binnendiameter van 500mm en wordt op de bodem van de 

watergang gelegd.

3.034 Oversteek slenk Ter plaatse van de slenk wordt een vlonderconstructie aangelegd. De te realiseren overspanning bedraagt 4 meter. De 

vlonder wordt opgebouwd uit geprofileerde dekdelen en glasvezelversterkte liggers van gerecycled kunststof. De 

breedte bedraagt 1,50m.

3.035 Aanleg betonduiker Ter plaatse van de kruising van de slenk met de wandelroute wordt een betonnen duiker aangelegd. Afmetingen 

2,00x1,00x7,50m.  BOK 1,00m + NAP



Object Eiscode Titel Omschrijving
4 Groenvooorziening De wegbegeleidende beplanting en de beplanting op het erf van boerderij Visser wordt verwijderd.

4.01 Opruimen wegbeplanting De wegbeplanting aan weerszijden  van de weg wordt op de aangegeven delen verwijderd.

4.011 Hoogte struweel De aanwezige struweelbeplanting heeft een hoogte tot ca. 5 meter.

4.012 Dichtheid struweel Het struweel heeft een dichtheid van ca. 75 st/are.

4.013 Maatvoering bomen De aanwezige bomen hebben een maat van maximaal 25-30.

4.014 Diepte rooiwerk De beplanting dient gerooid te worden tot een diepte van minimaal 40cm onder het maaiveld.

4.015 Restmateriaal opruimen wegbeplanting Het vrijkomend materiaal bestaande uit stamhout, houtsnippers en stobben vervalt aan de aannemer.

4.02 Opruimen bosvak Het bosvak ten zuiden van de Nije Heawei dient gerooid te worden.

4.021 Hoogte struweel De aanwezige struweelbeplanting heeft een hoogte tot ca. 5 meter.

4.022 Dichtheid struweel Het struweel heeft een dichtheid van ca. 75 st/are.

4.023 Maatvoering bomen De aanwezige bomen hebben een maat van maximaal 25-30.

4.024 Diepte rooiwerk De maximale hoogte van de beplanting na het rooien bedraagt ten hoogste 50mm boven het maaiveld.

4.025 Restmateriaal opruimen wegbeplanting Het vrijkomend materiaal bestaande uit stamhout en houtsnippers vervalt aan de aannemer.



 

 

Bijlage 4 Kostenraming maatregelen scenario 1 
  



 



Opdrachtgever Datum: 28-aug-13

Provincie Fryslan Print datum: 28-aug-13

Project Status: definitief

Inrichting Nije Heawei scenario 1 Dossier nr. 6189

Onderdeel Niveau raming:

Ramingsamenvatting

samenvatting,  specificatie per kostensoorten

post omschrijving
Voorziene kosten (VK) Onvoorzien

TOTAAL

directe kosten (DK) indirecte kosten (IK) totaal ...object

bekend DK ntd DK totaal DK bekend IK ntd IK totaal IK VK ... project

Bouwkosten

1 Opheffen Nije Heawei 17.563           1.756               19.320             3.841               -          3.841              23.160              1.158             24.318           

2 Grondwerk 5.320             532                  5.852               1.163               -          1.163              7.016                351                7.367             

3 Waterbouwkundige constructies 8.962             896                  9.859               1.960               -          1.960              11.819              591                12.410           

4 Verbreden fietspad 7.625             762                  8.387               1.667               -          1.667              10.055              503                10.557           

5 Aanleg wandelpad / onderhoudspad 24.570           2.457               27.027             5.373               -          5.373              32.400              1.620             34.020           

6 Groenvoorziening 200                20                    220                  44                    -          44                  264                  13                  277                

-                 -                  -                  -                  -          -                 -                   -                 -                 

-                 -                  -                  -                  -          -                 -                   -                 -                 

Totaal bouwkosten 64.241           6.424               70.665             14.048             -          14.048            84.713              4.236             88.949           

Vastgoedkosten

Vastgoed -                 -                  -                  -                  -          -                 -                   -                 -                 

Totaal vastgoedkosten -                 -                  -                  -                  -          -                 -                   -                 -                 

Engineering 

Engineering, Administratie en Toezicht 3.600             -                  3.600               -                  -          -                 3.600                -                 3.600             

Totaal engineering 3.600             -                  3.600               -                  -          -                 3.600                -                 3.600             

Bijkomende kosten

Overige bijkomende kosten 3.250             325                  3.575               711                  -          711                 4.286                214                4.500             

Totaal overige bijkomende kosten 3.250             325                  3.575               711                  -          711                 4.286                214                4.500             

TOTAAL BASIS RAMING 71.091           6.749               77.840             14.759             -          14.759            92.599              4.450             97.049           

Projectonvoorzien

Bijzondere gebeurtenissen en project onvoorzien -                 -                 

Totaal projectonvoorzien -                 -                  -                  -                  -          -                 -                   -                 -                 

TOTALE INVESTERINGSKOSTEN 97.049           

BTW 21% 20.380           

TOTALE INVESTERINGSKOSTEN INCLUSIEF BTW 117.429         
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Opdrachtgever Datum: 28-aug-13

Provincie Fryslan Print datum: 28-aug-13

Project Status: definitief

Inrichting Nije Heawei scenario 1 Dossier nr. 6189

Onderdeel Niveau raming: 0
Opheffen Nije Heawei

onderbouwing van de raming van kosten per categorie samenvatting,  specificatie per kostensoorten

post omschrijving
een 

heid 

hoeveel 

heid 
 prijs  totaal 

directe kosten (DK)

Opheffen Nije Heawei

1A  Opheffen Nije HeaweiA

1A1 Zagen asfalt m 6,5 10,00€                        65,00€                      

1A2 Verwijderen asfalt m2 1050 16,00€                        16.800,00€               

1A3 Verwijderen puinfundering m3 105 6,65€                          698,25€                    

1A4 -€                         

1A5 -€                         

1A6 -€                         

totaal  Opheffen Nije HeaweiA 17.563,25€                

subtotaal dir.kosten 17.563,25€               

nader te detailleren pct 10% 17.563,25€                 1.756,33€                 

totaal directe kosten 19.319,58€               

eenmalige kosten post -€                         

bouwplaatskosten wkn -€                         

uitvoeringskosten wkn -€                         

(OF) eenm/bouwpla/uitv pct 8,0% 19.319,58€                 1.545,57€                 

subtotaal (1) indirecte kosten 1.545,57€                 

subtotaal incl. directe kosten 20.865,14€               

AK pct 20.865,14€                 -€                         

WR pct 20.865,14€                 -€                         

bijdragen (o.a. RAW/FCO) pct 20.865,14€                 -€                         

ntd indirecte kosten pct 1.545,57€                   -€                         

(OF) AK/WR/bijdrage/ntd-ik pct 11% 20.865,14€                 2.295,17€                 

subtotaal (2) indirecte kosten 2.295,17€                 

totaal indirecte kosten 0,20€                          3.840,73€                 

Bijzondere gebeurtenissen en object onvoorzien

kxg -€                         

kxg -€                         

kxg -€                         

object onvoorzien pct 5% 23.160,31€                 1.158,02€                 

subtotaal objectonvoorzien 1.158,02€                 

Opheffen Nije Heawei 24.318,32€               
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Opdrachtgever Datum: 28-aug-13

Provincie Fryslan Print datum: 28-aug-13

Project Status: definitief

Inrichting Nije Heawei scenario 1 Dossier nr. 6189

Onderdeel Niveau raming: 0
Grondwerk

onderbouwing van de raming van kosten per categorie samenvatting,  specificatie per kostensoorten

post omschrijving
een 

heid 

hoeveel 

heid 
 prijs  totaal 

directe kosten (DK)

Grondwerk

2A  GrondwerkA

2A1 Ontgraven cunet weg m3 600 1,03€                       618,00€                

2A2 Ontgraven bermen m3 2322 1,04€                       2.414,88€             

2A3 Verondiepen bermsloten m3 186 1,95€                       362,70€                

2A4 -€                      

2A5 Afvoer overtollige grond m3 802 2,40€                       1.924,80€             

2A6 -€                      

totaal  GrondwerkA 5.320,38€               

subtotaal dir.kosten 5.320,38€             

nader te detailleren pct 10% 5.320,38€                532,04€                

totaal directe kosten 5.852,42€             

eenmalige kosten post -€                      

bouwplaatskosten wkn -€                      

uitvoeringskosten wkn -€                      

(OF) eenm/bouwpla/uitv pct 8,0% 5.852,42€                468,19€                

subtotaal (1) indirecte kosten 468,19€                

subtotaal incl. directe kosten 6.320,61€             

AK pct 6.320,61€                -€                      

WR pct 6.320,61€                -€                      

bijdragen (o.a. RAW/FCO) pct 6.320,61€                -€                      

ntd indirecte kosten pct 468,19€                   -€                      

(OF) AK/WR/bijdrage/ntd-ik pct 11% 6.320,61€                695,27€                

subtotaal (2) indirecte kosten 695,27€                

totaal indirecte kosten 0,20€                       1.163,46€             

Bijzondere gebeurtenissen en object onvoorzien

kxg -€                      

kxg -€                      

kxg -€                      

object onvoorzien pct 5% 7.015,88€                350,79€                

subtotaal objectonvoorzien 350,79€                

Grondwerk 7.366,67€             
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Opdrachtgever Datum: 28-aug-13

Provincie Fryslan Print datum: 28-aug-13

Project Status: definitief

Inrichting Nije Heawei scenario 1 Dossier nr. 6189

Onderdeel Niveau raming: 0
Waterbouwkundige constructies

onderbouwing van de raming van kosten per categorie samenvatting,  specificatie per kostensoorten

post omschrijving
een 

heid 

hoeveel 

heid 
 prijs  totaal 

directe kosten (DK)

Waterbouwkundige constructies

3A  Waterbouwkundige constructiesA

3A1 Verwijderen onderleider (lang, deels) m 25 10,69€                       267,25€                   

3A2 Verwijderen onderleider (kort) m 125 10,68€                       1.335,00€                

3A3 Verwijderen stuwputten st 2 170,10€                     340,20€                   

3A4 Verwijderen inspectieputten st 1 80,00€                       80,00€                     

3A5 Aanbrengen betonduiker vierkant m 8 750,00€                     6.000,00€                

3A6 Aanbrengen duiker PP300mm st 1 264,30€                     264,30€                   

3A7 Aanbrengen dam met duiker st 1 675,70€                     675,70€                   

totaal  Waterbouwkundige constructiesA 8.962,45€                 

subtotaal dir.kosten 8.962,45€                

nader te detailleren pct 10% 8.962,45€                  896,25€                   

totaal directe kosten 9.858,70€                

eenmalige kosten post -€                         

bouwplaatskosten wkn -€                         

uitvoeringskosten wkn -€                         

(OF) eenm/bouwpla/uitv pct 8,0% 9.858,70€                  788,70€                   

subtotaal (1) indirecte kosten 788,70€                   

subtotaal incl. directe kosten 10.647,39€              

AK pct 10.647,39€                -€                         

WR pct 10.647,39€                -€                         

bijdragen (o.a. RAW/FCO) pct 10.647,39€                -€                         

ntd indirecte kosten pct 788,70€                     -€                         

(OF) AK/WR/bijdrage/ntd-ik pct 11% 10.647,39€                1.171,21€                

subtotaal (2) indirecte kosten 1.171,21€                

totaal indirecte kosten 0,20€                         1.959,91€                

Bijzondere gebeurtenissen en object onvoorzien

kxg -€                         

kxg -€                         

kxg -€                         

object onvoorzien pct 5% 11.818,60€                590,93€                   

subtotaal objectonvoorzien 590,93€                   

Waterbouwkundige constructies 12.409,53€              
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Opdrachtgever Datum: 28-aug-13

Provincie Fryslan Print datum: 28-aug-13

Project Status: definitief

Inrichting Nije Heawei scenario 1 Dossier nr. 6189

Onderdeel Niveau raming: 0
Verbreden fietspad

onderbouwing van de raming van kosten per categorie samenvatting,  specificatie per kostensoorten

post omschrijving
een 

heid 

hoeveel 

heid 
 prijs  totaal 

directe kosten (DK)

Verbreden fietspad

4A  Verbreden fietspadA

4A1 Zagen asfalt m 290 10,00€                       2.900,00€            

4A2 Ontgraven cunet m3 85 1,45€                         123,25€               

4A3 Aanbrengen fundering puingranulaat (hergebruik) ton 80 2,41€                         192,80€               

4A4 Aanbrengen zand m3 25 17,98€                       449,50€               

4A5 Aanbrengen grasbetontegels m2 145 25,00€                       3.625,00€            

4A6 Aanbrengen grond m3 3 104,13€                     312,39€               

4A7 Inzaaien are 1,45 15,00€                       21,75€                 

4A8 -€                    

4A9

4A10

4A11 -€                    

totaal  Verbreden fietspadA 7.624,69€                  

subtotaal dir.kosten 7.624,69€            

nader te detailleren pct 10% 7.624,69€                  762,47€               

totaal directe kosten 8.387,16€            

eenmalige kosten post -€                    

bouwplaatskosten wkn -€                    

uitvoeringskosten wkn -€                    

(OF) eenm/bouwpla/uitv pct 8,0% 8.387,16€                  670,97€               

subtotaal (1) indirecte kosten 670,97€               

subtotaal incl. directe kosten 9.058,13€            

AK pct 9.058,13€                  -€                    

WR pct 9.058,13€                  -€                    

bijdragen (o.a. RAW/FCO) pct 9.058,13€                  -€                    

ntd indirecte kosten pct 670,97€                     -€                    

(OF) AK/WR/bijdrage/ntd-ik pct 11% 9.058,13€                  996,39€               

subtotaal (2) indirecte kosten 996,39€               

totaal indirecte kosten 0,20€                         1.667,37€            

Bijzondere gebeurtenissen en object onvoorzien

kxg -€                    

kxg -€                    

kxg -€                    

object onvoorzien pct 5% 10.054,53€                502,73€               

subtotaal objectonvoorzien 502,73€               

Verbreden fietspad 10.557,25€          
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Opdrachtgever Datum: 28-aug-13

Provincie Fryslan Print datum: 28-aug-13

Project Status: definitief

Inrichting Nije Heawei scenario 1 Dossier nr. 6189

Onderdeel Niveau raming: 0
Aanleg wandelpad / onderhoudspad

onderbouwing van de raming van kosten per categorie samenvatting,  specificatie per kostensoorten

post omschrijving
een 

heid 

hoeveel 

heid 
 prijs  totaal 

directe kosten (DK)

Aanleg wandelpad / onderhoudspad

5A  Aanleg wandelpad / onderhoudspadA

5A1 Klepelen vegetatie are 10 4,78€                            47,80€                   

5A2 Aanbrengen woudzand m3 400 1,33€                            532,00€                 

5A3 Leveren zand m3 400 18,82€                          7.528,00€              

5A4 Aanbrengen veerooster 4m breed st 3 4.099,10€                     12.297,30€            

5A5 Aanbrengen klaphekken st 3 400,00€                        1.200,00€              

5A6 Plaatsen vlonderbrug gerecycled kunststof st 1 2.964,80€                     2.964,80€              

5A7 -€                       

5A8 -€                       

5A9 -€                       

5A10 -€                       

5A11 -€                       

5A12 -€                       

totaal  Aanleg wandelpad / onderhoudspadA 24.569,90€                  

subtotaal dir.kosten 24.569,90€            

nader te detailleren pct 10% 24.569,90€                   2.456,99€              

totaal directe kosten 27.026,89€            

eenmalige kosten post -€                       

bouwplaatskosten wkn -€                       

uitvoeringskosten wkn -€                       

(OF) eenm/bouwpla/uitv pct 8,0% 27.026,89€                   2.162,15€              

subtotaal (1) indirecte kosten 2.162,15€              

subtotaal incl. directe kosten 29.189,04€            

AK pct 29.189,04€                   -€                       

WR pct 29.189,04€                   -€                       

bijdragen (o.a. RAW/FCO) pct 29.189,04€                   -€                       

ntd indirecte kosten pct 2.162,15€                     -€                       

(OF) AK/WR/bijdrage/ntd-ik pct 11% 29.189,04€                   3.210,79€              

subtotaal (2) indirecte kosten 3.210,79€              

totaal indirecte kosten 0,20€                            5.372,95€              

Bijzondere gebeurtenissen en object onvoorzien

kxg -€                       

kxg -€                       

kxg -€                       

object onvoorzien pct 5% 32.399,84€                   1.619,99€              

subtotaal objectonvoorzien 1.619,99€              

Aanleg wandelpad / onderhoudspad 34.019,83€            
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Opdrachtgever Datum: 28-aug-13

Provincie Fryslan Print datum: 28-aug-13

Project Status: definitief

Inrichting Nije Heawei scenario 1 Dossier nr. 6189

Onderdeel Niveau raming: 0
Groenvoorziening

onderbouwing van de raming van kosten per categorie samenvatting,  specificatie per kostensoorten

post omschrijving
een 

heid 

hoeveel 

heid 
 prijs  totaal 

directe kosten (DK)

Groenvoorziening

6A  GroenvoorzieningA

6A1 Verwijderen opslag sloten are 2 100,00€                 200,00€             

6A2 -€                  

6A3 -€                  

6A4 -€                  

6A5 -€                  

6A6 -€                  

totaal  GroenvoorzieningA 200,00€                

subtotaal dir.kosten 200,00€             

nader te detailleren pct 10% 200,00€                 20,00€               

totaal directe kosten 220,00€             

eenmalige kosten post -€                  

bouwplaatskosten wkn -€                  

uitvoeringskosten wkn -€                  

(OF) eenm/bouwpla/uitv pct 8,0% 220,00€                 17,60€               

subtotaal (1) indirecte kosten 17,60€               

subtotaal incl. directe kosten 237,60€             

AK pct 237,60€                 -€                  

WR pct 237,60€                 -€                  

bijdragen (o.a. RAW/FCO) pct 237,60€                 -€                  

ntd indirecte kosten pct 17,60€                   -€                  

(OF) AK/WR/bijdrage/ntd-ik pct 11% 237,60€                 26,14€               

subtotaal (2) indirecte kosten 26,14€               

totaal indirecte kosten 0,20€                     43,74€               

Bijzondere gebeurtenissen en object onvoorzien

kxg -€                  

kxg -€                  

kxg -€                  

object onvoorzien pct 5% 263,74€                 13,19€               

subtotaal objectonvoorzien 13,19€               

Groenvoorziening 276,92€             
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Opdrachtgever Datum: 28-aug-13

Provincie Fryslan Print datum: 28-aug-13

Project Status: definitief

Inrichting Nije Heawei scenario 1 Dossier nr. 6189

Onderdeel Niveau raming: 0
Engineering, Administratie en Toezicht

onderbouwing van de raming van kosten per categorie samenvatting,  specificatie per kostensoorten

post omschrijving
eenhe

id 

hoeveel 

heid 
 prijs  totaal 

directe kosten (DK)

