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1 Inleiding 

1.1 Onderzoekskader 

In opdracht van Van Kessel Architectuur en Projectmanagement bv heeft Archeodienst BV een 

archeologisch bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek, verkennende fase (IVO-

O(verig); booronderzoek) uitgevoerd in het plangebied aan de Achterstraat 3a te Asch (gemeente 

Buren, Fig. 1.1). Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de bouw van een nieuwe kas op 

het terrein van Bloedbessen. 

 

Fig. 1.1: Het plangebied op de topografische kaart (bron: kadaster 2014). 

Op de beleidsadvieskaart van de gemeente Buren ligt het plangebied in een middelhoge verwach-

tingszone (Fig. 1.2). In het bestemmingsplan Buitengebied Buren is opgenomen dat voor ‘arche-

ologische verwachting middelhoog’ archeologisch onderzoek noodzakelijk is bij bouwwerken 

groter dan 2.000 m2 en een bodemverstoring dieper dan 30 cm en/of de locatie binnen 50 m van 

een archeologisch waardevol terrein ligt (www.ruimtelijkeplannen.nl). Er is geen sprake van de 

aanwezigheid van een archeologisch waardevol terrein maar omdat de nieuwe kas een groter 

oppervlak krijgt dan 2.000 m2 en de grond plaatselijk tot meer dan 30 cm zal worden verstoord, is 

archeologisch onderzoek noodzakelijk (zie paragraaf 1.4).  

 

Het onderzoek is uitgevoerd conform de gemeentelijke eisen en de Kwaliteitsnorm Nederlandse 

Archeologie (KNA), versie 3.3 (CCvD 2013).  

 

Voor de in dit rapport gebruikte geologische en archeologische tijdsaanduidingen wordt verwezen 

naar Bijlage 1. Afkortingen en jargon worden in Bijlage 2 en 3 uitgelegd.  

1.2 Onderzoeksdoel en vraagstellingen 

Het doel van het bureauonderzoek is het opstellen van een gespecificeerde archeologische 

verwachting aan de hand van bestaande bronnen over bekende of verwachte landschappelijke, 

historische en archeologische waarden. 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/


3997995100 BO & IVO V aan de Achterstraat 3a te Asch Archeodienst BV 

  

  

6 

 

Het doel van het verkennend booronderzoek is het toetsen van het opgestelde verwachtingsmodel 

door de intactheid van de bodemopbouw vast te stellen en de eventueel aanwezige archeologische 

resten en/of vindplaatsen te inventariseren.  

 

Om deze doelstelling te realiseren, zijn de volgende onderzoeksvragen opgesteld: 

 Wat is de opbouw van de ondergrond en is het bodemprofiel intact? 

 Wat is de specifieke archeologische verwachting van het plangebied en wordt deze bij het 

veldonderzoek bevestigd? 

 In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische resten bedreigd door de 

voorgenomen ontwikkeling van het gebied? 

 

 

Fig. 1.2: Het plangebied op de archeologische beleidsadvieskaart van de gemeente Buren (bron: Botman/ Benjamins 

2008).  

1.3 Ligging en huidige situatie plangebied 

Het plangebied is ca. 5.200 m2 groot en ligt achter de bedrijfsbebouwing aan de Achterstraat 3a 

te Asch (Fig. 1.1). Het terrein is in gebruik als boomgaard. De hoogte van het maaiveld (geraad-

pleegd op www.ahn.nl) varieert van ca. 3,0 tot 3,3 m +NAP (Normaal Amsterdams Peil). 

1.4 Toekomstige situatie plangebied 

Binnen het plangebied wordt een kas gebouwd met een afmeting van 64,4 bij 80,85 m (opper-

vlakte van ruim 5.200 m2) (Fig. 1.3). De kas wordt gefundeerd op poeren waarop stalen spanten 

worden geplaatst. Het palenplan bestaat uit een raster van ca. 8 bij 4 m (Bijlage 4). De exacte 

diepte van de poeren is niet bekend maar die zal tussen 0,5 – 1,0 m beneden maaiveld liggen. 
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Fig. 1.3: Plattegrond vergunning kas 15-04-2016 (aangeleverd door opdrachtgever) .   
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2 Bureauonderzoek  

2.1 Methode 

Ten behoeve van het bureauonderzoek zijn gegevens verzameld over bekende of verwachte 

archeologische waarden, alsmede over geologische, bodemkundige en historisch-geografische 

kenmerken van (de omgeving van) het plangebied.   

 

In het kader van het bureauonderzoek zijn de volgende bronnen geraadpleegd: 

 Recente topografische kaarten (kadaster) en luchtfoto’s (AeroGRID 1m via ArcMap) 

 Actuele Hoogtebestand van Nederland (bron: AHN.nl) 

 Bodemkaart van Nederland schaal 1:50.000 (geraadpleegd via Archis3) 

 Geomorfologische Kaart Nederland (geraadpleegd via Archis3) 

 Paleogeografische kaart van de Rijn-Maas delta (Cohen et al. 2012) 

 Zandbanenkaart van de provincie Gelderland (www.gelderland.nl – zandbanenkaart) 

 Kadastrale minuutplan, verzamelminuut en oorspronkelijk aanwijzende tafels 1811 – 

1832 (beeldbank.cultureelerfgoed.nl) 

 Historische kaarten uit de afgelopen 200 jaar (www.topotijdreis.nl) 

 Archeologische Monumentenkaart (AMK, geraadpleegd via Archis3) 

 Archeologische waarnemingen, onderzoek- en vondstmeldingen (geraadpleegd via de 

database van Archis2 uit mei 2015) 

 Gemeentelijke archeologische kaart (Botman/ Benjamins 2008). 

 Bodematlas van de provincie Gelderland (www.gelderland.nl – bodematlas) 

 Cultuurhistorische Waardenkaart van de provincie Gelderland (www.gelderland.nl – 

cultuurhistorie) 

 Rijksmonumenten vanuit de Atlas Leefomgeving (www.atlasleefomgeving.nl) 

 Basisadministratie Adressen en Gebouwen (bagviewer.kadaster.nl) 

 Gegevens Vereniging Oudheidkamer, archeologische werkgroep BATO 

2.2 Fysische geografie 

2.2.1 Geomorfologie en geologie 

Het plangebied ligt in het rivierengebied in het stroomgebied van de Rijn. De huidige rivieren de 

Lek en de Linge liggen respectievelijk ruim 3 km ten noorden en 3 km ten zuiden van het plange-

bied. De rivierlopen hebben zich in het verleden echter vele malen verplaatst waardoor in de 

ondergrond oude rivierlopen cq. stroomgordels aanwezig zijn.  

 

De rivierafzettingen van meanderende rivieren kunnen worden onderverdeeld in stroomgor-

delafzettingen bestaande uit bedding- en oeverafzettingen (zand en zandige klei) en komaf-

zettingen (zwak siltige klei, plaatselijk met veenlagen) (Berendsen 2005). Daarnaast worden 

restgeulvullingen (hoofdzakelijk klei- en veenlagen) en crevasse-afzettingen (uiteenlopende 

textuur, vaak zand) onderscheiden. De holocene rivierafzettingen worden tot de Formatie van 

Echteld gerekend. 

 

Ter plaatse van het plangebied ligt volgens de paleogeografische kaart van de Rijn-Maas delta de 

stroomgordel van Maurik in de ondergrond (Fig. 2.1, nr. 104). Deze rivierloop is actief geweest 

vanaf ca. 5.120 tot 4.200 voor Chr. (Vroeg- tot Midden-Neolithicum) (Data naar Cohen e.a. 

2012, gecalibreerd met Oxcal 4.0.5 (Bronck Ramsey, 2007). Vanwege de hoge ouderdom wordt 

het beddingzand van deze rivier op meer dan 3,0 m beneden maaiveld verwacht (www.gelder-

land.nl – zandbanen). Een geologische boring die ca. 350 m ten zuidoosten van het plangebied is 

gezet, geeft grof beddingzand aan op een diepte vanaf 4,50 m beneden maaiveld (www.dinolo-

ket.nl – B39D2418).  

 

Vervolgens heeft de rivier zich een paar honderd meter richting het noorden verplaatst 

(stroomgordel van Zoelmond). Het plangebied zal vanaf die periode geleidelijk in het komgebied 

van deze rivier zijn komen te liggen. De stroomgordelafzettingen van Maurik zijn daarom naar 

http://www.gelderland/
http://www.atlasleefomgeving.nl/
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verwachting afgedekt met een pakket komklei. Vanaf ca. 460 voor Chr. (Midden-IJzertijd) 

verplaatst de rivier zich weer richting het zuiden en komt direct ten noorden van het plangebied te 

liggen (Fig. 2.1, stroomgordel van Buren, nr. 34). De stroomgordel van Buren is actief tot ca. 180 

na Chr. (Midden – Romeinse tijd). Het plangebied heeft vermoedelijk op de oever van deze rivier 

gelegen. Op het Actueel Hoogtebestand van Nederland (AHN) is de landschappelijke ligging op 

basis van de verschillen in maaiveldhoogte duidelijk zichtbaar. De hoogste gronden bevinden zich 

op de stroomgordel (beddingafzettingen) waar het dorp Asch is ontstaan (Fig. 2.2, gele en oranje 

kleuren). Ten zuiden daarvan ligt de oever (groene kleuren) die overgaat in het ten zuiden 

gelegen lage komgebied (blauwe kleuren). 

 

Fig. 2.1: Het plangebied op de stroomgordelkaart van de Rijn-Maasdelta (bron: Cohen e.a. 2012). 

De oeverwal van de stroomgordel van Buren is op veel plaatsen doorgebroken waardoor een 

uitgestrekte zone met crevasse-afzettingen is ontstaan (Fig. 2.1, arcering). Volgens de paleo-

geografische kaart van de Rijn-Maasdelta zijn de crevasse-afzettingen ten noorden en noord-

westen van het plangebied afgezet. Hier is sprake van een 10 tot 30 cm dikke zandlaag op een 

diepte van 0,8 à 1,1 m beneden maaiveld (www.dinoloket.nl – B39A0491). Uit de bodemopbouw 

van de beschikbare geologische boringen uit het dinoloket is echter af te leiden dat de zone met 

crevasse-afzettingen groter is en zich vermoedelijk uitstrekt tot binnen het plangebied. De cre-

vasse-afzettingen in dit gebied worden gekenmerkt door een laag (zeer) grof zand onder een 

pakket oeverafzettingen bestaande uit zandige klei. Ca. 150 ten westen van het plangebied 

bestaan de crevasse-afzettingen uit een 130 cm dikke laag zeer grof zand tussen 1,5 en 2,7 m 

beneden maaiveld (B39D2419). Ca. 350 m ten zuidoosten van het plangebied zijn duidelijk 

minder crevasse-afzettingen gevormd maar is altijd nog sprake van een 40 cm dikke laag grof zand 

tussen 1,5 en 1,9 m beneden maaiveld (B39D2418).  

 

http://www.dinoloket.nl/
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Na de Romeinse tijd is dichtbij het plangebied geen rivier meer actief en is geen sediment meer 

afgezet. Wel zal het gebied bij hoogwater van de Lek en de Linge nog regelmatig zijn over-

stroomd. De Linge en de Lek zijn in de 12e eeuw bedijkt. In 1306 is de Linge afgedamd bij Tiel 

waardoor geen sprake meer is van een actieve rivier (Botman/ Benjamins 2008). De dijken zijn in 

het verleden echter veelvuldig doorgebroken waarbij grote gebieden onder water zijn komen te 

staan. Vanwege de dreiging van het hoge water werden woonplaatsen opgehoogd. Op de bodem-

kaart is ter plaatse van het dorp dan ook een terp aangegeven (Bijlage 5, roze kleur). De zeer 

sterke ophogingen van woonplaatsen dateert vooral uit de 14e en 15e eeuw. Het dorp Asch is een 

goed voorbeeld van een dergelijke ophoogde woonplaats. Overigens wijzen de fragmenten aarde-

werk die in het dorp zijn gevonden op een oudere oorsprong in de 6e – 7e eeuw na. Chr. (zie para-

graaf 2.3). Op het AHN-kaartbeeld is te zien dat met name de oude boerderijen/woonhuizen op 

verhogingen liggen (Fig. 2.2, oranje kleuren). Ter plaatse van het plangebied wordt op basis van 

het AHN-kaartbeeld geen opgehoogde woonplaats verwacht. 

  

Fig. 2.2: Het plangebied op het Actueel Hoogtebestand van Nederland (bron: www.ahn.nl). 

2.2.2 Bodem 

Op basis van de bodemkaart worden in het plangebied kalkhoudende poldervaaggronden in zwak 

zandige tot sterk siltige klei verwacht (Bijlage 5, code Rn95A). 

 

Bij vaaggronden heeft er nog weinig of geen bodemvorming plaatsgevonden, omdat het sediment 

jong is. De poldervaaggronden worden gekenmerkt door een iets donkere bouwvoor (Ap-hori-

zont), die nauwelijks in kleur verschilt van de onderliggende C-horizont (De Bakker en Schelling 

1989). 

 

Op de bodemkaart staan de gemiddelde grondwaterstanden aangegeven door middel van zoge-

naamde grondwatertrappen (I t/m VII). Het plangebied wordt naar verwachting gekenmerkt door 

een diepe grondwaterstand (grondwatertrap VI). Dit betekent dat de gemiddeld hoogste grond-
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waterstand tussen 40 - 80 cm en de gemiddeld laagste grondwaterstand dieper dan 120 cm bene-

den maaiveld wordt aangetroffen. 

2.3 Archeologie 

Binnen het plangebied zijn geen archeologische monumenttereinen (AMK-terreinen), waarne-

mingen of onderzoeksmeldingen aanwezig. In een straal van 1 km rondom het plangebied liggen 

drie  AMK-terreinen en zijn zeventien archeologische waarnemingen bekend (Bijlage 6, Tab. 

2.1). 

 

Op de noordoever van de stroomgordel van Buren (ca. 500 m ten oosten van het plangebied) ligt 

een AMK-terrein van archeologische waarde (nr. 12107). Op dit terrein zijn veel metalen voor-

werpen uit de Romeinse tijd gevonden (waarneming 22918) op basis waarvan een nederzettings-

terrein uit de Romeinse tijd wordt verwacht. Ook ca. 630 m ten zuiden van het plangebied ligt 

een nederzettingsterrein uit de Romeinse tijd (AMK-terrein 3805). Op dit terrein (De Hofkamp) 

zijn tijdens veldkarteringen in de jaren ’80 van de vorige eeuw door de toenmalige Rijksdienst 

voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek fragmenten aardewerk uit de Romeinse tijd gevonden. 

Daarbij is vastgesteld dat zich op ca. 40 cm beneden maaiveld een zandige kleilaag bevindt met 

fosfaatvlekken. De fosfaatvlekken in combinatie met het aardewerk geven aan dat bewonings-

sporen in de grond kunnen worden verwacht. Maar ook buiten het AMK-terrein zijn vondsten uit 

de Romeinse tijd aangetroffen, zoals op de percelen ten oosten (waarneming 23080, 23198, 

23199, 25048, 7204, 434430, 434390). Ook hier is een bodemopbouw aangetroffen met fosfaat-

vlekken in de zandige klei onder de bouwvoor. Een belangrijke waarneming betreft de vondsten 

die zijn gedocumenteerd door de archeologische werkgroep BATO (waarneming 420195). In 

2009 zijn hier resten van een crematiegraf uit de Romeinse tijd gevonden. Bij de crematieresten 

zijn bijgiften gevonden waaronder een zogenaamde Scheldeamfoor, een Terra Sigillata bord 

(Stuart 2) en een geverfde beker  

 

Op de stroomgordel van Buren ligt ca. 1 km ten noordwesten van het plangebied een AMK-

terrein van hoge waarde (nr. 3587). Het betreft een omgracht terrein uit de Late-Middeleeuwen. 

Aan de noord- en oostzijde zijn nog restanten van de gracht aanwezig in de vorm van een brede 

waterloop. Aan de zuidwestzijde is sprake van een depressie. Daarbinnen ligt een duidelijke 

heuvel waar het kasteel/woonhuis op heeft gestaan.  

 

Binnen de dorpskern van Asch zijn archeologische vondsten gedaan uit de Middeleeuwen en de 

Nieuwe tijd. Het betreft fragmenten aardewerk uit de Late-Middeleeuwen en de Nieuwe tijd op 

een locatie aan de Krupheulstraat op ca. 320 m ten noorden van het plangebied (waarneming 

16778), fragmenten aardewerk uit de Vroege-Middeleeuwen op de rand van het sportterrein aan 

de Achterstraat (waarneming 38076) en fragmenten aardewerk uit de Vroege- en Late-Middel-

eeuwen wat verderop langs de Achterstraat (waarneming 38079). Deze vondsten wijzen erop dat 

het dorp Asch al sinds de Vroege-Middeleeuwen (vanaf ca. 525 – 725 na Chr.) bewoond is. Dit is 

voor zover bekend echter nog niet door middel van een archeologisch proefsleuvenonderzoek of 

opgraving bevestigd (database Archis3). 

 

Binnen een straal van 1 km rondom het plangebied zijn afgezien van de veldkarteringen uit de 

jaren ’80 en ’90 waarbij veel oppervlaktevondsten zijn gedaan, slechts drie archeologische onder-

zoeken uitgevoerd. Twee daarvan hebben betrekking gehad op de hiervoor beschreven AMK-

terreinen 3805 en 3587. In 2012 is een booronderzoek uitgevoerd om het laatmiddeleeuwse 

kasteelterrein te waarderen (onderzoeksmelding 52210). De conclusie is dat het een waardevolle 

vindplaats betreft die behouden moet blijven. De slootkanten van AMK-terrein 3805 zijn in 2014 

onderzocht door middel van boringen in het kader van de aanleg van natuurvriendelijke oevers 

door het Waterschap Rivierenland (onderzoeksmelding 59796). Op de akker zijn fragmenten 

aardewerk uit de Romeinse tijd gevonden. Dit bevestigt de hoge verwachting van het terrein. Het 

advies is om de noodzakelijke graafwerkzaamheden voor de aanleg van de natuurvriendelijke 

oevers archeologisch te begeleiden. In de Archis3-database is geen archeologische begeleiding op 

de locatie gemeld dus dit is (nog) niet uitgevoerd. Ca. 200 m ten oosten van de Romeinse 

vondstlocaties (ca. 990 m ten zuidoosten van het plangebied) is een verkennend booronderzoek 

uitgevoerd (onderzoeksmelding 58262). Tijdens het onderzoek is vastgesteld dat sprake is van 
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een potentieel archeologisch niveau onder de bouwvoor in de intacte oeverafzettingen. Op basis 

van de intacte bodemopbouw is vervolgonderzoek door middel van een proefsleuvenonderzoek 

geadviseerd. Omdat het uitvoeren van een proefsleuvenonderzoek onvoldoende is gemotiveerd, 

heeft de gemeente besloten dat geen vervolgonderzoek nodig is (Hanemaaijer 2013). 

 

Monument Ligging Aard monument Datering 

12107 500 m ten O Nederzetting ROM 

3805 630 m ten Z (Hofkamp) Nederzetting ROM 

3587 1 km ten NW (Achterstraat) Moated site LME 

 

Waarneming/ Onderzoeksmelding Ligging Aard waarneming Datering 

22918 Veldkartering in 1992 
640 m ten O 

(AMK-terrein 12107) 
Diverse metalen voorwerpen ROM 

2115 
Veldkartering door 

ROB in 1986 

650 m ten Z 

(AMK-terrein 3805) 
Fragmenten aardewerk ROM 

2212 
670 m ten Z 

(AMK-terrein 3805) 

434390 
Vondsten uit 2012 

960 – 980 m ten ZO 

(Hofkampseweg) 
Bronzen sieraad ROM 

434430 

29560 Vondst uit 1995 
800 m ten Z 

(Hofkamp) 

4 bronzen fibulae, glazen kraal 

Koperen en zilveren munt, hanger 

ROMM 

LMEB 

420195 

Vondsten door Ar-

cheologische Werk-

groep BATO uit 2009 

890 m ten ZO 

(Hofkamp) 
Crematiegraf ROMM 

23080 

Vondsten uit 1993 

800 m ten Z 

(Hofkamp) 

 

2 fibulae ROMM 

23198 
4 fibulae, bronzen ring en spatel, 

koperen munt 
ROM 

23199 
Koperen en zilveren munt, 

fragment bronzen armband 
ROM 

7204 
Veldkartering door 

ROB in 1982 

790 m ten ZO 

(Hofkamp) 
Fragmenten aardewerk ROMV, ROMM 

2137 
Veldkartering door 

ROB in 1986 

690 m ten Z 

(Hofkamp) 
Fragmenten aardewerk ROM, onbekend 

25048 --- 
770 m ten ZO 

(Hofkamp) 

Fragmenten aardewerk, 

fosfaatvlekken 
ROM 

16778 Vondsten uit 1988 
320 m ten N 

(Krupheulstraat) 
Fragmenten aardewerk 

LMEA-LMEB, 

LMEB-NTA 

22858 Vondst uit 1992 
530 m ten NW 

(Visschershof) 
Koperen munt ROMLA 

38076 Vondsten uit 1983 
670 m ten NW 

(Achterstraat) 
Fragmenten aardewerk VMEB-VMEC 

38079 Vondsten uit 1946 780 m ten NW Fragmenten aardewerk 
VMEB, VMED-

LMEB 

 

Onderzoeks- 

melding 
Ligging Aard melding Conclusie/advies 

52210 
970 m ten NW (AMK-

terrein 3587) 

Booronderzoek door 

RAAP in 2012 
Behoudenswaardige vindplaats 

58262 
990 m ten ZO 

(Culemborgseweg) 

Booronderzoek door ADC-

projecten 

Potentieel archeologisch niveau aanwezig  

vervolg d.m.v. proefsleuven 

59796 
590 m ten Z (Buren – 

Koeverden) 

Booronderzoek door 

Archol in 2014 

Vondstmateriaal aanwezig  vindplaats 

verwacht direct onder de bouwvoor: behoud in 

situ of vervolg d.m.v. een begeleiding van de 

graafwerkzaamheden 

Tab. 2.1 Overzicht van de monumenten, waarnemingen en onderzoeksmeldingen binnen een straal van 500 m rondom 

het plangebied. 
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De gemeente heeft op basis van de stroomgordels die in dit gebied voorkomen, de landschappe-

lijke eenheden en de bekende archeologische vindplaatsen een archeologische basiskaart gemaakt. 

Op deze kaart ligt het plangebied in een rivierkom- en oeverwalachtige vlakte (Fig. 2.3) waaraan 

op de beleidsadvieskaart (Fig. 1.2) een middelhoge verwachting is toegekend. Volgens de bijbe-

horende verwachtingskaarten geldt deze verwachting specifiek voor de prehistorie en de Romeinse 

tijd. Voor de Middeleeuwen en de Nieuwe tijd geldt een lage verwachting. Aan de stroomgordels 

(zoals die van Buren) en de bijbehorende crevasse-afzettingen is een hoge verwachting toegekend. 

Op basis van geologische boringen worden binnen het plangebied ook crevasse-afzettingen ver-

wacht (zie paragraaf 2.2). Deze liggen echter niet aan het oppervlak maar op een diepte vanaf ca. 

1,5 m beneden maaiveld waardoor een hoge verwachting waarschijnlijk niet van toepassing is. 

 

De archeologische werkgroep BATO van de vereniging Oudheidkamer Tiel is per e-mail bena-

derd voor aanvullende informatie uit (de directe omgeving van) het plangebied. Tot op heden is 

nog geen reactie binnen.  

 

Fig. 2.3: Het plangebied op de archeologische basiskaart van de gemeente Buren (Botman/ Benjamins 2008).  

2.4 Historische geografie  

Het huidige nederzettingspatroon in het rivierengebied vindt zijn oorsprong in de 9e – 11e eeuw 

(Karolingische periode, laatste deel van de Vroege-Middeleeuwen). De nederzettingen en de 

akkers werden op de hoogste delen van de stroomruggen aangelegd. In deze periode (op basis van 

archeologisch vondstmateriaal mogelijk iets eerder) is vermoedelijk ook het dorp Asch ontstaan 

op de stroomgordel van Buren. De oudste vermelding van Asch komt voor in een 13e eeuws 

afschrift van een oorkonde uit 889. Daarin staat ‘Aske mansam’. Het is onzeker waar de naam 

van is afgeleid, wellicht van een vroeger op deze plaats gelegen essen bos. De structuur van het 

dorp wordt bepaald door twee wegen die parallel lopen, de Achterstraat en een weg ten noorden 

daarvan. De flanken van de stroomrug, waar het plangebied op ligt, waren gemeenschappelijke 

hooi- en weilanden. De kommen waren zogenaamde woeste gronden die vermoedelijk alleen in 

het droge seizoen van de zomer werden beweid (Botman/ Benjamins 2008). 
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Door een toenemende bevolking was er in de Late-Middeleeuwen meer landbouwgrond nodig en 

werden ook de kommen ontgonnen waarbij zogenaamde dorpspolders ontstonden. Vermoedelijk 

is het plangebied toen in gebruik genomen als akkerland. De Groeneweg die ten westen van het 

plangebied ligt, is een kade die werd aangelegd om het dorpsgebied tegen het hoge water te 

beschermen (www.gelderland.nl - cultuurhistorie). Dergelijke zij- en achterkaden dateren uit de 

11e - 13e eeuw (CultGIS – Archis3). In de 19e eeuw is het plangebied nog steeds in gebruik als 

akkerland en onbebouwd (Fig. 2.4 en Fig. 2.5). 

 

Fig. 2.4: Het plangebied op de kadastrale minuut uit het begin van de 19e eeuw (bron: beeldbank.cultureelerfgoed.nl). 

In de jaren ’60 en ’70 van de vorige eeuw zijn er ruilverkavelingen uitgevoerd waardoor het land-

schap ingrijpend is veranderd. Het grondwaterpeil is verlaagd zodat de boeren beter uit de voeten 

konden op de komgronden en werden veel nieuwe boerderijen gebouwd in de voorheen lege 

komgebieden (CultGIS – Archis3). In de omgeving van Asch zijn de veranderingen niet zo groot 

maar neemt wel het areaal aan fruitbomen sterk toe. Ook binnen het plangebied wordt een boom-

gaard aangelegd (Fig. 2.6) achter de huizen aan de Achterstraat 1 t/m 3. 

 

In de jaren ’70 wordt ter plaatse van de Achterstraat 3a een woning gebouwd en begint dhr. 

Bloed Sr. met het telen van diverse bessensoorten, frambozen, kersen en peren. Daarnaast 

werden ook aardappelen, sperziebonen, suikerbieten en graan geteeld. In de loop der jaren is het 

bedrijf zich steeds meer op de teelt van rode bessen gaan richten. Met behulp van nieuwe teelt-

methoden was het enkele jaren later mogelijk om de oogsttijd uit te spreiden over een aantal 

maanden. Vanwege de lange oogstperiode heeft Bloed Sr. Besloten om zich nagenoeg volledig te 

gaan richten op de teelt van rode bessen. Begin jaren ’90 zijn twee zonen in het bedrijf aan het 

werk gegaan en zijn ze ook gestart met de langdurige bewaring van rode bessen (www.bloedbes-

sen.nl). Het plangebied staat momenteel vol met rijen rode bessenstruiken (Fig. 2.7). 

http://www.gelderland.nl/
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Fig. 2.5: Het plangebied op de kaart uit 1898, Bonneblad (bron: www.topotijdreis.nl). 

 

 

Fig. 2.6: Het plangebied op de topografische kaart uit 1958 (bron: www.topotijdreis.nl). 

http://www.topotijdreis.nl/
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2.5 Bodemverstoring 

Binnen het plangebied zijn geen bodemverontreinigingen, saneringen of ondergrondse olietanks, 

benzinepompinstallaties en dergelijke bekend waardoor archeologische resten mogelijk verloren 

zijn gegaan (www.bodemloket.nl). 

 

Door het gebruik als akkerland is naar verwachting de bovenste 30 tot 50 cm van de bodem ver-

ploegd. Uit historisch kaartmateriaal blijkt dat het plangebied in het verleden (vanaf eind jaren 

’50 van de vorige eeuw) in gebruik is genomen als boomgaard. Mogelijk is de bodem hierdoor 

plaatselijk verstoord. Voorafgaand aan de aanplant van de bomen kunnen verschillende maatrege-

len hebben plaatsgevonden om de bodemgesteldheid te verbeteren. Zoals het ploegen van de 

bovengrond (tot ca. 45 cm) of het aanbrengen van kalkhoudende klei of zand om de structuur te 

verbeteren. Tijdens het gebruik van de boomgaard kunnen wortels worden afgesneden op een 

diepte van 25 – 40 cm om de groei van de bomen te remmen. Bij het rooien van de bomen kan de 

bodem dieper dan 30 cm worden beïnvloed. Bij het rooien kan het grootste deel van het wortel-

stelsel worden verwijderd maar ook worden achtergelaten wat voor minder bodemverstoring 

zorgt. Meerjarige teelt van fruitbomen tast de bodem dus tot ongeveer 40 cm diepte aan. Een 

kleiner percentage van het oppervlak (ca. 20 %) zou dieper tot ca. 60 cm verstoord zijn (Van 

Reuler e.a. 2014).  

 

De huidige boomgaard bestaat uit smalle stroken met struiken (Fig. 2.7). De struiken zullen 

vermoedelijk in machinale plantgaten zijn neergezet. De verstoringsdiepte is niet bekend maar de 

aanplant beperkt zich in de regel tot 40 cm (Van Reuler e.a. 2014). Wel zullen de houten palen 

die op regelmatige afstand staan en een metalen overkappingsconstructie dragen tot ca. 1 meter 

diep in de grond zijn gedrukt. De eigenaar heeft aangegeven dat langs de hoofdpaden in het 

noorden en zuiden van het plangebied drainagebuizen zijn aangelegd. 

 

 

Fig. 2.7: De bessenboomgaard in het plangebied. 

http://www.bodemloket.nl/
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2.6 Specifieke archeologische verwachting 

Op basis van bovenstaand bureauonderzoek is voor het plangebied een gespecificeerde archeo-

logische verwachting opgesteld (Tab. 2.2). Volgens de gemeentelijke verwachtingskaart geldt voor 

het plangebied een middelhoge archeologische verwachting voor de prehistorie en de Romeinse 

tijd vanwege de ligging op de oever van de stroomgordel van Buren. Deze verwachting zal in de 

onderstaande tekst worden toegelicht en gespecificeerd per periode. 

 

Het huidige landschap rond het plangebied is ontstaan tijdens het Holoceen en is beïnvloed door 

verschillende Rijntakken. Het rivierenlandschap is voortdurend veranderd en dat heeft een grote 

invloed gehad op de keuze voor bewoningslocaties voor met name de prehistorische mens. Met 

name de hoger gelegen pleistocene terrasresten, rivierduinen, oevers van rivieren en verlaten 

stroomgordels werden uitgekozen als nederzettingslocatie. Stroomgordels zijn relatief hooggele-

gen gronden tussen laaggelegen komgebieden. De stroomgordels zijn daarom aantrekkelijke 

vestigingsplaatsen voor mensen. Tijdens de actieve fase van de stroomgordel kan bewoning 

hebben plaatsgevonden op de oeverwal langs de geul. 

 

Volgens de paleogeografische kaart van de Rijn-Maasdelta is in het Vroeg- en Midden-Neolithi-

cum de stroomgordel van Maurik actief geweest binnen het plangebied. Aangenomen wordt dat 

de rivierbedding van deze rivier zich tot in het dieper gelegen pleistocene zand heeft ingesneden 

waarbij eventueel aanwezige archeologische resten uit voorgaande perioden zijn geërodeerd. 

Binnen het plangebied worden daarom geen archeologische resten uit het Laat-Paleolithicum en 

Mesolithicum verwacht.  

 

Vindplaatsen uit het Neolithicum liggen in het rivierengebied geconcentreerd op de stroomgordel 

van Ommeren en van Zoelen in het gebied ten oosten van het plangebied (Botman/ Benjamins 

2008). Maar ook op de stroomgordel van Maurik zijn enkele kilometers stroomopwaarts vondsten 

gedaan uit het Neolithicum en de Bronstijd (Cohen e.a. 2012). Vanwege de grote diepteligging 

van de stroomgordel van Maurik ter plaatse van het plangebied (4 à 5 m beneden maaiveld) is de 

morfologie van de stroomgordel (ligging van restgeulen, oeverwallen e.d.) niet bekend. Op basis 

van deze gegevens is aan het plangebied een middelhoge verwachting toegekend voor vindplaat-

sen uit het Neolithicum - Bronstijd. 

 

In de Bronstijd tot en met de Vroege-IJzertijd was er in de directe omgeving van het plangebied 

geen rivier actief. Het plangebied heeft in deze periode in de komvlakte gelegen van de verderop 

gelegen stroomgordels waaronder de stroomgordel van Zoelmond in het noorden. De neolitische 

stroomgordel van Maurik is hierdoor afgedekt met pakket komafzettingen. Wanneer de stroom-

gordel van Maurik is afgedekt en daardoor onbewoonbaar is geworden, is niet bekend. De Brons-

tijd is in het verwachtingsmodel daarom aangegeven als overgangsperiode van de middelhoge 

(stroomgordel van Maurik) naar de lage verwachting (komgebied). Aan het plangebied is daarom 

een lage verwachting toegekend voor vindplaatsen uit de Bronstijd – Vroege-IJzertijd. 

 

In de Midden-IJzertijd wordt de stroomgordel van Buren ten noorden van het plangebied actief. 

In deze beginperiode zijn vermoedelijk op uitbreide schaal crevasse-afzettingen gevormd aan de 

zuidkant van de rivier waaronder binnen het plangebied. Deze crevasse-afzettingen worden ter 

plaatse van het plangebied verwacht op een diepte van ca. 1,5 m beneden maaiveld. Tot op heden 

zijn in de omgeving van het plangebied nog geen vindplaatsen uit de IJzertijd aangetroffen. Moge-

lijk was de oeverzone van de stroomgordel van Buren, gezien de crevasse-afzettingen, te dyna-

misch om een geschikte bewoningsplaats te vormen. In de loop van de IJzertijd werden de 

stroomgordels minder actief en uiteindelijk geheel verlaten. Vanaf de Late-IJzertijd leent het 

landschap van deze verlaten stroomgordels zich goed voor bewoning vanwege de combinatie van 

een groot areaal geschikte landbouwgrond, goed bewoonbare hogere delen en een goed infra-

structuur van de restgeulen. De nederzettingen uit de IJzertijd waren met name gelegen op de 

stroomgordels van Avezaath, Ommeren en Houten (Botman/ Benjamins 2008). Op basis van 

deze gegevens is aan het plangebied een lage verwachting toegekend voor vindplaatsen uit de 

Midden-IJzertijd. 
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In het rivierengebied zijn veel nederzettingsterreinen uit de Romeinse tijd bekend. Rond 47 na 

Chr. lag de grens van het Romeinse Rijk, de Limes, langs de noordelijke tak van de Rijn, de 

Nederrijn. Een stelsel van grensforten moest deze grens bewaken. De Limes loopt langs het 

noordelijke deel van de gemeente Buren. In de omgeving van het plangebied, dat ten zuiden van 

de Limes lag, zijn een aantal Romeinse vindplaatsen bekend langs de stroomgordel van Buren. 

Op basis hiervan is aan het plangebied in overeenstemming met de gemeentelijke verwachtings-

kaart een middelhoge verwachting toegekend voor vindplaatsen uit de Late-IJzertijd – Romeinse 

tijd. Het potentiële archeologische niveau ligt direct onder de bouwvoor in de top van de oever-

afzettingen van de stroomgordel van Buren. 

 

De nederzettingen worden gekenmerkt door permanente woningen die vaak diep in de grond 

gefundeerd waren. Waterputten werden gegraven voor de watervoorziening terwijl in en nabij de 

nederzetting afvalkuilen werden gegraven om afval te begraven. Naast nederzettingsresten kunnen 

ook begravingen worden verwacht. Restanten hiervan kunnen bestaan uit kringgreppels, fragmen-

ten aardewerk (urnen) en crematieresten e.d. Deze sporen kunnen diep in de bodem reiken. De 

vondsten kunnen vanaf het maaiveld worden verwacht als deze zijn opgeploegd. Het grootste deel 

van de bevolking woonde in kleine nederzettingen. Deze bestonden uit geïsoleerde boerenbedrij-

ven op een enkel erf. Wanneer een groter gebied archeologisch onderzocht wordt, blijkt dat vaak 

op relatief korte afstanden van elkaar (enkele honderden meters tot ongeveer één kilometer) 

meerdere kleine nederzettingen (erven) worden aangetroffen. Nu is het archeologisch moeilijk te 

bepalen of de nederzettingen/erven allemaal op hetzelfde moment in gebruik zijn of dat een (of 

meerdere) boerenbedrijf zich verplaatst door het landschap. In sommige gevallen is echter een 

centraal gelegen grafveld aangetroffen, dat qua omvang wel door meerdere nederzettingen in 

gebruik genomen moet zijn geweest. Het is in deze gevallen vooral de vraag of de bewoners van 

de verschillende geïsoleerde erven zich dusdanig verwant voelden (wat tot uiting komt in de 

gebruikname van hetzelfde grafveld), dat er feitelijk over één nederzetting gesproken moet 

worden, een conglomeraat van verspreid gelegen boeren bedrijven op niet meer dan circa één 

kilometer van elkaar. Een andere nederzettingsvorm betreffen de grotere, uitgestrekte neder-

zettingen waar aantoonbaar, meerdere boerderijen gelijktijdig bewoond werden. Binnen deze 

nederzettingen was er zeker sprake van verwantschap en de bewoners mogen aangemerkt worden 

als een gemeenschap (Botman/ Benjamins 2008). De grootte van een vindplaats kan dus variëren 

van een enkele huisplaats van enkele tientallen vierkantenmeters tot een uitgestrekt nederzettings-

terrein/bewoningszone of grafveld van meerdere hectaren. 

 

Landschap Periode Verwachting Verwachte kenmerken vindplaats Diepteligging sporen  

Pleistocene  en 

vroegholocene 

riviervlakte 

Laat-Paleolithicum 

- Mesolithicum 
Geen 

Bewoningssporen, tijdelijke 

kampementen, vuursteen artefacten, 

haardkuilen 

n.v.t. geërodeerd 

Stroomgordel 

van Maurik 

Neolithicum – 

Bronstijd  
Middelhoog 

Nederzetting: cultuurlaag, 

(paal)kuilen, greppels, fragmenten 

aardewerk, natuursteen, 

gebruiksvoorwerpen 

Begravingsresten: kringgreppel, 

fragmenten aardewerk (urn), 

verbrande botresten 

Onder een pakket 

oever- en komklei in de 

top van de 

stroomgordelafzettingen 

(ca. 4 tot 5 m –mv) 

Komgebied 
Bronstijd – 

Vroege-IJzertijd 
Laag 

Onder een pakket 

crevasse- en 

oeverafzettingen (ca. 2 

tot 4 m –mv) 

Crevasse van 

stroomgordel 

van Buren 

Midden-IJzertijd Laag 

In de top van een 

pakket grof zand (vanaf 

ca. 1,0 – 1,5 m –mv) 

Oever van 

stroomgordel 

van Buren 

Late-IJzertijd – 

Romeinse tijd 
Middelhoog Onder de bouwvoor in 

de top van de 

oeverafzettingen (vanaf 

30 – 50 cm –mv) 
Ontgonnen 

rivierkom-

/oever 

Middeleeuwen – 

Nieuwe tijd 
Laag 

Tab. 2.2 Archeologische verwachting per periode voor het plangebied. 

In de 3e en 4e eeuw na Chr. nam de bevolkingsomvang sterk af vanwege het uiteenvallen van het 

Romeinse Rijk. Het dieptepunt werd bereikt in de late 5e – vroege 6e eeuw. Uit deze periode zijn 
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in het rivierengebied dan ook nauwelijks vondsten bekend. Vanaf het midden van de 6e eeuw nam 

het aantal nederzettingen aanzienlijk toe en is uiteindelijk ook het dorp Asch is ontstaan op de 

stroomgordel van Buren. De bekende vondsten uit de Vroege- en Late-Middeleeuwen uit de 

omgeving van het plangebied zijn dan ook allemaal afkomstig uit en rondom de kern van Asch. 

Het plangebied ligt op de flank van de stroomgordel die in gebruik was als hooi- en weiland en in 

de loop van de Late-Middeleeuwen is ontgonnen voor de akkerbouw. Het plangebied is tot op 

heden onbebouwd gebleven en in gebruik als landbouwgrond waarvan de laatste vijftig jaar als 

tuinbouwgrond. Op basis hiervan is aan het plangebied een lage verwachting toegekend voor 

vindplaatsen uit de Middeleeuwen en de Nieuwe tijd. 

 

  



3997995100 BO & IVO V aan de Achterstraat 3a te Asch Archeodienst BV 

  

  

20 

3 Booronderzoek 

3.1 Werkwijze 

Op basis van de hoge archeologische verwachting en het relatief grote oppervlak van de locatie is 

in eerste instantie een verkennend booronderzoek uitgevoerd om de bodemopbouw en de intact-

heid daarvan in kaart te brengen. Voor het verkennend booronderzoek is uitgegaan van een 

minimale boordichtheid van 6 boringen per hectare. Omdat het plangebied met een oppervlakte 

van ca. 5.200 m² kleiner is dan een hectare is het minimum aantal van 6 boringen gezet. Voor een 

optimale verdeling over het plangebied zijn de boringen in een verspringend grid van 30 x 30 m 

gezet. De exacte boorlocaties zijn uitgezet met een handheld GPS (Bijlage 7).  

 

De boringen zijn uitgevoerd met een Edelmanboor met een diameter van 7 cm. Boring 1 is vanaf 

1,5 m dieper doorgezet tot 4,0 m beneden maaiveld met een guts met een diameter van 3 cm om 

de diepere bodemopbouw in kaart te brengen. Het opgeboorde sediment is verbrokkeld en ver-

sneden en geïnspecteerd op de aanwezigheid van archeologische indicatoren zoals houtskool, 

vuursteen en aardewerk. De boringen zijn beschreven conform de NEN 5104 en de bodemclassi-

ficatie volgens De Bakker en Schelling (1989) (Bijlage 8). 

3.2 Beschrijving en interpretatie van de boorgegevens 

3.2.1 Sediment 

De top van de natuurlijke ondergrond bestaat in het grootste deel van het plangebied uit licht-

bruine, sterk zandige klei (de boringen 1, 3 t/m 6). Op basis van de textuur en de landschappe-

lijke ligging is dit sediment geïnterpreteerd als een oeverafzetting van de stroomgordel van Buren. 

 

In het westelijke deel van het plangebied ligt onder de oeverafzettingen vanaf 1,0 m beneden 

maaiveld lichtgrijze, sterk siltige klei dat zwak schelpenhoudend is (boringen 3 t/m 5). In het 

zuidoosten van het plangebied is de sterk siltige klei wat dieper aangetroffen vanaf 1,55 m 

beneden maaiveld (boring 1). Onder de sterk siltige kleilaag is sprake van een afwisseling van 

veen-, klei-, humeuze tot venige kleilagen. Het complete pakket van siltige klei met veenlagen is 

op basis van de textuur en de afwisseling geïnterpreteerd als een komafzetting (Fig. 3.1). In 

perioden met sterke invloed van de rivier (overstromingen) zijn kleilagen afgezet. In perioden van 

weinig tot geen actieve rivier in de buurt zijn veenlagen in het komgebied gevormd. Er zijn geen 

bodemniveaus waargenomen die wijzen op een (langere) droge periodes. 

 

In het noorden van het plangebied is onder het pakket oeverafzettingen vanaf 1,3 m diepte fijn 

grind aangeboord (boring 6). Op basis van de verwachte landschappelijke opbouw in het bureau-

onderzoek is dit grind vermoedelijk toe te schrijven aan een crevasse van de stroomgordel van 

Buren. Dit wordt bevestigd door boring 2 waar vanaf 50 cm beneden maaiveld sprake is van een 

afwisseling van lagen met fijn grind en matig zandige klei. Op basis van de textuur en de gelaagd-

heid is dit sediment als een crevasse-afzetting geïnterpreteerd. 

3.2.2 Bodem 

Op basis van de bodemkaart worden in het plangebied poldervaaggronden verwacht. De bodem 

kan op basis van de 30 cm dikke, humeuze, donkergrijsbruine bouwvoor met daaronder de na-

tuurlijke ondergrond inderdaad als een poldervaaggrond worden geclassificeerd. Wel is de bodem 

gemiddeld tot een diepte van 50 cm omgewerkt, vermoedelijk als gevolg van ploegwerkzaamhe-

den / aanplant en rooien van bomen (boomgaard). In boring 1 is sprake van een recente bodem-

verstoring die wordt gekenmerkt door enkele brokken baksteen tot een diepte van 70 cm beneden 

maaiveld.  
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Fig. 3.1: Het opgeboorde sediment van boring 1. 

3.3 Archeologische interpretatie 

Zoals op basis van het bureauonderzoek werd verwacht, zijn in het plangebied oever- op komaf-

zettingen aangetroffen met in het noordoosten crevasse-afzettingen. Binnen de maximale boor-

diepte van 4,0 m beneden maaiveld zijn geen afzettingen van de stroomgordel van Maurik 

aangeboord. Dit betekent dat de verwachting voor vindplaatsen uit het Neolithicum – Bronstijd 

voor de bovenste 4,0 m van de bodem laag is. Vanaf 4,0 m beneden maaiveld blijft zoals in het 

bureauonderzoek is aangegeven een middelhoge verwachting gelden voor deze periode. 

 

De crevasse-afzettingen bestaan uit een afwisseling van fijn grind en matig zandige kleilagen. Dit 

wijst op een dynamisch milieu tijdens de vorming van de crevasse-afzettingen waardoor bewoning 

op dit niveau niet voor de hand ligt. Dit bevestigt het vermoeden in het bureauonderzoek dat de 

crevasse een ongeschikte bewoningslocatie heeft gevormd. De lage verwachting voor de Midden-

IJzertijd blijft dan ook gehandhaafd. 

 

Op basis van de aanwezigheid van oeverafzettingen van de stroomgordel van Buren blijft de mid-

delhoge verwachting voor vindplaatsen uit Late-IJzertijd – Romeinse tijd uit het bureauonderzoek 

gehandhaafd. Het potentiële archeologische niveau ligt direct onder de bouwvoor vanaf 30 cm 

beneden maaiveld. Omdat de bodem gemiddeld tot 50 cm beneden maaiveld is verploegd/omge-
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werkt kunnen ondiepe sporen zijn aangetast. De rest van het potentiële archeologische niveau is 

intact. 

 

De resultaten van het onderzoek geven geen reden om de lage verwachting voor vindplaatsen uit 

de Middeleeuwen – Nieuwe tijd bij te stellen. 
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4 Conclusie  

4.1 Inleiding 

Het doel van het archeologisch bureauonderzoek was het opstellen van een gespecificeerde arche-

ologische verwachting voor het plangebied. Het doel van het inventariserend veldonderzoek was 

om deze verwachting te toetsen. In paragraaf 4.2 wordt antwoord gegeven op de onderzoeksvra-

gen zoals die voorafgaand aan het onderzoek zijn geformuleerd. In paragraaf 4.3  wordt een ad-

vies gegeven ten aanzien van archeologisch vervolgonderzoek. 

4.2 Conclusies / beantwoording van de onderzoeksvragen 

 Wat is de opbouw van de ondergrond en is het bodemprofiel intact? 

De bodem bestaat uit oeverafzettingen (sterk zandige klei) op komafzettingen (sterk siltige 

klei). In de diepere ondergrond tot 4,0 m bestaan de komafzettingen uit een afwisseling van 

sterk siltige kleilagen en veen.  

In het noordoosten van het plangebied zijn crevasse-afzettingen aangetroffen die bestaan uit 

een afwisseling van matig zandige kleilagen met fijn grind. 

De bodem bestaat uit een bouwvoor (30 cm) met daaronder een verploegde/omgewerkte laag 

tot gemiddeld 50 cm beneden maaiveld. Daaronder zijn de natuurlijke oeverafzettingen 

aangetroffen. In het zuiden van het plangebied is sprake van een lokale recente bodemver-

storing tot 70 cm beneden maaiveld. 

 

 Wat is de specifieke archeologische verwachting van het plangebied en wordt deze bij het 

veldonderzoek bevestigd? 

De middelhoge verwachting voor vindplaatsen uit de Late-IJzertijd – Romeinse tijd blijft op 

basis van de aanwezigheid van oeverafzettingen van de stroomgordel van Buren en een 

grotendeels  intacte bodemopbouw gehandhaafd.  

De crevasse-afzettingen zijn gezien de textuur (fijn grind) en afwisseling met matig zandige 

kleilagen gevormd in een dynamisch milieu dat niet geschikt was voor bewoning. Op basis 

hiervan blijft de lage verwachting voor vindplaatsen uit de Midden-IJzertijd gehandhaafd.  

Binnen de maximale boordiepte van 4,0 m beneden maaiveld zijn geen afzettingen van de 

stroomgordel van Maurik aangetroffen waarvoor een middelhoge verwachting geldt voor 

vindplaatsen uit het Neolithicum – Bronstijd. Voor de bovenste 4,0 m van de bodem is de 

verwachting voor vindplaatsen uit het Neolithicum – Bronstijd daarom op laag gesteld.  

De resultaten van het onderzoek geven geen reden om de lage verwachting voor vindplaatsen 

uit de Middeleeuwen – Nieuwe tijd bij te stellen. 

 

 In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de 

voorgenomen graafwerkzaamheden? 

Het potentiële archeologische niveau wordt direct onder de bouwvoor verwacht vanaf 30 cm 

beneden maaiveld. Voor de bouw van de kas zullen plaatselijk bodemingrepen plaatsvinden 

die dieper reiken dan 30 cm beneden maaiveld waardoor het archeologische bodemarchief 

wordt bedreigd.  

4.3 Advies 

Op basis van de resultaten van het onderzoek blijft de middelhoge verwachting gehandhaafd zoals 

aangegeven op de gemeentelijke archeologische beleidskaart. In de regels van het bestemmings-

plan Buitengebied Buren is opgenomen dat voor ‘archeologische verwachting middelhoog’ ar-

cheologisch onderzoek noodzakelijk is bij bouwwerken groter dan 2.000 m2 en een bodemversto-

ring dieper dan 30 cm. Het nieuwe kassencomplex zal deze grens ruim overschrijden met een 

oppervlakte van ruim 5.200 m2. De bodemverstoringen die dieper reiken dan 30 cm zullen echter 

beperkt zijn want er wordt geen (beton)vloer of kelder aangelegd. De kas wordt gefundeerd op 

poeren waarop bovengronds stalen spanten worden geplaatst. Het palenplan bestaat uit een raster 

van ca. 8 bij 4 m (Bijlage 4). In totaal worden 228 poeren geplaatst. Uitgaande van gaten van 60 

x 60 cm waarin de poeren worden geplaatst, bedraagt de totale bodemverstoring dieper dan 30 

cm een oppervlakte van ca. 82 m2. Gezien deze geringe bodemverstoring ten opzichte van de 

middelhoge archeologische verwachting adviseert Archeodienst geen vervolgonderzoek voor de 



3997995100 BO & IVO V aan de Achterstraat 3a te Asch Archeodienst BV 

  

  

24 

nieuwbouw van het kassencomplex. Voorwaarde hierbij is wel dat eventueel noodzakelijke 

bodemverbetering/-bewerking niet dieper reikt dan 30 cm beneden maaiveld. 

 

Mochten in de toekomst grootschalige graafwerkzaamheden plaatsvinden die dieper reiken dan 

30 cm beneden maaiveld dan is nader archeologisch onderzoek nodig in de vorm van een kar-

terend booronderzoek om de aan- of afwezigheid van een archeologische vindplaats aan te tonen. 

 

Bovenstaand advies vormt een zogenaamd selectieadvies. Met nadruk wijst Archeodienst BV erop 

dat dit selectieadvies nog niet betekent dat reeds bodemverstorende activiteiten of daarop voorbe-

reidende activiteiten kunnen worden ondernomen. De resultaten van dit onderzoek zullen name-

lijk eerst moeten worden beoordeeld door de bevoegde overheid (gemeente Buren), die vervol-

gens een selectiebesluit neemt.  