Engineering, Administratie en Toezicht

Directievoering & engineering eur 1 3.600,0€               3.600,00€               

-€                       

-€                       

-€                       

-€                       

-€                       

-€                       

-€                       

subtotaal dir.kosten 3.600,00€               

nader te detailleren pct 3.600,00€             -€                       

totaal directe kosten 3.600,00€               

eenmalige kosten post -€                       

bouwplaatskosten wkn -€                       

uitvoeringskosten wkn -€                       

(OF) eenm/bouwpla/uitv pct 3.600,00€             -€                       

subtotaal (1) indirecte kosten -€                       

subtotaal incl. directe kosten 3.600,00€               

AK pct 3.600,00€             -€                       

WR pct 3.600,00€             -€                       

bijdragen (o.a. RAW/FCO) pct 3.600,00€             -€                       

ntd indirecte kosten pct -€                      -€                       

(OF) AK/WR/bijdrage/ntd-ik pct 3.600,00€             -€                       

subtotaal (2) indirecte kosten -€                       

totaal indirecte kosten -€                      -€                       

Bijzondere gebeurtenissen en object onvoorzien

kxg -€                       

kxg -€                       

kxg -€                       

object onvoorzien pct 3.600,00€             -€                       

subtotaal objectonvoorzien -€                       

Engineering, Administratie en Toezicht 3.600,00€               
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Opdrachtgever Datum: 28-aug-13

Provincie Fryslan Print datum: 28-aug-13

Project Status: definitief

Inrichting Nije Heawei scenario 1 Dossier nr. 6189

Onderdeel Niveau raming: 0
Overige bijkomende kosten

onderbouwing van de raming van kosten per categorie samenvatting,  specificatie per kostensoorten

post omschrijving
eenhe

id 

hoeveel 

heid 
 prijs  totaal 

directe kosten (DK)

Overige bijkomende kosten

Onderzoek asfalt EUR 1,00 250,0€                  250,0€                    

-€                       

Onderzoek af te voeren grond EUR 1,00 1.500,00€             1.500,00€               

Legeskosten EUR 1 1.500,00€             1.500,00€               

-€                       

-€                       

-€                       

-€                       

subtotaal dir.kosten 3.250,00€               

nader te detailleren pct 10% 3.250,00€             325,00€                  

totaal directe kosten 3.575,00€               

eenmalige kosten post -€                       

bouwplaatskosten wkn -€                       

uitvoeringskosten wkn -€                       

(OF) eenm/bouwpla/uitv pct 8,0% 3.575,00€             286,00€                  

subtotaal (1) indirecte kosten 286,00€                  

subtotaal incl. directe kosten 3.861,00€               

AK pct 3.861,00€             -€                       

WR pct 3.861,00€             -€                       

bijdragen (o.a. RAW/FCO) pct 3.861,00€             -€                       

ntd indirecte kosten pct 286,00€                -€                       

(OF) AK/WR/bijdrage/ntd-ik pct 11% 3.861,00€             424,71€                  

subtotaal (2) indirecte kosten 424,71€                  

totaal indirecte kosten 0,20€                    710,71€                  

Bijzondere gebeurtenissen en object onvoorzien

kxg -€                       

kxg -€                       

kxg -€                       

object onvoorzien pct 5% 4.285,71€             214,29€                  

subtotaal objectonvoorzien 214,29€                  

Overige bijkomende kosten 4.500,00€               
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Bijlage 5 Maatregelenkaart scenario 2 
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Bijlage 6 Producteisen scenario 2 
  



Eisen tabel scenario 2

Object Eiscode Titel Omschrijving
1 Nije Heawei De Nije Heawei dient opgeheven te worden tussen de beide parkeerplaatsen.

1.01 Verwijderen verhardingslaag De asfaltverharding dient verwijderd te worden. 

1.011 Zagen verharding Aan weerszijden van de te verwijderen asfaltverharding dient het asfalt ingezaagd te worden tot een diepte van ca. 

110mm.

1.012 Opbreken asfalt Het asfalt dient opgebroken te worden tot op de onderliggende funderingslaag. De dikte van de asfaltlaag bedraagt 

ca. 110mm.

1.013 Breedte asfalt De breedte van de weg bedraagt ca. 3,15m

1.014 Restmateriaal Vrijkomend asfalt dient afgevoerd te worden naar een erkende verwerker

1.02 Verwijderen fundering De fundering dient volledig verwijderd te worden tot op de onderliggende bodem.

1.021 Verwijderen funderingslaag De onder het asfalt aanwezige funderingslaag dient volledig verwijderd te worden. Laagdikte ca. 100mm.

1.022 Verwijderen zandcunet Het zandcunet dient volledig verwijderd te worden. Laagdikte ca. 20cm.

1.03 Weglichaam Nije Heawei Het maaiveld ter plaatse van de voormalige Nije Heawei dient aansluiting te vinden op het maaiveld aan weerszijden 

van de weg.

2.012 Verwijderen weglichaam Het weglichaam dient afgegraven worden conform de dwarsprofielen.

2.013 Aansluiting ontgraving De ontgravingslijn van het weglichaam dient aan te sluiten op het omliggende maaiveld.

2.013 Vrijkomend materiaal Vrijkomend zand en grond wordt hergebruikt in projecten aanleg N381.

2 Herstel kwelstroom De negatieve invloed van de Nije Heawei op de in het gebied aanwezige kwelstroom dient opgeheven te worden.

2.01 Ontwaterende werking bermsloten De ontwaterende werking van de bermsloten dient opgeheven te worden.

20.11 Verwijderen opslag Voorafgaand aan de dempingen dient de in de sloten aanwezige spontane opslag verwijderd te worden. Hoogte 

opslag tot ca. 3 meter.

2.012 Opheffen ontwatering De aanwezige bermsloten dienen gedempt te worden conform dwarsprofiel.

2.013 Regenwaterafvoer De regenwaterfvoer van het gebied dient gegarandeerd te worden middels het toepassen van greppels met een 

diepte van maximaal 50cm op de locatie van de huidige bermsloot.

2.014 Herstel bodem Ter verkrijging van een gunstige uitgangssituatie voor het natuurherstel worden de dempingen uitgevoerd met 

woudzand.

2.02 Verwijderen obstakels in kwelstroom De langs de weg aanwezige duikers, inclusief insoectieputten, dienen verwijderd te worden.

2.021 Duiker noordzijde weg De aan de noordzijde van de weg aanwezige duiker, inclusief inspectieput dient verwijderd te worden.

2.022 Duiker zuidzijde weg De aan de zuidzijde van de weg aanwezige duiker, inclusief 6 inspectieputten dient verwijderd te worden.

2.023 Opheffen afwatering, afwerking Na het verwijderen van de duikers en putten dient de bodem aangevuld te worden met woudzand.

2.024 Verwijderen stuwputten De 2 aanwezige stuwputten, bovenstrooms van de te verwijderen duikers dienen verwijderd te worden. De HDPE 

stuwputten zijn opgehangen in hardhouten damwanden. Stuwputten en damwanden dienen afgevoerd te worden.

3 Voorzieningen beheer / recreatie Na het verwijderen van de Nije Heawei dient het Wijnjeterper Schar bereikbaar te blijven voor recreanten en 

beheerders.

3.01 Route onderhoud zuidzijde Ten behoeve van de bereikbaarheid van het Wijnjeterper Schar vanaf de zuidzijde wordt het fietspad over een 

afstand van 145 meter aan weerszijden verbreed met 0,50 meter.

3.011 Type verbreding De verbreding van het fietspad dient uitgevoerd te worden middels grasbetontegels.

3.012 Fundering De fundering van het fietspad dient afgestemd te worden op het toekomstig gebruik door onderhoudsvoertuigen van 

Staatsbosbeheer. Uitgangspunt: 150mm puingranulaat vrijgekomen bij opheffen Nije Heawei en 100mm zand.

3.013 Afwerking De vebreding van het fietspad dient binnen 2 maanden na aanleg een groene aanblik te geven.

3.014 Toegankelijkheid Het fietspad is niet toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer, uitgezonderd de onderhoudsvoertuigen van 

Staatsbosbeheer.

3.015 Afzetting Het fietspad dient aan de oostzijde afgezet te worden met afzetpalen (uitneembaar)

3.02 Route onderhoud noordzijde Ter compensatie van het verdwijnen van de Nije Heawei wordt ter plaatse een nieuw onverhard pad aangelegd t.b.v. 

het toekomstig beheer.

3.021 Markering route De beoogde route wordt op aanwijs van de beheerder geklepeld. Breedte ca. 3,50m.

3.022 Begaanbaarheid route grasland Lage delen in de route worden opgevuld met woudzand. Uitgangspunt is dat er ca. 300m3 woudzand nodig is.

3.023 Begaanbaarheid route voormalige weg Ter plaatse van de voormalige weg wordt een zandbaan aangelegd van woudzand. Dikte zandbaan: 0,20m, breedte: 

3,00m.

3.024 Veeroosters Op een drietal locaties dient een veerooster toegepast te worden. Afmetingen: 400x210x50cm. De roosters dienen 

geschikt te zijn voor zwaar verkeer en voorzien te zijn van een faunatrap / helling.

3.025 Klaphekken Naast ieder veerooster dient een klaphek geplaatst te worden voor voetgangers. Het klaphek dient schuin geplaatst 

te worden zodat deze vanzelf dichtvalt. Materiaal:inlands eiken.

3.03 Route wandelaars Vanaf de parkeerplaats tegenover nr. 1 dient een nieuwe aansluiting gerealiseerd te worden op het bestaande 

wandelpad door het Wijnjeterper Schar.

3.031 Markering route De beoogde route wordt op aanwijs van de beheerder geklepeld. Breedte ca. 2,00m.

3.032 Begaanbaarheid route Lage delen in de route worden opgevuld met woudzand. Uitgangspunt is dat er ca. 100m3 woudzand nodig is.

3.033 Oversteek hoofdwatergang Ter plaatse van de hoofdwatergang dient een dam met duiker aangelegd te worden. De dam krijgt een minimale 

bovenbreedte van 4 meter. De duiker heeft een binnendiameter van 500mm en wordt op de bodem van de 

watergang gelegd.

3.034 Oversteek slenk Ter plaatse van de slenk wordt een vlonderconstructie aangelegd. De te realiseren overspanning bedraagt 4 meter. 

De vlonder wordt opgebouwd uit geprofileerde dekdelen en glasvezelversterkte liggers van gerecycled kunststof. De 

breedte bedraagt 1,50m.

3.035 Aanleg betonduiker Ter plaatse van de kruising van de slenk met de wandelroute wordt een betonnen duiker aangelegd. Afmetingen 

2,00x1,00x7,50m.  BOK 1,00m + NAP



Object Eiscode Titel Omschrijving
4 Boerderij Visser De woning en bijgebouwen aan de Nije Heawei nr. 2 dienen verwijderd te worden, zodat de gehele Nije Heawei 

opgeheven kan worden.

4.01 Verwijderen boerderij Alle opstallen (woonhuis en schuren) dienen gesloopt te worden.

4.011 Onderzoek opstallen Voorafgaand aan de sloop van de opstallen dient een asbest- en bouwstoffeninventarisatie uitgevoerd te worden.

4.012 Slopen opstallen De opstallen dienen zowel boven- als ondergronds verwijderd te worden.

4.013 Opruimen infrastructuur Alle nuts aansluitingen behorend bij de boerderij dienen na sloop van de opstallen gerooid te worden.

4.02 Grondwerk boerderij Visser Het perceel dient afgewerkt te worden aansluitend op het omliggende maaiveld.

4.021 Afgraven perceel Na het slopen van de opstallen dient de kunstmatige ophoging van het perceel verwijderd te worden tot een peil van 

2,50m + NAP.

4.022 Opvullen bouwput De bouwput welke resteert na sloop van de kelders dienen opgevuld te worden met woudzand tot een niveau van 

maximaal 2,50m + NAP.

5.01 Verwijderen erfverharding De erfverhardingen dienen volledig verwijderd en afgevoerd te worden. Betreft betonverharding (gestort) en 

elementverharding.

5 Groenvooorziening De wegbegeleidende beplanting en de beplanting op het erf van boerderij Visser wordt verwijderd.

5.01 Opruimen wegbeplanting De wegbeplanting aan weerszijden  van de weg wordt op de aangegeven delen verwijderd.

5.011 Hoogte struweel De aanwezige struweelbeplanting heeft een hoogte tot ca. 5 meter.

5.012 Dichtheid struweel Het struweel heeft een dichtheid van ca. 75 st/are.

5.013 Maatvoering bomen De aanwezige bomen hebben een maat van maximaal 25-30.

5.014 Diepte rooiwerk De beplanting dient gerooid te worden tot een diepte van minimaal 40cm onder het maaiveld.

5.015 Restmateriaal opruimen wegbeplanting Het vrijkomend materiaal bestaande uit stamhout, houtsnippers en stobben vervalt aan de aannemer.

5.02 Opruimen bosvak Het bosvak ten zuiden van de Nije Heawei dient gerooid te worden.

5.021 Hoogte struweel De aanwezige struweelbeplanting heeft een hoogte tot ca. 5 meter.

5.022 Dichtheid struweel Het struweel heeft een dichtheid van ca. 75 st/are.

5.023 Maatvoering bomen De aanwezige bomen hebben een maat van maximaal 25-30.

5.024 Diepte rooiwerk De maximale hoogte van de beplanting na het rooien bedraagt ten hoogste 50mm boven het maaiveld.

5.025 Restmateriaal opruimen wegbeplanting Het vrijkomend materiaal bestaande uit stamhout en houtsnippers vervalt aan de aannemer.

5.03 Opruimen erfbeplanting De erfbeplanting op het perceel boerderij Visser dient gerooid te worden.

5.031 Beplanting De te verwijderen beplanting bestaat uit tuinbeplanting, erfbeplanting en een bomensingel.



 



 

Bijlage 7 Kostenraming maatregelen scenario 2 

 



Opdrachtgever Datum: 28-aug-13

Provincie Fryslan Print datum: 28-aug-13

Project Status: definitief

Inrichting Nije Heawei scenario 2 Dossier nr. 6189

Onderdeel Niveau raming:

Ramingsamenvatting

samenvatting,  specificatie per kostensoorten

post omschrijving
Voorziene kosten (VK) Onvoorzien

TOTAAL

directe kosten (DK) indirecte kosten (IK) totaal ...object

bekend DK ntd DK totaal DK bekend IK ntd IK totaal IK VK ... project

Bouwkosten

1 Opheffen Nije Heawei 42.227            4.223               46.450             9.234               -          9.234              55.684              2.784             58.469            

2 Grondwerk 19.220            1.922               21.142             4.203               -          4.203              25.345              1.267             26.613            

3 Waterbouwkundige constructies 12.195            1.220               13.415             2.667               -          2.667              16.081              804                16.886            

4 Verbreden fietspad 7.625              762                  8.387               1.667               -          1.667              10.055              503                10.557            

5 Aanleg wandelpad / onderhoudspad 27.895            2.789               30.684             6.100               -          6.100              36.784              1.839             38.623            

6 Groenvoorziening 28.344            2.834               31.179             6.198               -          6.198              37.377              1.869             39.246            

7 Boerderij Visser 59.380            5.938               65.318             12.985             -          12.985            78.303              3.915             82.218            

0 -                 -                   -                   -                   -          -                  -                    -                 -                 

Totaal bouwkosten 196.886          19.689             216.575           43.055             43.055            259.630            12.981           272.611          

Vastgoedkosten

Vastgoed -                 -                   -                   -                   -          -                  -                    -                 -                 

Totaal vastgoedkosten -                 -                   -                   -                   -          -                  -                    -                 -                 

Engineering 

Engineering, Administratie en Toezicht 20.000            -                   20.000             -                   -          -                  20.000              -                 20.000            

Totaal engineering 20.000            -                   20.000             -                   -          -                  20.000              -                 20.000            

Bijkomende kosten

Overige bijkomende kosten 8.500              850                  9.350               1.859               -          1.859              11.209              560                11.769            

Totaal overige bijkomende kosten 8.500              850                  9.350               1.859               -          1.859              11.209              560                11.769            

TOTAAL BASIS RAMING 225.386          20.539             245.925           44.914             -          44.914            290.839            13.542           304.381          

Projectonvoorzien

Bijzondere gebeurtenissen en project onvoorzien -                 -                 

Totaal projectonvoorzien -                 -                   -                   -                   -          -                  -                    -                 -                 

TOTALE INVESTERINGSKOSTEN 304.381          

BTW 21% 63.920            

TOTALE INVESTERINGSKOSTEN INCLUSIEF BTW 368.301          
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Opdrachtgever Datum: 28-aug-13

Provincie Fryslan Print datum: 28-aug-13

Project Status: definitief

Inrichting Nije Heawei scenario 2 Dossier nr. 6189

Onderdeel Niveau raming: 0
Opheffen Nije Heawei

onderbouwing van de raming van kosten per categorie samenvatting,  specificatie per kostensoorten

post omschrijving
een 

heid 

hoeveel 

heid 
 prijs  totaal 

directe kosten (DK)

Opheffen Nije Heawei

1A  Opheffen Nije HeaweiA

1A1 Zagen asfalt m 6,5 10,00€                   65,0€                     

1A2 Verwijderen asfalt m2 2530 16,00€                   40.480,0€              

1A3 Verwijderen puinfundering m3 253 6,65€                     1.682,5€                

1A4 -€                      

1A5 -€                      

1A6 -€                      

totaal  Opheffen Nije HeaweiA 42.227,5€             

subtotaal dir.kosten 42.227,5€              

nader te detailleren pct 10% 42.227,45€            4.222,75€              

totaal directe kosten 46.450,20€            

eenmalige kosten post -€                      

bouwplaatskosten wkn -€                      

uitvoeringskosten wkn -€                      

(OF) eenm/bouwpla/uitv pct 8,0% 46.450,20€            3.716,02€              

subtotaal (1) indirecte kosten 3.716,02€              

subtotaal incl. directe kosten 50.166,21€            

AK pct 50.166,21€            -€                      

WR pct 50.166,21€            -€                      

bijdragen (o.a. RAW/FCO) pct 50.166,21€            -€                      

ntd indirecte kosten pct 3.716,02€              -€                      

(OF) AK/WR/bijdrage/ntd-ik pct 11% 50.166,21€            5.518,28€              

subtotaal (2) indirecte kosten 5.518,28€              

totaal indirecte kosten 0,20€                     9.234,30€              

Bijzondere gebeurtenissen en object onvoorzien

kxg -€                      

kxg -€                      

kxg -€                      

object onvoorzien pct 5% 55.684,49€            2.784,22€              

subtotaal objectonvoorzien 2.784,22€              

Opheffen Nije Heawei 58.468,72€            
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Opdrachtgever Datum: 28-aug-13

Provincie Fryslan Print datum: 28-aug-13

Project Status: definitief

Inrichting Nije Heawei scenario 2 Dossier nr. 6189

Onderdeel Niveau raming: 0
Grondwerk

onderbouwing van de raming van kosten per categorie samenvatting,  specificatie per kostensoorten

post omschrijving
een 

heid 

hoeveel 

heid 
 prijs  totaal 

directe kosten (DK)

Grondwerk

1A  GrondwerkA

1A1 Ontgraven cunet weg m3 600 1,03€                     618,0€                   

1A2 Ontgraven bermen m3 2322 1,04€                     2.414,9€                

1A3 Verondiepen bermsloten m3 186 1,95€                     362,7€                   

1A4 Ontgraven perceel boerderij Visser m3 2500 0,83€                     2.075,0€                