 

Het uitgevoerde onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens de algemeen gebruikelijke 

inzichten en methoden. Het archeologisch onderzoek is erop gericht om de kans op het aantreffen 

dan wel vernietigen van archeologische waarden bij bouwwerkzaamheden in het plangebied te 

verkleinen. Aangezien het onderzoek is uitgevoerd door middel van een steekproef kan echter, op 

basis van de onderzoeksresultaten, de aan- of afwezigheid van eventuele archeologische waarden 

niet met zekerheid gegarandeerd worden. Indien bij graafwerkzaamheden archeologische waarden 

worden aangetroffen dienen deze conform de Monumentenwet 1988, artikel 53, bij de minister 

gemeld te worden. In de praktijk verdient het de aanbeveling de gemeente hierover in te lichten. 
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Bijlage 1: Periodentabel 
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Bijlage 2: Verklarende woordenlijst 
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Bijlage 3: Afkortingenlijst 

 

afko rt ing betekenis afko rt ing betekenis

…1 zwak Ks1 klei zwak siltige
…2 matig Ks2 klei matig siltige
…3 sterk Ks3 klei sterk siltige
…4 uiterst Ks4 klei uiterst siltige
…g1 zwak grindig KWARTS Kwartsiet
…g2 matig grindig Kz1 klei zwak zandig
…g3 sterk grindig Kz2 klei matig zandig
…h1 zwak humeus Kz3 klei sterk zandig
…h2 matig humeus L leem
…h3 sterk humeus l licht
A D Anno Domini (datering na Christus) LBK Lineaire bandkeramiek
afb. afbeelding LEE Leer
AHN Actueel Hoogtebestand Nederland LIN Lineair
AM K Archeologische M onumenten Kaart Lz1 leem zwak zandig
AM S directe C14-meting Lz3 leem sterk zandig
AM Z Archeologische M onumenten Zorg m meter
ARCHIS Archeologisch Informatie Systeem m² vierkante meter
art. artikel M A M aster o f Arts
ASB Archeologische Standaard Boorbeschrijving M C14 monster voor C14-datering
AW Aardewerkconcentratie M FE ijzermonster
AWG gedraaid M FOS fosfaatmonster
AWH handgevormd mg matig gesorteerd
B C Before Christ (datering voor Christus) M HK houtskoolmonster
BE Beige M HT houtmonster
bijv. bijvoorbeeld M ICRO micromorfo logisch onderzoek
BL Blauw M LIT litho logisch monster
blz bladzijde mm millimeter
BOT Bot M n mangaan
BP Before Present (datering t.o .v. 'heden', zijnde 1950) M P pollenmonster
BR Bruin mp meetpunt
BS Baksteen M PF botanisch monster
BTO Onverbrand bot M Sc M aster o f Science
BTV Verbrand bot M TL metaal
BV Bouwvoor mv maaiveld (het landoppervlak)
C 14 Koolstofdatering M ZF zoölogisch monster, 0,25 mmm
CA kalk n nee
ca. circa N noord
CAA Centraal Archeologisch Archief NAP Normaal Amsterdams Peil
CAD Computer-aided Drafting (of Design) NEN Nederlandse Norm
CCvD Centraal College van Deskundigen nr. nummer
Chr. Christus NV Natuurlijke verstoring
CHW Cultuur-Historische Waardenkaart O oost
CIS Centraal Informatie Systeem o.a. onder andere
cm centimeter OD ouder dan
CM A Centraal M onumenten Archief OR Oranje
con concreties ORG Organisch
CRI Crino iden kalk OX oxidatie
CvAK College P A Paars
d donker pag. pagina
DAO Defintief Archeologisch Onderzoek plr plantenresten
drs. doctorandus pu puin
e.d. en dergelijke PvA Plan van Aanpak
e.v. en verder PvE Programma van Eisen
et al. et alii (en anderen) RCE Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
etc. etcetera RD Rijksdriehoek systeem 
F E Ijzer/oer (landelijk coördinatensysteem)
FeO2 roest (ijzeroxide) REC Recente verstoring
FF Fosfaat RI riet
FG Fysisch Geograaf/ Fysische Geografie RO Rood
Fig. Figuur RZ Roze
G Grind S silt
GE Geel s spoor
gem. gemiddeld sch schelpenresten
gew. gewicht sg slecht gesorteerd
GEWICHT gewicht SIKB Stichting Infrastructuur Kwaliteitsboring Bodembeheer
gg goed gesorteerd SLK (produktie-) slakken
GIS Geografisch Informatie Systeem sph sphagnum
GLS Glas Stiboka Stichting voor Bodemkartering
GN Groen STN natuursteen
GPS Global Positioning System tab. tabel
GR Grijs tel. telefoon
GW grondwater temp temperatuur
Gs grind siltig TEX Textiel
Gz1 grind zwak zandig TOU Touw
Gz2 grind matig zandig V Veen
Gz3 grind sterk zandig v vondst
Gz4 grind uiterst zandig Vk1 veen zwak kleiig
h humeus Vk3 veen sterk kleiig
ho hout VKL Huttenleem/verbrande leem
h1 zwak humeus Vm veen mineraalarm
h2 matig humeus vnr vondstnummer
h3 sterk humeus VST Vuursteen
ha hectare Vz1 veen zwak zandig
HK Houtskool Vz3 veen sterk zandig
HL Hutteleem W west
HT Hout WABO Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht
HU Humus WI Wit
id identiek aan WRO Wet Ruimtelijke Ordening
IKAW Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden wo wordtelrest
INDET Ondetermineerbaar X(XX) onbekend
ing. ingenieur Z zand
IVO Inventariserend Veldonderzoek Z zuid
IVO-K Inventariserend Veldonderzoek, karterende fase Z1 zand uiterst fijn
IVO-O Inventariserend Veldonderzoek Overig Z2 zand zeer fijn
IVO-P Inventariserend Veldonderzoek Proefsleuven Z3 zand matig fijn
IVO-V Inventariserend Veldonderzoek, verkennende fase Z4 zand matig grof
J ja Z5 zand zeer grof
JD jonger dan Z6 zand uiterst grof
K klei zg zegge
k kolom Zk zand kleiig
KBW Bouwkeramiek Zs1 zand zwak siltig
KER keramiek Zs2 zand matig siltig
Kl Kiezel Zs3 zand sterk siltig
km kilometer Zs4 zand uiterst siltig
KNA Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie ZW Zwart
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Bijlage 4: Plattegrond kas 
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Bijlage 5: Bodemkaart  

  



Kalkhoudende poldervaaggronden; zware zavel en lichte klei
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Bijlage 6: Archeologische informatie 
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Bijlage 7: Boorpuntenkaart 
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Bijlage 8: Boorbeschrijvingen 

 



Project 3997995100-Asch-Achterstraat-3a-BO+IVO-V
Datum 3-5-2016
Beschreven door Susanne Koeman
Boortype Edelmanboor 7 cm, boring 1 dieper doorgezet met guts (3 cm)
grondwater 120 cm -mv

Boring 

Diepte in 

cm - mv Textuur Humus Kleur Insluitsels Horizont Opmerkingen Vondst

1 30 kz2 h2 dgrbr bs1 Ap recente bovengrond

70 kz2 h1 dgrbr/lbr bs1 Ap/C gevlekt, verrommelde laag

145 kz3 lbr fe1 C

oeverafzetting, geleidelijke 

ondergrens 

155 kz1 lbr fe1 C

oeverafzetting, geleidelijke 

ondergrens 

235 ks3 lgr sc1 C

komafzetting, geleidelijke 

ondergrens 

270 Vk3 grdbr plr C komafzetting

280 ks3h3 dgr plr1 C komafzetting

285 Vm br plr3 C komafzetting

300 ks3 gr C komafzetting

330 ks3V brgr plr2 C komafzetting

345 Vm br plr3 C komafzetting

400 ks3h1 brgr verslagen veenbrokjesC komafzetting

Boring 

Diepte in 

cm - mv Textuur Humus Kleur Insluitsels Horizont Opmerkingen Vondst

2 30 kz1 h2 dgrbr Ap recente bouwvoor

50 kz1 h1 dgrbr/lbr Ap/C gevlekt, verrommelde laag

70 kz2g3 lbr C

scherpe overgangen van klei 

naar grind en vice versa

75 fijn grind bont C crevasseafzetting

77 kz2 lgr C crevasseafzetting

81 fijn grind bont C crevasseafzetting

85 kz2 lgr C crevasseafzetting

100 fijn grind bont C gat zakt dicht met grind

Boring 

Diepte in 

cm - mv Textuur Humus Kleur Insluitsels Horizont Opmerkingen Vondst

3 30 kz2 h2 dgrbr Ap recente bouwvoor

50 kz2 h1 dgrbr/lbr Ap/C gevlekt, verrommelde laag

90 kz3 lbr fe1 C

oeverafzetting, geleidelijke 

ondergrens 

100 kz1 lbr fe1 C

oeverafzetting, geleidelijke 

ondergrens 

120 ks3 lgr sc1 C komafzetting



Boring 

Diepte in 

cm - mv Textuur Humus Kleur Insluitsels Horizont Opmerkingen Vondst

4 30 kz2 h2 dgrbr Ap recente bouwvoor

50 kz2 h1 dgrbr/lbr Ap/C gevlekt, verrommelde laag

90 kz3 lbr fe1 C

oeverafzetting, geleidelijke 

ondergrens 

100 kz1 lbr fe1 C

oeverafzetting, geleidelijke 

ondergrens 

120 ks3 lgr sc1 C komafzetting

Boring 

Diepte in 

cm - mv Textuur Humus Kleur Insluitsels Horizont Opmerkingen Vondst

5 30 kz1 h2 dgrbr Ap recente bouwvoor

50 kz1 h1 dgrbr/lbr Ap/C gevlekt, verrommelde laag

100 kz1 lbr fe1 C

oeverafzetting, geleidelijke 

ondergrens 

120 ks3 lgr sc1 C komafzetting

Boring 

Diepte in 

cm - mv Textuur Humus Kleur Insluitsels Horizont Opmerkingen Vondst

6 30 kz2 h2 dgrbr Ap recente bouwvoor

50 kz2 h1 dgrbr/lbr Ap/C gevlekt, verrommelde laag

130 kz3 lbr fe1 C oeverafzetting, gestuit op grind





 

 
 

Bijlage 3:  
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1 INLEIDING 

 

Van Kessel Architectuur & Projectmanagement B.V. te Geldermalsen heeft, in verband met de aan-

vraag van een omgevingsvergunning, aan NIPA milieutechniek b.v. te Oss opdracht gegeven voor het 

uitvoeren van een verkennend bodemonderzoek conform de NEN 5740 op het perceel Achterstraat 

3a te Asch.  

 
NIPA milieutechniek b.v. te Oss is een ISO 9001:2008 gecertificeerd onderzoeksbureau. Tevens is 

NIPA milieutechniek b.v. op grond van artikel 12 van het Besluit bodemkwaliteit erkend voor de 

werkzaamheid “Veldwerk”. Deze erkenning geldt voor de volgende protocollen:  

 

� 2001 – Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van 

grondmonsters en waterpassen 

� 2002 – Het nemen van grondwatermonsters 

� 2003 – Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek 

� 2018 – Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem 

 

NIPA milieutechniek b.v. verklaart dat het veldwerk onafhankelijk van de opdrachtgever is uitgevoerd 

conform de eisen van BRL SIKB 2000 en de daarbij horende protocollen. 

 

De contactpersoon van de opdrachtgever is de heer R. Noordijk. De werkzaamheden bij NIPA milieu-

techniek b.v. zijn gecoördineerd door de heer J.B.P. van der Stroom. 
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2 LOCATIEGEGEVENS 

2.1 Algemeen 

De onderzoekslocatie betreft het perceel Achterstraat 3a te Asch (gemeente Buren) en staat kadas-

traal bekend onder gemeente Buren, sectie N, nummer 665. Op het perceel is Fruitteeltbedrijf Bloed 

Bessen VOF gevestigd, welke gespecialiseerd is in het telen van rode bessen. Het perceel is deels 

bebouwd met een bedrijfsruimte, een kantoor en een woonhuis. De omliggende percelen worden 

gebruikt voor de teelt. Het voornemen bestaat om de bestaande bebouwing uit te breiden met een 

oppervlakte van circa 5.185 m². De situering van de onderzoekslocatie in de regio is weergegeven in 

bijlage 1. Het locatieoverzicht is opgenomen als bijlage 3. 

2.2 Vooronderzoek 

Voorafgaand aan het bodemonderzoek is een vooronderzoek uitgevoerd conform hoofdstuk 6 van de 

NEN 5725. In bijlage 8 zijn de relevante kopieën vanuit het historisch onderzoek opgenomen. 

2.2.1 Omgeving 

Het perceel is gelegen in het buitengebied van Asch. De onderzoekslocatie wordt omgeven door 

bessenvelden.  

2.2.2 Bodemgebruik 

Uit de gegevens van de regionale bodemkwaliteitskaart blijkt dat het perceel in het verleden in ge-

bruik is geweest als boomgaard. Uit de gegevens van topotijdreis blijkt dat de (omgeving van) locatie 

tot 1977 als boomgaard in gebruik geweest is. Daarna is de locatie in gebruik genomen door Bloed 

Bessen en werden bessen op de locatie geteeld. Hierbij is de toplaag tot minimaal 0,5 meter -mv 

omgeploegd.  

 

 

 

 

 

topografische kaart 1974  topografische kaart 1977 
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2.2.3 Uitgevoerde bodemonderzoeken 

In november 1997 is door NIPA milieutechniek b.v. in verband met de aanvraag van een bouwver-

gunning een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd (kenmerk: 97.2130). Bij de uitvoering van het 

verkennend bodemonderzoek zijn zowel in de vaste bodem als in het grondwater geen noemens-

waardige verontreinigingen met de onderzochte parameters aangetoond. 

 

In 2003 is op de locatie door NIPA milieutechniek b.v. een tweede onderzoek uitgevoerd (kenmerk 

03.6374, d.d. 12 september 2003). Het onderzoek was uitgevoerd in verband met een uitbreiding van 

de bebouwing. Uit de resultaten van het verkennend bodemonderzoek blijkt dat zowel de vaste bo-

dem als het grondwater niet noemenswaardig verontreinigd zijn met de onderzochte parameters. 

 

In 2009 is op de locatie een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd in verband met de aanvraag 

van een bouwvergunning (NIPA milieutechniek b.v. kenmerk 09.11369, d.d. 16 september 2009). In 

de vaste bodem zijn licht verhoogde gehaltes aan barium en nikkel gemeten. In het grondwater is 

een matig verhoogd gehalte aan barium aangetoond. 

2.2.4 Bodemopbouw en geohydrologie 

Voor de bodemgegevens en de geohydrologische informatie is gebruik gemaakt van de grond-

waterkaart van Nederland (40 west) en de Provinciale Overzichten Win- en Productiemiddelen (VE-

WIN). Uit deze rapporten zijn de volgende regionale gegevens samengevat. 

 

De onderzoekslocatie ligt in de gemeente Buren. De gemeente Buren is voor wat betreft de aanwezi-

ge rivieren of kanalen ten zuiden begrenst door rivier De Linge en iets verder ten zuiden door rivier 

De Waal. Ten noorden is de gemeente Buren begrenst door de Nederrijn en de Lek. Het Amsterdam-

Rijn Kanaal loopt midden door de gemeente Buren. De gemiddelde maaiveldhoogte is circa 4 meter 

+NAP. 

 

De gegevens over de bodemopbouw zijn samengevat in tabel 1. Opgemerkt wordt dat hieronder de 

globale bodemopbouw is beschreven die in de gemeente Buren aanwezig is. Aangezien de gemeente 

Buren momenteel een lengte heeft van circa 50 kilometer en een breedte heeft van circa 30 kilome-

ter bestaat de mogelijkheid dat ter plaatse van de onderzoekslocatie de bodemopbouw enigszins 

afwijkt van de in tabel 1 beschreven situatie. 
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Tabel 1: Schematische voorstelling van de regionale bodemopbouw 

Pakket Diepte (m -mv) Samenstelling Parameters 

(Holocene) deklaag 0 – 10 klei, veen en zanden, 

plaatselijk aanwezige 

stroomruggen van 

zanden 

uitgaan van door-

latingsweerstanden van honderden 

dagen, 

slecht doorlatend 

1
e
 watervoerend pakket 

(Formaties van Kreften-

heije, Urk en Sterksel)  

10-60? 

varieert sterk in 

dikte 

matig fijn zand tot 

uiterst grof (grind-

houdende) zanden 

Kd = 3.500 m²/d 

1
e
 scheidende laag 

(Formatie van Kedichem) 

40 –80? kleien en slibhou-

dende afzettingen 

uitgaan van door-

latingsweerstanden van duizenden 

dagen, 

zeer slecht doorlatend 

2
e
  watervoerend pakket 

(Formatie van Harder-

wijk, Tegelen en Maas-

sluis) 

55-100? (bo-

venste deel) 

 

100-?  

(onderste deel) 

uiterste fijn tot matig 

grove (grindhouden-

de) zanden 

uiterste fijn tot matig 

grove (grindhouden-

de) zanden met 

enkele kleilagen 

KD = 1.600 m²/d 

 

 

slecht doorlatend 

scheidende laag tussen 

bovenste en onderste 

deel van het 2
e
 water-

voerend pakket (Forma-

tie van Tegelen) 

80-130? voornamelijk kleien 

(Tegelenklei) 

slecht doorlatend 

 

De grondwaterstromingsparameters zijn afgeleid uit de Grondwaterkaart van Nederland (39 west) en 

zijn weergegeven in tabel 2. Er zijn te weinig gegevens beschikbaar om een reëel beeld te vormen 

van de grondwaterstand en grondwaterstroming ter plaatse. Dit is mede het gevolg van de rivieren 

en kanalen in of in de aanwezigheid van de gemeente Buren. De rivier de Neder-Rijn, de Linge en de 

Waal en het Amsterdam-Rijnkanaal hebben een drainerende invloed op het freatisch grondwaterni-

veau. De grondwaterstand van het freatisch grondwaterniveau is gemiddeld 1,0 à 2,0 meter –mv en 

de stromingsrichting zal globaal in westelijk richting zijn. Opgemerkt wordt dat de stromingsrichting 

plaatselijk kan worden beïnvloed door factoren als de waterstanden in de diverse rivieren, het drai-

nagepatroon en de ligging van sloten, en de aanwezigheid van zandlichamen voor kabels, leidingen of 

funderingen. Bovenstaande gegevens zijn samengevat in onderstaande tabel 2. 

 

Tabel 2: Grondwaterstromingsparameters 

Geohydrologische eenheid Stromingsrichting k 

(m/d) 

I  

(m-km) 

v 

(m/j) 

Grondwaterstand 

deklaag west   ? 3,5 à 4,5 meter +NAP 

(1,0 à 2,0 meter –mv) 

1e watervoerend-pakket west + 0,02 ? ?  

k = doorlatendheid         i = verhang         v = horizontale stroomsnelheid 

2.2.5 Financieel- juridische situatie 

De kadastrale gegevens zijn opgenomen als bijlage 2 van deze rapportage. 
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2.3 Doelstelling 

Het onderzoek heeft tot doel vast te stellen of op de locatie bodemverontreiniging aanwezig is, 

waardoor sprake kan zijn van beperkingen of belemmeringen ten aanzien van het huidige of toekom-

stige gebruik van het terrein. 

2.4 Hypothese 

Op basis van de beschikbare gegevens is de hypothese gesteld dat de onderzoekslocatie beschouwd 

kan worden als een verdachte locatie met betrekking tot het voorkomen van verhoogde gehaltes aan 

organochloorbestrijdingsmiddelen. 

 

De locatie is sinds 1976 meermaals omgeploegd geweest (diepploegen). Uit het uitgevoerde archeo-

logisch onderzoek blijkt eveneens dat de toplaag tot 0,5 meter -mv sterk geroerd is. In overleg met 

de heer Ph. Hoek van Omgevingsdienst Rivierenland is de bouwvoor tot circa 0,25 meter -mv niet 

separaat onderzocht.  
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3 UITGEVOERD BODEMONDERZOEK 

3.1 Algemeen 

Verdeeld over de onderzoekslocatie met een oppervlakte van circa 5.158  m² zijn de volgende borin-

gen verricht: 

 

* 12 boringen tot 0,5 meter -mv (01 t/m 03, 05, 07 t/m 11, 13, 15 en 16) 

* 3 boring tot 2,0 meter -mv (04, 12 en 14) 

* 1 boring tot 1,5 meter onder het grondwaterniveau en afgewerkt met peilbuis (Pb06). 

 

Twee boven- en twee ondergrondmengmonsters zijn geanalyseerd op de parameters uit het stan-

daardpakket voor grond. Drie grondmengmonsters van de bovengrond zijn geanalyseerd op de aan-

wezigheid van organochloorbestrijdingsmiddelen. Voor het berekenen van de gestandaardiseerde 

meetwaarden zijn van de grondmengmonsters tevens de percentages aan lutum en organisch stof 

bepaald. Het grondwatermonster is geanalyseerd op de parameters uit het standaardpakket voor 

grondwater. Opgemerkt wordt dat 3 boringen minder verricht zijn dan de NEN 5740 voor de strate-

gie voor heterogeen verdeelde verontreinigingen noodzakelijk acht, omdat bij de uitvoering van de 

veldwerkzaamheden abusievelijk uitgegaan was van een onverdachte locatie. Aangezien maximaal 4 

deelmonsters in een mengmonster opgenomen mogen worden, wordt niet verwacht dat dit van 

invloed is op de resultaten van het onderzoek. 

3.2 Veldwerkzaamheden 

De veldwerkzaamheden, te weten het uitvoeren van de boringen, het plaatsen van de peilbuis, het 

bemonsteren van de grond en van het grondwater en de zintuiglijke beoordeling van de grond- en 

grondwatermonsters, zijn uitgevoerd volgens de methoden zoals aangegeven in de relevante NPR- 

en NEN-normen zoals beschreven in de beoordelingsrichtlijn “Veldwerk bij Milieuhygiënisch Bodem-

onderzoek” [2]. De situering van de boringen is opgenomen in bijlage 3. Alle boringen zijn op  met 

handkracht uitgevoerd. Het grondwater is, na grondig afpompen, op  bemonsterd. De pH en de ge-

leidbaarheid (Ec) van het grondwater zijn in het veld bepaald. 

 

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd onder certificaat VB-002. De boorwerkzaamheden zijn uitge-

voerd door de heer R. Reinders. De grondwatermonstername is verzorgd door de heer M.C.M. Ver-

hoeven. 

3.3 Laboratoriumwerkzaamheden 

De chemische analyses van de grond- en grondwatermonsters zijn uitgevoerd door een door de Raad 

voor Accreditatie erkend laboratorium. Voor de toegepaste analysemethoden wordt verwezen naar 
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bijlage 5. De monsterrestanten en de niet-geanalyseerde grondmonsters zijn opgeslagen in een don-

kere ruimte, bij een temperatuur van +4 °C. 
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4 WIJZE VAN BEOORDELING EN INTERPRETATIE 

 

De verontreinigingssituatie van de vaste bodem kan worden beoordeeld door toetsing van de geme-

ten gehaltes aan de achtergrond- en interventiewaarde [3 & 4]. De streefwaarden voor grond zijn per 

1 oktober 2008 vervangen door de achtergrondwaarden (AW2000), deze zijn vastgesteld in het Rege-

ling bodemkwaliteit [5]. De achtergrondwaarden zijn landelijk vastgesteld en worden in het Besluit 

bodemkwaliteit als volgt gedefinieerd:  

 

Achtergrondwaarden: bij regeling van Onze Ministers vastgestelde gehaltes aan chemische stoffen 

voor een goede bodemkwaliteit, waarvoor geldt dat er geen sprake is van belasting door lokale ver-

ontreinigingsbronnen. 

 

In gemeenten die beschikken over een bodemkwaliteitskaart kan bij een overschrijding van de ach-

tergrondwaarde getoetst worden aan de P90-waarde. Deze geeft een regionaal vastgestelde ver-

hoogde achtergrondwaarde aan.  

 

Het grondwater wordt getoetst aan de streef- en interventiewaarden. De streef- en interventiewaar-

den voor grondwater zijn vastgelegd in de Circulaire bodemsanering 2013 [3]. De streefwaarden 

geven het niveau aan waarbij sprake is van een duurzame bodemkwaliteit. In het bodembescher-

mingsbeleid geven zij het te bereiken en te behouden kwaliteitsniveau voor de bodem aan.  

 

De interventiewaarden geven aan wanneer de functionele eigenschappen die de vaste bodem en het 

grondwater hebben voor mens, dier en plant ernstig zijn of dreigen te worden verminderd. Om van 

een “geval van ernstige bodemverontreiniging” te spreken dient voor ten minste één stof het gemid-

delde gehalte van minimaal 25 m³ grond of 100 m³ grondwater hoger te zijn dan de interventiewaar-

de. 

 

In bijzondere situaties, zoals bij volkstuinen en bij kruipruimten, kan reeds bij een geringere omvang 

en bij gehaltes beneden de interventiewaarden sprake zijn van een geval van ernstige bodemveront-

reiniging. Op grond van de daadwerkelijk optredende blootstelling aan de verontreiniging dient be-

keken te worden of onaanvaardbare risico’s voor mensen en/of ecosystemen optreden. 
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Uit de NEN 5740 [1] kan het volgende worden afgeleid. De interpretatie van de onderzoeksresultaten 

en de noodzaak tot het uitvoeren van vervolgonderzoek hangen voor een belangrijk deel af van de 

aanleiding en doelstelling van het onderzoek en de ‘gevoeligheid’ van het gebruik en de bestemming 

van de locatie. Ook de onderzoeksinspanning van het vervolgonderzoek wordt voor een belangrijk 

deel hierdoor bepaald. Bij overschrijding van de interventiewaarde wordt vaak een nader onderzoek 

uitgevoerd om de ernst van de verontreiniging en de spoedeisendheid te bepalen.  

 

In onderhavig rapport wordt de volgende terminologie gebruikt om de mate van verontreiniging aan 

te geven: 

 

• niet verontreinigd/verhoogd (-): 

het gehalte aan verontreiniging is lager dan of gelijk aan de achtergrondwaarde/ streefwaarde; 

• licht verontreinigd/verhoogd (+): 

het gehalte aan verontreiniging is hoger dan de achtergrondwaarde/ streefwaarde maar lager 

dan of gelijk aan de tussenwaarde; 

• matig verontreinigd/verhoogd (++): 

het gehalte aan verontreiniging is hoger dan de tussenwaarde maar lager dan of gelijk aan de in-

terventiewaarde; 

• sterk verontreinigd/verhoogd (+++): 

het gehalte aan verontreinigingen is hoger dan de interventiewaarde. 

 

De achtergrond- en interventiewaarden voor de vaste bodem zijn gerelateerd aan het lutum- en/of 

organisch stofgehalte van de bodem. Bij de berekening van de achtergrond- en interventiewaarden 

van de vaste bodem is uitgegaan van gemeten lutum- en organisch stofgehaltes. De achtergrond- en 

interventiewaarden zijn opgenomen in bijlage 6.  
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5 RESULTATEN 

5.1 Zintuiglijke waarnemingen 

Voor de boorprofielbeschrijvingen wordt verwezen naar bijlage 4. De bodem is vanaf maaiveld tot 

een diepte variërend van circa 3,0 meter –mv, opgebouwd uit siltige klei. Hieronder is de bodem 

minimaal tot het diepste punt van de boringen, circa 3,3 meter –mv, opgebouwd uit kleiig veen. De 

toplaag is tot een diepte van circa 0,5 meter -mv zwak humeus.  Tijdens de uitvoering van het veld-

werk zijn zintuiglijk geen bijzonderheden waargenomen die op een mogelijke bodemverontreiniging 

duiden. Hierbij is ook gelet op de aanwezigheid van asbestverdachte materialen.  

 

De grondwaterstand bevond zich tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden op een diepte van 

circa 1,7 à 1,8 meter –mv.  

5.2 Analyseresultaten en bodemkwaliteit 

De analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters zijn opgenomen in bijlage 5; de analyse- 

en toetsingsresultaten zijn samengevat in tabellen 3 en 4. 

 

Tabel 3: Toetsingsresultaten grond en grondwater 

Grond Grondwater 

monster MM1 MM2 MM3 MM4 Pb06 

deelmonster 01A t/m 8A 09A t/m 16A 04BCD,06BCD 12BCD,14BCD  

meter –mv 0,0-0,5 0,0-0,5 0,5-2,0 0,5-2,0  

bijmenging - - - - - 

metalen           

barium -  -  -  -  + 250 

cadmium -  -  -  -  -  

kobalt -  -  -  -  -  

koper -  -  -  -  -  

kwik -  -  -  -  -  

lood -  -  -  -  -  

molybdeen -  -  -  -  -  

nikkel -  + 25 -  + 35 -  

zink -  -  -  -  -  

PAK -  + 1,6 -  -    

gechloreerde kwst.         -  

aromatische kwst.           

benzeen         -  

tolueen         -  

ethylbenzeen         -  

xylenen         -  

minerale olie -  -  -  -  -  

naftaleen         -  

polychloorbifenylen           

PCB (7) -  -  -  -    
 

Verklaring van tekens:  niets vermeld betekent niet geanalyseerd 

 - < achtergrond- ofwel streefwaarde / rapportagegrens 

 + > achtergrond- ofwel streefwaarde en < tussenwaarde 

 ++ > tussenwaarde en < interventiewaarde 

 +++ > interventiewaarde 

 gehaltes in grond in mg/kg d.s.; gehaltes in het grondwater in µg/l 
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Tabel 4: Toetsingsresultaten grond  

Grond 

monster MM5 MM6 MM7 

deelmonsters 01A,02A,05A,06A 07A,08A,11A,12A 09A,10A,13A,14A 

meter –mv 0,0-0,5 0,0-0,5 0,0-0,5 

bijmenging - - - 

organochloor. bestr       

CT heptachloorepoxide -  -  -  

som DDD -  -  -  

som DDE -  -  -  

som DDT -  -  -  

som drins -  -  -  

overige individueel -  -  -  

 
Verklaring van tekens:  niets vermeld betekent niet geanalyseerd 

 - < achtergrondwaarde / rapportagegrens 

 + > achtergrondwaarde en < tussenwaarde 

 ++ > tussenwaarde en < interventiewaarde 

 +++ > interventiewaarde 

 gehaltes in grond in mg/kg d.s. 

 

5.3 Interpretatie 

In de zintuiglijk als schoon beoordeelde toplaag (MM2) en in de zintuiglijk als schoon beoordeelde 

ondergrond (MM4) zijn licht verhoogde gehaltes aan nikkel aangetoond. Licht verhoogde gehaltes 

aan nikkel kunnen van nature in kleiige bodems voorkomen en duiden niet op een noemenswaardige 

verontreiniging. In mengmonster MM2 is tevens een licht verhoogd gehalte aan PAK aangetoond. 

Voor de aanwezigheid van het licht verhoogde gehalte aan PAK is, op basis van de beschikbare gege-

vens, geen eenduidige verklaring voorhanden. De aangetoonde gehaltes zijn dermate laag dat geen 

aanleiding bestaat voor het uitvoeren van een aanvullend of nader bodemonderzoek. In de meng-

monsters MM1 en MM3 zijn geen verontreinigingen met de onderzochte parameters aangetoond. 