1A5 Afvoer overtollige grond m3 5729 2,40€                     13.749,6€              

1A6 -€                      

totaal  GrondwerkA 19.220,2€             

subtotaal dir.kosten 19.220,2€              

nader te detailleren pct 10% 19.220,18€            1.922,02€              

totaal directe kosten 21.142,20€            

eenmalige kosten post -€                      

bouwplaatskosten wkn -€                      

uitvoeringskosten wkn -€                      

(OF) eenm/bouwpla/uitv pct 8,0% 21.142,20€            1.691,38€              

subtotaal (1) indirecte kosten 1.691,38€              

subtotaal incl. directe kosten 22.833,57€            

AK pct 22.833,57€            -€                      

WR pct 22.833,57€            -€                      

bijdragen (o.a. RAW/FCO) pct 22.833,57€            -€                      

ntd indirecte kosten pct 1.691,38€              -€                      

(OF) AK/WR/bijdrage/ntd-ik pct 11% 22.833,57€            2.511,69€              

subtotaal (2) indirecte kosten 2.511,69€              

totaal indirecte kosten 0,20€                     4.203,07€              

Bijzondere gebeurtenissen en object onvoorzien

kxg -€                      

kxg -€                      

kxg -€                      

object onvoorzien pct 5% 25.345,27€            1.267,26€              

subtotaal objectonvoorzien 1.267,26€              

Grondwerk 26.612,53€            
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Opdrachtgever Datum: 28-aug-13

Provincie Fryslan Print datum: 28-aug-13

Project Status: definitief

Inrichting Nije Heawei scenario 2 Dossier nr. 6189

Onderdeel Niveau raming: 0
Waterbouwkundige constructies

onderbouwing van de raming van kosten per categorie samenvatting,  specificatie per kostensoorten

post omschrijving
een 

heid 

hoeveel 

heid 
 prijs  totaal 

directe kosten (DK)

Waterbouwkundige constructies

1A  Waterbouwkundige constructiesA

1A1 Verwijderen onderleiders m 440 10,68€                   4.699,20€              

1A2 Verwijderen stuwputten st 2 170,10€                 340,20€                 

1A3 Aanbrengen betonduiker vierkant m 8 750,00€                 6.000,00€              

1A4 Verwijderen inspectieputten st 6 80,00€                   480,00€                 

1A5 Aanbrengen vaste dam met duiker st 1 675,70€                 675,70€                 

1A6 -€                      

totaal  Waterbouwkundige constructiesA 12.195,1€             

subtotaal dir.kosten 12.195,1€              

nader te detailleren pct 10% 12.195,10€            1.219,51€              

totaal directe kosten 13.414,61€            

eenmalige kosten post -€                      

bouwplaatskosten wkn -€                      

uitvoeringskosten wkn -€                      

(OF) eenm/bouwpla/uitv pct 8,0% 13.414,61€            1.073,17€              

subtotaal (1) indirecte kosten 1.073,17€              

subtotaal incl. directe kosten 14.487,78€            

AK pct 14.487,78€            -€                      

WR pct 14.487,78€            -€                      

bijdragen (o.a. RAW/FCO) pct 14.487,78€            -€                      

ntd indirecte kosten pct 1.073,17€              -€                      

(OF) AK/WR/bijdrage/ntd-ik pct 11% 14.487,78€            1.593,66€              

subtotaal (2) indirecte kosten 1.593,66€              

totaal indirecte kosten 0,20€                     2.666,82€              

Bijzondere gebeurtenissen en object onvoorzien

kxg -€                      

kxg -€                      

kxg -€                      

object onvoorzien pct 5% 16.081,43€            804,07€                 

subtotaal objectonvoorzien 804,07€                 

Waterbouwkundige constructies 16.885,51€            
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Opdrachtgever Datum: 28-aug-13

Provincie Fryslan Print datum: 28-aug-13

Project Status: definitief

Inrichting Nije Heawei scenario 2 Dossier nr. 6189

Onderdeel Niveau raming: 0
Verbreden fietspad

onderbouwing van de raming van kosten per categorie samenvatting,  specificatie per kostensoorten

post omschrijving
een 

heid 

hoeveel 

heid 
 prijs  totaal 

directe kosten (DK)

Verbreden fietspad

1A  Verbreden fietspadA

1A1 Zagen asfalt m 290 10,00€                   2.900,00€              

1A2 Ontgraven cunet  m3 85 1,45€                     123,25€                 

1A3 Aanbrengen fundering puingranulaat (hergebruik) ton 80 2,41€                     192,80€                 

1A4 Aanbrengen zand  m3 25 17,98€                   449,50€                 

1A5 Aanbrengen grasbetontegels m2 145 25,00€                   3.625,00€              

1A6 Aanbrengen grond m3 3 104,13€                 312,39€                 

1A7 Inzaaien are 1,45 15,00€                   21,75€                   

1A8 -€                      

1A9

1A10

1A11 -€                      

totaal  Verbreden fietspadA 7.624,69€             

subtotaal dir.kosten 7.624,69€              

nader te detailleren pct 10% 7.624,69€              762,47€                 

totaal directe kosten 8.387,16€              

eenmalige kosten post -€                      

bouwplaatskosten wkn -€                      

uitvoeringskosten wkn -€                      

(OF) eenm/bouwpla/uitv pct 8,0% 8.387,16€              670,97€                 

subtotaal (1) indirecte kosten 670,97€                 

subtotaal incl. directe kosten 9.058,13€              

AK pct 9.058,13€              -€                      

WR pct 9.058,13€              -€                      

bijdragen (o.a. RAW/FCO) pct 9.058,13€              -€                      

ntd indirecte kosten pct 670,97€                 -€                      

(OF) AK/WR/bijdrage/ntd-ik pct 11% 9.058,13€              996,39€                 

subtotaal (2) indirecte kosten 996,39€                 

totaal indirecte kosten 0,20€                     1.667,37€              

Bijzondere gebeurtenissen en object onvoorzien

kxg -€                      

kxg -€                      

kxg -€                      

object onvoorzien pct 5% 10.054,53€            502,73€                 

subtotaal objectonvoorzien 502,73€                 

Verbreden fietspad 10.557,25€            
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Opdrachtgever Datum: 28-aug-13

Provincie Fryslan Print datum: 28-aug-13

Project Status: definitief

Inrichting Nije Heawei scenario 2 Dossier nr. 6189

Onderdeel Niveau raming: 0
Aanleg wandelpad / onderhoudspad

onderbouwing van de raming van kosten per categorie samenvatting,  specificatie per kostensoorten

post omschrijving
een 

heid 

hoeveel 

heid 
 prijs  totaal 

directe kosten (DK)

Aanleg wandelpad / onderhoudspad

1A  Aanleg wandelpad / onderhoudspadA

1A1 Klepelen vegetatie (grasland) are 10 4,78€                     47,80€                   

1A2 Aanbrengen woudzand (grasland) m3 400 1,33€                     532,00€                 

1A3 Aanbrengen woudzand (voorm. Weg) m3 165 1,33€                     219,45€                 

1A4 Leveren woudzand m3 565 18,82€                   10.633,30€            

1A5 Aanbrengen veerooster 4m breed st 3 4.099,10€              12.297,30€            

1A6 Aanbrengen klaphekken st 3 400,00€                 1.200,00€              

1A7 Plaatsen brug gerecycled kunststof st 1 2.964,80€              2.964,80€              

1A8 -€                      

1A9 -€                      

1A10 -€                      

1A11 -€                      

1A12 -€                      

totaal  Aanleg wandelpad / onderhoudspadA 27.894,65€           

subtotaal dir.kosten 27.894,65€            

nader te detailleren pct 10% 27.894,65€            2.789,47€              

totaal directe kosten 30.684,12€            

eenmalige kosten post -€                      

bouwplaatskosten wkn -€                      

uitvoeringskosten wkn -€                      

(OF) eenm/bouwpla/uitv pct 8,0% 30.684,12€            2.454,73€              

subtotaal (1) indirecte kosten 2.454,73€              

subtotaal incl. directe kosten 33.138,84€            

AK pct 33.138,84€            -€                      

WR pct 33.138,84€            -€                      

bijdragen (o.a. RAW/FCO) pct 33.138,84€            -€                      

ntd indirecte kosten pct 2.454,73€              -€                      

(OF) AK/WR/bijdrage/ntd-ik pct 11% 33.138,84€            3.645,27€              

subtotaal (2) indirecte kosten 3.645,27€              

totaal indirecte kosten 0,20€                     6.100,00€              

Bijzondere gebeurtenissen en object onvoorzien

kxg -€                      

kxg -€                      

kxg -€                      

object onvoorzien pct 5% 36.784,12€            1.839,21€              

subtotaal objectonvoorzien 1.839,21€              

Aanleg wandelpad / onderhoudspad 38.623,32€            
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Opdrachtgever Datum: 28-aug-13

Provincie Fryslan Print datum: 28-aug-13

Project Status: definitief

Inrichting Nije Heawei scenario 2 Dossier nr. 6189

Onderdeel Niveau raming: 0
Groenvoorziening

onderbouwing van de raming van kosten per categorie samenvatting,  specificatie per kostensoorten

post omschrijving
een 

heid 

hoeveel 

heid 
 prijs  totaal 

directe kosten (DK)

Groenvoorziening

1A  GroenvoorzieningA

1A1 Verwijderen opslag sloten are 6 100,00€                 600,00€                 

1A2 Rooien bomen st 400 53,75€                   21.500,00€            

1A3 Kappen bosvak are 45 138,76€                 6.244,20€              

1A4 -€                      

1A5 -€                      

1A6 -€                      

totaal  GroenvoorzieningA 28.344,2€             

subtotaal dir.kosten 28.344,2€              

nader te detailleren pct 10% 28.344,20€            2.834,42€              

totaal directe kosten 31.178,62€            

eenmalige kosten post -€                      

bouwplaatskosten wkn -€                      

uitvoeringskosten wkn -€                      

(OF) eenm/bouwpla/uitv pct 8,0% 31.178,62€            2.494,29€              

subtotaal (1) indirecte kosten 2.494,29€              

subtotaal incl. directe kosten 33.672,91€            

AK pct 33.672,91€            -€                      

WR pct 33.672,91€            -€                      

bijdragen (o.a. RAW/FCO) pct 33.672,91€            -€                      

ntd indirecte kosten pct 2.494,29€              -€                      

(OF) AK/WR/bijdrage/ntd-ik pct 11% 33.672,91€            3.704,02€              

subtotaal (2) indirecte kosten 3.704,02€              

totaal indirecte kosten 0,20€                     6.198,31€              

Bijzondere gebeurtenissen en object onvoorzien

kxg -€                      

kxg -€                      

kxg -€                      

object onvoorzien pct 5% 37.376,93€            1.868,85€              

subtotaal objectonvoorzien 1.868,85€              

Groenvoorziening 39.245,78€            
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Opdrachtgever Datum: 28-aug-13

Provincie Fryslan Print datum: 28-aug-13

Project Status: definitief

Inrichting Nije Heawei scenario 2 Dossier nr. 6189

Onderdeel Niveau raming: 0
Boerderij Visser

onderbouwing van de raming van kosten per categorie samenvatting,  specificatie per kostensoorten

post omschrijving
een 

heid 

hoeveel 

heid 
 prijs  totaal 

directe kosten (DK)

Boerderij Visser

1A  Boerderij VisserA

1A1 Verwijderen bebouwing EUR 25000 1,00€                     25.000,00€            

1A2 Opdchonen terrein (beplanting) are 54 150,00€                 8.100,00€              

1A3 Opruimen erfverharding m2 800 20,35€                   16.280,00€            

1A4 Rooien nutsleidingen EUR 10000 1,0€                       10.000,0€              

1A5 -€                      

1A6 -€                      

totaal  Boerderij VisserA 59.380,0€             

subtotaal dir.kosten 59.380,0€              

nader te detailleren pct 10% 59.380,00€            5.938,00€              

totaal directe kosten 65.318,00€            

eenmalige kosten post -€                      

bouwplaatskosten wkn -€                      

uitvoeringskosten wkn -€                      

(OF) eenm/bouwpla/uitv pct 8,0% 65.318,00€            5.225,44€              

subtotaal (1) indirecte kosten 5.225,44€              

subtotaal incl. directe kosten 70.543,44€            

AK pct 70.543,44€            -€                      

WR pct 70.543,44€            -€                      

bijdragen (o.a. RAW/FCO) pct 70.543,44€            -€                      

ntd indirecte kosten pct 5.225,44€              -€                      

(OF) AK/WR/bijdrage/ntd-ik pct 11% 70.543,44€            7.759,78€              

subtotaal (2) indirecte kosten 7.759,78€              

totaal indirecte kosten 0,20€                     12.985,22€            

Bijzondere gebeurtenissen en object onvoorzien

kxg -€                      

kxg -€                      

kxg -€                      

object onvoorzien pct 5% 78.303,22€            3.915,16€              

subtotaal objectonvoorzien 3.915,16€              

Boerderij Visser 82.218,38€            

Page 8 of 10



Opdrachtgever Datum: 28-aug-13

Provincie Fryslan Print datum: 28-aug-13

Project Status: definitief

Inrichting Nije Heawei scenario 2 Dossier nr. 6189

Onderdeel Niveau raming: 0
Engineering, Administratie en Toezicht

onderbouwing van de raming van kosten per categorie samenvatting,  specificatie per kostensoorten

post omschrijving
eenhe

id 

hoeveel 

heid 
 prijs  totaal 

directe kosten (DK)

Engineering, Administratie en Toezicht

Directievoering & engineering eur 1 20.000,0€              20.000,00€            

-€                      

-€                      

-€                      

-€                      

-€                      

-€                      

-€                      

subtotaal dir.kosten 20.000,0€              

nader te detailleren pct 20.000,0€              -€                      

totaal directe kosten 20.000,00€            

eenmalige kosten post -€                      

bouwplaatskosten wkn -€                      

uitvoeringskosten wkn -€                      

(OF) eenm/bouwpla/uitv pct 20.000,00€            -€                      

subtotaal (1) indirecte kosten -€                      

subtotaal incl. directe kosten 20.000,00€            

AK pct 20.000,00€            -€                      

WR pct 20.000,00€            -€                      

bijdragen (o.a. RAW/FCO) pct 20.000,00€            -€                      

ntd indirecte kosten pct -€                      -€                      

(OF) AK/WR/bijdrage/ntd-ik pct 20.000,00€            -€                      

subtotaal (2) indirecte kosten -€                      

totaal indirecte kosten -€                      -€                      

Bijzondere gebeurtenissen en object onvoorzien

kxg -€                      

kxg -€                      

kxg -€                      

object onvoorzien pct 20.000,00€            -€                      

subtotaal objectonvoorzien -€                      

Engineering, Administratie en Toezicht 20.000,00€            
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Opdrachtgever Datum: 28-aug-13

Provincie Fryslan Print datum: 28-aug-13

Project Status: definitief

Inrichting Nije Heawei scenario 2 Dossier nr. 6189

Onderdeel Niveau raming: 0
Overige bijkomende kosten

onderbouwing van de raming van kosten per categorie samenvatting,  specificatie per kostensoorten

post omschrijving
eenhe

id 

hoeveel 

heid 
 prijs  totaal 

directe kosten (DK)

Overige bijkomende kosten

Onderzoek asfalt EUR 1,00 500,0€                   500,0€                   

Onderzoek asbest boerderij EUR 1,00 2.500,0€                2.500,0€                

Onderzoek af te voeren grond EUR 1,00 2.500,0€                2.500,0€                

Legeskosten EUR 1 3.000,0€                3.000,0€                

-€                      

-€                      

-€                      

-€                      

subtotaal dir.kosten 8.500,0€                

nader te detailleren pct 10% 8.500,0€                850,0€                   

totaal directe kosten 9.350,00€              

eenmalige kosten post -€                      

bouwplaatskosten wkn -€                      

uitvoeringskosten wkn -€                      

(OF) eenm/bouwpla/uitv pct 8,0% 9.350,00€              748,00€                 

subtotaal (1) indirecte kosten 748,00€                 

subtotaal incl. directe kosten 10.098,00€            

AK pct 10.098,00€            -€                      

WR pct 10.098,00€            -€                      

bijdragen (o.a. RAW/FCO) pct 10.098,00€            -€                      

ntd indirecte kosten pct 748,00€                 -€                      

(OF) AK/WR/bijdrage/ntd-ik pct 11% 10.098,00€            1.110,78€              

subtotaal (2) indirecte kosten 1.110,78€              

totaal indirecte kosten 0,20€                     1.858,78€              

Bijzondere gebeurtenissen en object onvoorzien

kxg -€                      

kxg -€                      

kxg -€                      

object onvoorzien pct 5% 11.208,78€            560,44€                 

subtotaal objectonvoorzien 560,44€                 

Overige bijkomende kosten 11.769,22€            
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1 Inleiding 

In opdracht van provincie Fryslân heeft MUG Ingenieursbureau een asfalt-, grond- en 
waterbodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van de Nije Heawei te Wijnjewoude. 
 
Provincie Fryslân is bezig met het omvormen van de N381 Drachten - Drentse grens tot een stroomweg 
(100 km/h). Hierbij worden diverse infrastructurele aanpassingen aan de weg verricht en worden plaatselijk 
nieuwe tracés aangelegd. Eén van de onderdelen van de aanpassingen aan de N381 betreft de 
gebiedsontwikkeling van de omliggende gebieden. In verband met natuurontwikkeling wordt een deel van 
de Nije Heawei nabij Wijnjewoude verwijderd. Hierbij wordt het asfalt verwijderd en afgevoerd, wordt aan 
weerszijden van de weg de berm afgegraven, wordt de plaatselijk aanwezige bos- en grondwal verwijderd 
en worden plaatselijk (delen van) sloten gedempt. Voor deze werkzaamheden is het van belang inzicht te 
verkrijgen in de opbouw van de verhardingsconstructies, de bodemopbouw en de milieuhygiënische 
kwaliteit van de vrijkomende grond-, waterbodem- en materiaalstromen. Dit vormt de aanleiding tot de 
uitvoering van dit milieuhygiënische onderzoek. 
 
Doel van het milieukundig onderzoek is het vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit en hiermee 
eveneens de toepassings- en verwerkingsmogelijkheden van de vrijkomende grond-, slib- en 
materiaalstromen. 
 
MUG Ingenieursbureau verklaart hierbij geen deel uit te maken van de organisatie van de eigenaar van de 
onderzoekslocatie en/of opdrachtgever van het onderzoek. MUG Ingenieursbureau heeft het onderzoek als 
onafhankelijke organisatie uitgevoerd. 
 
De werkzaamheden met betrekking tot het uitvoeren van het veldwerk en de monsterneming van de grond 
en het slib zijn uitgevoerd conform en onder certificaat van de thans geldende BRL SIKB 2000 en de 
bijbehorende protocollen 2001 en 2003. MUG Ingenieursbureau is gecertificeerd voor het procescertificaat 
'Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek' en is in bezit van een Kwalibo-erkenning (erkend 
bodemintermediair). De certificering van BRL SIKB 2000 en het bijbehorende keurmerk zijn niet van 
toepassing op het asfaltonderzoek en het asbestonderzoek. 
 