 

In de toplaag (MM5 t/m MM7) zijn geen verhoogde gehaltes aan organochloorbestrijdingsmiddelen 

gemeten.  
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Grondwater 

In het grondwater ter plaatse van peilbuis Pb06 is een licht verhoogd gehalte aan barium aange-

toond. Licht verhoogde gehaltes aan barium kunnen van nature in het grondwater voorkomen en 

duiden niet op een noemenswaardige verontreiniging. Omdat voor de aanwezigheid van het licht 

verhoogde gehalte aan barium in het grondwater geen antropogene bron/oorzaak gevonden is, 

wordt het barium niet als een verontreiniging beschouwd. 

 

Voorafgaand aan de grondwatermonstername is een zuurgraad (pH) van 6,58 en een geleidbaarheid 

(Ec) van 953 µS/cm in het grondwater gemeten. De pH en de Ec hebben, voor deze regio, normale 

waarden. Tijdens de monsterneming van het grondwater is een troebelheid van het grondwater van 

63 NTU gemeten. Verondersteld wordt dat het water in de bodem van nature een troebelheid van 0 

– 10 NTU heeft. Een troebelheid hoger dan 10 NTU is niet bezwaarlijk maar kan bij de interpretatie 

van de analyseresultaten worden gebruikt. Een verhoogde NTU kan leiden tot een overschatting van 

organische parameters en zware metalen. De verhoogde troebelheid hangt waarschijnlijk samen met 

het feit dat het grondwater matig toestroomt en de aanwezigheid van onoplosbare bestanddelen in 

het grondwater. Aangezien maximaal een licht verhoogd gehalte aan barium is aangetoond, en de 

NTU van 10 geen normatieve grens is, bestaat geen aanleiding het grondwater opnieuw te bemon-

steren. 
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6 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

 

Uit de resultaten van het verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op het perceel Achterstraat 3a te 

Asch, kadastraal bekend als gemeente Buren, sectie N, nummer 665, blijkt dat zowel de vaste bodem 

als het grondwater niet noemenswaardig verontreinigd is met de onderzochte parameters. In de 

bodem zijn geen verontreinigingen aangetoond die duiden op een het gebruik van organochloorbe-

strijdingsmiddelen in de voormalige boomgaard.  

 

Op basis van deze resultaten kan de hypothese, zoals verwoord in paragraaf 2.4, in principe worden 

aanvaard. 

 

De uitvoering van een aanvullend of nader onderzoek is, ons inziens, niet zinvol. Tegen de eventuele 

bebouwing van de onderzoekslocatie zijn, ons inziens, geen zwaarwegende milieuhygiënische bezwa-

ren aan te voeren. 

 

Opgemerkt wordt dat bij de onderzoeksopzet 3 boringen minder verricht zijn dan de NEN 5740 voor 

de strategie voor heterogeen verdeelde verontreinigingen noodzakelijk acht, omdat bij de uitvoering 

van de veldwerkzaamheden abusievelijk uitgegaan was van een onverdachte locatie. Aangezien geen 

bestrijdingsmiddelen in de bodem aangetoond zijn, wordt niet verwacht dat deze afwijking van in-

vloed is op de resultaten van het onderzoek. 

 

Indien grond afgevoerd moet worden van de locatie, dient rekening gehouden te worden met ge-

bruiksbeperkingen van de vrijkomende grond. Conform de Regeling bodemkwaliteit mag de grond 

slechts onder voorwaarden worden hergebruikt. Eventueel vrijkomende grond mag echter wel op de 

locatie worden hergebruikt. Grond die binnen de regionale bodemkwaliteitskaart wordt hergebruikt 

kan, op basis van dit rapport hergebruikt worden. Indien de grond buiten de grenzen van de bodem-

kwaliteitskaart toegepast zal worden, dient een partijkeuring conform het BRL SIKB 1000 VKB proto-

col 1001 uitgevoerd te worden. 

 

Opgemerkt wordt dat wij slechts een adviserende taak hebben en dat het bevoegd gezag de nood-

zaak tot de uitvoering van nader of aanvullend onderzoek vaststelt. 

 

Alhoewel het onderzoek met de grootst mogelijke nauwkeurigheid en conform de daarvoor opge-

stelde normen en richtlijnen is uitgevoerd dient opgemerkt te worden dat een bodemonderzoek 

slechts bestaat uit een steekproef waarbij een relatief gering aantal boringen en analyses wordt uit-

gevoerd. Niet geheel uitgesloten kan worden dat op de locatie een verontreiniging aanwezig is die bij 

dit onderzoek niet is aangetroffen. 
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Omgevingskaart Klantreferentie: 15244

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object BUREN N 665

Achterstraat , ASCH

CC-BY Kadaster.
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Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: 15244

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 15 april 2016
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

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

Schaal 1:2000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BRN00&sectie=N&perceelnummer=598&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BRN00&sectie=N&perceelnummer=250&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BRN00&sectie=N&perceelnummer=247&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BRN00&sectie=N&perceelnummer=665&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
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https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BRN00&sectie=N&perceelnummer=251&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BRN00&sectie=N&perceelnummer=522&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BRN00&sectie=N&perceelnummer=642&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
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https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BRN00&sectie=O&perceelnummer=434&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
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Betreft: BUREN  N  665 15-4-2016
 Achterstraat  ASCH 9:22:26
Uw referentie: 15244
Toestandsdatum: 14-4-2016

Kadastraal object
 Kadastrale aanduiding: BUREN N 665
 Grootte: 1 ha 88 a 55 ca
 Coördinaten: 150310-437453
 Omschrijving kadastraal object: BEDRIJVIGHEID (KAS) TERREIN (OVERIGE

AGRARISCH)
 Locatie: Achterstraat     
 ASCH
 Herinrichtingsrente: € 73,97 Eindjaar: 2016
 Ontstaan op: 10-9-2008
 
 Ontstaan uit: BUREN N 649 gedeeltelijk
 
 
Publiekrechtelijke beperkingen
 Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de

Basisregistratie Kadaster.
 

Gerechtigde
EIGENDOM

 chr. j. bloed holding bv
 Achterstraat  3  A 
 4115 RP  ASCH
 Zetel: ASCH
 KvK-nummer: 11057103 (Bron: Handelsregister)
 Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het KvK-nummer.
 
 Recht ontleend aan: HYP4  67030/150      d.d. 16-10-2015 
 Eerst genoemde object in

brondocument:
BUREN  N  665

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BRN00&sectie=N&perceelnummer=665&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=AH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BRN00&sectie=N&perceelnummer=649&index_letter=D&index_nummer=2&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=AH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=477537690&subjectnummer=2575249304&voornaam=&voorvoegsel=&naam=chr. j. bloed holding bv&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=AH
http://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=11057103
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=67030&nummer=150&z=HYPERLINK STUK
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Projectcode: 15244

Projectnaam: Achterstraat 3a Asch

afdrukdatum: 25-04-2016

Pagina 1 / 4

getekend volgens NEN 5104

Boring: 01

Datum: 22-04-2016

GWS: 180

0

50

A

0

Klei, zwak siltig, zwak humeus, 
neutraalbruin, Edelmanboor

-50

Boring: 02

Datum: 22-04-2016

0

50

A

0

Klei, zwak siltig, zwak humeus, 
neutraalbruin, Edelmanboor

-50

Boring: 03

Datum: 22-04-2016

0

50

A

0

Klei, zwak siltig, zwak humeus, 
neutraalbruin, Edelmanboor

-50

Boring: 04

Datum: 22-04-2016

GWS: 170

0

50

100

150

200

A

B

C

D

0

Klei, zwak siltig, zwak humeus, 
neutraalbruin, Edelmanboor

-50

Klei, zwak siltig, zwak 
roesthoudend, bruingrijs, 
Edelmanboor

-150

Klei, zwak siltig, neutraalgrijs, 
Edelmanboor

-200

Beheerder
Ovaal



Projectcode: 15244

Projectnaam: Achterstraat 3a Asch

afdrukdatum: 25-04-2016

Pagina 2 / 4

getekend volgens NEN 5104

Boring: 05

Datum: 22-04-2016

0

50

A

0

Klei, zwak siltig, zwak humeus, 
neutraalbruin, Edelmanboor

-50

Boring: 06

Datum: 22-04-2016

GWS: 180

0

50

100

150

200

250

300

A

B

C

D

0

Klei, zwak siltig, zwak humeus, 
neutraalbruin, Edelmanboor

-50

Klei, zwak siltig, zwak 
roesthoudend, bruingrijs, 
Edelmanboor

-150

Klei, zwak siltig, neutraalgrijs, 
Edelmanboor

-250

Klei, zwak siltig, zwak humeus, 
bruingrijs, Edelmanboor

-300

Veen, sterk kleiïg, neutraalbruin, 
Edelmanboor

-330

Boring: 07

Datum: 22-04-2016

0

50

A

0

Klei, zwak siltig, zwak humeus, 
neutraalbruin, Edelmanboor

-50

Boring: 08

Datum: 22-04-2016

0

50

A

0

Klei, zwak siltig, zwak humeus, 
neutraalbruin, Edelmanboor

-50



Projectcode: 15244

Projectnaam: Achterstraat 3a Asch

afdrukdatum: 25-04-2016

Pagina 3 / 4

getekend volgens NEN 5104

Boring: 09

Datum: 22-04-2016

0

50

A

0

Klei, zwak siltig, zwak humeus, 
neutraalbruin, Edelmanboor

-50

Boring: 10

Datum: 22-04-2016

0

50

A

0

Klei, zwak siltig, zwak humeus, 
neutraalbruin, Edelmanboor

-50

Boring: 11

Datum: 22-04-2016

0

50

A

0

Klei, zwak siltig, zwak humeus, 
neutraalbruin, Edelmanboor

-50

Boring: 12

Datum: 22-04-2016

GWS: 170

0

50

100

150

200

A

B

C

D

0

Klei, zwak siltig, zwak humeus, 
neutraalbruin, Edelmanboor

-50

Klei, zwak siltig, zwak 
roesthoudend, bruingrijs, 
Edelmanboor

-150

Klei, zwak siltig, neutraalgrijs, 
Edelmanboor

-200



Projectcode: 15244

Projectnaam: Achterstraat 3a Asch

afdrukdatum: 25-04-2016

Pagina 4 / 4

getekend volgens NEN 5104

Boring: 13

Datum: 22-04-2016

0

50

A

0

Klei, zwak siltig, zwak humeus, 
neutraalbruin, Edelmanboor

-50

Boring: 14

Datum: 22-04-2016

GWS: 170

0

50

100

150

200

A

B

C

D

0

Klei, zwak siltig, zwak humeus, 
neutraalbruin, Edelmanboor

-50

Klei, zwak siltig, zwak 
roesthoudend, lichtbruin, 
Edelmanboor

-100

Klei, zwak siltig, zwak 
roesthoudend, neutraalgrijs, 
Edelmanboor

-150

Klei, zwak siltig, neutraalgrijs, 
Edelmanboor

-200

Boring: 15

Datum: 22-04-2016

0

50

A

0

Klei, zwak siltig, zwak humeus, 
neutraalbruin, Edelmanboor

-50

Boring: 16

Datum: 22-04-2016

0

50

A

0

Klei, zwak siltig, zwak humeus, 
neutraalbruin, Edelmanboor

-50



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
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T.a.v. J.B.P.  van der  Stroom
Landweerstraat Zuid 109
5349 AK  OSS

Datum: 02-May-2016

NIPA milieutechniek BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 25-Apr-2016

Achterstraat 3a Asch

15244
2016048154/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van

de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van
monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Achterstraat 3a Asch

1 2 3 4

1/2

15244

Analysecertificaat

02-May-2016/10:44

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

25-Apr-2016

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2016048154/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 78.8% (m/m) 79.3 72.9 72.5Droge stof

S 3.7% (m/m) ds 4.6 3.0 2.7Organische stof

Q 95.1% (m/m) ds 94.4 94.9 95.6Gloeirest

S 16.1% (m/m) ds 14.2 29.6 23.5Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 130mg/kg ds 110 140 160Barium (Ba)

S 0.37mg/kg ds 0.35 0.21 0.22Cadmium (Cd)

S 8.5mg/kg ds 8.8 11 12Kobalt (Co)

S 18mg/kg ds 18 17 16Koper (Cu)

S <0.050mg/kg ds 0.051 0.061 <0.050Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S 23mg/kg ds 25 34 35Nikkel (Ni)

S 23mg/kg ds 24 16 17Lood (Pb)

S 69mg/kg ds 69 63 65Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C16-C21)

15mg/kg ds 15 <11 <11Minerale olie (C21-C30)

12mg/kg ds 10 5.8 7.5Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0 <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S 37mg/kg ds 36 <35 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl. Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 101

1

2

3

4

MM1 01 (0-50) 02 (0-50) 03 (0-50) 04 (0-50) 05 (0-50) 06 (0-50) 07 (0-50) 08 (0-50)

MM2 09 (0-50) 10 (0-50) 11 (0-50) 12 (0-50) 13 (0-50) 14 (0-50) 15 (0-50) 16 (0-50)

MM3 04 (50-100) 04 (100-150) 04 (150-200) 06 (50-100) 06 (100-150) 06 (150-200)

MM4 12 (50-100) 12 (100-150) 12 (150-200) 14 (50-100) 14 (100-150) 14 (150-200) 9001792

9001791

9001790

9001789

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

22-Apr-2016

22-Apr-2016

22-Apr-2016

22-Apr-2016

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting



Achterstraat 3a Asch

1 2 3 4

2/2

15244

Analysecertificaat

02-May-2016/10:44

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

25-Apr-2016

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2016048154/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 118

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 180

S
1)1)1)1)

0.0049mg/kg ds 0.0049 0.0049 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Naftaleen

S <0.050mg/kg ds 0.44 <0.050 <0.050Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Anthraceen

S <0.050mg/kg ds 0.41 <0.050 <0.050Fluorantheen

S <0.050mg/kg ds 0.12 <0.050 <0.050Benzo(a)anthraceen

S <0.050mg/kg ds 0.19 <0.050 <0.050Chryseen

S <0.050mg/kg ds 0.078 <0.050 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S <0.050mg/kg ds 0.11 <0.050 <0.050Benzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg ds 0.068 <0.050 <0.050Benzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg ds 0.077 <0.050 <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
1)1)1)

0.35mg/kg ds 1.6 0.35 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

MM1 01 (0-50) 02 (0-50) 03 (0-50) 04 (0-50) 05 (0-50) 06 (0-50) 07 (0-50) 08 (0-50)

MM2 09 (0-50) 10 (0-50) 11 (0-50) 12 (0-50) 13 (0-50) 14 (0-50) 15 (0-50) 16 (0-50)

MM3 04 (50-100) 04 (100-150) 04 (150-200) 06 (50-100) 06 (100-150) 06 (150-200)

MM4 12 (50-100) 12 (100-150) 12 (150-200) 14 (50-100) 14 (100-150) 14 (150-200) 9001792

9001791

9001790

9001789

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

22-Apr-2016

22-Apr-2016

22-Apr-2016

22-Apr-2016

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2016048154/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

MM1 01 (0-50) 02 (0-50) 03 (0-50) 04 (0-50) 05 (0- 9001789 01  0  50 0532923678A

 9001789 02  0  50 0532923680A

 9001789 03  0  50 0532923684A

 9001789 04  0  50 0532923682A

 9001789 05  0  50 0532923683A

 9001789 06  0  50 0532923676A

 9001789 07  0  50 0532923679A

 9001789 08  0  50 0532923685A

MM2 09 (0-50) 10 (0-50) 11 (0-50) 12 (0-50) 13 (0- 9001790 09  0  50 0532923605A

 9001790 10  0  50 0532923606A

 9001790 11  0  50 0532923607A

 9001790 12  0  50 0532923610A

 9001790 13  0  50 0532923600A

 9001790 14  0  50 0532923602A

 9001790 15  0  50 0532923601A

 9001790 16  0  50 0532923122A

MM3 04 (50-100) 04 (100-150) 04 (150-200) 06 (50-1 9001791 04  50  100 0532923681B

 9001791 06  50  100 0532923674B

 9001791 04  100  150 0532923677C

 9001791 06  100  150 0532923687C

 9001791 04  150  200 0532923686D

 9001791 06  150  200 0532923688D

MM4 12 (50-100) 12 (100-150) 12 (150-200) 14 (50-1 9001792 12  50  100 0532923609B

 9001792 14  50  100 0532923603B

 9001792 12  100  150 0532923612C

 9001792 14  100  150 0532923604C

 9001792 12  150  200 0532923611D

 9001792 14  150  200 0532923599D

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2016048154/1
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2016048154/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeirest)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Lutum (fractie < 2 µm)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (GC) (C10 - C40)

Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10 VROM)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juli 2011.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
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BIC: BNPANL2A



Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 9001789
Certificate no.: 2016048154
Sample description.: MM1 01 (0-50) 02 (0-50) 03 (0-50) 04 (0-50) 05 (0-
  v
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.:  9001790  
Certificate no.: 2016048154
Sample description.:       MM2 09 (0-50) 10 (0-50) 11 (0-50) 12 (0-50) 13 (0-

 V  
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T.a.v. J.B.P.  van der  Stroom
Landweerstraat Zuid 109
5349 AK  OSS

Datum: 20-May-2016

NIPA milieutechniek BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 13-May-2016

Achterstraat 3a Asch

15244
2016055821/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van

de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van
monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Achterstraat 3a Asch

1 2 3

1/2

15244

Analysecertificaat

20-May-2016/12:10

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

17-May-2016

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2016055821/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 79.6% (m/m) 79.3 80.9Droge stof

S
1)1)1)

4.1% (m/m) ds 4.3 4.3Organische stof

Q 95.5% (m/m) ds 95.3 95.3Gloeirest

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010alfa-HCH

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010beta-HCH

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010gamma-HCH

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010delta-HCH

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010Hexachloorbenzeen

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010Heptachloor

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010Heptachloorepoxide(cis- of A)

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010Heptachloorepoxide(trans- of B)

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010Hexachloorbutadieen

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010Aldrin

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010Dieldrin

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010Endrin

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010Isodrin

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010Telodrin

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010alfa-Endosulfan

Q <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010beta-Endosulfan

S <0.0020mg/kg ds <0.0020 <0.0020Endosulfansulfaat

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010alfa-Chloordaan

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010gamma-Chloordaan

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010o,p'-DDT

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010p,p'-DDT

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010o,p'-DDE

S 0.0021mg/kg ds 0.0014 0.0022p,p'-DDE

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010o,p'-DDD

1

2

3

MM5 02 (0-50) 05 (0-50) 06 (0-50) 01 (0-50)

MM6 07 (0-50) 08 (0-50) 12 (0-50) 11 (0-50)

MM7 10 (0-50) 09 (0-50) 13 (0-50) 14 (0-50) 9026799

9026798

9026797

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

22-Apr-2016

22-Apr-2016

22-Apr-2016

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting



Achterstraat 3a Asch

1 2 3

2/2

15244

Analysecertificaat

20-May-2016/12:10

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

17-May-2016

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2016055821/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010p,p'-DDD

S
2)2)2)

0.0021mg/kg ds 0.0021 0.0021HCH (som) (factor 0,7)

S
2)2)2)

0.0021mg/kg ds 0.0021 0.0021Drins (som) (factor 0,7)

S
2)2)2)

0.0014mg/kg ds 0.0014 0.0014Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)

S
2)2)2)

0.0014mg/kg ds 0.0014 0.0014DDD (som) (factor 0,7)

S 0.0028mg/kg ds 0.0021 0.0029DDE (som) (factor 0,7)

S
2)2)2)

0.0014mg/kg ds 0.0014 0.0014DDT (som) (factor 0,7)

S 0.0056mg/kg ds 0.0049 0.0057DDX (som) (factor 0,7)

S
2)2)2)

0.0014mg/kg ds 0.0014 0.0014Chloordaan (som) (factor 0,7)

S 0.016mg/kg ds 0.015 0.016OCB (som) LB (factor 0,7)

S 0.018mg/kg ds 0.017 0.018OCB (som) WB (factor 0,7)

1

2

3

MM5 02 (0-50) 05 (0-50) 06 (0-50) 01 (0-50)

MM6 07 (0-50) 08 (0-50) 12 (0-50) 11 (0-50)

MM7 10 (0-50) 09 (0-50) 13 (0-50) 14 (0-50) 9026799

9026798

9026797

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

22-Apr-2016

22-Apr-2016

22-Apr-2016

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2016055821/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

MM5 02 (0-50) 05 (0-50) 06 (0-50) 01 (0-50) 9026797 01  0  50 0532923678A

 9026797 02  0  50 0532923680A

 9026797 05  0  50 0532923683A

 9026797 06  0  50 0532923676A

MM6 07 (0-50) 08 (0-50) 12 (0-50) 11 (0-50) 9026798 07  0  50 0532923679A

 9026798 08  0  50 0532923685A

 9026798 11  0  50 0532923607A

 9026798 12  0  50 0532923610A

MM7 10 (0-50) 09 (0-50) 13 (0-50) 14 (0-50) 9026799 09  0  50 0532923605A

 9026799 10  0  50 0532923606A

 9026799 13  0  50 0532923600A

 9026799 14  0  50 0532923602A

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2016055821/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m  (SIKB 3010 pb 3).

Opmerking 2)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL
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BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2016055821/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeirest)

Cf. pb 3020-1/2/3GC-MSW0262OCB (25)

Cf. pb 3020-1/2/3GC-MSW0262OCB som AP04/AS3X

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juli 2011.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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IBAN: NL71BNPA0227924525 
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T.a.v. Jan van der Stroom
Landweerstraat Zuid 109
5349 AK  OSS

Datum: 04-May-2016

NIPA milieutechniek BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 29-Apr-2016

Achterstraat 3a Asch

15244
2016050532/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van

de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van
monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Achterstraat 3a Asch

1

1/2

15244

Analysecertificaat

04-May-2016/13:36

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

29-Apr-2016

Monstermatrix Water; Water (AS3000)

2016050532/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S 250µg/LBarium (Ba)

S <0.20µg/LCadmium (Cd)

S <2.0µg/LKobalt (Co)

S <2.0µg/LKoper (Cu)

S <0.050µg/LKwik (Hg)

S <2.0µg/LMolybdeen (Mo)

S 3.2µg/LNikkel (Ni)

S <2.0µg/LLood (Pb)

S 35µg/LZink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/LBenzeen

S <0.20µg/LTolueen

S <0.20µg/LEthylbenzeen

S <0.10µg/Lo-Xyleen

S <0.20µg/Lm,p-Xyleen

S
1)

0.21µg/LXylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/LBTEX (som)

S <0.020µg/LNaftaleen

S <0.20µg/LStyreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/LDichloormethaan

S <0.20µg/LTrichloormethaan

S <0.10µg/LTetrachloormethaan

S <0.20µg/LTrichlooretheen

S <0.10µg/LTetrachlooretheen

S <0.20µg/L1,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/Lcis 1,2-Dichlooretheen

1 Pb06 9010404

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

29-Apr-2016

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting



Achterstraat 3a Asch

1

2/2

15244

Analysecertificaat

04-May-2016/13:36

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

29-Apr-2016

Monstermatrix Water; Water (AS3000)

2016050532/1Certificaatnummer/Versie

S <0.10µg/Ltrans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/LCKW (som)

S <0.20µg/LTribroommethaan

S <0.10µg/LVinylchloride

S <0.10µg/L1,1-Dichlooretheen

S
1)

0.14µg/L1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L1,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/LDichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<10µg/LMinerale olie (C10-C12)

<10µg/LMinerale olie (C12-C16)

<10µg/LMinerale olie (C16-C21)

<15µg/LMinerale olie (C21-C30)

<10µg/LMinerale olie (C30-C35)

<10µg/LMinerale olie (C35-C40)

S <50µg/LMinerale olie totaal (C10-C40)

1 Pb06 9010404

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

29-Apr-2016

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting VA
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Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

Pb06 9010404 0680194343

 9010404 0680194313

 9010404 0800494484

 9010404 0680194343

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Barium (Ba)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cadmium (Cd)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cobalt (Co)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Koper (Cu)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kwik (Hg)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Nikkel (Ni)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Lood (Pb)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Zink (Zn)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254VOCl (11)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Tribroommethaan (Bromoform)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichlooretheen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,2-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,3-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-2 en gw. NEN EN ISO 15680HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS300

Cf. pb 3110-5LVI-GC-FIDW0215Minerale Olie (GC) (C10 - C40)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juli 2011.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A
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15244

Achterstraat 3a Asch

22-04-2016

2016048154

25-04-2016

02-05-2016

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG AW T I

% (m/m) 78,8

% (m/m) ds 3,7 3,700

% (m/m) ds 95,1

% (m/m) ds 16,1 16,10

mg/kg ds 130 182,4 20 190 555 920

mg/kg ds 0,37 0,4920 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds 8,5 11,75 - 3 15 103 190

mg/kg ds 18 24,11 - 5 40 115 190

mg/kg ds <0,050 0,0404 - 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,050 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds 23 30,84 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds 23 28,01 - 10 50 290 530

mg/kg ds 69 93,02 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0

mg/kg ds <5,0

mg/kg ds <5,0

mg/kg ds 15

mg/kg ds 12

mg/kg ds <6,0

mg/kg ds 37 100 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0018

mg/kg ds <0,0010 0,0018

mg/kg ds <0,0010 0,0018

mg/kg ds <0,0010 0,0018

mg/kg ds <0,0010 0,0018

mg/kg ds <0,0010 0,0018

mg/kg ds <0,0010 0,0018

mg/kg ds 0,0049 0,0132 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds 0,35 0,3500 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

1 9001789

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde Gestandaardiseerd gehalte

groter dan Achtergrondwaarde Vereiste Rapportagegrens

groter dan Tussenwaarde Achtergrondwaarde

groter dan Interventiewaarde Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

I

**

***

GSSD

RG

AW

T

Legenda

MM1 01 (0-50) 02 (0-50) 03 (0-50) 04 (0-50) 05 (0-50) 06 (0-50) 07 (0-50) 08 (0-50)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Datum monstername



15244

Achterstraat 3a Asch

22-04-2016

2016048154

25-04-2016

02-05-2016

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG AW T I

% (m/m) 79,3

% (m/m) ds 4,6 4,600

% (m/m) ds 94,4

% (m/m) ds 14,2 14,20

mg/kg ds 110 168,8 20 190 555 920

mg/kg ds 0,35 0,4610 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds 8,8 13,25 - 3 15 103 190

mg/kg ds 18 24,66 - 5 40 115 190

mg/kg ds 0,051 0,0601 - 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,050 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds 25 36,16 * 4 35 67,5 100

mg/kg ds 24 29,65 - 10 50 290 530

mg/kg ds 69 97,09 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0

mg/kg ds <5,0

mg/kg ds <5,0

mg/kg ds 15

mg/kg ds 10

mg/kg ds <6,0

mg/kg ds 36 78,26 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0015

mg/kg ds <0,0010 0,0015

mg/kg ds <0,0010 0,0015

mg/kg ds <0,0010 0,0015

mg/kg ds <0,0010 0,0015

mg/kg ds <0,0010 0,0015

mg/kg ds <0,0010 0,0015

mg/kg ds 0,0049 0,0106 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds 0,44 0,4400

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds 0,41 0,4100

mg/kg ds 0,12 0,1200

mg/kg ds 0,19 0,1900

mg/kg ds 0,078 0,0780

mg/kg ds 0,11 0,1100

mg/kg ds 0,068 0,0680

mg/kg ds 0,077 0,0770

mg/kg ds 1,6 1,563 * 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

2 9001790

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde Gestandaardiseerd gehalte

groter dan Achtergrondwaarde Vereiste Rapportagegrens

groter dan Tussenwaarde Achtergrondwaarde

groter dan Interventiewaarde Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

I

**

***

GSSD

RG

AW

T

Legenda

MM2 09 (0-50) 10 (0-50) 11 (0-50) 12 (0-50) 13 (0-50) 14 (0-50) 15 (0-50) 16 (0-50)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Datum monstername



15244

Achterstraat 3a Asch

22-04-2016

2016048154

25-04-2016

02-05-2016

Eenheid 3 GSSD Oordeel RG AW T I

% (m/m) 72,9

% (m/m) ds 3 3

% (m/m) ds 94,9

% (m/m) ds 29,6 29,60

mg/kg ds 140 121,9 20 190 555 920

mg/kg ds 0,21 0,2460 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds 11 9,623 - 3 15 103 190

mg/kg ds 17 17,71 - 5 40 115 190

mg/kg ds 0,061 0,0602 - 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,050 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds 34 30,05 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds 16 16,46 - 10 50 290 530

mg/kg ds 63 61,55 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0

mg/kg ds <5,0

mg/kg ds <5,0

mg/kg ds <11

mg/kg ds 5,8

mg/kg ds <6,0

mg/kg ds <35 81,67 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0023

mg/kg ds <0,0010 0,0023

mg/kg ds <0,0010 0,0023

mg/kg ds <0,0010 0,0023

mg/kg ds <0,0010 0,0023

mg/kg ds <0,0010 0,0023

mg/kg ds <0,0010 0,0023

mg/kg ds 0,0049 0,0163 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds 0,35 0,3500 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

3 9001791

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde Vereiste Rapportagegrens

groter dan Tussenwaarde Achtergrondwaarde

groter dan Interventiewaarde Tussenwaarde

Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

***

GSSD

RG

AW

T

I

MM3 04 (50-100) 04 (100-150) 04 (150-200) 06 (50-100) 06 (100-150) 06 (150-200)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Datum monstername



15244

Achterstraat 3a Asch

22-04-2016

2016048154

25-04-2016

02-05-2016

Eenheid 4 GSSD Oordeel RG AW T I

% (m/m) 72,5

% (m/m) ds 2,7 2,700

% (m/m) ds 95,6

% (m/m) ds 23,5 23,5

mg/kg ds 160 168,1 20 190 555 920

mg/kg ds 0,22 0,2780 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds 12 12,59 - 3 15 103 190

mg/kg ds 16 18,75 - 5 40 115 190

mg/kg ds <0,050 0,0371 - 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,050 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds 35 36,57 * 4 35 67,5 100

mg/kg ds 17 18,96 - 10 50 290 530

mg/kg ds 65 73,06 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0

mg/kg ds <5,0

mg/kg ds <5,0

mg/kg ds <11

mg/kg ds 7,5

mg/kg ds <6,0

mg/kg ds <35 90,74 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0025

mg/kg ds <0,0010 0,0025

mg/kg ds <0,0010 0,0025

mg/kg ds <0,0010 0,0025

mg/kg ds <0,0010 0,0025

mg/kg ds <0,0010 0,0025

mg/kg ds <0,0010 0,0025

mg/kg ds 0,0049 0,0181 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds 0,35 0,3500 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

4 9001792

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde Vereiste Rapportagegrens

groter dan Tussenwaarde Achtergrondwaarde

groter dan Interventiewaarde Tussenwaarde

Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

***

GSSD

RG

AW

T

I

MM4 12 (50-100) 12 (100-150) 12 (150-200) 14 (50-100) 14 (100-150) 14 (150-200)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Datum monstername



15244

Achterstraat 3a Asch

22-04-2016

2016055821

17-05-2016

20-05-2016

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG AW T I

% (m/m) 79,6

% (m/m) ds 4,1 4,100

% (m/m) ds 95,5

mg/kg ds <0,0010 0,0017 - 0,001 0,001 8,5 17

mg/kg ds <0,0010 0,0017 - 0,001 0,002 0,801 1,6

mg/kg ds <0,0010 0,0017 - 0,001 0,003 0,602 1,2

mg/kg ds <0,0010 0,0017

mg/kg ds <0,0010 0,0017 - 0,003 0,0085 1 2

mg/kg ds <0,0010 0,0017 - 0,001 0,0007 2 4

mg/kg ds <0,0010 0,0017

mg/kg ds <0,0010 0,0017

mg/kg ds <0,0010 0,0017 - 0,001 0,003

mg/kg ds <0,0010 0,0017 0,001 0,32

mg/kg ds <0,0010 0,0017

mg/kg ds <0,0010 0,0017

mg/kg ds <0,0010 0,0017

mg/kg ds <0,0010 0,0017

mg/kg ds <0,0010 0,0017 - 0,001 0,0009 2 4

mg/kg ds <0,0010 0,0007

mg/kg ds <0,0020 0,0034

mg/kg ds <0,0010 0,0017

mg/kg ds <0,0010 0,0017

mg/kg ds <0,0010 0,0017

mg/kg ds <0,0010 0,0017

mg/kg ds <0,0010 0,0017

mg/kg ds 0,0021 0,0051

mg/kg ds <0,0010 0,0017

mg/kg ds <0,0010 0,0017

mg/kg ds 0,0021

mg/kg ds 0,0021 0,0051 - 0,003 0,015 2,01 4

mg/kg ds 0,0014 0,0034 - 0,002 0,002 2 4

mg/kg ds 0,0014 0,0034 - 0,002 0,02 17 34

mg/kg ds 0,0028 0,0068 - 0,002 0,1 1,2 2,3

mg/kg ds 0,0014 0,0034 - 0,006 0,2 0,95 1,7

mg/kg ds 0,0056

mg/kg ds 0,0014 0,0034 - 0,002 0,002 2 4

mg/kg ds 0,016 0,0392 - 0,0056 0,4

mg/kg ds 0,018

Nr. Analytico-nr Monster

1 9026797

Voldoet aan Achtergrondwaarde

Gestandaardiseerd gehalte

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde Vereiste Rapportagegrens

groter dan Achtergrondwaarde Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

T

I

*

**

***

GSSD

RG

AW

OCB (som) WB (factor 0,7)

Legenda

MM5 02 (0-50) 05 (0-50) 06 (0-50) 01 (0-50)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

DDD (som) (factor 0,7)

DDE (som) (factor 0,7)

DDT (som) (factor 0,7)

DDX (som) (factor 0,7)

Chloordaan (som) (factor 0,7)

OCB (som) LB (factor 0,7)

p,p'-DDE

o,p'-DDD

p,p'-DDD

HCH (som) (factor 0,7)

Drins (som) (factor 0,7)

Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)

Endosulfansulfaat

alfa-Chloordaan

gamma-Chloordaan

o,p'-DDT

p,p'-DDT

o,p'-DDE

Dieldrin

Endrin

Isodrin

Telodrin

alfa-Endosulfan

beta-Endosulfan

Hexachloorbenzeen

Heptachloor

Heptachloorepoxide(cis- of A)

Heptachloorepoxide(trans- of B)

Hexachloorbutadieen

Aldrin

Gloeirest

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB

alfa-HCH

beta-HCH

gamma-HCH

delta-HCH

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Datum monstername



15244

Achterstraat 3a Asch

22-04-2016

2016055821

17-05-2016

20-05-2016

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG AW T I

% (m/m) 79,3

% (m/m) ds 4,3 4,300

% (m/m) ds 95,3

mg/kg ds <0,0010 0,0016 - 0,001 0,001 8,5 17

mg/kg ds <0,0010 0,0016 - 0,001 0,002 0,801 1,6

mg/kg ds <0,0010 0,0016 - 0,001 0,003 0,602 1,2

mg/kg ds <0,0010 0,0016

mg/kg ds <0,0010 0,0016 - 0,003 0,0085 1 2

mg/kg ds <0,0010 0,0016 - 0,001 0,0007 2 4

mg/kg ds <0,0010 0,0016

mg/kg ds <0,0010 0,0016

mg/kg ds <0,0010 0,0016 - 0,001 0,003

mg/kg ds <0,0010 0,0016 0,001 0,32

mg/kg ds <0,0010 0,0016

mg/kg ds <0,0010 0,0016

mg/kg ds <0,0010 0,0016

mg/kg ds <0,0010 0,0016

mg/kg ds <0,0010 0,0016 - 0,001 0,0009 2 4

mg/kg ds <0,0010 0,0007

mg/kg ds <0,0020 0,0032

mg/kg ds <0,0010 0,0016

mg/kg ds <0,0010 0,0016

mg/kg ds <0,0010 0,0016

mg/kg ds <0,0010 0,0016

mg/kg ds <0,0010 0,0016

mg/kg ds 0,0014 0,0032

mg/kg ds <0,0010 0,0016

mg/kg ds <0,0010 0,0016

mg/kg ds 0,0021

mg/kg ds 0,0021 0,0048 - 0,003 0,015 2,01 4

mg/kg ds 0,0014 0,0032 - 0,002 0,002 2 4

mg/kg ds 0,0014 0,0032 - 0,002 0,02 17 34

mg/kg ds 0,0021 0,0048 - 0,002 0,1 1,2 2,3

mg/kg ds 0,0014 0,0032 - 0,006 0,2 0,95 1,7

mg/kg ds 0,0049

mg/kg ds 0,0014 0,0032 - 0,002 0,002 2 4

mg/kg ds 0,015 0,0358 - 0,0056 0,4

mg/kg ds 0,017

Nr. Analytico-nr Monster

2 9026798

Voldoet aan Achtergrondwaarde

Gestandaardiseerd gehalte

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde Vereiste Rapportagegrens

groter dan Achtergrondwaarde Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

T

I

*

**

***

GSSD

RG

AW

OCB (som) WB (factor 0,7)

Legenda

MM6 07 (0-50) 08 (0-50) 12 (0-50) 11 (0-50)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

DDD (som) (factor 0,7)

DDE (som) (factor 0,7)

DDT (som) (factor 0,7)

DDX (som) (factor 0,7)

Chloordaan (som) (factor 0,7)

OCB (som) LB (factor 0,7)

p,p'-DDE

o,p'-DDD

p,p'-DDD

HCH (som) (factor 0,7)

Drins (som) (factor 0,7)

Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)

Endosulfansulfaat

alfa-Chloordaan

gamma-Chloordaan

o,p'-DDT

p,p'-DDT

o,p'-DDE

Dieldrin

Endrin

Isodrin

Telodrin

alfa-Endosulfan

beta-Endosulfan

Hexachloorbenzeen

Heptachloor

Heptachloorepoxide(cis- of A)

Heptachloorepoxide(trans- of B)

Hexachloorbutadieen

Aldrin

Gloeirest

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB

alfa-HCH

beta-HCH

gamma-HCH

delta-HCH

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Datum monstername



15244

Achterstraat 3a Asch

22-04-2016

2016055821

17-05-2016

20-05-2016

Eenheid 3 GSSD Oordeel RG AW T I

% (m/m) 80,9

% (m/m) ds 4,3 4,300

% (m/m) ds 95,3

mg/kg ds <0,0010 0,0016 - 0,001 0,001 8,5 17

mg/kg ds <0,0010 0,0016 - 0,001 0,002 0,801 1,6

mg/kg ds <0,0010 0,0016 - 0,001 0,003 0,602 1,2

mg/kg ds <0,0010 0,0016

mg/kg ds <0,0010 0,0016 - 0,003 0,0085 1 2

mg/kg ds <0,0010 0,0016 - 0,001 0,0007 2 4

mg/kg ds <0,0010 0,0016

mg/kg ds <0,0010 0,0016

mg/kg ds <0,0010 0,0016 - 0,001 0,003

mg/kg ds <0,0010 0,0016 0,001 0,32

mg/kg ds <0,0010 0,0016

mg/kg ds <0,0010 0,0016

mg/kg ds <0,0010 0,0016

mg/kg ds <0,0010 0,0016

mg/kg ds <0,0010 0,0016 - 0,001 0,0009 2 4

mg/kg ds <0,0010 0,0007

mg/kg ds <0,0020 0,0032

mg/kg ds <0,0010 0,0016

mg/kg ds <0,0010 0,0016

mg/kg ds <0,0010 0,0016

mg/kg ds <0,0010 0,0016

mg/kg ds <0,0010 0,0016

mg/kg ds 0,0022 0,0051

mg/kg ds <0,0010 0,0016

mg/kg ds <0,0010 0,0016

mg/kg ds 0,0021

mg/kg ds 0,0021 0,0048 - 0,003 0,015 2,01 4

mg/kg ds 0,0014 0,0032 - 0,002 0,002 2 4

mg/kg ds 0,0014 0,0032 - 0,002 0,02 17 34

mg/kg ds 0,0029 0,0067 - 0,002 0,1 1,2 2,3

mg/kg ds 0,0014 0,0032 - 0,006 0,2 0,95 1,7

mg/kg ds 0,0057

mg/kg ds 0,0014 0,0032 - 0,002 0,002 2 4

mg/kg ds 0,016 0,0376 - 0,0056 0,4

mg/kg ds 0,018

Nr. Analytico-nr Monster

3 9026799

Voldoet aan Achtergrondwaarde

Gestandaardiseerd gehalte

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde Vereiste Rapportagegrens

groter dan Achtergrondwaarde Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

T

I

*

**

***

GSSD

RG

AW

OCB (som) WB (factor 0,7)

Legenda

MM7 10 (0-50) 09 (0-50) 13 (0-50) 14 (0-50)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

DDD (som) (factor 0,7)

DDE (som) (factor 0,7)

DDT (som) (factor 0,7)

DDX (som) (factor 0,7)

Chloordaan (som) (factor 0,7)

OCB (som) LB (factor 0,7)

p,p'-DDE

o,p'-DDD

p,p'-DDD

HCH (som) (factor 0,7)

Drins (som) (factor 0,7)

Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)

Endosulfansulfaat

alfa-Chloordaan

gamma-Chloordaan

o,p'-DDT

p,p'-DDT

o,p'-DDE

Dieldrin

Endrin

Isodrin

Telodrin

alfa-Endosulfan

beta-Endosulfan

Hexachloorbenzeen

Heptachloor

Heptachloorepoxide(cis- of A)

Heptachloorepoxide(trans- of B)

Hexachloorbutadieen

Aldrin

Gloeirest

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB

alfa-HCH

beta-HCH

gamma-HCH

delta-HCH

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Datum monstername



15244

Achterstraat 3a Asch

29-04-2016

2016050532

29-04-2016

04-05-2016

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L 250 250 * 20 50 338 625

µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 0,4 3,2 6

µg/L <2,0 1,400 - 2 20 60 100

µg/L <2,0 1,400 - 2 15 45 75

µg/L <0,050 0,0350 - 0,05 0,05 0,175 0,3

µg/L <2,0 1,400 - 2 5 153 300

µg/L 3,2 3,200 - 3 15 45 75

µg/L <2,0 1,400 - 2 15 45 75

µg/L 35 35 - 10 65 433 800

µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 0,2 15,1 30

µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 7 504 1000

µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 4 77 150

µg/L <0,10 0,0700

µg/L <0,20 0,1400

µg/L 0,21 0,2100 - 0,2 0,2 35,1 70

µg/L <0,90 0,6300

µg/L <0,020 0,0140 - 0,02 0,01 35 70

µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 6 153 300

µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 0,01 500 1000

µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 6 203 400

µg/L <0,10 0,0700 - 0,1 0,01 5 10

µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 24 262 500

µg/L <0,10 0,0700 - 0,1 0,01 20 40

µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 7 454 900

µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 7 204 400

µg/L <0,10 0,0700 - 0,1 0,01 150 300

µg/L <0,10 0,0700 - 0,1 0,01 65 130

µg/L <0,10 0,0700

µg/L <0,10 0,0700

µg/L <1,6 1,120

µg/L <0,20 0,1400 630

µg/L <0,10 0,0700 - 0,2 0,01 2,5 5

µg/L <0,10 0,0700 - 0,1 0,01 5 10

µg/L 0,14 0,1400 - 0,2 0,01 10 20

µg/L <0,20 0,1400

µg/L <0,20 0,1400

µg/L <0,20 0,1400

µg/L 0,42 0,4200 - 0,6 0,8 40,4 80

µg/L <10

µg/L <10

µg/L <10

µg/L <15

µg/L <10

µg/L <10

µg/L <50 35 - 50 50 325 600

Nr. Analytico-nr Monster

1 9010404

Overschrijding Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde Gestandaardiseerd gehalte

groter dan Streefwaarde Vereiste Rapportagegrens

groter dan Tussenwaarde Streefwaarde

groter dan Interventiewaarde Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

***

GSSD

RG

S

T

I

Pb06

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Legenda

1,2-Dichloorpropaan

1,3-Dichloorpropaan

Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

CKW (som)

Tribroommethaan

Vinylchloride

1,1-Dichlooretheen

1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

1,1-Dichloorpropaan

1,1-Dichloorethaan

1,2-Dichloorethaan

1,1,1-Trichloorethaan

1,1,2-Trichloorethaan

cis 1,2-Dichlooretheen

trans 1,2-Dichlooretheen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Dichloormethaan

Trichloormethaan

Tetrachloormethaan

Trichlooretheen

Tetrachlooretheen

o-Xyleen

m,p-Xyleen

Xylenen (som) factor 0,7

BTEX (som)

Naftaleen

Styreen

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Metalen

Barium (Ba)

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater

Projectnummer

Projectnaam

Datum monstername
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Verkennend bodemonderzoek Achterstraat 3a te Asch, sectie N, nummer 151 JvdS/6374/3
  

1 INLEIDING 
 
Van Kessel Architectuur en Projectmanagement B.V. te Geldermalsen heeft, in verband met de 
aanvraag van een bouwvergunning, aan NIPA milieutechniek b.v. te Oss opdracht gegeven voor 
het uitvoeren van een verkennend bodemonderzoek conform de NEN 5740 op het perceel 
Achterstraat 3a te Asch, kadastraal bekend onder gemeente Buren, sectie N, nummer 151.  
 
De contactpersoon van de opdrachtgever isde heer A. van Kessel. De werkzaamheden bij NIPA 
milieutechniek b.v. zijn gecoördineerd door mevrouw M.N.G. van den Dungen. 
 

2 DOELSTELLING VAN HET ONDERZOEK 
 
Het onderzoek heeft tot doel te onderzoeken of op de locatie bodemverontreiniging aanwezig is. 
 

3 LOCATIEGEGEVENS 
 
De onderzoekslocatie betreft het perceel Achterstraat 3a te Asch (gemeente Buren) en staat 
kadastraal bekend onder gemeente Buren, sectie N, nummer 151. Het perceel heeft een 
oppervlakte van circa 9.960 m². De RD-coördinaten van de locatie zijn: X-coördinaat: 150.330; Y-
coördinaat: 437.581.  
 
Op de locatie worden bouwmaterialen en compost opgeslagen. Ter plaatse van de opslag van 
bouwmaterialen is een halfverhardingslaag aanwezig van puin en gebroken asfalt.  
 
Op de onderzoekslocatie is het fruitteeltbedrijf Bloedbessen gevestigd. Het perceel is deels 
bebouwd met een bedrijfsruimte, een kantoor en een woonhuis. Het onbebouwde deel van de 
onderzoekslocatie is deels in gebruik als oprit en is verhard met klinkers, en deels in gebruik als 
boomgaard. Het voornemen bestaat de bestaande bedrijfshal uit te breiden met een oppervlakte 
van circa 565 m². Tevens wordt een fietsenhok gebouwd (oppervlakte circa 35 m²) en wordt het 
kantoor uitgebreid met een oppervlakte circa 10 m². De onderzoekslocaties zijn in overleg met de 
opdrachtgever, als één locatie onderzocht. 
 
De onderzoekslocatie is gelegen in het buitengebied van Asch en wordt in alle richtingen 
omgeven door agrarische percelen. 
 
In november 1997 is door NIPA milieutechniek b.v. te Rosmalen in verband met de aanvraag van 
een bouwvergunning een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd (kenmerk: 97.2130). Bij de 
uitvoering van het verkennend bodemonderzoek zijn zowel in de vaste bodem als in het 
grondwater geen noemenswaardige verontreinigingen met de onderzochte parameters 
aangetoond. 
 
Voorzover bekend zijn op of nabij de onderzoekslocatie geen ondergrondse tanks aanwezig of 
aanwezig geweest en hebben zich geen calamiteiten voorgedaan die een mogelijke 
bodemverontreiniging hebben veroorzaakt. 
 
De situering van de onderzoekslocatie in de regio is weergegeven in bijlage 1. Het locatie-
overzicht is opgenomen als bijlage 2. 
 

4 BODEMOPBOUW EN GEOHYDROLOGIE 

4.1 Algemeen 
Voor de bodemgegevens en de geohydrologische informatie is gebruik gemaakt van de 
grondwaterkaart van Nederland (40 west) en de Provinciale Overzichten Win- en 
Productiemiddelen (VEWIN). Uit deze rapporten zijn de volgende regionale gegevens 
samengevat. 
 
 
 



 
 

Verkennend bodemonderzoek Achterstraat 3a te Asch, sectie N, nummer 151 JvdS/6374/4
  

4.2 Regionale bodemopbouw 
De onderzoekslocatie ligt in de gemeente Buren. De gemeente Buren is voor wat betreft de 
aanwezige rivieren of kanalen ten zuiden begrenst door rivier De Linge en iets verder ten zuiden 
door rivier De Waal. Ten noorden is de gemeente Buren begrenst door de Neder-Rijn en de Lek. 
Het Amsterdam-Rijn Kanaal loopt midden door de gemeente Buren. De gemiddelde 
maaiveldhoogte is circa 4 meter +NAP. 
 
De gegevens over de bodemopbouw zijn samengevat in tabel 1. Opgemerkt wordt dat hieronder 
de globale bodemopbouw is beschreven die in de gemeente Buren aanwezig is. Aangezien de 
gemeente Buren momenteel een lengte heeft van circa 50 kilometer en een breedte heeft van 
circa 30 kilometer bestaat de mogelijkheid dat ter plaatse van de onderzoekslocatie de 
bodemopbouw enigszins afwijkt van de in tabel 1 beschreven situatie. 
 
Tabel 1: Schematische voorstelling van de regionale bodemopbouw 

Pakket Diepte (m -mv) Samenstelling Parameters 
(Holocene) deklaag 0 – 10 klei, veen en zanden, 

plaatselijk aanwezige 
stroomruggen van zanden 

uitgaan van door-
latingsweerstanden 
van honderden 
dagen, 
slecht doorlatend 

1e watervoerend pakket 
(Formaties van Kreftenheije, Urk en 
Sterksel)  

10-60? 
varieert sterk in 
dikte 

matig fijn zand tot uiterst 
grof (grindhoudende) 
zanden 

Kd = 3.500 m²/d 

1e scheidende laag 
(Formatie van Kedichem) 

40 –80? kleien en slibhoudende 
afzettingen 

uitgaan van door-
latingsweerstanden 
van duizenden 
dagen, 
zeer slecht 
doorlatend 

2e  watervoerend pakket (Formatie 
van Harderwijk, Tegelen en 
Maassluis) 

55-100? (bovenste 
deel) 
 
100-?  
(onderste deel) 

uiterste fijn tot matig 
grove (grindhoudende) 
zanden 
uiterste fijn tot matig 
grove (grindhoudende) 
zanden met enkele 
kleilagen 

KD = 1.600 m²/d 
 
 
slecht doorlatend 

scheidende laag tussen bovenste en 
onderste deel van het 2e 
watervoerend pakket (Formatie van 
Tegelen) 

80-130? voornamelijk kleien 
(Tegelenklei) 

slecht doorlatend 

4.3 Regionale grondwaterstroming 
De grondwaterstromingsparameters zijn afgeleid uit de Grondwaterkaart van Nederland (39 
west) en zijn weergegeven in tabel 2. Er zijn te weinig gegevens beschikbaar om een reëel beeld 
te vormen van de grondwaterstand en grondwaterstroming ter plaatse. Dit is mede het gevolg 
van de rivieren en kanalen in of in de aanwezigheid van de gemeente Buren. De rivier de Neder-
Rijn, de Linge en de Waal en het Amsterdam-Rijnkanaal hebben een drainerende invloed op het 
freatisch grondwaterniveau. De grondwaterstand van het freatisch grondwaterniveau is 
gemiddeld 1,0 à 2,0 meter –mv en de stromingsrichting zal globaal in westelijk richting zijn. 
Opgemerkt wordt dat de stromingsrichting plaatselijk kan worden beïnvloed door factoren als de 
waterstanden in de diverse rivieren, het drainagepatroon en de ligging van sloten, en de 
aanwezigheid van zandlichamen voor kabels, leidingen of funderingen. Bovenstaande gegevens 
zijn samengevat in onderstaande tabel 2. 
 
Tabel 2: Grondwaterstromingsparameters 

Geohydrologische 
eenheid 

Stromingsrichting k (m/d) I (m-km) v (m/j) Grondwaterstand 

deklaag west   ? 3,5 à 4,5 meter +NAP 
(1,0 à 2,0 meter –mv) 

1e watervoerend-
pakket 

west + 0,02 ? ?  

k = doorlatendheid         i = verhang         v = horizontale stroomsnelheid 
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4.4 Grondwateronttrekking 
In de gemeente Buren vinden grondwateronttrekkingen plaats waarvan enkele van tijdelijke aard 
zijn. Voor wat betreft de hoeveelheid onttrokken grondwater wordt gesteld dat deze geen 
noemenswaardige invloed hebben op de grondwaterstromingsrichting in het freatisch vlak. 
 
In de gemeente Buren wordt echter ook grondwater onttrokken door het Waterleidingbedrijf 
Gelderland. Het pompstation Zoelen/Kerk Avezaath te Zoelen onttrekt jaarlijks circa 4,5 miljoen 
m³ grondwater. Aangezien deze grondwateronttrekkingen voornamelijk op grotere dieptes 
plaatsvinden heeft dit eveneens geen noemenswaardige invloed op de grondwaterstromings-
richting in het freatisch vlak.  
 

5 HYPOTHESE 
 
Op basis van de beschikbare gegevens is de hypothese gesteld dat de onderzoekslocatie niet 
verdacht is met betrekking tot de aanwezigheid van bodemverontreiniging.  
 

6 OPZET VAN HET ONDERZOEK 

6.1 Algemeen 
Verdeeld over de onderzoekslocatie zijn twaalf boringen verricht tot circa 0,5 à 1,0 meter –mv 
(B1 t/m B12). Twee van deze boringen zijn doorgezet tot circa 2,0 meter –mv voor de 
bemonstering van de ondergrond (B5 en B12). Eén van deze boringen is doorgezet tot circa 1,5 
meter onder het oppervlakkig grondwaterniveau. In het boorgat van deze boring is een peilbuis 
geplaatst voor de bemonstering van het grondwater (Pb5).  
 
Twee bovengrondmengmonsters en één ondergrondmengmonster zijn geanalyseerd op de 
parameters van het NEN-grondpakket. Voor het berekenen van de streef- en interventiewaarden 
zijn van de grondmengmonsters tevens de gehaltes aan lutum en organisch stof bepaald. Het 
grondwatermonster is geanalyseerd op de parameters van het NEN-grondwaterpakket. 

6.2 Veldwerkzaamheden 
De veldwerkzaamheden, te weten het uitvoeren van de boringen, het plaatsen van de peilbuis, 
het bemonsteren van de grond en van het grondwater en de zintuiglijke beoordeling van de 
grond- en grondwatermonsters, zijn uitgevoerd volgens de methoden zoals aangegeven in de 
relevante NPR- en NEN-normen zoals beschreven in de beoordelingsrichtlijn “Veldwerk bij 
bodemonderzoek” [2]. De situering van de boringen is opgenomen in bijlage 2. Alle boringen zijn 
op 28 augustus 2003 met handkracht uitgevoerd. Het grondwater is, na grondig afpompen, op 3 
september 2003 bemonsterd. De pH en de geleidbaarheid (Ec) van het grondwater zijn in het 
veld bepaald. 

6.3 Laboratoriumwerkzaamheden 
De chemische analyses van de grond- en grondwatermonsters zijn uitgevoerd door het door de 
stichting STERLAB erkende laboratorium Envirolab b.v. te Oosterhout. Voor de toegepaste 
analyse-methoden wordt verwezen naar bijlage 3. De monsterrestanten en de niet-
geanalyseerde grondmonsters zijn opgeslagen in een donkere ruimte, bij een temperatuur van 
+4 °C. 
 