In de onderhavige rapportage wordt verslag gedaan van de verrichte werkzaamheden, de resultaten en de 
aan de resultaten te verbinden conclusies. 
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2 Vooronderzoek en locatiegegevens 

2.1 Algemeen 

Om een juiste onderzoeksstrategie en -opzet te hanteren, is een beperkt vooronderzoek uitgevoerd op 
basis van NEN 5717 en NEN 5725. In het kader van het vooronderzoek wordt opgemerkt dat is volstaan 
met de door de opdrachtgever verstrekte gegevens en raadpleging van de landelijke 
bodeminformatiewebsite (www.bodemloket.nl). 
 

2.2 Locatiegegevens en voorgenomen werkzaamheden 

De onderzoekslocatie betreft een deel van de Nije Heawei en de naastgelegen bermen, watergangen en 
een deel grond/groenwal te Wijnjewoude. Het onderzochte tracé is globaal gelegen ter hoogte van 
Nije Heawei 2 en heeft een totale lengte van circa 800 m

1
. Het wegtracé is verhard met asfalt. De X- en  

Y-coördinaten van het globale middelpunt van de locatie zijn: X = 206.862 en Y = 563.685. In bijlage 1 is 
de globale topografische situering van de onderzoekslocatie weergegeven. 
 
In totaal wordt er circa 2600 m

2
 asfalt verwijderd. De naastgelegen bermen worden eveneens ontgraven. 

Het gaat hierbij om een totale oppervlakte van circa 5100 m
2
. Langs een deel van het traject is een bos- en 

grondwal gelegen die zal worden verwijderd. Deze wal is aanwezig over een lengte van circa 175 m
1
 en 

heeft een breedte van circa 5 m
1
. 

 
Daarnaast worden een aantal sloten gedempt. Eén van de te dempen sloten is ten zuidwesten van de 
boerderij aan Nije Heawei 1 gesitueerd en heeft een lengte van circa 125 m

1
. De andere te dempen sloten 

zijn aan weerszijden van de weg gelegen, ter hoogte van de te slopen boerderij aan Nije Heawei 2, en 
hebben een totale lengte van circa 495 m

1
. Het gaat om lintvormige watergangen. 

 
In bijlage 2 is een overzicht van de onderzoekslocatie weergegeven. 
 

2.3 Historische gegevens en bodeminformatie 

Er zijn geen gegevens die duiden op de aanwezigheid van bodemverontreiniging of bodembedreigende 
activiteiten ter plaatse of in de nabijheid van de onderzoekslocatie. Voor zover bekend is, is niet eerder 
bodemonderzoeken uitgevoerd op de locatie. 
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3 Uitvoering van het onderzoek 

3.1 Onderzoeksstrategie 

Het asfaltonderzoek is uitgevoerd conform CROW-publicatie 210 (‘Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt - 
aandacht voor de teerproblematiek’). Het onderzoek is gecombineerd met grondonderzoek op basis van 
NEN 5740. Op basis van deze norm is een verminderd aantal boringen verricht en een verminderd aantal 
monsters onderzocht. 
 
Het grondonderzoek ter plaatse van de bermen en de bos- en grondwal is uitgevoerd op basis van de 
onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie (ONV), volgens NEN 5740. In aanvulling op deze 
strategie zijn alle boringen ter plaatse van de berm doorgezet tot minimaal 1,0 m-mv en ter plaatse van de 
grondwal tot de onderzijde van deze wal. Gezien de doelstelling van het onderzoek is het grondwater niet 
onderzocht. 
 
Het waterbodemonderzoek is uitgevoerd conform de onderzoeksstrategie ‘Overig water, lintvormig, 
normale onderzoeksinspanning (OLN)’, volgens NEN 5720. 
 

3.2 Uitgevoerde veld- en laboratoriumwerkzaamheden 

De veldwerkzaamheden zijn 23, 24 en 28 juli 2014 uitgevoerd door gekwalificeerd monsternemers voor 
protocollen 2001 van MUG Ingenieursbureau (de heren E. Schellekens en B. Rozendaal). Het 
waterbodemonderzoek is uitgevoerd door de heer E. Schellekens, gecertificeerd medewerker van  
MUG Ingenieursbureau voor protocol 2003. Voorafgaand aan de werkzaamheden is een locatie-inspectie 
uitgevoerd conform NEN 5720 en NEN 5740. Hierbij is gelet op bijzonderheden die kunnen duiden op de 
aanwezigheid van (water)bodemverontreinigingen en het voorkomen van asbestverdachte materialen. 
 
De uitgevoerde veld- en laboratoriumwerkzaamheden zijn gebaseerd op de bovengenoemde 
onderzoeksstrategie. De asfaltboringen zijn uitgevoerd met een watergekoelde diamantkernboor 
(asfaltboorkar) en zijn handmatig doorgezet tot 1,0 m-mv. De gaten in het wegdek zijn na afloop gedicht 
met koud asfalt. In tabel 3.1 is een overzicht weergegeven van de uitgevoerde en bovenbeschreven veld- 
en laboratoriumwerkzaamheden. 
 
Tabel 3.1.  Overzicht uitgevoerde veld- en laboratoriumwerkzaamheden 

Deellocatie Boringen / steken Analyses asfalt en 
fundatiemateriaal 

Analyses grond Analyses 
waterbodem 

Asfaltverharding 
wegtracé 

7 kb tot 1,0 m-mv 7 x laagopbouw en PAK-detector 
3 x GCMS 

2 x NEN-pakket - 

Bermen 16 hb tot 1,0 m-mv 1 x asbest 4 x NEN-pakket - 

Bos- en grondwal 6 hb tot 1,0 m-mv - 1 x NEN-pakket - 

Watergangen 2 x 10 steken - - 2 x pakket regionaal 

kb: kernboring 
hb: handboring 
NEN-pakket grond:  zware metalen (9), minerale olie, PAK (10 VROM) en PCB (7, som) 
Waterbodempakket regionaal:  zware metalen (9), minerale olie, PAK (10 VROM) en PCB (7, som) 

 
 
De situering van de (asfalt)boringen en slibsteken is weergegeven op de in bijlage 2 bijgevoegde 
overzichtstekening. In de navolgende paragrafen 3.3 t/m 3.6 zijn de monsterneming en analyses van het 
asfalt, het fundatiemateriaal, de grond en de waterbodem (slib) beschreven. 
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3.3 Monsterneming en analyses asfalt 

Het aantal geboorde kernen is conform CROW 210 per deellocatie bepaald aan de hand van de oppervlakte 
van de asfaltverhardingen. De geboorde asfaltkernen zijn verzameld en gelabeld. 
 
In het laboratorium is per kern de laagopbouw van het asfalt bepaald. Daarnaast is per kern de 
teerhoudendheid bepaald door middel van PAK-detector onderzoek. Op basis van de uitslag van de 
laagopbouw en PAK-detector is ter controle de teerhoudendheid vastgesteld door middel van GCMS-analyses. 
Het aantal GCMS-analyses is conform CROW 210 vastgesteld aan de hand van de hoeveelheid vrijkomend 
asfalt. 
 
De laboratoriumwerkzaamheden zijn uitgevoerd door het door de Raad van Accreditatie geaccrediteerde 
Testlaboratorium Omegam te Amsterdam. In bijlage 3 zijn de analysecertificaten van het asfalt 
opgenomen. 
 

3.4 Monsterneming en analyses grond 

De grond onder de asfaltverharding, ter plaatse van de bos- en grondwal en ter plaatse van de bermen is 
bemonsterd per te onderscheiden laag, uit trajecten van maximaal 0,5 m. Van de grond zijn op basis van 
de bodemopbouw en zintuiglijke waarnemingen monsters geselecteerd voor analyse. De mengmonsters 
zijn in het laboratorium samengesteld. Op basis van zintuiglijke waarnemingen is van de puinhoudende 
bodemlaag ter plaatse van boring 23 (toegangsdam) een separaat grondmonster geselecteerd en 
geanalyseerd. Tevens is deze bodemlaag indicatief onderzocht op de aanwezigheid van asbest. In 
tabel 3.2 is een overzicht weergegeven van de grond(meng)monsters en de uitgevoerde analyses. 
 
Tabel 3.2  Overzicht grond(meng)monsters en uitgevoerde analyses 

Locatie Monster Traject 
(m-mv) 

Deelmonsters  
(boringnr. (diepte in m-mv)) 

Analysepakket 

Wegtracé NHMG01 0,2-1,0 KB05 (0,22-0,6), KB06 (0,68-0,9), KB07 (0,21-0,5),  
KB08 (0,5-1,0), KB09 (0,2-0,7), KB10 (0,62-0,8) en KB11 (0,7-1,0) 

NEN-pakket grond 

 NHMG02 0,8-1,0 KB05 (0,8-1,0), KB06 (0,9-1,0), KB07 (0,8-1,0) en KB10 (0,8-1,0) NEN-pakket grond 

Bermen 23-02 0,2-0,4 23 (0,2-0,4) NEN-pakket grond 

 NHMG03 0,0-0,5 13 (0,0-0,5), 16 (0,0-0,5), 17 (0,0-0,5), 20 (0,0-0,5), 21 (0,0-0,5), 
24 (0,0-0,5), 25 (0,0-0,5) en 28 (0,0-0,5) 

NEN-pakket grond 

 NHMG04 0,0-1,0 13 (0,7-1,0), 19 (0,5-1,0), 20 (0,4-0,9) en 26 (0,0-0,3) NEN-pakket grond 

 NHMG05 0,5-1,0 16 (0,6-1,0), 17 (0,7-1,0), 22 (0,8-1,0), 23 (0,5-1,0),   25 (0,8-1,0) 
en 28 (0,85-1,0) 

NEN-pakket grond 

Bos- en grondwal NHMG06 0,0-1,0 07 (0,0-0,5), 09 (0,0-0,5), 11 (0,0-0,5), 08 (0,5-1,0),  10 (0,5-1,0) 
en 12 (0,5-1,0) 

NEN-pakket grond 

NEN pakket grond: zware metalen (9), minerale olie, PAK (10 VROM), PCB (7, som) 

 
 
De mengmonsters zijn in het laboratorium samengesteld. De grondmonsters zijn in het laboratorium 
voorbehandeld conform de richtlijnen van AS3000. De analyses zijn uitgevoerd door het door de Raad van 
Accreditatie geaccrediteerd Testlaboratorium Omegam te Amsterdam. De asbestanalyse is door Omegam 
uitbesteed aan het door de Raad van Accreditatie geaccrediteerde Testlaboratorium Fibrecount te 
Rotterdam. De analysecertificaten van de grond zijn opgenomen in bijlage 4. 
 

3.5 Monsterneming en analyses waterbodem 

De sloten ten noorden en zuiden van de Nije Heawei zijn beschouwd als afzonderlijke slibmonstervakken. 
Per slibmonstervak zijn tien steken (deelmonsters) in de waterbodem verricht. De deelmonsters zijn 
verzameld met behulp van een zuigerboor. Van de verzamelde deelmonsters is in het veld per 
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slibmonstervak een mengmonster samengesteld van de waterbodem. Deze monsters (2 stuks) zijn 
geanalyseerd op de parameters van het waterbodempakket regionaal. 
 
De slibmonsters zijn in het laboratorium voorbehandeld conform de richtlijnen van AS3000. De analyses 
zijn uitgevoerd door het door de Raad van Accreditatie geaccrediteerd Testlaboratorium Omegam te 
Amsterdam. In bijlage 5 is het analysecertificaat van de waterbodem opgenomen. 
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4 Resultaten van het onderzoek 

4.1 Opbouw verhardingsconstructie, bodemopbouw en zintuiglijke waarnemingen 

Tijdens de locatie-inspectie zijn geen bijzonderheden waargenomen die kunnen duiden op de 
aanwezigheid van (water)bodemverontreinigingen. Ook zijn geen asbestverdachte materialen op het 
maaiveld waargenomen. Wel is een bos- grondwal aanwezig.  
 
Bij het verrichten van de boringen en het beschrijven van de opgeboorde materialen en grond zijn de 
verhardingen en bodem beoordeeld op kleur, textuur en zintuiglijk waarneembare afwijkingen en 
verontreinigingen. De opbouw van de verhardingsconstructie en de bodemopbouw is per boring 
omschreven conform NEN 5104. Verder zijn de opgeboorde materialen en grond beoordeeld op het 
voorkomen van asbestverdachte materialen. Navolgend volgt per deellocatie een beknopte beschrijving 
van de opbouw van de verhardingsconstructie/bodemopbouw met zintuiglijke waarnemingen 
 
Wegtracé 
Uit de verrichte kernboringen blijkt dat de gemiddelde asfaltdikte circa 19,8 cm bedraagt. De laagdikte van 
het asfalt varieert van minimaal 12 cm (KB10) tot maximaal 22 cm (KB05). Onder de asfaltverharding is 
geen verhardingsmateriaal aanwezig. Het asfalt ligt op zand waarin geen bijmengingen zijn aangetroffen. 
Plaatselijk is van 0,8-1,0 m-mv een matig zandige leemlaag aanwezig. 
 
Bermen 
Uit de boorbeschrijvingen blijkt dat de bodemopbouw ter plaatse van de bermen niet geheel eenduidig is. 
Het gemiddelde bodemprofiel kan als volgt worden omschreven: 

- 0,0-0,6 m-mv: licht tot sterk humeus, zeer fijn zand; 

- 0,6-0,8 m-mv: matig fijn zand; 

- 0,8-1,0 m-mv: zwak tot sterk zandig leem. 
 
In de bodemlaag 0,2-0,4 m-mv van boring 23 is een sterke hoeveelheid puin aanwezig. Deze boring is 
geplaatst in een toegangsdam. De bovengrond ter plaatse van boirng 28 bevat verder puinsporen. In de 
overige bodemlagen en boringen zijn geen noemenswaardige bijmengingen aanwezig. 
 
Bos- en grondwal 
De bodem bestaat hier tot de maximale boordiepte van 1,0 m-mv uit licht humeus matig fijn zand. In het 
opgeboorde materiaal zijn geen bijmengingen aanwezig. Omdat er zintuiglijk geen onderscheidt 
waarneembaar is tussen het opgebrachte materiaal en de onderliggende vaste bodem gaan wij er van uit 
dat de grondwal bestaat uit gebiedseigen grond. 
 
Watergangen 
In de onderzochte watergangen was ten tijde van de veldwerkzaamheden geen water aanwezig. Deze 
watergangen kunnen dan ook als greppels worden beschouwd. Tevens was er geen slib in de 
watergangen/greppels aanwezig. De bodem bestaat in ieder geval tot 0,2 m-onderzijde slootbodem uit 
matig tot sterk humeus matig fijn zand. In dit materiaal zijn geen bijmengingen aanwezig. 
 
Een uitgebreide beschrijving van de zintuiglijke waarneming is per boring weergegeven in de boorprofielen, 
die zijn bijgevoegd in bijlage 6. 
 

4.2 Resultaten asfalt 

Van de geboorde kernen is de dikte en laagopbouw bepaald in het laboratorium. Daarnaast is de 
teerhoudendheid bepaald door middel van PAK-detectoronderzoek. De laagopbouw alsmede de resultaten van 
de PAK-detector zijn weergegeven op het analysecertificaat in bijlage 3. 
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Wanneer de PAK-detector (PAK-marker) op de kern oplicht onder UV-licht (fluorescentie) kan worden 
aangenomen dat het asfalt meer dan 250 mg/kg ds aan PAK bevat en als teerhoudend moet worden 
beschouwd. De grenswaarde voor PAK in asfalt (maximale samenstellingswaarde volgens de Regeling 
bodemkwaliteit) is 75 mg/kg ds. Uit de resultaten van de PAK-detector blijkt dat alle onderzochte kernen een 
tussenliggende teerhoudende slijtlaag bevat (oppervlakbehandeling). De dikte van deze teerhoudende laag 
varieert van 5-12 mm. De teerhoudende laag is middels een * weergegeven op het analysecertificaat. De 
overige onderzochte lagen zijn niet teerhoudend.   
 
Ter controle zijn de niet-teerhoudende lagen van enkele kernen ingezet op GCMS-analyses. Hierbij is een 
monster- en kernselectie gemaakt, waarbij de geselecteerde monsters/kernen representatief zijn verklaard aan 
de overige vergelijkbare kernen en lagen. De teerhoudende lagen zijn er hierbij uitgezaagd en verwijderd. 
 
De resultaten van de GCMS-analyses bevestigen dat de lagen waarop geen fluorescentie is waargenomen 
niet-teerhoudend zijn. De analysecertificaten van de GCMS-analyses zijn eveneens opgenomen bijlage 3. 
 
Met een oppervlakte van circa 2600 m

2
 en een gemiddelde dikte van circa 0,198 m

1
 bedraagt de totale 

hoeveelheid asfalt circa 515 m
3
 (1287 ton). Hiervan is naar schatting circa 24 m

3
 (60 ton) teerhoudend. 

 

4.3 Resultaten grond 

De analyseresultaten van de grond zijn getoetst aan de achtergrond- en interventiewaarden conform de 
Regeling bodemkwaliteit en de Circulaire bodemsanering 2013. Daarnaast zijn de resultaten getoetst aan 
de maximale waarden voor de bodemkwaliteitsklassen ‘wonen’ en ‘industrie’ volgens de Regeling 
bodemkwaliteit. De resultaten van de asbestanalyse is getoetst aan de hergebruiksnorm voor asbest    
(100 mg/kg ds). In bijlage 7 is een overzicht weergegeven van de analyseresultaten en de bijbehorende 
toetsingswaarden. De onderstaande tabel geeft een overzicht weer van de getoetste analyseresultaten van 
de grond. 
 
Tabel 4.1  Overzicht getoetste analyseresultaten grond 

Monster Samenstelling 
(boringen) 

Matrix Traject 
(m-mv) 

Toetsing Wbb Indicatieve 
classificatie Bbk 

Wegtracé:      

NHMG01 KB05 t/m KB11 Zand 0,2-1,0 - Altijd toepasbaar 

NHMG02 KB05 t/m KB07 en 
KB10 

Leem 0,8-1,0 - Altijd toepasbaar 

Bermen      

23-02 23 Zand, sterk 
puinhoudend (15-50%) 

0,2-0,4 PAK > AW Altijd toepasbaar* # 

NHMG03 13, 16, 17, 20, 21, 
24, 25 en 28 

Licht tot sterk humeus 
zand 

0,0-0,5 PAK > AW Altijd toepasbaar* 

NHMG04 13, 19, 20 en 26 Zand 0,0-1,0 - Altijd toepasbaar 

NHMG05 16, 17, 22, 23, 25 
en 28 

Leem 0,5-1,0 - Altijd toepasbaar 

Bos- en grondwal     

NHMG06 07 t/m 12 Licht humeus zand 0,0-1,0 - Altijd toepasbaar 

-: geen overschrijdingen (gehalten beneden de achtergrondwaarden) 
> AW: boven de achtergrondwaarde 
*: teruggecorrigeerd < AW conform de Regeling bodemkwaliteit 
#: formeel gezien mag deze laag niet als grond worden beschouwd (> 20% puin), maar eveneens niet als bouwstof 
 worden beschouwd (> 20% grond) 

 
 
Uit tabel 4.1 blijkt dat de sterk puinhoudende bodemlaag ter plaatse van boring 23 en de humeuze 
bovengrond ter plaatse van bermen een licht verhoogd gehalte aan PAK bevat (boven de 
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achtergrondwaarden). De overige onderzochte grondmonsters bevatten geen verhoogde gehalten ten 
opzichte van de achtergrondwaarden. De grond wordt indicatief beoordeeld als altijd toepasbaar. 
 