7 WIJZE VAN BEOORDELING EN INTERPRETATIE 
 
De verontreinigingssituatie van de bodem kan worden beoordeeld door toetsing van de gemeten 
gehaltes in grond- en grondwater aan interventie- en streefwaarden [3 & 4]. De streefwaarden 
geven het niveau aan waarbij sprake is van een duurzame bodemkwaliteit. In het bodembescher-
mingsbeleid geven zij het te bereiken en te behouden kwaliteitsniveau voor de bodem aan.  
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De interventiewaarden geven aan wanneer de functionele eigenschappen die de bodem heeft 
voor mens, dier en plant ernstig zijn of dreigen te worden verminderd. Om van een “geval van 
ernstige bodemverontreiniging” te spreken dient voor ten minste één stof de gemiddelde 
concentratie van minimaal 25 m³ grond of 100 m³ grondwater hoger te zijn dan de interventie-
waarde. 
 
In bijzondere situaties, zoals bij volkstuinen en bij kruipruimten, kan reeds bij een geringere 
omvang en bij gehaltes beneden de interventiewaarden sprake zijn van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging. Op grond van de daadwerkelijk optredende blootstelling aan de 
verontreiniging dient bekeken te worden of onaanvaardbare risico’s voor mensen en/of 
ecosystemen optreden. 
 
Uit de NEN 5740 [1] kan het volgende worden afgeleid. Uitvoering van vervolgonderzoek is in de 
meeste gevallen alleen noodzakelijk wanneer de concentratie van een stof de halve som van de 
streefwaarde en de interventiewaarde overschrijdt. Deze waarde wordt ook in de Leidraad 
Bodembescherming gehanteerd als de concentratiegrens waarboven een nader onderzoek moet 
worden uitgevoerd. Bij overschrijding van de interventiewaarde wordt vaak een nader onderzoek 
uitgevoerd om de ernst van de verontreiniging en de saneringsurgentie te bepalen. 

 
In onderhavig rapport wordt de volgende terminologie gebruikt om de mate van verontreiniging 
aan te geven: 
 
 niet verontreinigd/verhoogd (-): 

de concentratie aan verontreiniging is lager dan of gelijk aan de streefwaarde; 
 licht verontreinigd/verhoogd (+): 

de concentratie aan verontreiniging is hoger dan de streefwaarde maar lager dan of gelijk 
aan de halve som van de streef- en interventiewaarde; 

 matig verontreinigd/verhoogd (++): 
de concentratie aan verontreiniging is hoger dan de halve som van de streef- en 
interventiewaarde maar lager dan of gelijk aan de interventiewaarde; 

 sterk verontreinigd/verhoogd (+++): 
de concentratie aan verontreinigingen is hoger dan de interventiewaarde. 

 
De somparameters zoals EOX en de fenolindex vervullen een zogenaamde triggerfunctie en 
kunnen worden gebruikt om een indicatie te krijgen of interventiewaarden voor individuele stoffen 
mogelijk overschreden worden. Indien dit het geval kan zijn, dienen met specifieke analyse-
methoden de gehaltes aan de individuele verbindingen te worden vastgesteld. Hierbij wordt 
opgemerkt dat deze parameters niet getoetst worden aan streef- en interventiewaarden. 
 
De streef- en interventiewaarden voor de vaste bodem zijn gerelateerd aan het lutum- en/of 
organisch stofgehalte van de bodem. Bij de berekening van de streef- en interventiewaarden van 
de vaste bodem is uitgegaan van gemeten lutum- en organisch stofgehaltes. De streef- en inter-
ventiewaarden zijn opgenomen in bijlage 6. Hierbij wordt opgemerkt dat niet voor ieder 
geanalyseerd grondmonster de gehaltes aan lutum en organisch stof zijn bepaald. Bij de toetsing 
is derhalve gebruik gemaakt van de meest vergelijkbare gehaltes aan lutum en organisch stof ten 
opzichte van de bodemopbouw en de zintuiglijke waarnemingen ter plaatse. 
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8 RESULTATEN 

8.1 Zintuiglijke waarnemingen 
Voor de boorprofielbeschrijvingen wordt verwezen naar bijlage 4. Ter plaatse van de boringen B1 
en B2 is een klinkerverharding aanwezig met een dikte van circa 8 centimeter. Ter plaatse van 
de boringen B3 en B4 is een puinverharding aanwezig met een dikte van circa 0,6 meter. Onder 
de klinkerverharding bevindt zich een zandlaag met een dikte van circa 0,4 à 0,5 meter. Ter 
plaatse van boring B2 bevindt zich onder de zandlaag van 0,4 tot 0,5 meter –mv een stabilisatie-
laag. Onder deze laag en onder de puinverharding bevindt zich de oorspronkelijke toplaag die is 
opgebouwd uit klei. Ter plaatse van de overige boringen is de bodem vanaf maaiveld tot circa 1,5 
meter –mv opgebouwd uit klei. Onder deze kleilaag bevindt zich minimaal tot het diepste punt 
van de boringen, circa 2,5 meter –mv, matig grof zand. Tijdens de uitvoering van het veldwerk 
zijn zintuiglijk geen bijzonderheden waargenomen die op een mogelijke bodemverontreiniging 
duiden. De grondwaterstand bevond zich tijdens de uitvoering van het veldwerk op een diepte 
van circa 1,2 meter –mv. De zuurgraad (pH) van het grondwater heeft een waarde van 7,39. De 
geleidbaarheid (Ec) heeft een waarde van 770 µS/cm. De pH en de Ec hebben derhalve, voor 
deze regio, normale waarden. 

8.2 Analyseresultaten en bodemkwaliteit 
De analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters zijn opgenomen in bijlage 5; de 
analyse- en toetsingsresultaten zijn samengevat in de tabel 3. 
 
Tabel 3: Toetsingsresultaten grond en grondwater 

Grond Grondwater 

monster MM1 MM2 MM3 Pb5 
boring 1,2 3 t/m 12 2,5,12 5 
meter –mv 0,08-0,5 0,0-0,5 0,5-1,0 1,5-2,5 
bijmenging - - - - 
metalen         
arseen -  -  -  -  
cadmium -  -  -  -  
chroom -  -  -  -  
koper -  -  -  -  
lood -  -  -  -  
nikkel -  -  -  -  
zink -  -  -  -  
kwik -  -  -  -  
PAK + 1,2 -  + 1,4   
gechloreerde kwst.       -  
aromatische kwst.       -  
minerale olie -  -  + 33 -  
naftaleen       -  
somparameter         
EOX  < 0,2  < 0,2  < 0,2   

 
Verklaring van tekens:  niets vermeld betekent niet geanalyseerd 
 - < streefwaarde 
 + > streefwaarde en < halve som streef- en interventiewaarde 
 ++ > halve som streef- en interventiewaarde en < interventiewaarde   
 +++ > interventiewaarde 
 gehaltes in grond in mg/kg d.s.; gehaltes in het grondwater in µg/l 

8.3 Interpretatie 
In de zintuiglijk als schoon beoordeelde toplaag van de vaste bodem ter plaatse van de boringen 
B1 en B2 (MM1) is een licht verhoogd gehalte aan PAK gemeten. Het licht verhoogde gehalte 
aan PAK hangt waarschijnlijk samen met de depositie van verkeers- en industriële emissies. Het 
aangetoonde gehalte is echter dermate laag dat, ons inziens, geen aanleiding bestaat hiervoor 
een aanvullend of nader bodemonderzoek uit te voeren. 
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In de zintuiglijk als schoon beoordeelde ondergrond van de vaste bodem ter plaatse van de 
boringen B2, B5 en B12 (MM3) zijn licht verhoogde gehaltes aan minerale olie en PAK 
aangetoond. Het licht verhoogde gehalte aan minerale olie kan mogelijk samenhangen met de 
aanwezigheid van afbraakproducten van organisch materiaal, zoals humus- en fulvozuren. Het 
licht verhoogde gehalte aan PAK hangt mogelijk samen met uitspoeling van verontreinigingen 
vanuit de toplaag. De aangetoonde gehaltes aan minerale olie en PAK zijn echter dermate laag 
dat, ons inziens, geen aanleiding bestaat voor het uitvoeren van een aanvullend of nader 
bodemonderzoek.  
 
Zowel in de zintuiglijk als schoon beoordeelde toplaag ter plaatse van de boringen B3 t/m B12 
(MM2) als in het grondwater (Pb 5) zijn geen verhoogde gehaltes aan verontreinigingen met de 
onderzochte parameters aangetoond. 
 

9 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
 
Uit de resultaten van het verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op het perceel Achterstraat 3a 
te Asch, kadastraal bekend onder gemeente Buren, sectie N, nummer 151, blijkt dat zowel de 
vaste bodem als het grondwater niet (noemenswaardig) verontreinigd zijn met de onderzochte 
parameters. De uitvoering van nader of aanvullend onderzoek is, ons inziens, derhalve niet 
zinvol. Tegen de eventuele bebouwing van de onderzoekslocatie zijn, ons inziens, geen 
zwaarwegende milieuhygiënische bezwaren aan te voeren. 
 
Op basis van de resultaten kan de hypothese, zoals verwoord in hoofdstuk 5, in principe, worden 
aanvaard.  
 
Opgemerkt wordt dat wij slechts een adviserende taak hebben en dat het bevoegd gezag de 
noodzaak tot de uitvoering van nader of aanvullend onderzoek vaststelt. 
 
Alhoewel het onderzoek met de grootst mogelijke nauwkeurigheid en conform de daarvoor opge-
stelde normen en richtlijnen is uitgevoerd dient opgemerkt te worden dat een bodemonderzoek 
slechts bestaat uit een steekproef waarbij een relatief gering aantal boringen en analyses wordt 
uitgevoerd. Niet geheel uitgesloten kan worden dat op de locatie een verontreiniging aanwezig is 
die bij dit onderzoek niet is aangetroffen. 
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1 INLEIDING 
 
Van Kessel Architectuur en Projectmanagement B.V. te Geldermalsen heeft namens Bloed 
Bessen VOF, in verband met de aanvraag van een bouwvergunning, aan NIPA milieutechniek 
b.v. te Oss opdracht gegeven voor het uitvoeren van een verkennend bodemonderzoek conform 
de NEN 5740 op het perceel Achterstraat 3a te Asch.  
 
NIPA milieutechniek b.v. te Oss is een ISO 9001:2000 gecertificeerd onderzoeksbureau dat 
tevens gecertificeerd is voor bemonstering conform de BRL SIKB 2000 met bijbehorende VKB-
protocollen 2001, 2002, 2003 en 2018. 
 
NIPA milieutechniek b.v. is door het ministerie van VROM op grond van artikel 4 van het Besluit 
uitvoeringskwaliteit bodembeheer de erkenning verleend als bedoeld in artikel 2 van het Besluit 
uitvoeringskwaliteit bodembeheer voor de werkzaamheid “Veldwerk bij milieuhygiënisch 
bodemonderzoek”. Deze erkenning geldt voor de volgende protocollen:  

 
 2001 – Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen 

van grondmonsters en waterpassen 
 2002 – Het nemen van grondwatermonsters 
 2003 – Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek 
 2018 – Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem 

 
De contactpersoon van de opdrachtgever is de heer R. Noordijk. De werkzaamheden bij NIPA 
milieutechniek b.v. zijn gecoördineerd door de heer J.B.P. van der Stroom. 
 

2 LOCATIEGEGEVENS 
 
De onderzoekslocatie betreft het perceel Achterstraat 3a te Asch (gemeente Buren) en staat 
kadastraal bekend onder gemeente Buren, sectie B, nummers 543 en 521. Het perceel is 
gelegen in het buitengebied van Asch. Op het perceel is Fruitteeltbedrijf Bloed Bessen VOF 
gevestigd, welke gespecialiseerd is in het telen, koelen, sorteren en verpakken van rode bessen. 
Het perceel is deels bebouwd met een bedrijfsruimte, een kantoor en een woonhuis. De 
omliggende percelen worden gebruikt voor de teelt. Het voornemen bestaat om de bestaande 
bebouwing uit te breiden met een oppervlakte van circa 1.720 m². 
 
In november 1997 is door NIPA milieutechniek b.v. te Rosmalen in verband met de aanvraag van 
een bouwvergunning een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd (kenmerk: 97.2130). Bij de 
uitvoering van het verkennend bodemonderzoek zijn zowel in de vaste bodem als in het 
grondwater geen noemenswaardige verontreinigingen met de onderzochte parameters 
aangetoond. 
 
In 2003 is op de locatie door NIPA milieutechniek b.v. een tweede onderzoek uitgevoerd 
(kenmerk 03.6374, d.d. 12 september 2003). Het onderzoek was uitgevoerd in verband met een 
uitbreiding van de bebouwing. Uit de resultaten van het verkennend bodemonderzoek blijkt dat 
zowel de vaste bodem als het grondwater niet noemenswaardig verontreinigd zijn met de 
onderzochte parameters. 
 
Voorzover bekend zijn op of nabij de onderzoekslocatie geen tanks aanwezig of aanwezig 
geweest en hebben zich geen calamiteiten voorgedaan die een mogelijke bodemverontreiniging 
hebben veroorzaakt. 
 

3 DOELSTELLING VAN HET ONDERZOEK 
 
Het onderzoek heeft tot doel vast te stellen of op de locatie bodemverontreiniging aanwezig is. 
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4 BODEMOPBOUW EN GEOHYDROLOGIE 

4.1 Algemeen 
Voor de bodemgegevens en de geohydrologische informatie is gebruik gemaakt van de grond-
waterkaart van Nederland (40 west) en de Provinciale Overzichten Win- en Productiemiddelen 
(VEWIN). Uit deze rapporten zijn de volgende regionale gegevens samengevat. 

4.2 Regionale bodemopbouw 
De onderzoekslocatie ligt in de gemeente Buren. De gemeente Buren is voor wat betreft de 
aanwezige rivieren of kanalen ten zuiden begrenst door rivier De Linge en iets verder ten zuiden 
door rivier De Waal. Ten noorden is de gemeente Buren begrenst door de Neder-Rijn en de Lek. 
Het Amsterdam-Rijn Kanaal loopt midden door de gemeente Buren. De gemiddelde 
maaiveldhoogte is circa 4 meter +NAP. 
 
De gegevens over de bodemopbouw zijn samengevat in tabel 1. Opgemerkt wordt dat hieronder 
de globale bodemopbouw is beschreven die in de gemeente Buren aanwezig is. Aangezien de 
gemeente Buren momenteel een lengte heeft van circa 50 kilometer en een breedte heeft van 
circa 30 kilometer bestaat de mogelijkheid dat ter plaatse van de onderzoekslokatie de 
bodemopbouw enigszins afwijkt van de in tabel 1 beschreven situatie. 
 
Tabel 3: Schematische voorstelling van de regionale bodemopbouw 

Pakket Diepte (m -mv) Samenstelling Parameters 
(Holocene) deklaag 0 – 10 klei, veen en zanden, 

plaatselijk aanwezige 
stroomruggen van zanden 

uitgaan van door-
latingsweerstanden 
van honderden 
dagen, 
slecht doorlatend 

1e watervoerend pakket 
(Formaties van Kreftenheije, Urk en 
Sterksel)  

10-60? 
varieert sterk in 
dikte 

matig fijn zand tot uiterst 
grof (grindhoudende) 
zanden 

Kd = 3.500 m²/d 

1e scheidende laag 
(Formatie van Kedichem) 

40 –80? kleien en slibhoudende 
afzettingen 

uitgaan van door-
latingsweerstanden 
van duizenden 
dagen, 
zeer slecht 
doorlatend 

2e  watervoerend pakket (Formatie 
van Harderwijk, Tegelen en 
Maassluis) 

55-100? (bovenste 
deel) 
 
100-?  
(onderste deel) 

uiterste fijn tot matig 
grove (grindhoudende) 
zanden 
uiterste fijn tot matig 
grove (grindhoudende) 
zanden met enkele 
kleilagen 

KD = 1.600 m²/d 
 
 
slecht doorlatend 

scheidende laag tussen bovenste en 
onderste deel van het 2e 
watervoerend pakket (Formatie van 
Tegelen) 

80-130? voornamelijk kleien 
(Tegelenklei) 

slecht doorlatend 

4.3 Regionale grondwaterstroming 
De grondwaterstromingsparameters zijn afgeleid uit de Grondwaterkaart van Nederland (39 
west) en zijn weergegeven in tabel 2. Er zijn te weinig gegevens beschikbaar om een reëel beeld 
te vormen van de grondwaterstand en grondwaterstroming ter plaatse. Dit is mede het gevolg 
van de rivieren en kanalen in of in de aanwezigheid van de gemeente Buren. De rivier de Neder-
Rijn, de Linge en de Waal en het Amsterdam-Rijnkanaal hebben een drainerende invloed op het 
freatisch grondwaterniveau. De grondwaterstand van het freatisch grondwaterniveau is 
gemiddeld 1,0 à 2,0 meter –mv en de stromingsrichting zal globaal in westelijk richting zijn. 
Opgemerkt wordt dat de stromingsrichting plaatselijk kan worden beïnvloed door factoren als de 
waterstanden in de diverse rivieren, het drainagepatroon en de ligging van sloten, en de 
aanwezigheid van zandlichamen voor kabels, leidingen of funderingen. Bovenstaande gegevens 
zijn samengevat in onderstaande tabel 2. 
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Tabel 2: Grondwaterstromingsparameters 
Geohydrologische 
eenheid 

Stromingsrichting k (m/d) I (m-km) v (m/j) Grondwaterstand 

deklaag west   ? 3,5 à 4,5 meter +NAP 
(1,0 à 2,0 meter –mv) 

1e watervoerend-
pakket 

west + 0,02 ? ?  

k = doorlatendheid         i = verhang         v = horizontale stroomsnelheid 
 

5 HYPOTHESE 
 
Op basis van de beschikbare gegevens is de hypothese gesteld dat de onderzoekslocatie 
beschouwd kan worden als een onverdachte locatie met betrekking tot de aanwezigheid van 
bodemverontreiniging (ONV). 
 

6 OPZET VAN HET ONDERZOEK 

6.1 Algemeen 
Verdeeld over de onderzoekslocatie met een oppervlakte van circa 1.720 m² zijn, conform de 
NEN 5740, elf boringen verricht tot circa 0,5 meter –mv (B01 t/m B11). Drie van deze boringen 
zijn doorgezet tot circa 2,0 meter –mv voor de bemonstering van de ondergrond (B01, B03 en 
B10). Ten behoeve van de grondwaterbemonstering is gebruik gemaakt van een bestaande 
peilbuis ter plaatse.  
 
Drie grond(meng)monsters zijn geanalyseerd op de parameters van het NEN-grondpakket. Voor 
het berekenen van de achtergrond- en interventiewaarden zijn van alle grond(meng)monsters 
tevens de gehaltes aan lutum en organisch stof bepaald. Het grondwatermonster is 
geanalyseerd op de parameters van het NEN-grondwaterpakket. 

6.2 Veldwerkzaamheden 
De veldwerkzaamheden, te weten het uitvoeren van de boringen, het bemonsteren van de grond 
en van het grondwater en de zintuiglijke beoordeling van de grond- en grondwatermonsters, zijn 
uitgevoerd volgens de methoden zoals aangegeven in de relevante NPR- en NEN-normen zoals 
beschreven in de beoordelingsrichtlijn “Veldwerk bij Milieuhygiënisch Bodemonderzoek” [2]. De 
situering van de boringen is opgenomen in bijlage 2. Alle boringen zijn op 2 september 2009 met 
handkracht uitgevoerd. Het grondwater is, na grondig afpompen, eveneens op 2 september 2009 
bemonsterd. De pH en de geleidbaarheid (Ec) van het grondwater zijn in het veld bepaald. 
 
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd onder certificaat VB-002/6. De boorwerkzaamheden en 
de grondwatermonstername zijn verzorgd door de heer T. Wassink. 

6.3 Laboratoriumwerkzaamheden 
De chemische analyses van de grond- en grondwatermonsters zijn uitgevoerd door een door de 
Raad voor Accreditatie erkend laboratorium. Voor de toegepaste analysemethoden wordt 
verwezen naar bijlage 4. De monsterrestanten en de niet-geanalyseerde grondmonsters zijn 
opgeslagen in een donkere ruimte, bij een temperatuur van +4 °C. 
 

7 WIJZE VAN BEOORDELING EN INTERPRETATIE 
 
De verontreinigingssituatie van de vaste bodem kan worden beoordeeld door toetsing van de 
gemeten gehaltes aan de achtergrond- en interventiewaarde [3 & 4]. De streefwaarden voor 
grond zijn per 1 oktober 2008 vervangen door de achtergrondwaarden (AW2000), deze zijn 
vastgesteld in het Regeling bodemkwaliteit [5]. De achtergrondwaarden zijn landelijk vastgesteld 
en worden in het Besluit bodemkwaliteit als volgt gedefinieerd:  
 
Achtergrondwaarden: bij regeling van Onze Ministers vastgestelde gehaltes aan chemische 
stoffen voor een goede bodemkwaliteit, waarvoor geldt dat er geen sprake is van belasting door 
lokale verontreinigingsbronnen. 
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In gemeenten die beschikken over een bodemkwaliteitskaart kan bij een overschrijding van de 
achtergrondwaarde getoetst worden aan de P90-waarde. Deze geeft een regionaal vastgestelde 
verhoogde achtergrondwaarde aan.  
 
Het grondwater wordt getoetst aan de streef- en interventiewaarden. De streefwaarden voor 
grondwater zijn vastgelegd in de circulaire Streef- en interventiewaarden bodemsanering [6], de 
interventiewaarden zijn vastgelegd in de circulaire bodemsanering 2006 [3]. De streefwaarden 
geven het niveau aan waarbij sprake is van een duurzame bodemkwaliteit. In het 
bodembeschermingsbeleid geven zij het te bereiken en te behouden kwaliteitsniveau voor de 
bodem aan.  
 
De interventiewaarden geven aan wanneer de functionele eigenschappen die de vaste bodem en 
het grondwater hebben voor mens, dier en plant ernstig zijn of dreigen te worden verminderd. 
Om van een “geval van ernstige bodemverontreiniging” te spreken dient voor ten minste één stof 
de gemiddelde concentratie van minimaal 25 m³ grond of 100 m³ grondwater hoger te zijn dan de 
interventiewaarde. 
 
In bijzondere situaties, zoals bij volkstuinen en bij kruipruimten, kan reeds bij een geringere 
omvang en bij gehaltes beneden de interventiewaarden sprake zijn van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging. Op grond van de daadwerkelijk optredende blootstelling aan de 
verontreiniging dient bekeken te worden of onaanvaardbare risico’s voor mensen en/of 
ecosystemen optreden. 
 
Uit de NEN 5740 [1] kan het volgende worden afgeleid. Uitvoering van vervolgonderzoek is in de 
meeste gevallen alleen noodzakelijk wanneer de concentratie van een stof de tussenwaarde 
overschrijdt. Deze waarde wordt ook in de circulaire Bodemsanering gehanteerd als de 
concentratiegrens waarboven een nader onderzoek moet worden uitgevoerd. De tussenwaarde 
betreft de halve som van de achtergrond- cq streefwaarde en de interventiewaarde. Bij 
overschrijding van de interventiewaarde wordt vaak een nader onderzoek uitgevoerd om de ernst 
van de verontreiniging en de spoedeisendheid van de sanering te bepalen. 

 
In onderhavig rapport wordt de volgende terminologie gebruikt om de mate van verontreiniging 
aan te geven: 
 
 niet verontreinigd/verhoogd (-): 

de concentratie aan verontreiniging is lager dan of gelijk aan de achtergrondwaarde/ 
streefwaarde; 

 licht verontreinigd/verhoogd (+): 
de concentratie aan verontreiniging is hoger dan de achtergrondwaarde/ streefwaarde maar 
lager dan of gelijk aan de tussenwaarde; 

 matig verontreinigd/verhoogd (++): 
de concentratie aan verontreiniging is hoger dan de tussenwaarde maar lager dan of gelijk 
aan de interventiewaarde; 

 sterk verontreinigd/verhoogd (+++): 
de concentratie aan verontreinigingen is hoger dan de interventiewaarde. 

 
De achtergrond- en interventiewaarden voor de vaste bodem zijn gerelateerd aan het lutum- 
en/of organisch stofgehalte van de bodem. Bij de berekening van de achtergrond- en 
interventiewaarden van de vaste bodem is uitgegaan van gemeten lutum- en organisch 
stofgehaltes. De achtergrond- en interventiewaarden zijn opgenomen in bijlage 5. Hierbij wordt 
opgemerkt dat niet voor ieder geanalyseerd grondmonster de gehaltes aan lutum en organisch 
stof hoeven te worden bepaald. Bij de toetsing is in dat geval gebruik gemaakt van de meest 
vergelijkbare gehaltes aan lutum en organisch stof ten opzichte van de bodemopbouw en de 
zintuiglijke waarnemingen ter plaatse. 
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8 RESULTATEN 

8.1 Zintuiglijke waarnemingen 
Voor de boorprofielbeschrijvingen wordt verwezen naar bijlage 3. Ter plaatse van de boringen 
B01 en B02 is een klinkerverharding aanwezig. Onder de klinkerverharding en ter plaatse van 
boring B04 vanaf maaiveld is een stabilisatielaag van puin aanwezig. Hieronder en ter plaatse 
van de overige boringen vanaf maaiveld is de bodem tot een diepte variërend van circa 1,0 á 1,2 
meter –mv, opgebouwd uit (siltige/humeuze/zandige) klei. Hieronder is de bodem minimaal tot 
het diepste punt van de boringen, circa 2,0 meter –mv, opgebouwd uit (siltig/grindig) matig fijn tot 
matig grof zand. Boring B02 is op een diepte van circa 0,3 meter –mv gestaakt vanwege de 
ondoordringbaarheid van de stabilisatielaag. Ter plaatse van de boringen B01 en B03 is op een 
diepte van circa 0,5 á 0,75 tot 1,0 meter –mv puin in de bodem waargenomen. Tijdens de 
uitvoering van het veldwerk zijn verder zintuiglijk geen bijzonderheden waargenomen die op een 
mogelijke bodem-verontreiniging duiden. Hierbij is ook gelet op de aanwezigheid van 
asbestverdachte materialen.  
 
De grondwaterstand bevond zich tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden op een diepte 
van circa 1,2 á 1,6 meter –mv. De zuurgraad (pH) van het grondwater heeft een waarde van 
6,62. De geleidbaarheid (Ec) heeft een waarde van 1.130 µS/cm.  

8.2 Analyseresultaten en bodemkwaliteit 
De analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters zijn opgenomen in bijlage 4; de 
analyse- en toetsingsresultaten zijn samengevat in de tabel 3. 
 
Tabel 1: Toetsingsresultaten grond en grondwater 

Grond Grondwater 
monster MM1 MM2 MM3 BEST 
boring 01 03 t/m 11 01 en 10  
meter –mv 0,75-1,0 0,0-0,9 0,5-1,5  
bijmenging puin - -  
metalen         
barium + 160 -  + 150 ++ 420 
cadmium -  -  -  -  
kobalt -  -  -  -  
koper -  -  -  -  
kwik -  -  -  -  
lood -  -  -  -  
molybdeen -  -  -  -  
nikkel + 29 + 33 + 31 -  
zink -  -  -  -  
PAK -  -  -    
gechloreerde kwst.         
C+T dichlooretheen       # 0,14 
overige individueel       -  
aromatische kwst.         
benzeen       -  
tolueen       -  
ethylbenzeen       -  
xylenen       # 0,21 
minerale olie -  -  -  -  
naftaleen       -  
polychloorbifenylen         
PCBs (7) # 0,0049 # 0,0049 # 0,0049   

 
Verklaring van tekens:  niets vermeld betekent niet geanalyseerd 
 - < achtergrond- cq streefwaarde 
 + > achtergrond- cq streefwaarde en < tussenwaarde 
 ++ > tussenwaarde en < interventiewaarde 
 +++ > interventiewaarde 
 # betreft de minimale rapportagegrens conform het SIKB protocol voor somparameters, 

van de som zijn geen van deze individuele parameters verhoogd aangetoond 
 gehaltes in grond in mg/kg d.s.; gehaltes in het grondwater in µg/l 
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8.3 Interpretatie 
In zowel de puinhoudende vaste bodem (MM1) als in de zintuiglijk als schoon beoordeelde 
ondergrond (MM3) zijn licht verhoogde gehaltes aan barium en nikkel aangetoond. In de 
zintuiglijk als schoon beoordeeld bovengrond (MM2) is eveneens een licht verhoogd gehalte aan 
nikkel aangetoond. Dergelijke gehaltes aan barium en nikkel kunnen van nature in de bodem 
voorkomen en duiden niet op een noemenswaardige verontreiniging. Een aanvullend of nader 
onderzoek is hiervoor, ons inziens, derhalve niet zinvol. 
 