Uit de resultaten van het asbestonderzoek blijkt dat de sterk puinhoudende bodemlaag van boring 23 
(0,2-0,4 m-mv) geen asbest bevat. 
 

4.4 Resultaten waterbodem 

De analyseresultaten van de waterbodem zijn getoetst aan de normwaarden voor baggerspecie, conform 
bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit. Hierbij is vastgesteld wat de mogelijkheden voor het vrijkomende 
baggerspecie zijn ten aanzien van: 
- verspreiding op landbodem; 
- verspreiding in oppervlaktewater; 
- toepassing op landbodem; 
- toepassing in oppervlaktewater (waterbodem). 
 
In bijlage 8 zijn de getoetste analyseresultaten voor de genoemde toetsingskaders opgenomen. Tabel 4.2 
geeft een overzicht weer van de getoetste analyseresultaten. 
 
Tabel 4.2  Overzicht getoetste analyseresultaten waterbodem 

Monster Verspreiden Toepassen 

Oppervlaktewater Aangrenzend perceel Oppervlaktewater Landbodem 

MSNZ (0-20) Verspreidbaar Verspreidbaar Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar 

MSZZ (0-20) Verspreidbaar Verspreidbaar Klasse A Industrie 

 
 
Uit tabel 4.2 blijkt dat het waterbodemmateriaal ter plaatse van beide slibmonstervakken verspreidbaar is in 
oppervlaktewater en op het aangrenzend perceel. Het materiaal van monstervak MSNZ is altijd toepasbaar 
in oppervlaktewater en op landbodem. Indien het materiaal van monstervak MSZZ op landbodem wordt 
toegepast is het materiaal beoordeeld als kwaliteitsklasse industrie. Voor toepassing in oppervlaktewater 
geldt dat dit materiaal kan worden hergebruikt als zijnde klasse A. 
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5 Samenvatting, conclusie en aanbevelingen 

Algemeen 
In opdracht van provincie Fryslân heeft MUG Ingenieursbureau een asfalt-, grond- en 
waterbodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van de Nije Heawei te Wijnjewoude. 
 
De aanleiding tot dit milieukundig onderzoek wordt gevormd door de voorgenomen herontwikkeling van het 
terrein. Doel van het milieukundig onderzoek is het vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit en 
hiermee eveneens de toepassings- en verwerkingsmogelijkheden van de vrijkomende grond-, slib- en 
materiaalstromen. 
 
Resultaten 
Asfalt 
De gehele onderzochte asfaltverharding bevat een tussenliggende teerhoudende laag 
(oppervlakbehandeling). De dikte van deze teerhoudende laag varieert van 5-12 mm. De overige 
asfaltlagen zijn niet teerhoudend. Er is circa 515 m

3
 (1287 ton) asfalt aanwezig, waarvan naar schatting 

circa 24 m
3
 (60 ton) teerhoudend is. 

 
Grond 
Ter plaatse van boring 23 (toegangsdam) is in de bodemlaag 0,2-0,4 m-mv een sterke hoeveelheid puin 
aanwezig. De grond bevat hier een licht verhoogd gehalte aan PAK (boven de achtergrondwaarde) en 
bevat geen asbest. In de bovengrond ter plaatse van de bermen is eveneens een licht verhoogd gehalte 
aan PAK aangetoond. Deze grond en de puinhoudende bodemlaag van boring 23 is indicatief beoordeeld 
als kwaliteitsklasse ‘wonen’. 
 
Alle overige onderzochte grond bevat geen verhoogde gehalten ten opzichte van de achtergrondwaarden. 
Deze grond is indicatief beoordeeld als kwaliteitsklasse ‘altijd toepasbaar’. 
 
Waterbodem 
Het waterbodemmateriaal ter plaatse van beide slibmonstervakken is verspreidbaar in oppervlaktewater en 
op het aangrenzende perceel. Het materiaal van monstervak MSNZ is altijd toepasbaar in 
oppervlaktewater en op landbodem. Indien het materiaal van monstervak MSZZ op landbodem wordt 
toegepast, wordt het materiaal beoordeeld als kwaliteitsklasse industrie. Voor toepassing in 
oppervlaktewater geldt dat dit materiaal kan worden hergebruikt als zijnde klasse A 
 
Conclusie, aanbevelingen en advies 
Wij adviseren de teerhoudende laag van de asfaltverharding separaat te frezen van het overige (niet 
teerhoudende) asfalt. Indien gescheiden frezen financieel of technisch niet mogelijk is, dient de gehele 
asfaltverharding als teerhoudend te worden beschouwd. Teerhoudend asfalt dient te worden afgevoerd 
naar een erkende verwerker. Het niet-teerhoudende asfalt kan, mits het vrij is van grond, puin e.d., worden 
aangeboden aan een asfaltcentrale voor warm hergebruik. Voor asfalt is PAK (teer) de meest kritische 
parameter. Daarom is het niet-teerhoudende asfalt waarschijnlijk eveneens geschikt voor hergebruik als 
niet-vormgegeven bouwstof (bijvoorbeeld als fundatiemateriaal). Formeel gezien, is hiervoor eerst een 
partijkeuring conform het Besluit bodemkwaliteit vereist. 
 
Voor het overige deel van de locatie zijn er, op milieuhygiënische gronden, geen bezwaren tegen de 
werkzaamheden en het grondwerk. Wel dient rekening te worden gehouden met de sterk puinhoudende 
bodemlaag ter plaatse van de toegangsdam (boring 23).  
 
De onderzochte grond betreft kwaliteitsklasse ‘altijd toepasbaar’ (zie tabel 4.1). De grond is geschikt om te 
worden hergebruikt in het werk zelf. Daarnaast kan de grond elders worden hergebruikt. De sterk 
puinhoudende grond (boring 23) kan formeel gezien niet als grond noch als puin worden beschouwd en 
dient te worden afgevoerd naar een erkende verwerker of te worden ontdaan van het puin (bijvoorbeeld 
door te zeven). 
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Het vrijkomende slib uit de sloten is geschikt om binnen het werk te gebruiken indien ervoor wordt gekozen 
het slib te verspreidden op het aangrenzend perceel. Wanneer dit technisch en/of ruimtelijk niet mogelijk 
dan wel wenselijk is, adviseren wij het slib af te voeren voor hergebruik elders. 
 
De toepassing van grond en baggerspecie elders dient voorafgaand aan de toepassing gemeld te worden 
bij het bevoegd gezag via het Meldpunt bodemkwaliteit (https://meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl). 
Ook tijdelijk opslag van grond en baggerspecie in depot dient hier gemeld te worden. Het bevoegd gezag is 
veelal de gemeente waarbinnen de grond of baggerspecie wordt toegepast. Bij toepassing in 
oppervlaktewater of oevers geldt veelal het betreffende waterschap of Rijkswaterstaat als bevoegd gezag. 
De meldingsplicht geldt niet bij het verspreiden van baggerspecie op een aangrenzend perceel. 
 
Tot slot dient opgemerkt te worden dat de conclusie is gebaseerd op de onderzoeksresultaten van dit 
onderzoek. Dit onderzoek schetst een algemeen beeld van de milieuhygiënische kwaliteit van de 
vrijkomende grond-, slib- en materiaalstromen. Bij graaf- en grondverzetwerkzaamheden dient men 
rekening te houden met plaatselijk voorkomende (zintuiglijke) afwijkingen. Ook kan bij het toepassen van 
de vrijkomende grond-, slib- en materiaalstromen een partijkeuring conform Besluit bodemkwaliteit worden 
geëist. 
 

https://meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl/
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Amsterdam, 6 augustus 2014

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

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

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

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

Hoogachtend,
namens Omegam Laboratoria,

drs. R.R. Otten
Directeur

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

postbus 94685 T 020 5976 769 ABN·AMRO bank NL95ABNA0462704564
1090 GR Amsterdam F 020 5976 689 BTW nr. NL8139.67.132.B01

H.J.E. Wenckebachweg 120 klantenservice@omegam.nl Kvk 34215654
1114 AD Amsterdam-Duivendrecht www.omegam.nl



Wegenbouw onderzoek
Q indic. PAK (detectormethode) uitgevoerd uitgevoerd
Q constructie opbouw uitgevoerd uitgevoerd
Q laagdiktes uitgevoerd uitgevoerd

Tabel 1 van 4

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

Project code : 500480
Project omschrijving : 51169014 Nije Heawei Wijnjewoude
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

Monsterreferenties
3145503 = KB05: KB05
3145504 = KB06: KB06

Opgegeven bemonsteringsdatum : 28/07/2014 28/07/2014
Ontvangstdatum opdracht : 29/07/2014 29/07/2014
Startdatum : 29/07/2014 29/07/2014
Monstercode : 3145503 3145504
Matrix : Wegenmat. Wegenmat.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: FTYG-YPOS-BWQJ-SBSQ Ref.: 500480_certificaat_v1



Wegenbouw onderzoek
Q indic. PAK (detectormethode) uitgevoerd uitgevoerd
Q constructie opbouw uitgevoerd uitgevoerd
Q laagdiktes uitgevoerd uitgevoerd

Tabel 2 van 4

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

Project code : 500480
Project omschrijving : 51169014 Nije Heawei Wijnjewoude
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

Monsterreferenties
3145505 = KB07: KB07
3145506 = KB08: KB08

Opgegeven bemonsteringsdatum : 28/07/2014 28/07/2014
Ontvangstdatum opdracht : 29/07/2014 29/07/2014
Startdatum : 29/07/2014 29/07/2014
Monstercode : 3145505 3145506
Matrix : Wegenmat. Wegenmat.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: FTYG-YPOS-BWQJ-SBSQ Ref.: 500480_certificaat_v1



Wegenbouw onderzoek
Q indic. PAK (detectormethode) uitgevoerd uitgevoerd
Q constructie opbouw uitgevoerd uitgevoerd
Q laagdiktes uitgevoerd uitgevoerd

Tabel 3 van 4

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

Project code : 500480
Project omschrijving : 51169014 Nije Heawei Wijnjewoude
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

Monsterreferenties
3145507 = KB09: KB09
3145508 = KB10: KB10

Opgegeven bemonsteringsdatum : 28/07/2014 28/07/2014
Ontvangstdatum opdracht : 29/07/2014 29/07/2014
Startdatum : 29/07/2014 29/07/2014
Monstercode : 3145507 3145508
Matrix : Wegenmat. Wegenmat.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: FTYG-YPOS-BWQJ-SBSQ Ref.: 500480_certificaat_v1



Wegenbouw onderzoek
Q indic. PAK (detectormethode) uitgevoerd
Q constructie opbouw uitgevoerd
Q laagdiktes uitgevoerd

Tabel 4 van 4

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

Project code : 500480
Project omschrijving : 51169014 Nije Heawei Wijnjewoude
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

Monsterreferenties
3145509 = KB11: KB11

Opgegeven bemonsteringsdatum : 28/07/2014
Ontvangstdatum opdracht : 29/07/2014
Startdatum : 29/07/2014
Monstercode : 3145509
Matrix : Wegenmat.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: FTYG-YPOS-BWQJ-SBSQ Ref.: 500480_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte potnr

3145503 KB05: KB05 KB05: KB05 0004802BL

3145504 KB06: KB06 KB06: KB06 0004800BL

3145505 KB07: KB07 KB07: KB07 0004804BL

3145506 KB08: KB08 KB08: KB08 0004801BL

3145507 KB09: KB09 KB09: KB09 0004803BL

3145508 KB10: KB10 KB10: KB10 0004798BL

3145509 KB11: KB11 KB11: KB11 0004799BL

Bijlage 1 van 3

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

Project code : 500480
Project omschrijving : 51169014 Nije Heawei Wijnjewoude
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

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

Opdrachtverificatiecode: FTYG-YPOS-BWQJ-SBSQ Ref.: 500480_certificaat_v1



Afkortingen Constructieopbouw

BRAC Breek Asfalt Cement
DAB Dicht Asfalt Beton
GAB Grind Asfalt Beton
OAB Open Asfalt Beton
Opp.beh Oppervlakte behandeling
SMA Steen Mastiek Asfaltbeton
STAB Steenslag Asfalt Beton
ZOAB Zeer Open Asfalt Beton

Bijlage 2 van 3

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

Project code : 500480
Project omschrijving : 51169014 Nije Heawei Wijnjewoude
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

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

Opdrachtverificatiecode: FTYG-YPOS-BWQJ-SBSQ Ref.: 500480_certificaat_v1



Analysemethoden in Wegenmat.

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

Indicatieve PAK-bepaling
(Detectormethode)

: Conform CROW publicatie 210

Laagdikte en Constructieopbouw : Conform RAW 2010 Proef 53 (conform RAW 2005 Proef 152) en conform
NEN-EN12597-36.

Bijlage 3 van 3

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

Project code : 500480
Project omschrijving : 51169014 Nije Heawei Wijnjewoude
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

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

Opdrachtverificatiecode: FTYG-YPOS-BWQJ-SBSQ Ref.: 500480_certificaat_v1



MUG Ingenieursbureau b.v.
T.a.v. de heer A.G. Wegman
Postbus 136
9350 AC LEEK

Uw kenmerk : 51169014 Nije Heawei Wijnjewoude
Ons kenmerk : Project 501300
Validatieref. : 501300_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : LCAB-KTGQ-GIUO-YPBW
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 11 augustus 2014

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

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

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

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

Hoogachtend,
namens Omegam Laboratoria,

drs. R.R. Otten
Directeur

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

postbus 94685 T 020 5976 769 ABN·AMRO bank NL95ABNA0462704564
1090 GR Amsterdam F 020 5976 689 BTW nr. NL8139.67.132.B01

H.J.E. Wenckebachweg 120 klantenservice@omegam.nl Kvk 34215654
1114 AD Amsterdam-Duivendrecht www.omegam.nl



Monstervoorbewerking
asfalt gezaagd aantal 4 4 4
cryogeen malen gemalen gemalen gemalen

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
Q naftaleen mg/kg < 2,5 < 2,5 < 2,5
Q fenantreen mg/kg < 2,5 < 2,5 < 2,5
Q anthraceen mg/kg < 2,5 < 2,5 < 2,5
Q fluoranteen mg/kg < 2,5 < 2,5 < 2,5
Q benzo(a)antraceen mg/kg < 2,5 < 2,5 < 2,5
Q chryseen mg/kg < 2,5 < 2,5 < 2,5
Q benzo(k)fluoranteen mg/kg < 2,5 < 2,5 < 2,5
Q benzo(a)pyreen mg/kg < 2,5 < 2,5 < 2,5
Q benzo(ghi)peryleen mg/kg < 2,5 < 2,5 < 2,5
Q indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg < 2,5 < 2,5 < 2,5

som PAK (10) mg/kg 18 18 18

Tabel 1 van 2

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

Project code : 501300
Project omschrijving : 51169014 Nije Heawei Wijnjewoude
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

Monsterreferenties
3245854 = KB07: KB07-1+KB07-2
3245855 = KB09: KB09-1+KB09-2
3245856 = KB08: KB08-1+KB08-2

Opgegeven bemonsteringsdatum : 28/07/2014 28/07/2014 28/07/2014
Ontvangstdatum opdracht : 06/08/2014 06/08/2014 06/08/2014
Startdatum : 06/08/2014 06/08/2014 06/08/2014
Monstercode : 3245854 3245855 3245856
Matrix : Wegenmat. Wegenmat. Wegenmat.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: LCAB-KTGQ-GIUO-YPBW Ref.: 501300_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Som PAK asfalt
Indien het gehalte kleiner is dan de rapportagegrens kan een gehalte tot die rapportagegrens aanwezig zijn. De maximale
"som PAK" bedraagt de gerapporteerde gehalten vermeerderd met de som van de individuele rapportagegrenzen.

Tabel 2 van 2

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

Project code : 501300
Project omschrijving : 51169014 Nije Heawei Wijnjewoude
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

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

Opdrachtverificatiecode: LCAB-KTGQ-GIUO-YPBW Ref.: 501300_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte potnr

3245854 KB07: KB07-1+KB07-2 KB07-1 0-87 0004804BL
KB07-2 136-205 0004804BL

3245855 KB09: KB09-1+KB09-2 KB09-1 0-87 0004803BL
KB09-2 139-197 0004803BL

3245856 KB08: KB08-1+KB08-2 KB08-1 0-45 0004801BL
KB08-2 87-170 0004801BL

Bijlage 1 van 2

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

Project code : 501300
Project omschrijving : 51169014 Nije Heawei Wijnjewoude
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

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

Opdrachtverificatiecode: LCAB-KTGQ-GIUO-YPBW Ref.: 501300_certificaat_v1



Analysemethoden in Wegenmat.