In het grondwater ter plaatse van de bestaande peilbuis is een matig verhoogd gehalte aan 
barium aangetoond. Barium wordt regelmatig verhoogd in het grondwater aangetond. Omdat 
voor de aanwezigheid van het matig verhoogd gehalte aan barium in de in het grondwater geen 
antropogene bron/oorzaak gevonden is, hoeft het barium niet als een noemenswaardige 
verontreiniging beschouwd te worden. 
 

9 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
 
Uit de resultaten van het verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op het perceel Achterstraat 3a 
te Asch, kadastraal bekend onder gemeente Buren, sectie B, nummers 543 en 521, blijkt dat de 
vaste bodem niet noemenswaardig verontreinigd is met barium en nikkel. In het grondwater is 
een matig verhoogd gehalte aan barium aangetoond. Op basis van deze resultaten dient de 
hypothese zoals verwoord in hoofdstuk 5 te worden verworpen. In principe dient conform de Wet 
bodembescherming voor het matig verhoogde gehalte aan barium in het grondwater een 
aanvullend onderzoek uitgevoerd te worden. Dergelijke gehaltes kunnen echter van nature in het 
grondwater voorkomen en hoeven niet op een verontreiniging te duiden. Omdat voor de 
aanwezigheid van het matig verhoogd gehalte aan barium in het grondwater geen antropogene 
bron/oorzaak gevonden is, wordt het uitvoeren van een aanvullend of nader onderzoek hiervoor 
derhalve niet zinvol geacht. 
 
Opgemerkt wordt dat wij slechts een adviserende taak hebben en dat het bevoegd gezag de 
noodzaak tot de uitvoering van nader of aanvullend onderzoek vaststelt. 
 
Alhoewel het onderzoek met de grootst mogelijke nauwkeurigheid en conform de daarvoor opge-
stelde normen en richtlijnen is uitgevoerd dient opgemerkt te worden dat een bodemonderzoek 
slechts bestaat uit een steekproef waarbij een relatief gering aantal boringen en analyses wordt 
uitgevoerd. Niet geheel uitgesloten kan worden dat op de locatie een verontreiniging aanwezig is 
die bij dit onderzoek niet is aangetroffen. 
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Het voornemen van de Firma Bloedbessen is om een tunnelkas te verwijderen en op een andere 
plaats binnen het plangebied een kassencomplex te realiseren. Bij ruimtelijke planvorming is een 
toetsing aan de natuurwetgeving verplicht. Door middel van een verkennend flora- en 

faunaonderzoek is een beoordeling gemaakt van de effecten die het plan zal hebben op beschermde 
natuurwaarden. Hierdoor wordt duidelijk of het plan in overeenstemming is met de natuurwetgeving.  
 

 
Natuurbescherming in Nederland 
De bescherming van de natuur is in Nederland vastgelegd in respectievelijk de Natuurbeschermings-

wet (NB-wet) en de Flora- en faunawet (FF-wet). Deze wetten vormen een uitwerking van de Europe-
se Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. Daarnaast vindt beleidsmatige gebiedsbescherming plaats door 
middel van het Natuurnetwerk Nederland (NNN), de voormalige Ecologische Hoofdstructuur (EHS).  

 
Natuurbeschermingswet 
De Natuurbeschermingswet heeft betrekking op de Europees beschermde Natura 2000-gebieden en 

de Beschermde natuurmonumenten. De Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden worden in Neder-
land gecombineerd als Natura 2000-gebieden aangewezen. Als er naar aanleiding van projecten, 
plannen en activiteiten mogelijkerwijs significante effecten optreden, dienen deze vooraf in kaart ge-

bracht en beoordeeld te worden. Projecten, plannen en activiteiten die mogelijk een negatief effect 
hebben op de beschermde natuur in een Nature 2000-gebied (of Beschermd natuurmonument) zijn 
vergunningsplichtig. 

 
Provinciaal beleid 
De provinciale groenstructuur bestaande uit het Gelders Natuurnetwerk (voormalig EHS) en Groene 

Ontwikkelingszone zij ruimtelijk vastgelegd in de hernieuwde Omgevingsvisie Gelderland 2013. Het 
Gelders Natuurnetwerk is een robuust netwerk van natuurgebieden en tussenliggende verbindings-
zones. Dit netwerk bestaat uit bestaande natuurgebieden, nieuwe aan te leggen natuur en verbin-

dingszones tussen de gebieden. Ook de beheergebieden voor agrarische natuurbeheer behoren tot 
het Gelders Natuurnetwerk. De feitelijke beleidsmatige gebiedsbescherming vindt plaats middels de 
uitwerking van het provinciaal beleid in de gemeentelijke bestemmingsplannen. 

 
Flora- en Faunawet 
De Flora- en Faunawet heeft betrekking op alle in Nederland in het wild voorkomende zoogdieren, 
(trek)vogels, reptielen en amfibieën, een aantal vissen, libellen en vlinders, enkele bijzondere en min 
of meer zeldzame ongewervelde dierensoorten (uit de groepen kevers, mieren, schelp- en schaaldie-
ren) en een honderdtal vaatplanten. Voor alle soorten, dus ook voor de soorten die zijn vrijgesteld van 
de ontheffingsplicht, geldt de zogenaamde ‘algemene zorgplicht’ (art. 2 Flora- en faunawet). Deze 
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zorgplicht houdt in dat de initiatiefnemen passende maatregelen neemt om schade aan aanwezige 
soorten te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het niet veront-
rusten of verstoren in de kwetsbare perioden zoals de winterslaap, de voortplantingstijd en de periode 
van afhankelijkheid van de jongen. De zorgplicht geldt altijd en voor alle planten en dieren, of ze be-
schermd zijn of niet, en in het geval dat ze beschermd zijn ook als er een ontheffing of vrijstelling is 
verleend. 

Bij ruimtelijke ontwikkelingen moet naast de zorgplicht ook rekening gehouden worden met de juri-
disch zwaarder beschermde soorten uit ‘tabel 2’, de bijlage 1 soorten van het besluit vrijstelling be-
schermde dier- en plantensoorten, de soorten uit Bijlage IV van de Habitatrichtlijn (tezamen tabel 3) 
en met alle vogels. Op de ‘Aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten’ van het Ministerie van 
LNV (augustus 2009) wordt onderscheid gemaakt in verschillende categorieën vogelnesten. Van de 
meeste vogelsoorten zijn de nesten uitsluitend beschermd wanneer deze tijdens de broed- en nestpe-
riode in gebruik zijn. Het gaat om soorten die jaarlijks nieuwe nesten maken. Van een aantal soorten 
roofvogels en uilen, koloniebroeders en gebouw bewonende vogelsoorten (‘categorie 1-4 soorten’) 
zijn de nesten en de functionele leefomgeving jaarrond beschermend. Tenslotte is er een categorie 
nesten van vogelsoorten die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het jaar daarvoor 
hebben gebroed, maar die over voldoende flexibiliteit beschikken om, als die broedplaats verloren is 
gegaan, zich elders te vestigen (‘categorie 5-soorten’). 

Komen soorten van de hierboven genoemde beschermingsregimes voor, dan is de eerste vraag of de 
voorgenomen activiteit effecten heeft op de beschermde soorten. Treden er effecten op, dan dient er 
gekeken te worden of er passende maatregelen getroffen kunnen worden om de functionaliteit van de 
voortplantings- en/of vaste rust en verblijfplaats te garanderen. 

 
Werkwijze quickscan flora en fauna 

In de quickscan zijn de gevolgen van de ruimtelijke ingreep afgezet tegen de aanwezige 
natuurwaarden vanuit de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet en planologisch 
beschermde natuurwaarden. Deze werkwijze vloeit voort uit de ‘Wijziging beoordeling ontheffing 

Flora- en faunawet bij ruimtelijke ingrepen’ van het Ministerie van LNV van september 2009.  
 
Om een beeld te krijgen van de natuurwaarden is op 19 april 2016 door een ecoloog van BRO1 een 

verkennend veldbezoek gebracht aan het plangebied. Mogelijke verblijfplaatsen en sporen van dieren 
zijn onderzocht. Hierbij is onder andere gebruik gemaakt van de checklist aanwezigheid (inschatten 
mogelijke aanwezigheid vleermuizen in een Flora- en faunawet vooronderzoek) uit het 

Vleermuisprotocol versie 25 maart 2013. Naast een veldbezoek is er een bronnenonderzoek gedaan. 
Voor dit bronnenonderzoek is onder meer gebruik gemaakt van de quickscanhulp (quickscanhulp.nl). 
De quickscanhulp geeft een overzicht van gegevens (van de afgelopen vijf jaar) uit de Nationale 

Databank Flora en Fauna (NDFF), de meest omvangrijke landelijke informatiebron van 
verspreidingsgegevens. 
 

Aan de hand van het uitgevoerde onderzoek is vervolgens beoordeeld welke beschermde soorten 
daadwerkelijk voor (kunnen) komen binnen het plangebied en is er vervolgens een inschatting 
gemaakt van de effecten van de ruimtelijke ontwikkeling op beschermde natuurwaarden. 

                                                      
1 BRO is lid van het Netwerk Groene Bureaus (NGB). Het NGB is de brancheorganisatie voor groene adviesbureaus en 

heeft als doel kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging. Onze werkzaamheden voeren wij dan ook uit volgens de door 
het NGB vastgestelde gedragscode (versie juni 2008, aangevuld in februari 2010).  

 De medewerkers binnen de discipline ecologie voldoen aan de door het Ministerie van EL&I genoemde voorwaarden voor 
ter zake deskundigen op het gebied van ecologisch onderzoek. 
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Beschrijving van het plangebied 
De beschrijving van het plangebied omvat de ligging, de huidige situatie en de toekomstige situatie. 

 
Ligging van het plangebied 
Het plangebied aan de Achterstraat 3A ligt buiten de bebouwde kom van de kern Asch, onderdeel 

van de gemeente Buren. Het plangebied is opgedeeld in twee deelgebieden: deelgebied 1 en deel-
gebied 2. De Amersfoortcoördinaten van het midden van het plangebied zijn X= 150,216; Y= 
437,452. Het plangebied is rood omkaderd weergegeven op de luchtfoto (figuur 1) en weergegeven 

als een rode ster op de topografische kaart (figuur 2). 
 

Figuur 1: Luchtfoto plangebied, opgedeeld in deelgebied 1 en 2. 
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Figuur 2: Topografische kaart projectgebied 
 
Huidige situatie 
Het projectgebied bestaat uit twee deelgebieden: een tunnelkas met laagfruitboomgaarden van rode 
bes (deelgebied 1) en laagfruitboomgaarden van rode bes zonder tunnelkas (deelgebied 2). Beide 
deelgebieden zijn gesitueerd binnen het perceel van de firma Bloedbessen op twee verschillende 

plaatsen, zie figuur 1.  
 
Rondom zowel deelgebied 1 als deelgebied 2 zijn verharde en onverharde paden aangelegd. Aan de 

achterzijde van deelgebied 1 is er een begrenzing van een houtwal en een sloot aanwezig. Aan de 
linkerzijde grenst deelgebied 1 aan een verharde weg en aan de overige zijden grenst het deelgebied 
aan laagfruitboomgaarden zonder tunnelkas. Aan de westzijde van deelgebied 2 zijn er hopen grond 

met daarachter een bomenrij. Aan de oostzijde is er een tunnelkas gesitueerd. Aan zowel de zuid- als 
noordzijde loopt er een verharde weg. Aan de noordzijde is er een open schuur met opslag. 
 

Het perceel van  firma Bloedbessen is omringd door bomenrijen. Naast het hoofdpad binnen het 
perceel is er een bomenrij aanwezig. Er is geen oppervlaktewater aanwezig binnen het projectgebied. 
De directe omgeving van het projectgebied kenmerkt zich door landelijk agrarisch gebied. De 

volgende afbeeldingen (figuur 3 t/m 8) geven een impressie van het projectgebied en de directe 
omgeving. 
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 Figuur 3: Voor- en zijaanzicht van de te verwijderen tunnelkas Figuur 4: Binnenzijde van de te verwijderen tunnelkas 
 

 Figuur 5: Achteraanzicht van de te verwijderen tunnelkas en 
begrenzing van het perceel met een sloot en houtwal.  
 

Figuur 6: Aanzicht projectgebied van de te realiseren kassen-
complex. Momenteel is het in gebruik als boomgaard. Tegen-
over de boomgaard is er een open schuur die behouden blijft  
 

 Figuur 7: Linkerzijde projectgebied van de te realiseren 
kassencomplex. Het projectgebied grenst aan een bomenrij  

Figuur 8: Vooraanzicht projectgebied van de te realiseren 
kassencomplex.  
 

 
Toekomstige (geplande) situatie  
De gewenste ontwikkeling betreft het verwijderen van een tunnelkas (deelgebied 1) ter grootte van 
circa 6300 m2 en het realiseren van een kassencomplex (deelgebied 2) ter grootte van circa 6000 m2. 

Beide deelgebieden zijn gesitueerd binnen het perceel van firma Bloedbessen. Op dezelfde plaats 
waar momenteel een rode bessenboomgaard aanwezig is het voornemen om een glazen 
kassencomplex te realiseren. In de plaats van de tunnelkas wordt er een systeem aangebracht 

waarbij maar enkele weken per jaar hier een kap op wordt aangebracht.  
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Om de ontwikkeling van het kassencomplex te realiseren zal mogelijk de huidige laagfruitboomgaard 
verdwijnen. Het terrein zal bouwrijp worden gemaakt en er zal grondverzet worden gepleegd. 
 

 
Toetsing gebiedsbescherming 
 
Wettelijke gebiedsbescherming 
Het dichtstbijzijnde wettelijk beschermde natuurgebied, het Natura 2000-gebied Rijntakken 
(Uiterwaarden Neder-Rijn) ligt op ongeveer 4,1 kilometer afstand. Gezien de afstand tot het Natura 

2000-gebied en de aard van de ontwikkeling zijn significante effecten op voorhand uitgesloten. In de 
planvorming hoeft derhalve verder geen rekening gehouden te worden met de 
Natuurbeschermingswet. 

 
Planologische gebiedsbescherming 
Het projectgebied ligt buiten het Gelders Natuurnetwerk en de Groene Ontwikkelingszone zoals 

ruimtelijk vastgelegd in de Omgevingsvisie Gelderland 2013. Gezien de ligging buiten de begrensde 
planologische gebiedsbescherming zijn negatieve effecten op planologisch beschermde gebieden 
uitgesloten. In de planvorming hoeft om die reden verder geen rekening gehouden te worden met 

planologische beschermde gebieden.   
 
 

Toetsing Flora- en faunawet 
 
Vaatplanten  

In de directe omgeving van het projectgebied zijn waarnemingen bekend van klein glaskruid, rietor-
chis, steenbreekvaren en tongvaren. Tijdens het veldbezoek zijn er geen beschermde planten aange-
troffen. Gezien het tijdstip van het veldbezoek kunnen niet alle soorten planten worden herkend en/of 

worden aangetroffen. Binnen het projectgebied is er geen bebouwing aanwezig waar mogelijk klein 
glaskruid, steenbreekvaren en tongvaren kunnen voorkomen. Tevens word het voorkomen van rietor-
chis op voorhand uitgesloten vanwege het ontbreken van een geschikte standplaats. Negatieve effec-

ten voor beschermde soorten vaatplanten worden op voorhand uitgesloten. 
 
Grondgebonden zoogdieren 

Diverse algemeen beschermde grondgebonden zoogdieren van tabel 1 (veldmuis, etc.) kunnen mo-
gelijk wel van het projectgebied gebruik maken. Van deze algemeen beschermde zoogdieren zijn 
geen sporen gevonden. 

 
Er zijn geen waarnemingen bekend van zwaardere beschermde grondgebonden zoogdieren in de 
directe omgeving van de deelgebieden. Tevens zijn er binnen het projectgebied en in de directe om-

geving geen verblijfplaatsen en/of sporen aangetroffen. Gezien de geïsoleerde ligging van de deelge-
bieden binnen het perceel van de firma Bloedbessen en het ontbreken van geschikt habitat wordt het 
voorkomen van strenger beschermde grondgebonden zoogdieren op voorhand uitgesloten. Negatie-

ve effecten op zwaarder beschermde soorten grondgebonden zoogdieren worden op redelijkerwijze 
op voorhand uitgesloten. 
 

Effectenbeoordeling 
Voor de genoemde soorten van tabel 1 geldt een algemene vrijstelling van de Flora- en faunawet bij 
ruimtelijke ontwikkelingen. In het kader van de algemene zorgplicht is het echter wel noodzakelijk om 
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voldoende zorg te dragen voor de aanwezige individuen. Dit houdt in dat al het redelijkerwijs mogelij-
ke gedaan dient te worden om het doden van individuen te voorkomen. In het kader van de algemene 
zorgplicht zijn geen specifieke maatregelen nodig.  

 
Vleermuizen 

Uit het projectgebied en/of omgeving zijn waarnemingen bekend van gewone dwergvleermuis (tabel 

3). Tijdens het veldbezoek is gelet op de aanwezigheid van potentiële vaste verblijfplaatsen voor 
vleermuizen binnen het projectgebied. Binnen beide deelgebieden zijn er geen dikke bomen en/of 
bebouwing die geschikt kunnen zijn als vaste rust- of verblijfplaats voor vleermuizen. De aanwezig-

heid van vaste rust- of verblijfplaatsen voor vleermuizen is uitgesloten binnen het projectgebied. Ge-
zien het ontbreken van geschikt leef- en foerageergebied binnen beide deelgebieden wordt het voor-
komen van vleermuizen uitgesloten. Negatieve effecten op vleermuizen worden hiermee op voorhand 

uitgesloten. 
 
Vogels 

Tijdens het veldbezoek zijn in en nabij het projectgebied enkele vogelsoorten waargenomen waaron-
der merel, kauw, vink en houtduif. Binnen het projectgebied bieden de bomenrijen aan de rand van 
het perceel en binnen het perceel aan het hoofdpad en de houtwal aan de achterzijde van de tunnel-

kas geschikte nestlocaties voor broedvogels.  
 
Vogelsoorten met jaarrond beschermde nesten (waarvan ook het leefgebied/de functionele leefom-

geving beschermd is) zoals boomvalk, buizerd en ransuil zijn tijdens het veldbezoek binnen het pro-
jectgebied niet aangetroffen. Nestlocaties van vogelsoorten met jaarrond beschermde nesten zoals 
takkennesten waar roofvogels en ransuil in kunnen broeden zijn tijdens het veldbezoek niet aange-

troffen en worden tevens niet verwacht. Gezien het ontbreken van geschikt leef- en foerageergebied 
binnen beide deelgebieden wordt het voorkomen van vogelsoorten met jaarrond beschermde nesten 
op voorhand uitgesloten.  

 
Effectenbeoordeling 
De bomenrijen aan de rand van het perceel en binnen het perceel aan het hoofdpad en de houtwal 

aan de achterzijde van de tunnelkas blijven behouden. Door werkzaamheden in de directe omgeving 
van de bomenrijen en houtwal kan er verstoring van broedende vogels plaatsvinden. Door 
werkzaamheden hier buiten de broedperiode (als broedseizoen kan de periode tussen half maart en 

half juli globaal worden aangehouden) uit te voeren dan wel te starten, wordt de kans op negatieve 
effecten geminimaliseerd. Indien op een locatie geen bewoonde nesten, broedende of nestelende 
vogels aanwezig zijn, mogen ook tijdens het broedseizoen werkzaamheden worden uitgevoerd. Het is 

dan wel vereist dat voor aanvang van werkzaamheden het opgaande groen geïnspecteerd wordt op 
aanwezige bewoonde nesten, legsels of nestjongen en, indien deze aanwezig zijn, de 
werkzaamheden uit te stellen tot nadat de jongen zijn uitgevlogen. 

 
Vissen, amfibieën en reptielen 

Uit het projectgebied en/of omgeving (0-1 km) zijn waarnemingen bekend van kleine modderkruiper, 

heikikker (tabel 2), grote modderkruiper en bittervoorn (tabel 3). Gezien het ontbreken van oppervlak-
tewater binnen het projectgebied wordt het voorkomen van vissen en de aanwezigheid van voortplan-
tingsplaatsen van amfibieën uitgesloten.  

Gezien het ontbreken van geschikt landhabitat en de geïsoleerde ligging binnen verschillende agrari-
sche percelen wordt het voorkomen van streng beschermde amfibieën op voorhand uitgesloten. Bin-
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nen het projectgebied is hooguit een zwervend exemplaar van een algemene soort te verwachten 
zoals bruine kikker of gewone pad (tabel 1 soorten).  
 

Effectenbeoordeling 
Voor soorten van tabel 1 geldt een algemene vrijstelling van de Flora- en faunawet bij ruimtelijke ont-
wikkelingen. In het kader van de algemene zorgplicht is het echter wel noodzakelijk om voldoende 

zorg te dragen voor de aanwezige individuen. Dit houdt in dat al het redelijkerwijs mogelijke gedaan 
dient te worden om het doden van individuen te voorkomen. In het kader van de algemene zorgplicht 
zijn geen specifieke maatregelen nodig.  
 
Beschermde ongewervelde diersoorten 

Er zijn geen waarnemingen bekend van beschermde ongewervelde diersoorten. Het projectgebied 

biedt geen geschikt biotoop voor beschermde ongewervelde diersoorten vanwege het ontbreken van 
geschikte waardplanten. Negatieve effecten voor beschermde ongewervelde soorten zijn daarmee op 
voorhand uitgesloten. 

 
 
Conclusie en aanbevelingen  

 Diverse algemeen beschermde grondgebonden zoogdieren van tabel 1 (veldmuis etc.) kunnen 
van het projectgebied gebruik maken. Voor de genoemde soorten van tabel 1 geldt een algeme-
ne vrijstelling van de Flora- en faunawet bij ruimtelijke ontwikkelingen. Hiervoor geldt echter wel 

de algemene zorgplicht. 
 Binnen het projectgebied zijn enkele broedende vogels te verwachten de bomenrijen aan de rand 

van het perceel en binnen het perceel aan het hoofdpad en de houtwal aan de achterzijde van de 

tunnelkas. Tijdens het veldbezoek zijn er echter geen nesten aangetroffen. Door werkzaamheden 
in de directe omgeving van de bomen en houtwal kan wel verstoring van broedende vogels 
plaatsvinden. Door werkzaamheden buiten de broedperiode (als broedseizoen kan de periode 

tussen half maart en half juli globaal worden aangehouden) uit te voeren dan wel te starten, wordt 
de kans op negatieve effecten geminimaliseerd. Indien op een locatie geen bewoonde nesten, 
broedende of nestelende vogels aanwezig zijn, mogen ook tijdens het broedseizoen werkzaam-

heden worden uitgevoerd. Het is dan wel vereist dat voor aanvang van werkzaamheden het op-
gaande groen geïnspecteerd wordt op aanwezige bewoonde nesten, legsels of nestjongen en, 
indien deze aanwezig zijn, de werkzaamheden uit te stellen tot nadat de jongen zijn uitgevlogen. 

 Binnen het projectgebied kan een zwervend exemplaar van een algemene amfibiesoort (tabel 1) 
niet worden uitgesloten. Voor soorten van tabel 1 geldt een algemene vrijstelling van de Flora- en 
faunawet bij ruimtelijke ontwikkelingen. Wel geldt hiervoor de algemene zorgplicht. 

 Binnen het projectgebied zijn geen zwaarder beschermde soorten vaatplanten, grondgebonden 

zoogdieren, vleermuizen, vogelsoorten met jaarrond beschermde nesten, vissen, reptielen, amfi-
bieën en overige ongewervelden (zoals bijv. zeldzame dagvlinders en libellen) te verwachten. 
Negatieve effecten voor deze soortgroepen zijn op voorhand uitgesloten met inachtneming van 

de zorgplicht. 
 In het kader van de algemene zorgplicht is het noodzakelijk om voldoende zorg te dragen voor 

aanwezige individuen. Dit houdt in dat al het redelijkerwijs mogelijke gedaan dient te worden om 
het doden van individuen te voorkomen.  
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1. INLEIDING 

 
In opdracht van BRO heeft Aeres Milieu B.V. een beknopte waterparagraaf opgesteld voor de aanleg van 
tuinbouwkas voor Bloedbessen VOF aan de Achterstraat 3a te Asch. 
 
Algemeen 
Kadastrale registratie   : Gemeente Buren, sectie N, nr. 665 (ged.)  
Coördinaten (RD stelsel)  : X = 150.315 / Y = 437.430 
Oppervlakte uitbreidingsgebied  : circa 5.210 m2 
Peil maaiveld    : circa 2,9-3 meter + NAP 
Peil grondwater     : circa 1,8 meter + NAP 
Waterschap     : Rivierenland 
 
De onderzoekslocatie is gelegen in het buitengebied ten zuidoosten van het centrum van Asch. De locatie 
is in gebruik als rode bessenkwekerij. Op het plangebied zijn folietunnels aanwezig. Deze worden gesloopt 
voor een systeem met een tijdelijke overkapping (afbeelding 1, geel omlijnd). Tevens wil men een kas 
realiseren voor een gedeelte van de rode bessenteelt (afbeelding 1, rood omlijnd). Op onderstaande 
luchtfoto is de onderzoekslocatie weergegeven. 
 
Het plangebied is in gebruik voor de teelt van rode bessen. Rondom is een haag aanwezig. Noordelijk is de 
Achterstraat gelegen. Ten westen ligt de Groenstraat. Zuidelijk en oostelijk zijn agrarische percelen 
aanwezig. Zie bijlage 1 voor het topografisch overzicht en de kadastrale situatie. 
 

 

Afbeelding 1: Luchtfoto met globale begrenzing onderzoekslocatie in rood [Bron: Bing Maps] 
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Aanleiding 
De aanleiding voor het onderzoek en het opstellen van deze waterparagraaf is de voorgenomen 
herontwikkeling van het plangebied en de verplichting hierbij tenminste hydrologisch neutraal te 
ontwikkelen.  
 
Doel 
Het doel van deze rapportage is een beschrijving te geven van de manier waarop rekening wordt gehouden  
met de gevolgen van de voorgenomen herinrichting van het plangebied voor de waterhuishouding. In dit 
geval is het uitgangspunt specifiek dat er (grond)water neutraal wordt ontwikkeld. Dit betekent dat als 
gevolg van de ontwikkeling geen extra afvoer van hemelwater naar de omgeving mag plaatsvinden. 
 
Onderzoek 
Het onderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd volgens de algemeen gebruikelijke inzichten en 
methoden. De adviezen in dit rapport voldoen aan vigerende wet- en regelgeving van lokaal tot en met 
Europees niveau. Zie hiervoor ook bijlage 3. 
 
Aeres Milieu B.V. heeft geen binding met de opdrachtgever en/of de onderzoekslocatie anders dan als 
onafhankelijk onderzoeksbureau.  
 
Het waterbeleid in Nederland wordt van Europees niveau vertaald via rijks-, provinciaal en waterschaps-
beleid, naar gemeentelijk beleid om samen de waterproblematiek in Nederland aan te pakken. Dit resulteert 
in de verplichting een watertoets uit te laten voeren. De voorschriften zijn vastgelegd in onder andere de 
Europese Kaderrichtlijn Water en zijn verder geïmplementeerd in het Rijksbeleid om te komen tot een 
duurzaam waterbeheer. 
 