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

PAKs : Eigen methode; analyse m.b.v. GCMS (CROW 210)

Bijlage 2 van 2

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

Project code : 501300
Project omschrijving : 51169014 Nije Heawei Wijnjewoude
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

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

Opdrachtverificatiecode: LCAB-KTGQ-GIUO-YPBW Ref.: 501300_certificaat_v1



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 4 Analysecertificaten grond 
 



MUG Ingenieursbureau b.v.
T.a.v. de heer A.G. Wegman
Postbus 136
9350 AC LEEK

Uw kenmerk : 51169014-Gebiedsontwikkeling N381 Drachten - Drent
Ons kenmerk : Project 500485
Validatieref. : 500485_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : MPCF-ZZPQ-NIOY-WNEH
Bijlage(n) : 4 tabel(len) + 7 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 5 augustus 2014

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

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

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

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

Hoogachtend,
namens Omegam Laboratoria,

drs. R.R. Otten
Directeur

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

postbus 94685 T 020 5976 769 ABN·AMRO bank NL95ABNA0462704564
1090 GR Amsterdam F 020 5976 689 BTW nr. NL8139.67.132.B01

H.J.E. Wenckebachweg 120 klantenservice@omegam.nl Kvk 34215654
1114 AD Amsterdam-Duivendrecht www.omegam.nl



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g < 1 < 1 < 1
S soort artefact nvt nvt nvt
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droogrest % 89,4 84,9 83,9
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 0,5 0,6 3,8
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 1,3 13,9 4,0

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds < 20 43 < 20
S cadmium (Cd) mg/kg ds < 0,20 < 0,20 < 0,20
S kobalt (Co) mg/kg ds < 3,0 3,5 < 3,0
S koper (Cu) mg/kg ds < 5,0 6,8 < 5,0
S kwik (Hg) FIAS/Fims mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S lood (Pb) mg/kg ds < 10 < 10 < 10
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds < 4 10 < 4
S zink (Zn) mg/kg ds < 20 < 20 22

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds < 35 < 35 60

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S fenantreen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 0,10
S anthraceen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 0,06
S fluoranteen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 0,40
S benzo(a)antraceen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 0,17
S chryseen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 0,23
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 0,12
S benzo(a)pyreen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 0,19
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 0,13
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 0,16

S som PAK (10) mg/kg ds 0,35 0,35 1,6

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

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

Tabel 1 van 4

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

Project code : 500485
Project omschrijving : 51169014-Gebiedsontwikkeling N381 Drachten - Drent
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

Monsterreferenties
3145519 = NHMG01 (20-100)
3145520 = NHMG02 (80-100)
3145521 = 23-02 (20-40)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 28/07/2014 28/07/2014 24/07/2014
Ontvangstdatum opdracht : 29/07/2014 29/07/2014 29/07/2014
Startdatum : 29/07/2014 29/07/2014 29/07/2014
Monstercode : 3145519 3145520 3145521
Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: MPCF-ZZPQ-NIOY-WNEH Ref.: 500485_certificaat_v1



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g < 1 < 1 < 1
S soort artefact nvt nvt nvt
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droogrest % 82,4 89,3 83,9
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 5,4 1,0 0,5
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 1,1 2,6 12,2

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds < 20 < 20 33
S cadmium (Cd) mg/kg ds < 0,20 < 0,20 < 0,20
S kobalt (Co) mg/kg ds < 3,0 < 3,0 3,2
S koper (Cu) mg/kg ds < 5,0 < 5,0 < 5,0
S kwik (Hg) FIAS/Fims mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S lood (Pb) mg/kg ds < 10 < 10 < 10
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds < 4 < 4 7
S zink (Zn) mg/kg ds < 20 < 20 < 20

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 78 < 35 < 35

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S fenantreen mg/kg ds 0,19 < 0,05 < 0,05
S anthraceen mg/kg ds 0,08 < 0,05 < 0,05
S fluoranteen mg/kg ds 0,66 < 0,05 < 0,05
S benzo(a)antraceen mg/kg ds 0,24 < 0,05 < 0,05
S chryseen mg/kg ds 0,34 < 0,05 < 0,05
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 0,19 < 0,05 < 0,05
S benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,25 < 0,05 < 0,05
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,15 < 0,05 < 0,05
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 0,18 < 0,05 < 0,05

S som PAK (10) mg/kg ds 2,3 0,35 0,35

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

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

Tabel 2 van 4

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

Project code : 500485
Project omschrijving : 51169014-Gebiedsontwikkeling N381 Drachten - Drent
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

Monsterreferenties
3145522 = NHMG03 (0-50)
3145523 = NHMG04 (0-100)
3145524 = NHMG05 (50-100)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 24/07/2014 24/07/2014 24/07/2014
Ontvangstdatum opdracht : 29/07/2014 29/07/2014 29/07/2014
Startdatum : 29/07/2014 29/07/2014 29/07/2014
Monstercode : 3145522 3145523 3145524
Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: MPCF-ZZPQ-NIOY-WNEH Ref.: 500485_certificaat_v1



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd
S gewicht artefact g < 1
S soort artefact nvt
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droogrest % 94,4
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 3,6
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 3,5

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds < 20
S cadmium (Cd) mg/kg ds < 0,20
S kobalt (Co) mg/kg ds < 3,0
S koper (Cu) mg/kg ds < 5,0
S kwik (Hg) FIAS/Fims mg/kg ds < 0,05
S lood (Pb) mg/kg ds < 10
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds < 4
S zink (Zn) mg/kg ds < 20

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 48

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05
S fenantreen mg/kg ds < 0,05
S anthraceen mg/kg ds < 0,05
S fluoranteen mg/kg ds < 0,05
S benzo(a)antraceen mg/kg ds < 0,05
S chryseen mg/kg ds < 0,05
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds < 0,05
S benzo(a)pyreen mg/kg ds < 0,05
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds < 0,05
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds < 0,05

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

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

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

Tabel 3 van 4

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

Project code : 500485
Project omschrijving : 51169014-Gebiedsontwikkeling N381 Drachten - Drent
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

Monsterreferenties
3145525 = NHMG06 (0-100)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 23/07/2014
Ontvangstdatum opdracht : 29/07/2014
Startdatum : 29/07/2014
Monstercode : 3145525
Matrix : Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: MPCF-ZZPQ-NIOY-WNEH Ref.: 500485_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

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

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

Tabel 4 van 4

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

Project code : 500485
Project omschrijving : 51169014-Gebiedsontwikkeling N381 Drachten - Drent
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

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

Opdrachtverificatiecode: MPCF-ZZPQ-NIOY-WNEH Ref.: 500485_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 3145519
Project omschrijving : 51169014-Gebiedsontwikkeling N381 Drachten - Drent
Uw referentie : NHMG01 (20-100)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: <35 mg/kg ds

Oliechromatogram 1 van 7

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

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

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

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

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

Opdrachtverificatiecode: MPCF-ZZPQ-NIOY-WNEH Ref.: 500485_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 3145520
Project omschrijving : 51169014-Gebiedsontwikkeling N381 Drachten - Drent
Uw referentie : NHMG02 (80-100)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: <35 mg/kg ds

Oliechromatogram 2 van 7

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

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

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

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

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

Opdrachtverificatiecode: MPCF-ZZPQ-NIOY-WNEH Ref.: 500485_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 3145521
Project omschrijving : 51169014-Gebiedsontwikkeling N381 Drachten - Drent
Uw referentie : 23-02 (20-40)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 4 %
2) fractie C19 - C29 33 %
3) fractie C29 - C35 53 %
4) fractie C35 -< C40 10 %

minerale olie gehalte: 60 mg/kg ds

Oliechromatogram 3 van 7

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

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

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

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

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

Opdrachtverificatiecode: MPCF-ZZPQ-NIOY-WNEH Ref.: 500485_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 3145522
Project omschrijving : 51169014-Gebiedsontwikkeling N381 Drachten - Drent
Uw referentie : NHMG03 (0-50)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 4 %
2) fractie C19 - C29 22 %
3) fractie C29 - C35 61 %
4) fractie C35 -< C40 13 %

minerale olie gehalte: 78 mg/kg ds

Oliechromatogram 4 van 7

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

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

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

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

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

Opdrachtverificatiecode: MPCF-ZZPQ-NIOY-WNEH Ref.: 500485_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 3145523
Project omschrijving : 51169014-Gebiedsontwikkeling N381 Drachten - Drent
Uw referentie : NHMG04 (0-100)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: <35 mg/kg ds

Oliechromatogram 5 van 7

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

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

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

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

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

Opdrachtverificatiecode: MPCF-ZZPQ-NIOY-WNEH Ref.: 500485_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 3145524
Project omschrijving : 51169014-Gebiedsontwikkeling N381 Drachten - Drent
Uw referentie : NHMG05 (50-100)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: <35 mg/kg ds

Oliechromatogram 6 van 7

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

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

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

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

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

Opdrachtverificatiecode: MPCF-ZZPQ-NIOY-WNEH Ref.: 500485_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 3145525
Project omschrijving : 51169014-Gebiedsontwikkeling N381 Drachten - Drent
Uw referentie : NHMG06 (0-100)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 <1 %
2) fractie C19 - C29 19 %
3) fractie C29 - C35 76 %
4) fractie C35 -< C40 4 %

minerale olie gehalte: 48 mg/kg ds

Oliechromatogram 7 van 7

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

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

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

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

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

Opdrachtverificatiecode: MPCF-ZZPQ-NIOY-WNEH Ref.: 500485_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte potnr

3145519 NHMG01 (20-100) KB05 0.22-0.6 1674664AA
KB07 0.21-0.5 1674668AA
KB09 0.2-0.7 1674662AA
KB10 0.62-0.8 1674798AA
KB06 0.68-0.9 1666046AA
KB08 0.5-1 1674667AA
KB11 0.7-1 1674803AA

3145520 NHMG02 (80-100) KB05 0.8-1 1674672AA
KB07 0.8-1 1674673AA
KB10 0.8-1 1674796AA
KB06 0.9-1 1674671AA

3145521 23-02 (20-40) 23 0.2-0.4 1674978AA

3145522 NHMG03 (0-50) 13 0-0.5 1674540AA
16 0-0.5 1674534AA
17 0-0.5 1674544AA
20 0-0.4 1674200AA
21 0-0.5 1674203AA
24 0-0.5 1674949AA
25 0-0.5 1674972AA
28 0-0.5 1674974AA

3145523 NHMG04 (0-100) 26 0-0.3 1674209AA
13 0.7-1 1674541AA
19 0.5-1 1674077AA
20 0.4-0.9 1674199AA

3145524 NHMG05 (50-100) 16 0.6-1 1674536AA
17 0.7-1 1668059AA
22 0.8-1 1674205AA
23 0.5-1 1674970AA
25 0.8-1 1674968AA
28 0.85-1 1674151AA

3145525 NHMG06 (0-100) 07 0-0.5 1674244AA
09 0-0.5 1674238AA
11 0-0.5 1674247AA
08 0.5-1 1674245AA
10 0.5-1 1674237AA
12 0.5-1 1674239AA

Bijlage 1 van 2

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

Project code : 500485
Project omschrijving : 51169014-Gebiedsontwikkeling N381 Drachten - Drent
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

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

Opdrachtverificatiecode: MPCF-ZZPQ-NIOY-WNEH Ref.: 500485_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

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

Samplemate : Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droogrest : Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum) : Conform AS3010 prestatieblad 3
Lutumgehalte (pipetmethode) : Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753
Barium (Ba) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Cadmium (Cd) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Kobalt (Co) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Koper (Cu) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Kwik (Hg) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN-ISO 16772 en destructie conform NEN

6961
Lood (Pb) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Molybdeen (Mo) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Nikkel (Ni) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Zink (Zn) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3010 prestatieblad 7
PAKs : Conform AS3010 prestatieblad 6
PCBs : Conform AS3010 prestatieblad 8

Bijlage 2 van 2

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

Project code : 500485
Project omschrijving : 51169014-Gebiedsontwikkeling N381 Drachten - Drent
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

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

Opdrachtverificatiecode: MPCF-ZZPQ-NIOY-WNEH Ref.: 500485_certificaat_v1



Projectgegevens
Ref. opdrachtgever :

:
:

Monsterneming door :

Analysegegevens
Ordernr. Fibrecount : (dit rapport vervangt het rapport met ordernr. XXXXX, dat hierdoor komt te vervallen)
Analyse :
Datum aanlevering :
Datum analyse :

Monstergegevens
Monsternummer : Massa monster (nat) : 6,37 kg
Monster omschrijving : Massa monster (droog) : 5,38 kg

Droge stofgehalte : 84,4 %

soort soort aantal materiaal bepalings-

asbest materiaal deeltjes hechtgebonden grens

(ja/nee) onder- (mg/kgds)
grens

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

Totaal - < 0,1

n.a. : niet aantoonbaar Totaal Serpentijnasbest 
1 -

1
Serpentijnasbest : Chrysotiel Totaal Amfiboolasbest 

2
-

2
Amfiboolasbest : Crocidoliet, Amosiet, Anthofylliet, Tremoliet en Actinoliet Totaal hechtgebonden -

Totaal niet-hechtgebonden -

Gewogen concentratie -

Opmerking: 

De heer M. Beukema
General Manager
email: laboratorium@fibrecount.com

Rotterdam: Hongkongstraat 5, 3047 BR, t.: 010 2088400

BANK: Rabobank 1532.73.76             -           BIC: RABONL2U          -        IBAN: NL36RABO 0153 2737 63 - KVK: 24370016

95% betrouwbaar-

heidsinterval

-n.a.

De door Fibrecount Inspection & Testing uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd onder L140. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de Raad voor Accreditatie 

www.rva.nl. indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen.

-

-

Indien u nadere informatie wenst over dit analyserapport, kunt u contact opnemen met Fibrecount Inspection & Testing. De resultaten hebben uitsluitend betrekking het onderzochte

monster. Fibrecount Inspection & Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties of conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen resultaten. Alleen vermenigvuldiging

van het gehele rapport is toegestaan.

Alle documenten behorende bij deze rapportage zijn gecontroleerd en geautoriseerd door het hoofd laboratorium of diens vervanger. Indien twijfel bestaat over de echtheid van 

dit document kunt u dit verifiëren via verificatie@fibrecount.com  ovv het certificaatnummer. 

-

-

-

De analyse is uitgevoerd confrom de aangevraagde norm met uitzondering van de minimale hoeveelheid in behandeling genomen materiaal. Deze is 

beperkt in verband met de hoeveelheid aangeleverd materiaal.

(m/m)

n.a.

-

100

--

-n.a.

-

-

-

-

2014.027703.1

Resultaten
percentage

0,7

n.a.

100

100

boven-

100

100 n.a.

0,4 (10 g)45,6

n.a.1,2

0,8

t.o.v. ds.

concentratie

zeeffractie

100

asbest t.o.v.

totale monster
grens

-

Omegam Laboratoria B.V.

fractie

(mm)

(m/m)

49,8

1 augustus 2014

percentage

onderzocht

n.a.2 - 4

> 16

4 - 8

(mg/kgds)

n.a.

100

0,5

Totaal

Projectnaam UA141023

30 juli 2014

2014.027703.1

306182 

< 0,5

8 - 16 1,5

1 - 2

0,5 - 1

-

Analyse asbest in bodem <10 kg

51169014-Gebiedsontwikkeling N381 Drachten - Drent; pn. 500486

afgeleid van NEN 5707

klant

1090 GR Amsterdam

Mevr. F.E.M. Knip

Postbus 94685

Zeefmethode Natte zeefmethode

-

-

3145526 NHMGA01 (20-40); bc. 0193994DD

-

-
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MUG Ingenieursbureau b.v.
T.a.v. de heer A.G. Wegman
Postbus 136
9350 AC LEEK

Uw kenmerk : 51169014-Gebiedsontwikkeling N381 Drachten - Drent
Ons kenmerk : Project 500486
Validatieref. : 500486_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : PWBB-OVFL-ZSOA-WEJO
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 1 bijlage(n)

Bijlage asbest NEN5707 in 500486_asbest_NEN5707.pdf

Amsterdam, 4 augustus 2014

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

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

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

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

Hoogachtend,
namens Omegam Laboratoria,

drs. R.R. Otten
Directeur

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

postbus 94685 T 020 5976 769 ABN·AMRO bank NL95ABNA0462704564
1090 GR Amsterdam F 020 5976 689 BTW nr. NL8139.67.132.B01

H.J.E. Wenckebachweg 120 klantenservice@omegam.nl Kvk 34215654
1114 AD Amsterdam-Duivendrecht www.omegam.nl



Uitbestede analyses

asbest NEN5707 bijlage

Tabel 1 van 2

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

Project code : 500486
Project omschrijving : 51169014-Gebiedsontwikkeling N381 Drachten - Drent
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

Monsterreferenties
3145526 = NHMGA01 (20-40)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 24/07/2014
Ontvangstdatum opdracht : 29/07/2014
Startdatum : 29/07/2014
Monstercode : 3145526
Matrix : Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: PWBB-OVFL-ZSOA-WEJO Ref.: 500486_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

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

Tabel 2 van 2

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

Project code : 500486
Project omschrijving : 51169014-Gebiedsontwikkeling N381 Drachten - Drent
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

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

Opdrachtverificatiecode: PWBB-OVFL-ZSOA-WEJO Ref.: 500486_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte potnr

3145526 NHMGA01 (20-40) 23 0.2-0.4 0193994DD

Bijlage 1 van 1

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

Project code : 500486
Project omschrijving : 51169014-Gebiedsontwikkeling N381 Drachten - Drent
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

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

Opdrachtverificatiecode: PWBB-OVFL-ZSOA-WEJO Ref.: 500486_certificaat_v1



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 5 Analysecertificaten 
waterbodem 

 



MUG Ingenieursbureau b.v.
T.a.v. de heer A.G. Wegman
Postbus 136
9350 AC LEEK

Uw kenmerk : 51169014-Gebiedsontwikkeling N381 Drachten
Ons kenmerk : Project 500224
Validatieref. : 500224_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : BVSU-JSFD-VEMO-TMTG
Bijlage(n) : 3 tabel(len) + 2 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 1 augustus 2014

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

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

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

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

Hoogachtend,
namens Omegam Laboratoria,

drs. R.R. Otten
Directeur

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

postbus 94685 T 020 5976 769 ABN·AMRO bank NL95ABNA0462704564
1090 GR Amsterdam F 020 5976 689 BTW nr. NL8139.67.132.B01

H.J.E. Wenckebachweg 120 klantenservice@omegam.nl Kvk 34215654
1114 AD Amsterdam-Duivendrecht www.omegam.nl



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

Algemeen onderzoek - fysisch
S indamprest % (m/m) 62,1 76
S gloeirest van slib % (m/m ds) 89,2 94,4
Q gloeiverlies van slib % (m/m ds) 10,8 5,6
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 10,7 5,5
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 1,9 1,3

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds 32 20
S cadmium (Cd) mg/kg ds < 0,20 < 0,20
S kobalt (Co) mg/kg ds < 3,0 < 3,0
S koper (Cu) mg/kg ds 5,2 < 5,0
S kwik (Hg) FIAS/Fims mg/kg ds 0,07 < 0,05
S lood (Pb) mg/kg ds 11 < 10
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds 5 < 4
S zink (Zn) mg/kg ds 51 < 20

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 120 180

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S fenantreen mg/kg ds 0,09 0,06
S anthraceen mg/kg ds 0,05 < 0,05
S fluoranteen mg/kg ds 0,44 0,20
S benzo(a)antraceen mg/kg ds 0,16 0,09
S chryseen mg/kg ds 0,24 0,13
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 0,15 0,07
S benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,21 0,09
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,15 0,05
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 0,17 0,06

S som PAK (10) mg/kg ds 1,7 0,82

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

Tabel 1 van 3

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

Project code : 500224
Project omschrijving : 51169014-Gebiedsontwikkeling N381 Drachten
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

Monsterreferenties
3046746 = MSNZ (0-20)
3046747 = MSZZ (0-20)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 23/07/2014 23/07/2014
Ontvangstdatum opdracht : 25/07/2014 25/07/2014
Startdatum : 25/07/2014 25/07/2014
Monstercode : 3046746 3046747
Matrix : Waterbodem Waterbodem

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: BVSU-JSFD-VEMO-TMTG Ref.: 500224_certificaat_v1



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

Tabel 2 van 3

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

Project code : 500224
Project omschrijving : 51169014-Gebiedsontwikkeling N381 Drachten
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

Monsterreferenties
3046746 = MSNZ (0-20)
3046747 = MSZZ (0-20)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 23/07/2014 23/07/2014
Ontvangstdatum opdracht : 25/07/2014 25/07/2014
Startdatum : 25/07/2014 25/07/2014
Monstercode : 3046746 3046747
Matrix : Waterbodem Waterbodem

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: BVSU-JSFD-VEMO-TMTG Ref.: 500224_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

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

Tabel 3 van 3

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

Project code : 500224
Project omschrijving : 51169014-Gebiedsontwikkeling N381 Drachten
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

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

Opdrachtverificatiecode: BVSU-JSFD-VEMO-TMTG Ref.: 500224_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 3046746
Project omschrijving : 51169014-Gebiedsontwikkeling N381 Drachten
Uw referentie : MSNZ (0-20)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 5 %
2) fractie C19 - C29 27 %
3) fractie C29 - C35 54 %
4) fractie C35 -< C40 15 %

minerale olie gehalte: 120 mg/kg ds

Oliechromatogram 1 van 2

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

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

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

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

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

Opdrachtverificatiecode: BVSU-JSFD-VEMO-TMTG Ref.: 500224_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 3046747
Project omschrijving : 51169014-Gebiedsontwikkeling N381 Drachten
Uw referentie : MSZZ (0-20)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 3 %
2) fractie C19 - C29 18 %
3) fractie C29 - C35 58 %
4) fractie C35 -< C40 20 %

minerale olie gehalte: 180 mg/kg ds

Oliechromatogram 2 van 2

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

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

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

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

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

Opdrachtverificatiecode: BVSU-JSFD-VEMO-TMTG Ref.: 500224_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte potnr

3046746 MSNZ (0-20) Sl04 NZ MM 0-0.2 0193395DD

3046747 MSZZ (0-20) Sl04 ZZ MM 0-0.2 0193394DD

Bijlage 1 van 2

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

Project code : 500224
Project omschrijving : 51169014-Gebiedsontwikkeling N381 Drachten
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

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

Opdrachtverificatiecode: BVSU-JSFD-VEMO-TMTG Ref.: 500224_certificaat_v1



Analysemethoden in Waterbodem (AS3000)

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

Voorbew. NEN5719 : Conform AS3200 en NEN 5719
Indamprest : Conform AS3210 prestatieblad 1
Gloeirest van slib : Conform AS3210 prestatieblad 2b
Organische stof (gec. voor lutum) : Conform AS3210 prestatieblad 2a
Lutumgehalte (pipetmethode) : Conform AS3210 prestatieblad 3; gelijkwaardig aan NEN 5753
Barium (Ba) : Conform AS3210 prestatieblad 4; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Cadmium (Cd) : Conform AS3210 prestatieblad 4; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Kobalt (Co) : Conform AS3210 prestatieblad 4; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Koper (Cu) : Conform AS3210 prestatieblad 4; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Kwik (Hg) : Conform AS3210 prestatieblad 4; NEN-ISO 16772 en destructie conform NEN

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

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

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

Bijlage 2 van 2

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

Project code : 500224
Project omschrijving : 51169014-Gebiedsontwikkeling N381 Drachten
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

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

Opdrachtverificatiecode: BVSU-JSFD-VEMO-TMTG Ref.: 500224_certificaat_v1



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 6 Boorprofielen 
 



Projectcode: 51169014

Projectnaam: Gebiedsontwikkeling N381 Drachten - Drentse grens

Opdrachtgever: Provincie Fryslân

Bijlage: Boorprofielen

Pagina 1 / 13

getekend volgens NEN 5104

Boring: 07

X:

Y:

Datum: 23-07-2014

Boormeester: Emil Schellekens

0

50

100

1

2

gras0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, licht grijsbruin, 
Edelmanboor

-100

Boring: 08

X:

Y:

Datum: 23-07-2014

Boormeester: Emil Schellekens

0

50

100

1

2

gras0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, licht grijsbruin, 
Edelmanboor

-100

Boring: 09

X:

Y:

Datum: 23-07-2014

Boormeester: Emil Schellekens

0

50

100

1

2

gras0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, licht grijsbruin, 
Edelmanboor

-100

Boring: 10

X:

Y:

Datum: 23-07-2014

Boormeester: Emil Schellekens

0

50

100

1

2

gras0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, licht grijsbruin, 
Edelmanboor

-100



Projectcode: 51169014

Projectnaam: Gebiedsontwikkeling N381 Drachten - Drentse grens

Opdrachtgever: Provincie Fryslân

Bijlage: Boorprofielen

Pagina 2 / 13

getekend volgens NEN 5104

Boring: 11

X:

Y:

Datum: 23-07-2014

Boormeester: Emil Schellekens

0

50

100

1

2

gras0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, licht grijsbruin, 
Edelmanboor

-100

Boring: 12

X:

Y:

Datum: 23-07-2014

Boormeester: Emil Schellekens

0

50

100

1

2

gras0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, licht grijsbruin, 
Edelmanboor

-100

Boring: 13

X:

Y:

Datum: 24-07-2014

Boormeester: Bas Rozendaal

0

50

100

1

2

gras0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, licht grijsbruin, 
Edelmanboor

-70

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
roesthoudend, licht geelbruin, 
Edelmanboor

-100

Boring: 14

X:

Y:

Datum: 24-07-2014

Boormeester: Bas Rozendaal

0

50

100

1

2

gras0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

-30

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak roesthoudend, licht 
grijsbruin, Edelmanboor

-100



Projectcode: 51169014

Projectnaam: Gebiedsontwikkeling N381 Drachten - Drentse grens

Opdrachtgever: Provincie Fryslân

Bijlage: Boorprofielen

Pagina 3 / 13

getekend volgens NEN 5104

Boring: 15

X:

Y:

Datum: 24-07-2014

Boormeester: Bas Rozendaal

0

50

100

1

2

gras0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak roesthoudend, 
donker grijsbruin, Edelmanboor

-50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, resten veen, brokken 
leem, zwak steenhoudend, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

-100

Boring: 16

X:

Y:

Datum: 24-07-2014

Boormeester: Bas Rozendaal

0

50

100

1

2

gras0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak roesthoudend, 
donker grijsbruin, Edelmanboor

-60

Leem, zwak zandig, zwak grindig, 
zwak roesthoudend, licht 
grijsbruin, Edelmanboor

-100

Boring: 17

X:

Y:

Datum: 24-07-2014

Boormeester: Bas Rozendaal

0

50

100

1

2

3

gras0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak roesthoudend, 
donker grijsbruin, Edelmanboor

-50

Zand, uiterst fijn, matig siltig, licht 
grijsbruin, Edelmanboor-70

Leem, zwak zandig, zwak grindig, 
zwak roesthoudend, licht 
grijsbruin, Edelmanboor

-100

Boring: 18

X:

Y:

Datum: 24-07-2014

Boormeester: Bas Rozendaal

0

50

100

1

2

3

gras0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak roesthoudend, 
donker grijsbruin, Edelmanboor

-60

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, zwak 
roesthoudend, licht bruingrijs, 
Edelmanboor

-80

Leem, zwak zandig, zwak 
roesthoudend, licht grijsbruin, 
Edelmanboor

-100



Projectcode: 51169014
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Boring: 19

X:

Y:

Datum: 24-07-2014

Boormeester: Bas Rozendaal

0

50

100

1

2

gras0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

-50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
roesthoudend, licht grijsgeel, 
Edelmanboor

-100

Boring: 20

X:

Y:

Datum: 24-07-2014

Boormeester: Bas Rozendaal

0

50

100

1

2

gras0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

-40

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
roesthoudend, licht grijsbruin, 
Edelmanboor

-100

Boring: 21

X:

Y:

Datum: 24-07-2014

Boormeester: Bas Rozendaal

0

50

100

1

2

3

gras0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak roesthoudend, licht 
bruingeel, Edelmanboor, Geroerd

-60

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
roesthoudend, lichtgrijs, 
Edelmanboor

-80

Leem, matig zandig, zwak 
roesthoudend, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

-100

Boring: 22

X:

Y:

Datum: 24-07-2014

Boormeester: Bas Rozendaal

0

50

100

1

2

3

gras0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak roesthoudend, licht 
bruingeel, Edelmanboor, Geroerd

-60

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
roesthoudend, lichtgrijs, 
Edelmanboor

-80

Leem, matig zandig, zwak 
roesthoudend, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

-100
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Boring: 23

X:

Y:

Datum: 24-07-2014

Boormeester: Bas Rozendaal

0

50

100

1

24

3

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, licht grijsgeel, 
Edelmanboor, Geroerd

-20

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
puinhoudend, licht grijsgeel, 
Edelmanboor, 
Puin (klinkers,beton,stenen)

-40

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht 
grijsgeel, Edelmanboor

-50

Leem, matig zandig, zwak 
roesthoudend, licht grijsblauw, 
Edelmanboor

-100

Boring: 24

X:

Y:

Datum: 24-07-2014

Boormeester: Bas Rozendaal

0

50

100

1

2

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak roesthoudend, 
donker grijsbruin, Edelmanboor, 
Geroerd

-50

Leem, matig zandig, zwak 
roesthoudend, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

-100

Boring: 25

X:

Y:

Datum: 24-07-2014

Boormeester: Bas Rozendaal

0

50

100

1

2

3

gras0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, sterk 
humeus, zwak veenhoudend, 
donker grijszwart, Edelmanboor, 
Geroerd

-60

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
roesthoudend, licht grijsgeel, 
Edelmanboor

-80

Leem, sterk zandig, zwak 
roesthoudend, licht grijsgeel, 
Edelmanboor

-100

Boring: 26

X:

Y:

Datum: 24-07-2014

Boormeester: Bas Rozendaal

0

50

100

1

2

3

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
roesthoudend, licht grijsbruin, 
Edelmanboor, Geroerd

-30

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, brokken leem, zwak 
roesthoudend, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

-70

Leem, zwak zandig, zwak 
roesthoudend, licht grijsblauw, 
Edelmanboor

-100



Projectcode: 51169014

Projectnaam: Gebiedsontwikkeling N381 Drachten - Drentse grens

Opdrachtgever: Provincie Fryslân

Bijlage: Boorprofielen

Pagina 6 / 13

getekend volgens NEN 5104

Boring: 27

X:

Y:

Datum: 24-07-2014

Boormeester: Bas Rozendaal

0

50

100

1

2

3

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, brokken leem, donker 
grijsbruin, Edelmanboor, Geroerd

-60

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak roesthoudend, 
brokken leem, licht grijsbruin, 
Edelmanboor

-80

Leem, matig zandig, matig 
roesthoudend, licht grijsbruin, 
Edelmanboor

-100

Boring: 28

X:

Y:

Datum: 24-07-2014

Boormeester: Bas Rozendaal

0

50

100

1

2

3

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, sporen puin, brokken 
leem, donker grijsbruin, 
Edelmanboor, Geroerd

-60

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak roesthoudend, 
brokken leem, licht grijsbruin, 
Edelmanboor

-85

Leem, matig zandig, zwak 
roesthoudend, licht grijsblauw, 
Edelmanboor

-100

Boring: KB05

X:

Y:

Datum: 28-07-2014

Boormeester: Bas Rozendaal

0

50

100

1

2

3

asfalt0

Kernboor, Asfalt
-22

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht 
bruingeel, Edelmanboor

-60

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtgrijs, Edelmanboor

-80

Leem, matig zandig, sporen roest, 
licht grijsbruin, Edelmanboor

-100

Boring: KB06

X:

Y:

Datum: 28-07-2014

Boormeester: Bas Rozendaal

0

50

100

2

3

4

asfalt0

Kernboor, Asfalt
-18

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht 
bruingeel, Edelmanboor

-90

Leem, matig zandig, sporen roest, 
licht grijsbruin, Edelmanboor

-100
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Boring: KB07

X:

Y:

Datum: 28-07-2014

Boormeester: Bas Rozendaal

0

50

100

1

2

3

asfalt0

Kernboor, Asfalt
-21

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht 
bruingeel, Edelmanboor

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
roest, brokken leem, licht 
grijsbruin, Edelmanboor

-80

Leem, matig zandig, sporen roest, 
licht bruingrijs, Edelmanboor

-100

Boring: KB08

X:

Y:

Datum: 28-07-2014

Boormeester: Bas Rozendaal

0

50

100

2

3

asfalt0

Kernboor, Asfalt-17

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht 
bruingeel, Edelmanboor

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
roest, brokken leem, licht 
grijsbruin, Edelmanboor

-100

Boring: KB09

X:

Y:

Datum: 28-07-2014

Boormeester: Bas Rozendaal

0

50

100

1

2

asfalt0

Kernboor, Asfalt
-20

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht 
bruingeel, Edelmanboor

-100

Boring: KB10

X:

Y:

Datum: 28-07-2014

Boormeester: Bas Rozendaal

0

50

100

1

2

3

asfalt0

Kernboor, Asfalt-12

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht 
bruingeel, Edelmanboor

-80

Leem, matig zandig, sporen roest, 
licht bruingrijs, Edelmanboor-100



Projectcode: 51169014

Projectnaam: Gebiedsontwikkeling N381 Drachten - Drentse grens

Opdrachtgever: Provincie Fryslân

Bijlage: Boorprofielen

Pagina 8 / 13
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Boring: KB11

X:

Y:

Datum: 28-07-2014

Boormeester: Bas Rozendaal

0

50

100

2

4

asfalt0

Kernboor, Asfalt-15

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht 
bruingeel, Edelmanboor

-70

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
roesthoudend, licht bruingrijs, 
Edelmanboor

-100

Boring: Sl04 NZ 01

X:

Y:

Datum: 23-07-2014

Boormeester: Emil Schellekens

0
waterspiegel0

Zand, matig fijn, matig siltig, sterk 
humeus, donker grijszwart, 
Plantenresten

-20

Boring: Sl04 NZ 02

X:

Y:

Datum: 23-07-2014

Boormeester: Emil Schellekens

0
waterspiegel0

Zand, matig fijn, matig siltig, sterk 
humeus, donker grijszwart, 
Plantenresten

-20

Boring: Sl04 NZ 03

X:

Y:

Datum: 23-07-2014

Boormeester: Emil Schellekens

0
waterspiegel0

Zand, matig fijn, matig siltig, sterk 
humeus, donker grijszwart, 
Plantenresten

-20
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Boring: Sl04 NZ 04

X:

Y:

Datum: 23-07-2014

Boormeester: Emil Schellekens

0
waterspiegel0

Zand, matig fijn, matig siltig, sterk 
humeus, donker grijszwart, 
Plantenresten

-20

Boring: Sl04 NZ 05

X:

Y:

Datum: 23-07-2014

Boormeester: Emil Schellekens

0
waterspiegel0

Zand, matig fijn, matig siltig, sterk 
humeus, donker grijszwart, 
Plantenresten

-20

Boring: Sl04 NZ 06

X:

Y:

Datum: 23-07-2014

Boormeester: Emil Schellekens

0
waterspiegel0

Zand, matig fijn, matig siltig, sterk 
humeus, donker grijszwart, 
Plantenresten

-20

Boring: Sl04 NZ 07

X:

Y:

Datum: 23-07-2014

Boormeester: Emil Schellekens

0
waterspiegel0

Zand, matig fijn, matig siltig, sterk 
humeus, donker grijszwart, 
Plantenresten

-20
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Boring: Sl04 NZ 08

X:

Y:

Datum: 23-07-2014

Boormeester: Emil Schellekens

0
waterspiegel0

Zand, matig fijn, matig siltig, sterk 
humeus, donker grijszwart, 
Plantenresten

-20

Boring: Sl04 NZ 09

X:

Y:

Datum: 23-07-2014

Boormeester: Emil Schellekens

0
waterspiegel0

Zand, matig fijn, matig siltig, sterk 
humeus, donker grijszwart, 
Plantenresten

-20

Boring: Sl04 NZ 10

X:

Y:

Datum: 23-07-2014

Boormeester: Emil Schellekens

0
waterspiegel0

Zand, matig fijn, matig siltig, sterk 
humeus, donker grijszwart, 
Plantenresten

-20

Boring: Sl04 ZZ 01

X:

Y:

Datum: 23-07-2014

Boormeester: Emil Schellekens

0
waterspiegel0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, donker grijszwart, 
Plantenresten

-20
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getekend volgens NEN 5104

Boring: Sl04 ZZ 02

X:

Y:

Datum: 23-07-2014

Boormeester: Emil Schellekens

0
waterspiegel0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, donker grijszwart, 
Plantenresten

-20

Boring: Sl04 ZZ 03

X:

Y:

Datum: 23-07-2014

Boormeester: Emil Schellekens

0
waterspiegel0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, donker grijszwart, 
Plantenresten

-20

Boring: Sl04 ZZ 04

X:

Y:

Datum: 23-07-2014

Boormeester: Emil Schellekens

0
waterspiegel0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, donker grijszwart, 
Plantenresten

-20

Boring: Sl04 ZZ 05

X:

Y:

Datum: 23-07-2014

Boormeester: Emil Schellekens

0
waterspiegel0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, donker grijszwart, 
Plantenresten

-20
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Boring: Sl04 ZZ 06

X:

Y:

Datum: 23-07-2014

Boormeester: Emil Schellekens

0
waterspiegel0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, donker grijszwart, 
Plantenresten

-20

Boring: Sl04 ZZ 07

X:

Y:

Datum: 23-07-2014

Boormeester: Emil Schellekens

0
waterspiegel0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, donker grijszwart, 
Plantenresten

-20

Boring: Sl04 ZZ 08

X:

Y:

Datum: 23-07-2014

Boormeester: Emil Schellekens

0
waterspiegel0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, donker grijszwart, 
Plantenresten

-20

Boring: Sl04 ZZ 09

X:

Y:

Datum: 23-07-2014

Boormeester: Emil Schellekens

0
waterspiegel0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, donker grijszwart, 
Plantenresten

-20
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Boring: Sl04 ZZ 10

X:

Y:

Datum: 23-07-2014

Boormeester: Emil Schellekens

0
waterspiegel0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, donker grijszwart, 
Plantenresten

-20



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

zand afdichting

bentoniet/mikoliet/klei afdichting

grind afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 7 Getoetste analyseresultaten 
grond 

 



Toetsdatum: 6 augustus 2014 13:38BoToVa 1.1.0Toetsversie

T.12 - Beoordeling kwaliteit van grond volgens WbbToetsing

500485Certificaten

51169014-Gebiedsontwikkeling N381 Drachten - DrentProject

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

NHMG01 (20-100)Monsteromschrijving

3145519Monsterreferentie

Lutum/Humus

100.5% (m/m ds)Organische stof

251.3% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@89.489.4%droogrest

Metalen ICP-AES

@< 54< 20mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-< 0.24< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

190102.515-< 7.4< 3mg/kg dskobalt (Co)

19011540-< 7.2< 5mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15-< 0.05< 0.05mg/kg dskwik (Hg) FIAS/Fims

53029050-< 11< 10mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.535-< 8< 4mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-< 33< 20mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-< 120< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)antraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dschryseen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)pyreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.5-< 0.350.35mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-< 0.0240.005mg/kg dssom PCBs (7)

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

NHMG02 (80-100)Monsteromschrijving

3145520Monsterreferentie

Lutum/Humus

100.6% (m/m ds)Organische stof

2513.9% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@84.984.9%droogrest
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Metalen ICP-AES

@6743mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-< 0.20< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

190102.515-5.33.5mg/kg dskobalt (Co)

19011540-106.8mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15-< 0.04< 0.05mg/kg dskwik (Hg) FIAS/Fims

53029050-< 9< 10mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.535-1510mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-< 21< 20mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-< 120< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)antraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dschryseen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)pyreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.5-< 0.350.35mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-< 0.0240.005mg/kg dssom PCBs (7)

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

23-02 (20-40)Monsteromschrijving

3145521Monsterreferentie

Lutum/Humus

103.8% (m/m ds)Organische stof

254.0% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@83.983.9%droogrest

Metalen ICP-AES

@< 43< 20mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-< 0.22< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

190102.515-< 6.1< 3mg/kg dskobalt (Co)

19011540-< 6.4< 5mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15-< 0.05< 0.05mg/kg dskwik (Hg) FIAS/Fims

53029050-< 10< 10mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.535-< 7< 4mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-4522mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-16060mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Pagina 2 van 6



Pagina 3 van 6

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

0.10.1mg/kg dsfenantreen

0.060.06mg/kg dsanthraceen

0.40.4mg/kg dsfluoranteen

0.170.17mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.230.23mg/kg dschryseen

0.120.12mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.190.19mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.130.13mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.160.16mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.51.1 AW(WO)1.61.6mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0018< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0018< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0018< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0018< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0018< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0018< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0018< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-< 0.0130.005mg/kg dssom PCBs (7)

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

NHMG03 (0-50)Monsteromschrijving

3145522Monsterreferentie

Lutum/Humus

105.4% (m/m ds)Organische stof

251.1% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@82.482.4%droogrest

Metalen ICP-AES

@< 54< 20mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-< 0.21< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

190102.515-< 7.4< 3mg/kg dskobalt (Co)

19011540-< 6.5< 5mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15-< 0.05< 0.05mg/kg dskwik (Hg) FIAS/Fims

53029050-< 10< 10mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.535-< 8< 4mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-< 31< 20mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-14078mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

0.190.19mg/kg dsfenantreen

0.080.08mg/kg dsanthraceen

0.660.66mg/kg dsfluoranteen

0.240.24mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.340.34mg/kg dschryseen

0.190.19mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.250.25mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.150.15mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.180.18mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.51.5 AW(WO)2.32.3mg/kg dssom PAK (10)
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Polychloorbifenylen

< 0.0013< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0013< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0013< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0013< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0013< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0013< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0013< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-< 0.00910.005mg/kg dssom PCBs (7)

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

NHMG04 (0-100)Monsteromschrijving

3145523Monsterreferentie

Lutum/Humus

101.0% (m/m ds)Organische stof

252.6% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@89.389.3%droogrest

Metalen ICP-AES

@< 50< 20mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-< 0.24< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

190102.515-< 6.9< 3mg/kg dskobalt (Co)

19011540-< 7.1< 5mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15-< 0.05< 0.05mg/kg dskwik (Hg) FIAS/Fims

53029050-< 11< 10mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.535-< 8< 4mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-< 32< 20mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-< 120< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)antraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dschryseen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)pyreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.5-< 0.350.35mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-< 0.0240.005mg/kg dssom PCBs (7)

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

NHMG05 (50-100)Monsteromschrijving

3145524Monsterreferentie
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Lutum/Humus

100.5% (m/m ds)Organische stof

2512.2% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@83.983.9%droogrest

Metalen ICP-AES

@5633mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-< 0.21< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

190102.515-5.33.2mg/kg dskobalt (Co)

19011540-< 5.4< 5mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15-< 0.04< 0.05mg/kg dskwik (Hg) FIAS/Fims

53029050-< 9< 10mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.535-117mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-< 22< 20mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-< 120< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)antraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dschryseen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)pyreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.5-< 0.350.35mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-< 0.0240.005mg/kg dssom PCBs (7)

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

NHMG06 (0-100)Monsteromschrijving

3145525Monsterreferentie

Lutum/Humus

103.6% (m/m ds)Organische stof

253.5% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@94.494.4%droogrest
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Metalen ICP-AES

@< 46< 20mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-< 0.22< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

190102.515-< 6.3< 3mg/kg dskobalt (Co)

19011540-< 6.5< 5mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15-< 0.05< 0.05mg/kg dskwik (Hg) FIAS/Fims

53029050-< 10< 10mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.535-< 7< 4mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-< 30< 20mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-13048mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)antraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dschryseen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)pyreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.5-< 0.350.35mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0019< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0019< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0019< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0019< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0019< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0019< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0019< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-< 0.0140.005mg/kg dssom PCBs (7)

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

x maal Achtergrondwaarde (Wonen)x AW(WO)

<= Achtergrondwaarde-
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Toetsdatum: 4 augustus 2014 15:30BoToVa 1.1.0Toetsversie

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

Toetsing

500224Certificaten

51169014-Gebiedsontwikkeling N381 DrachtenProject

INDWOAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MSNZ (0-20)Monsteromschrijving

3046746Monsterreferentie

Lutum/Humus

1010.7% (m/m ds)Organische stof

251.9% (m/m ds)Lutum

Metalen ICP-AES

@12032mg/kg dsbarium (Ba)

4.31.20.6-< 0.17< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

1903515-< 7.4< 3mg/kg dskobalt (Co)

1905440-8.35.2mg/kg dskoper (Cu)

4.80.830.15-0.090.07mg/kg dskwik (Hg) FIAS/Fims

53021050-1511mg/kg dslood (Pb)

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

1003935-155mg/kg dsnikkel (Ni)

720200140-9951mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

500190190-110120mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.033< 0.05mg/kg dsnaftaleen

0.0840.09mg/kg dsfenantreen

0.0470.05mg/kg dsanthraceen

0.410.44mg/kg dsfluoranteen

0.150.16mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.220.24mg/kg dschryseen

0.140.15mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.200.21mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.140.15mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.160.17mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

406.81.5WO1.61.7mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.00065< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.00065< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.00065< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.00065< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.00065< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.00065< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.00065< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

0.50.040.02-< 0.00460.005mg/kg dssom PCBs (7)

Altijd toepasbaarToetsoordeel monster 3046746:

INDWOAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MSZZ (0-20)Monsteromschrijving

3046747Monsterreferentie

Lutum/Humus

105.5% (m/m ds)Organische stof

251.3% (m/m ds)Lutum
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Metalen ICP-AES

@7820mg/kg dsbarium (Ba)

4.31.20.6-< 0.21< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

1903515-< 7.4< 3mg/kg dskobalt (Co)

1905440-< 6.5< 5mg/kg dskoper (Cu)

4.80.830.15-< 0.05< 0.05mg/kg dskwik (Hg) FIAS/Fims

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

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

1003935-< 8< 4mg/kg dsnikkel (Ni)

720200140-< 31< 20mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

500190190IND330180mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

0.060.06mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

0.20.2mg/kg dsfluoranteen

0.090.09mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.130.13mg/kg dschryseen

0.070.07mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.090.09mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.050.05mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.060.06mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

406.81.5-0.820.82mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0013< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0013< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0013< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0013< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0013< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0013< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0013< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

0.50.040.02-< 0.00890.005mg/kg dssom PCBs (7)

Klasse industrieToetsoordeel monster 3046747:

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

<= Achtergrondwaarde-

IndustrieIND

WonenWO
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Toetsdatum: 4 augustus 2014 15:31BoToVa 1.0.0Toetsversie

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

Toetsing

500224Certificaten

51169014-Gebiedsontwikkeling N381 DrachtenProject

ETWINDWOAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MSNZ (0-20)Monsteromschrijving

3046746Monsterreferentie

Lutum/Humus

1010.7% (m/m ds)Organische stof

251.9% (m/m ds)Lutum

Metalen ICP-AES

@12032mg/kg dsbarium (Ba)

4.34.31.20.6-< 0.17< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

1301903515-< 7.4< 3mg/kg dskobalt (Co)

1131905440-8.35.2mg/kg dskoper (Cu)

4.84.80.830.15-0.090.07mg/kg dskwik (Hg) FIAS/Fims

30853021050-1511mg/kg dslood (Pb)

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

1001003935-155mg/kg dsnikkel (Ni)

430720200140-9951mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

500190190-110120mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.033< 0.05mg/kg dsnaftaleen

0.0840.09mg/kg dsfenantreen

0.0470.05mg/kg dsanthraceen

0.410.44mg/kg dsfluoranteen

0.150.16mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.220.24mg/kg dschryseen

0.140.15mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.200.21mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.140.15mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.160.17mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

406.81.5WO1.61.7mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.00065< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.00065< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.00065< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.00065< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.00065< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.00065< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.00065< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

0.50.040.02-< 0.00460.005mg/kg dssom PCBs (7)

Toepasbaar in GBTToetsoordeel monster 3046746:

ETWINDWOAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MSZZ (0-20)Monsteromschrijving

3046747Monsterreferentie

Lutum/Humus

105.5% (m/m ds)Organische stof

251.3% (m/m ds)Lutum
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Metalen ICP-AES

@7820mg/kg dsbarium (Ba)

4.34.31.20.6-< 0.21< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

1301903515-< 7.4< 3mg/kg dskobalt (Co)

1131905440-< 6.5< 5mg/kg dskoper (Cu)

4.84.80.830.15-< 0.05< 0.05mg/kg dskwik (Hg) FIAS/Fims

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

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

1001003935-< 8< 4mg/kg dsnikkel (Ni)

430720200140-< 31< 20mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

500190190IND330180mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

0.060.06mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

0.20.2mg/kg dsfluoranteen

0.090.09mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.130.13mg/kg dschryseen

0.070.07mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.090.09mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.050.05mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.060.06mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

406.81.5-0.820.82mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0013< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0013< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0013< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0013< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0013< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0013< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0013< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

0.50.040.02-< 0.00890.005mg/kg dssom PCBs (7)

Toepasbaar in GBTToetsoordeel monster 3046747:

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

<= Achtergrondwaarde-

IndustrieIND

WonenWO
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Toetsdatum: 4 augustus 2014 15:31BoToVa 1.1.0Toetsversie

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

Toetsing

500224Certificaten

51169014-Gebiedsontwikkeling N381 DrachtenProject

INDWOAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MSNZ (0-20)Monsteromschrijving

3046746Monsterreferentie

Lutum/Humus

1010.7% (m/m ds)Organische stof

251.9% (m/m ds)Lutum

Metalen ICP-AES

@12032mg/kg dsbarium (Ba)

0.6-< 0.17< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

15-< 7.4< 3mg/kg dskobalt (Co)

40-8.35.2mg/kg dskoper (Cu)

0.15-0.090.07mg/kg dskwik (Hg) FIAS/Fims

50-1511mg/kg dslood (Pb)

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

35-155mg/kg dsnikkel (Ni)

140-9951mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

190-110120mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.033< 0.05mg/kg dsnaftaleen

0.0840.09mg/kg dsfenantreen

0.0470.05mg/kg dsanthraceen

0.410.44mg/kg dsfluoranteen

0.150.16mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.220.24mg/kg dschryseen

0.140.15mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.200.21mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.140.15mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.160.17mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

1.5A1.61.7mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

0.0015-< 0.00065< 0.001mg/kg dsPCB - 28

0.002-< 0.00065< 0.001mg/kg dsPCB - 52

0.0015-< 0.00065< 0.001mg/kg dsPCB - 101

0.0045-< 0.00065< 0.001mg/kg dsPCB - 118

0.004-< 0.00065< 0.001mg/kg dsPCB - 138

0.0035-< 0.00065< 0.001mg/kg dsPCB - 153

0.0025-< 0.00065< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

0.02-< 0.00460.005mg/kg dssom PCBs (7)

Altijd toepasbaarToetsoordeel monster 3046746:

INDWOAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MSZZ (0-20)Monsteromschrijving

3046747Monsterreferentie

Lutum/Humus

105.5% (m/m ds)Organische stof

251.3% (m/m ds)Lutum
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Metalen ICP-AES

@7820mg/kg dsbarium (Ba)

0.6-< 0.21< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

15-< 7.4< 3mg/kg dskobalt (Co)

40-< 6.5< 5mg/kg dskoper (Cu)

0.15-< 0.05< 0.05mg/kg dskwik (Hg) FIAS/Fims

50-< 10< 10mg/kg dslood (Pb)

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

35-< 8< 4mg/kg dsnikkel (Ni)

140-< 31< 20mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

190A330180mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

0.060.06mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

0.20.2mg/kg dsfluoranteen

0.090.09mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.130.13mg/kg dschryseen

0.070.07mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.090.09mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.050.05mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.060.06mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

1.5-0.820.82mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

0.0015-< 0.0013< 0.001mg/kg dsPCB - 28

0.002-< 0.0013< 0.001mg/kg dsPCB - 52

0.0015-< 0.0013< 0.001mg/kg dsPCB - 101

0.0045-< 0.0013< 0.001mg/kg dsPCB - 118

0.004-< 0.0013< 0.001mg/kg dsPCB - 138

0.0035-< 0.0013< 0.001mg/kg dsPCB - 153

0.0025-< 0.0013< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

0.02-< 0.00890.005mg/kg dssom PCBs (7)

Klasse AToetsoordeel monster 3046747:

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

<= Achtergrondwaarde-

Maximale waarde kwaliteitsklasse AA
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Toetsdatum: 12 augustus 2014 09:07BoToVa 1.0.0Toetsversie

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

Toetsing

500224Certificaten

51169014-Gebiedsontwikkeling N381 DrachtenProject

ImsPAF %ToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MSNZ (0-20)Monsteromschrijving

3046746Monsterreferentie

Lutum/Humus

1010.7% (m/m ds)Organische stof

251.9% (m/m ds)Lutum

Metalen ICP-AES

0.012032mg/kg dsbarium (Ba)

130.0V< 0.17< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

1900.0< 7.4< 3mg/kg dskobalt (Co)

1900.08.35.2mg/kg dskoper (Cu)

360.00.090.07mg/kg dskwik (Hg) FIAS/Fims

5300.01511mg/kg dslood (Pb)

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

1000.0155mg/kg dsnikkel (Ni)

7200.09951mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

5000V110120mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

0.001< 0.033< 0.05mg/kg dsnaftaleen

0.0100.0840.09mg/kg dsfenantreen

0.0010.0470.05mg/kg dsanthraceen

0.0370.410.44mg/kg dsfluoranteen

0.0010.150.16mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.0050.220.24mg/kg dschryseen

0.00.140.15mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.0120.200.21mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.0030.140.15mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.0160.160.17mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

401.61.7mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

0.0< 0.00065< 0.001mg/kg dsPCB - 28

0.0< 0.00065< 0.001mg/kg dsPCB - 52

0.0< 0.00065< 0.001mg/kg dsPCB - 101

0.0< 0.00065< 0.001mg/kg dsPCB - 118

0.0< 0.00065< 0.001mg/kg dsPCB - 138

0.0< 0.00065< 0.001mg/kg dsPCB - 153

0.0< 0.00065< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

1< 0.00460.005mg/kg dssom PCBs (7)

VerspreidbaarToetsoordeel monster 3046746:

Legenda

VerspreidbaarV
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Toetsdatum: 12 augustus 2014 09:08BoToVa 1.0.0Toetsversie

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

Toetsing

500224Certificaten

51169014-Gebiedsontwikkeling N381 DrachtenProject

ImsPAF %ToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MSZZ (0-20)Monsteromschrijving

3046747Monsterreferentie

Lutum/Humus

105.5% (m/m ds)Organische stof

251.3% (m/m ds)Lutum

Metalen ICP-AES

0.07820mg/kg dsbarium (Ba)

130.0V< 0.21< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

1900.0< 7.4< 3mg/kg dskobalt (Co)

1900.0< 6.5< 5mg/kg dskoper (Cu)

360.0< 0.05< 0.05mg/kg dskwik (Hg) FIAS/Fims

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

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

1000.0< 8< 4mg/kg dsnikkel (Ni)

7200.0< 31< 20mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

5000V330180mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

0.008< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

0.0180.060.06mg/kg dsfenantreen

0.003< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

0.0280.20.2mg/kg dsfluoranteen

0.0010.090.09mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.0050.130.13mg/kg dschryseen

0.00.070.07mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.0080.090.09mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.0010.050.05mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.0070.060.06mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

400.820.82mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

0.0< 0.0013< 0.001mg/kg dsPCB - 28

0.0< 0.0013< 0.001mg/kg dsPCB - 52

0.0< 0.0013< 0.001mg/kg dsPCB - 101

0.0< 0.0013< 0.001mg/kg dsPCB - 118

0.0< 0.0013< 0.001mg/kg dsPCB - 138

0.0< 0.0013< 0.001mg/kg dsPCB - 153

0.0< 0.0013< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

1< 0.00890.005mg/kg dssom PCBs (7)

VerspreidbaarToetsoordeel monster 3046747:

Legenda

VerspreidbaarV
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Toetsdatum: 4 augustus 2014 15:32BoToVa 1.0.0Toetsversie

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

Toetsing

500224Certificaten

51169014-Gebiedsontwikkeling N381 DrachtenProject

MWBMWAAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MSNZ (0-20)Monsteromschrijving

3046746Monsterreferentie

Lutum/Humus

1010.7% (m/m ds)Organische stof

251.9% (m/m ds)Lutum

Metalen ICP-AES

@12032mg/kg dsbarium (Ba)

1440.6V< 0.17< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

2402515V< 7.4< 3mg/kg dskobalt (Co)

1909640V8.35.2mg/kg dskoper (Cu)

101.20.15V0.090.07mg/kg dskwik (Hg) FIAS/Fims

58013850V1511mg/kg dslood (Pb)

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

2105035V155mg/kg dsnikkel (Ni)

2000563140V9951mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50001250190V110120mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.033< 0.05mg/kg dsnaftaleen

0.0840.09mg/kg dsfenantreen

0.0470.05mg/kg dsanthraceen

0.410.44mg/kg dsfluoranteen

0.150.16mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.220.24mg/kg dschryseen

0.140.15mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.200.21mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.140.15mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.160.17mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4091.5V1.61.7mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

0.0140.0015V< 0.00065< 0.001mg/kg dsPCB - 28

0.0150.002V< 0.00065< 0.001mg/kg dsPCB - 52

0.0230.0015V< 0.00065< 0.001mg/kg dsPCB - 101

0.0160.0045V< 0.00065< 0.001mg/kg dsPCB - 118

0.0270.004V< 0.00065< 0.001mg/kg dsPCB - 138

0.0330.0035V< 0.00065< 0.001mg/kg dsPCB - 153

0.0180.0025V< 0.00065< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.1390.02V< 0.00460.005mg/kg dssom PCBs (7)

VerspreidbaarToetsoordeel monster 3046746:

MWBMWAAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MSZZ (0-20)Monsteromschrijving

3046747Monsterreferentie

Lutum/Humus

105.5% (m/m ds)Organische stof

251.3% (m/m ds)Lutum
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Metalen ICP-AES

@7820mg/kg dsbarium (Ba)

1440.6V< 0.21< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

2402515V< 7.4< 3mg/kg dskobalt (Co)

1909640V< 6.5< 5mg/kg dskoper (Cu)

101.20.15V< 0.05< 0.05mg/kg dskwik (Hg) FIAS/Fims

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

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

2105035V< 8< 4mg/kg dsnikkel (Ni)

2000563140V< 31< 20mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50001250190V330180mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

0.060.06mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

0.20.2mg/kg dsfluoranteen

0.090.09mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.130.13mg/kg dschryseen

0.070.07mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.090.09mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.050.05mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.060.06mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4091.5V0.820.82mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

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

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

0.0230.0015V< 0.0013< 0.001mg/kg dsPCB - 101

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

0.0270.004V< 0.0013< 0.001mg/kg dsPCB - 138

0.0330.0035V< 0.0013< 0.001mg/kg dsPCB - 153

0.0180.0025V< 0.0013< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.1390.02V< 0.00890.005mg/kg dssom PCBs (7)

VerspreidbaarToetsoordeel monster 3046747:

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

VerspreidbaarV
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