Sinds 1 november 2003 is het wettelijk verplicht, in het kader van het Besluit Ruimtelijke Ordening, een 
watertoets te verrichten. In de toelichting bij ruimtelijke besluiten en plannen, waarop bovengenoemd 
besluit van toepassing is, is het noodzakelijk een beschrijving te geven van de manier waarop rekening is 
gehouden met de gevolgen van het plan voor de waterhuishouding. 
 
Het kabinet heeft het Nationaal Waterplan 2016-2021 vastgesteld. Het NWP bevat de hoofdlijnen van het 
nationale waterbeleid en de daarbij behorende aspecten van het nationale ruimtelijke beleid voor de 
komende 6 jaar met een vooruitblik richting 2050. Onderdeel van het Nationaal Waterplan zijn: 

 de Deltabeslissingen (waterveiligheid, zoetwatervoorziening en ruimtelijke adaptatie),  
 de Beleidsnota Noordzee 
 de verankering van afspraken die betrekking hebben op water vanuit het Energieakkoord 
 de Natuurvisie 
 de Internationale Waterambitie 
 de geactualiseerde plannen en maatregelenprogramma’s om te voldoen aan de Europese eisen 

voor waterkwaliteit, overstromingsrisico's en het mariene milieu 
 
Het Waterplan Gelderland 2010-2015 is in 2014 overgegaan in de Gelderse Omgevingsvisie. In de 
Omgevingsvisie staat hoe de provincie wil zorgen voor voldoende schoon water én droge voeten. Evenals 
in de eerste planperiode is het omgevingsbeleid van de provincie het uitgangspunt. Dit betekent dat doelen 
en maatregelen voor de tweede planperiode (2016-2021) zijn afgestemd op de huidige functies als wonen, 
landbouw, en natuur. In zeer beperkte mate en onder strikte voorwaarden voorgeschreven door de KRW is 
actualisatie van de doelen mogelijk. Dit heeft geleid tot een enkele aanpassing van de doelen en in de 
begrenzingen van de oppervlaktewaterlichamen. De belangrijkste wijziging is het nader invullen van het 
KRW-maatregelenprogramma 2016-2021. 
 
Op 27 november heeft het bestuur van Waterschap Rivierenland het Waterbeheerprogramma 2016-2021 
vastgesteld, met als titel Koers houden, kansen benutten bepalend voor het waterbeleid. Met ingang van 27 
november 2015 is het Waterbeheerprogramma 2016-2021: Koers houden, kansen benutten bepalend voor 
het waterbeleid. Dit plan gaat over het waterbeheer in het hele rivierengebied en het omvat alle watertaken 
van het waterschap: waterkeringen, waterkwantiteit, waterkwaliteit, wegen en waterketen. 
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Daarnaast beschikt het Waterschap Rivierenland over een verordening: de Keur voor waterkeringen en 
wateren. Hierin staan de geboden en verboden die betrekking hebben op watergangen en waterkeringen. 
Voor het uitvoeren van werkzaamheden kan een vergunning nodig zijn. De werkzaamheden in of nabij de 
watergangen en waterkeringen worden getoetst aan de beleidsregels. 
 
In aansluiting op het landelijk beleid hanteert het Waterschap Rivierenland het beleid dat bij nieuwe 
plannen altijd onderzocht behoort te worden hoe omgegaan kan worden met het schone hemelwater. Voor 
Rivierenland wordt voornamelijk ingezet op “vasthouden – bergen – afvoeren” van water. De 'watertoets' is 
een instrument dat waterhuishoudkundige belangen op een evenwichtige wijze laat meewegen bij het 
opstellen van ruimtelijke plannen en besluiten.  
 
De waterbeheerders werken daarom integraal samen met gemeenten, die het beheer over de ruimtelijke 
ordening en van de openbare ruimte hebben. In 2008 heeft de gemeente Buren samen met het 
Waterschap Rivierenland het Waterplan Buren 2008-2017 opgesteld. Doel van het waterplan is het 
ontwikkelen en vastleggen van een overkoepelend waterbeleid voor een gezond en veerkrachtig 
watersysteem in Buren waarmee: 

- wateraspecten in bestaand beleid en plannen in samenhang worden gebracht;  
- geanticipeerd wordt op toekomstige ontwikkelingen zoals verwoord in nationale en Europese 

beleidsstandpunten (NBW en KRW);  
- voor water heldere richtlijnen beschikbaar komen die voor in het gemeentelijk RO-instrumentarium.  

 
Het waterbeleid is uitgewerkt in een uitvoeringprogramma met concrete afspraken over ambities, 
maatregelen, kosten(verdeling) en doorwerking in de ruimtelijke ordening. Het uitvoeringsprogramma speelt 
in op kansen, knelpunten en ontwikkelingen.  
  
Het waterplan dient als praktische leidraad bij de uitvoering van water- en ruimtelijke projecten. De 
planvorming vindt plaats in samenwerking met de belangrijkste 'waterpartner', het waterschap. Centraal in 
het waterbeleid is dat water een belangrijk sturend element is in de ruimtelijke ordening. De 
waterhuishouding legt daarmee een ruimteclaim vast.  
 
In aansluiting op het landelijk beleid hanteert het Waterschap Rivierenland het beleid dat bij nieuwe 
plannen altijd onderzocht behoort te worden hoe omgegaan kan worden met het schone hemelwater. 
Hierbij worden de afwegingsstappen “hergebruik – infiltratie – buffering – afvoer” (afgeleid van de trits 
“vasthouden – bergen – afvoeren” doorlopen.  
 
Het infiltreren van hemelwater in de gemeente Buren is doorgaans niet mogelijk. Bij elke nieuwe ruimtelijke 
ontwikkeling wordt hier rekening mee gehouden. Ook moet gezocht worden naar mogelijkheden om 
bestaande woon- en werkgebieden af te koppelen. Stedelijke ontwikkelingen dienen ‘waterneutraal’ plaats 
te vinden. Ingrepen mogen in principe geen veranderingen aan het watersysteem teweeg brengen.  
 
De waterhuishoudkundige situatie van het plangebied is onderzocht in het kader van de watertoets. In het 
waterhuishoudkundige onderzoek is uitgebreid aandacht besteed aan de huidige bodemkundige- en 
(geo)hydrologische situatie, de gehanteerde uitgangspunten en randvoorwaarden, en de 
(on)mogelijkheden om neerslag in de toekomstige situatie te bergen en te infiltreren.  
 
Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 wordt het waterhuishoudkundige stelsel beschreven. In hoofdstuk 3 zijn de afwegingen en 
een mogelijke uitwerking/invulling voor het plangebied beschreven. In hoofdstuk 4 tenslotte worden nog 
enige aandachtspunten opgesomd. 
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2. WATERHUISHOUDKUNDIG SYSTEEM  

2.1 Inleiding 
 

De aanleiding voor het opstellen van de waterparagraaf is het voorgenomen bouw van een kas op het 
plangebied. De ontwikkeling dient neutraal plaats te vinden. Hiervoor is het noodzakelijk om het 
waterhuishoudkundig systeem in beeld te hebben. 
 
Het plangebied ligt op ca. 2,9 - 3 meter +NAP. Het maaiveld is licht aflopend in zuidoostelijke richting. Op 
afbeelding 2 zijn duidelijk de huidige bebouwing en (tijdelijke) overkappingen zichtbaar. Ook de aanwezige 
bomen en de nabijgelegen watergangen zijn duidelijk zichtbaar. De omgeving van het plangebied is op 
vergelijkbare hoogte gelegen als de onderzoekslocatie 

 
Afbeelding 2: Hoogtekaart van het plangebied en omgeving, dynamisch en in meters NAP [Bron: AHN2 Nederland] 
 

2.2 Watersystemen  

 
De (water)systemen zoals die in het plangebied en omgeving voorkomen, worden onderverdeeld in 
grondwater, oppervlaktewater, afvalwater en hemelwater. 
 
Grondwater 
Volgens gegevens uit bodemdata en het “Data en Informatie van de Nederlandse Ondergrond (DINO-
loket)” is het grondwater op een diepte van circa 1,8 meter +NAP (1,1 m-mv.) te verwachten. De GHG is op 
40-80 cm-mv te verwachten (bodemdata Nederland). De geldende globalere grondwatertrap voor het 
plangebied is VI. Hierbij is de GLG op ca. >120 cm-mv gelegen.  
 
De bodem ter plaatse van het plangebied bestaat uit klei met zandlagen bestaat uit de Formatie van 
Echteld en heeft een dikte van circa 7 meter. Onder deze slecht doorlatende laag bevind zich het eerste 
watervoerend pakket bestaande uit de grofzandige formaties van Kreftenheije, Urk en Sterksel.  
 
De grondwaterstroming van het freatisch grondwater is in noordwestelijke richting. Op en nabij de 
onderzoekslocatie is momenteel zover bekend geen (grond)wateroverlast aanwezig. Infiltratievoorzieningen 
zijn op het plangebied en de omgeving niet realiseerbaar. De onderzoekslocatie bevindt zich zover bekend 
niet binnen een attentie of beschermingsgebied behorend tot een waterwingebied.  
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Het plangebied wordt gekenmerkt door een bepaalde grondwaterstand. De drooglegging van het gebied is 
hiervoor medebepalend. Drooglegging is de maat waarop het maaiveld, het straatniveau of het bouwpeil 
boven het oppervlaktewaterpeil ligt. Doorgaans geldt voor het maaiveld een drooglegging van 0,50 meter 
bij groen, voor het straatpeil een drooglegging van 0,7 meter en voor het bouwpeil een drooglegging van 1 
meter bovenkant vloerpeil. Voldoende drooglegging is nodig om grondwateroverlast te voorkomen.  
In gebieden waar grondwateroverlast bekend is of gebieden met hoge grondwaterstanden is nader 
onderzoek geadviseerd. Eventuele maatregelen zijn het ophogen van het maaiveld of kruipruimteloos 
bouwen.  
 
Ter plaatse van de onderzoekslocatie is geen grondwateroverlast te verwachten. Het plangebied is in 
gebruik als agrarisch bouwland. Voor de bouw van een kas is de ontwatering voldoende.  
 
De kwaliteit van het grondwater binnen het plangebied is ons niet bekend. De milieuhygiënische conditie 
van het grondwater vormt naar verwachting geen belemmering voor de voorgenomen bouw van een kas. 
Door de reglementering voor tuinbouwbedrijven is geen dreiging van een toekomstige grondwater-
verontreiniging te verwachten.  
 
Oppervlaktewater 
In en rondom het plangebied is oppervlaktewater aanwezig. Het dichtst bijgelegen oppervlaktewater is ten 
oosten van de te realiseren kas aanwezig. Deze A-watergang heeft tevens een beschermingszone (zie 
afbeelding 3). Verder zijn rondom het bedrijfsperceel nog enkele B-watergangen aanwezig. De A-
watergang wordt door het Waterschap onderhouden en de B-watergang door de aangrenzende eigenaren. 
Het oppervlaktewater nabij het plangebied heeft een vastgesteld winterpeil van 1,6 m +NAP en zomerpeil 
van 1,8 m +NAP. Dit bepaalt mede de drooglegging van het plangebied. De nabijgelegen A-watergang 
stroomt af naar het zuiden. 

 
Afbeelding 3: Leggerkaart plangebied en omgeving met wijzigingen in 2015 [Bron: Waterschap Rivierenland] 
 
Afvalwater 
De onderzoekslocatie is in gebruik voor de teelt van bessen. Door de bouw van een tuinbouwkas wordt 
geen afvalwater geproduceerd waardoor geen afvalwater op het rioolstelsel aangesloten dient te worden.  
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Hemelwater 
In de huidige situatie wordt neerslag deels opgevangen door de planten, infiltreert een gedeelte in de 
bodem en stroomt de overschot aan hemelwater verder af richting de nabijgelegen watergang.  
 
Door de bouw van een kas kan het hemelwater niet meer ter plekke de bodem intrekken. Voor 
glastuinbouw zijn hieromtrent specifieke regels van toepassing (zie ook 2.3 overige aspecten).  
 
Het hemelwater zal (gedeeltelijk) worden opgevangen en naar een hemelwaterbassin worden geleidt. Dit 
hemelwater wordt dan hergebruikt voor de begieting van de planten. Door aan de milieuhygiënische 
voorwaarden te voldoen, zal door de aanvoer van de afgekoppelde neerslag de kwaliteit van het 
grondwater of oppervlaktewater niet verslechteren. 
 
Afhankelijk van de uitbreiding dient mogelijk bijkomende compensatie aangelegd te worden. Deze afweging 
is toegelicht in hoofdstuk 3.  

2.3 Overige aspecten 

 
Verdroging 
Binnen het plangebied zijn geen karakteristieke grondwater afhankelijke ecologische systemen aanwezig,  
zodat geen beschermende maatregelen noodzakelijk zijn. 
 

Ecologie 
Het plangebied bevindt zich niet binnen de grenzen van een milieubeschermingsgebied. Het streven naar 
ecologisch gezond water is gericht op het voorkomen van emissies naar het grondwater. Dit betekent onder 
meer dat het materiaalgebruik dient te voldoen aan de eisen van het Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen 
(zie ook hoofdstuk 4).  
 
Bodem 
De bodem is en blijft agrarisch in gebruik. Naar verwachting vormt de milieuhygiënische conditie van de 
bodem binnen het plangebied geen belemmering voor de realisatie van een tuinbouwkas op de locatie.  
 
Randvoorwaarden + Glastuinbouw 
Bij de bouw van nieuwe glastuinbouwbedrijven of de reconstructie van bestaande glastuinbouwbedrijven is 
het gewenst duurzaam gesloten kassystemen te realiseren om de emissie van vervuilende stoffen naar de 
omgeving tot een minimum te beperken. Bij de oprichting van een glastuinbouwbedrijf of wijziging in de 
bedrijfssituatie of lozingssituatie geldt een meldingsplicht op grond van het Besluit Glastuinbouw. Indien 
enkel een nieuwe overdekte bedrijfsruimte wordt toegevoegd aan een glastuinbouwbedrijf kan een toetsing 
aan de Algemene Regels van het Besluit Glastuinbouw nodig zijn. Dit is afhankelijk van de activiteiten die 
in de ruimte plaatsvinden en de lozingssituatie die daarvan het gevolg is. Hiervoor kan men best contact 
opnemen met de afdeling Handhaving van het waterschap Rivierenland. 
 
Voor de glastuinbouw is goed gietwater essentieel. In het Activiteitenbesluit zijn regels opgenomen ten 
aanzien van giet- en hemelwater bij (volle) grondteelt. Onder meer dient een hemelwateropvangvoorziening 
van ten minste 500 m3/ha teeltoppervlak aanwezig en in gebruik te zijn, of dient water te worden gebruikt 
met een gelijkwaardig natriumgehalte als het hemelwater. Als wordt overgegaan op lozing van 
drainagewater op oppervlaktewater bij grondgebonden teelten, dan geldt een vergunningsplicht op grond 
van de Wvo. 
 
Daarnaast moet ook compensatie worden gerealiseerd bij de nieuwbouw/uitbreiding van kassen. Per 
hectare nieuw verhard oppervlak moet 580 m³/ha watercompensatie gerealiseerd worden. Hiervan moet 
minimaal 145 m³/ha (25%) bestaan uit open water. Dit kan door een watergang te graven of door een 
bestaande watergang te verbreden.  
 
Om het watersysteem niet extra te belasten dient de overige 435 m³/ha (75%) water vertraagd richting het 
oppervlaktewater weg te lopen. Dit kan via een retentiepijp waar maximaal 1,5 liter/per seconde door 
stroomt. De “onderste” 500 m³/ha dient te worden gebruikt als gietwater in de kas. Zie afbeelding 4 voor het 
principe bij berging in een waterbassin. Als het bassin 3500 m3/ha kan bergen (zonder overstort), vervalt de 
compensatieplicht. 
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Afbeelding 4: afbeelding waterhergebruik en buffering [bron: waterschap Rivierenland] 
 
De compensatie van bergingsverlies bij verhardingen gebeurt meestal (waar infiltratie niet mogelijk is) door 
het creëren van bergingsvoorzieningen. Dit kan bijvoorbeeld ook in de vorm van nieuw oppervlaktewater, 
dat wordt aangesloten op bestaande A- of B-watergangen of door het verruimen van het profiel van 
bestaande watergangen. Bij gebruik van bestaande watergangen gaat de voorkeur uit naar B-watergangen 
boven A-watergangen. Er zal niet worden gecompenseerd in C-watergangen, tenzij deze na compensatie 
kan worden opgewaardeerd tot een B-watergang. De te realiseren profielen dienen in overleg met het 
bevoegd gezag te worden afgesproken. 
 
Werkzaamheden in het oppervlaktewater zijn meldings- of vergunningsplichtig omdat deze invloed hebben 
op de water aan- en afvoer, de waterberging of het onderhoud. Hierover dient bij de uitvoering best contact 
opgenomen te worden met de afdeling Vergunningen van Waterschap Rivierenland. 
 
De maximaal toelaatbare peilstijging voor het oppervlaktewater nabij het plangebied bij bui T=10+10% 
bedraagt 0,30 meter boven het zomerpeil in het beheersgebied van Waterschap Rivierenland. Bij een bui 
T=100+10% mag geen inundatie optreden. Bij de berekening van de inhoud van een eventuele voorziening 
mag geen rekening worden gehouden met de infiltratie- en de afvoercapaciteit uit de voorziening.  
 
Tenslotte dient voorkomen te worden dat binnen het plangebied en in de omgeving wateroverlast ontstaat 
door de toename aan verhard oppervlak Een noodoverloopconstructie zorgt ervoor dat het water op 
gecontroleerde wijze wegstroomt als de voorziening door extreme omstandigheden vol is en gaat 
overlopen. Dit overtollige water moet naar een plek stromen waar het geen overlast kan veroorzaken.  
 

2.4 Conclusies 

 
Uit het bovenstaande blijkt dat realisatie van het project, voor de water gerelateerde aspecten, enkele 
aandachtspunten oplevert. In aansluiting op het landelijk beleid hanteert het waterschap het beleid dat bij 
nieuwe plannen altijd onderzocht dient te worden hoe omgegaan kan worden met het “schone” hemelwater. 
De ontwikkeling dient hydrologisch neutraal plaats te vinden.  
 
Voor glastuinbouw zijn specifieke regels van toepassing. Hergebruik dient toegepast te worden. In 
aansluiting op het landelijk beleid hanteert het waterschap het beleid dat bij nieuwe plannen altijd 
onderzocht dient te worden hoe omgegaan kan worden met het “schone” hemelwater. Voor de bouw van 
een kas is mogelijk compensatie noodzakelijk.  
 
Ter plaatse van de ontwikkeling is geen grondwateroverlast te verwachten (agrarisch gebied/gebruik). Door 
de ontwikkeling van een tuinbouwkas is geen productie van afvalwater te verwachten. Het hemelwater 
dient separaat verwerkt/hergebruikt te worden. Een nadere afweging voor het plangebied is opgenomen in 
hoofdstuk 3.   
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3. AFWEGING EN REALISATIE 
 
Men heeft het voornemen ter plaatse van het plangebied om ca. 6.300 m2 bestaande folietunnels te slopen 
en een tuinbouwkas van ca. 6.000 m2 te realiseren. Een concepttekening is weergegeven in afbeelding 5 
en bijlage 2.  
 

 
Afbeelding 5: knipsel planvoornemen plangebied [Bron: Opdrachtgever] 
 
De permanent overkapte folietunnels worden verwijdert. Tunnelkassen worden echter als onverhard 
oppervlak beschouwd. Voor de nieuwe tuinbouwkas dient een waterberging gerealiseerd te worden. De 
nieuwe kas wordt ca. 6.000 m2 groot. Voor de opvang van het hemelwater ten behoeve het hergebruik 
wordt een waterbassin/silo gerealiseerd nabij de te bouwen kas.  
 
Door de bouw van de tuinbouwkas neemt het verhard oppervlak met circa 6.000 m2 toe. Opgemerkt wordt 
dat enkele gegevens geschat zijn op basis van een planontwerp. Bij wijzigingen aan het definitief 
stedenbouwkundig ontwerp dient de rapportage of noodzakelijke voorziening hierop aangepast en 
herberekend te worden.  
 
Het is noodzakelijk de afvoer van afgekoppeld hemelwater naar een eventuele voorziening goed te 
dimensioneren. Indien onvoldoende aandacht wordt gegeven aan het ontwerp en dimensionering kan 
wateroverlast ontstaan. In geen geval mag de afvalwaterriolering op een infiltratie en/of 
bergingsvoorziening worden aangesloten. 
 
Afkoppeling van de neerslag is goed mogelijk. Aan de (milieuhygiënische) randvoorwaarden kan worden 
voldaan (zie ook hoofdstuk 4). Bij glastuinbouw dient zoveel mogelijk met een gesloten watersysteem 
gewerkt te worden. Het dakwater kan eenvoudig gebruikt worden voor besproeiing van de teelt. De 
dakafvoeren dienen voorzien te zijn van blad- en zandvangers. Door aan de milieuhygiënische 
voorwaarden te voldaan, zal door de aanvoer van het hemelwater de kwaliteit van het ontvangend 
oppervlaktewater niet verslechteren. 
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Het hemelwater van het dak van de nieuwe kas kan rechtstreeks via mol- of lijngoten of ander 
afvoermateriaal afstromen naar de aan te leggen watersilo/bassin. Voor het gietwater dient minimaal (6.000 
m2 x 500 m3/ha=) 300 m3 berging voorzien te worden.  
 
Voor uitbreiding met een kas dient compensatie aangelegd te worden. Voor een compensatievrijstelling 
dient een bassin met een inhoud van minimaal 3500 m3/ha * 0,6 ha = 2.100 m3 gerealiseerd te worden.  
 
Indien niet mogelijk/wenselijk geldt inderdaad dat maximaal 75% (6.000 m2 x 435 m3/ha= 261 m3) van de 
berging in een bassin geborgen dient te worden en minimaal 25% (6.000 m2 x 145 m3/ha= 87 m3) in open 
water voorzien dient te worden. Deze 87 m3 komt overeen met minimaal 290 m2 oppervlaktewater 
(maximale peilstijging van 0,3 m). Afhankelijk van de hoeveelheid vertraagde waterberging in het bassin 
dient de hoeveelheid oppervlaktewater eventueel vergroot te worden. In totaal bedraagt de waterberging 
minimaal 348 m3. 
 
Op een naastgelegen perceel kan het bijkomend oppervlaktewater gemakkelijk gerealiseerd worden. De 
leegloopvoorziening van de buffer in het waterbassin wordt het liefst bovengronds gerealiseerd richting het 
oppervlaktewater (zie ook afbeelding 4 als voorbeeld). Door deze eventueel te voorzien van een 
halfverharding (zoals grind) wordt de afstroomsnelheid afgeremd.  
 
Momenteel is nog onduidelijk of de berging in een waterbassin plaatsvindt of er bijkomend 
oppervlaktewater wordt gegraven. De hemelwatercompensatie dient te worden aangelegd voor of samen 
met de realisatie van de kas. De detaillering zal worden vastgelegd in overleg met het waterschap door 
middel van een aan te vragen watervergunning. 
 
In het kader van de watertoets dient dit plan samen met het planvoornemen voorgelegd te worden aan de 
gemeente Buren en het Waterschap Rivierenland. Voorafgaand aan deze rapportage is reeds de digitale 
watertoets doorlopen (dossiercode 20160519-9-12998). Enkele aanvullingen zijn reeds opgenomen in deze 
waterparagraaf.  
 
Voor het lozen van hemelwater afkomstig van nieuw verhard oppervlak in oppervlaktewater en het graven 
in de oppervlaktewater is mogelijk een vergunning nodig van het waterschap. Deze dient aangevraagd te 
worden voordat de werkzaamheden plaats kunnen vinden. In deze watervergunning of melding kunnen 
nadere technische eisen gesteld worden. Voor meer informatie over vergunningen en melding kunt u ook 
terecht op: www.waterschaprivierenland.nl/vergunningen. Het is geadviseerd om uw aanvraag of melding 
vooraf te bespreken met medewerkers van de Afdeling Vergunningen. Zij zijn bereikbaar via e-mailadres 
secretariaat-afdelingvergunningen@wsrl.nl en telefoonnummer (0344) 64 94 94.  
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4. OVERIGE AANDACHTSPUNTEN 

 
Een goede combinatie van meerdere soorten voorzieningen om de locatie hydrologisch neutraal te 
ontwikkelen is altijd mogelijk. Aan de hand van de aan te leggen afvoerstelsels én lokale wensen of 
voorkeuren én uit een kostenberekening etc. kan een beslissing hierover worden genomen. Ook de 
landschappelijke invulling en veiligheid vervullen een belangrijke rol. Preventieve maatregelen, zoals 
waterkerende muren en/of waterdichte folie tegen vochtdoorslag e.d. kunnen noodzakelijk zijn. 
 
De gemeente ontmoedigt het gebruik van uitlogende materialen. Ook in de Kaderrichtlijn Water en de 
bouwverordening zijn aanvullende richtlijnen opgenomen om het gebruik van uitlogende bouwmaterialen 
terug te dringen. Toe te passen duurzame materialen: 
 - Hellende daken: dakpannen van beton of keramisch materiaal. 

- Platte daken: beton of bekleed met EPDM rubber; APP en/of SBS gemodificeerd bitumen. 
 - Dakgoten en afvoerpijpen; PVC/PP/PE/ staal, aluminium of zink alle gecoat. 

- Ontsluitingspaden / wegen / terrassen; voorzien van niet-uitloogbare materialen zoals keramische of 
betonproducten. 

 
In het afwateringssysteem van de afgekoppelde daken en overige verhardingen moeten voorzieningen 
worden aangebracht om vaste bestanddelen als bladeren, zand, andere sedimenten en dergelijke achter te 
houden, zodat het systeem niet verstopt raakt of dichtslibt in de tijd. Deze voorzieningen moeten goed 
bereikbaar blijven om ze regelmatig te reinigen en te onderhouden (minimaal 2x per jaar). 
 
Voorts dienen voldoende ont- en beluchtingspunten aanwezig te zijn zodat bij vulling van een stelsel de 
lucht weg kan. Om eventuele verontreiniging tegen te houden, kan een bodemfilter of andere 
bodempassage gebruikt om afstromende zware metalen en/of minerale olie vast te houden. 
 
Indien onvoldoende aandacht wordt gegeven aan het ontwerp en dimensionering, kan wateroverlast 
ontstaan. Het moet ten alle tijden worden voorkomen dat wateroverlast bij de woningen en bij derden 
ontstaat. Het gebruik en het overlopen van de infiltratievoorziening mag niet leiden tot schade aan in de 
nabijheid liggende percelen, gewassen en opstallen. Schade, direct en/ of indirect, die eventueel ontstaat is 
en blijft voor rekening van de ontwikkelaar/eigenaar van het plangebied. In geen geval mag de 
afvalwaterriolering op een infiltratie- en/of bergingsvoorziening worden aangesloten. 
 
Op de afgekoppelde “buitenverhardingen” mogen geen handelingen worden uitgevoerd die vervuiling van 
het oppervlak veroorzaken. Wil men toch buitenactiviteiten verrichten waarbij vervuiling van verhard 
oppervlak ontstaat b.v. het reinigen van voertuigen of het schoonmaken van onderdelen, dan moet het 
gedeelte waar deze activiteit(en) plaatsvindt voorzien worden van de juiste bodembeschermende 
maatregelen (Nederlandse Richtlijn voor Bodembescherming). Dit betekent dat het vrijkomende afvalwater 
al dan niet via een olie/benzine-afscheider of andere noodzakelijke (reiniging)voorziening naar het 
afvalwaterriool moet worden getransporteerd of geloosd, en niet in de bodem mag worden geïnfiltreerd of 
op oppervlaktewater worden geloosd. 
 
Het is onwenselijk chemische bestrijdingsmiddelen toe te passen of agressieve reinigingsmiddelen te 
gebruiken op de verharde oppervlakken. Verder dienen bestrijdingen tegen gladheid of sneeuwval door 
middel van zout en dergelijke gladheidbestrijdingsmiddelen op de bestrating(en) e.d. beperkt of zo effectief 
mogelijk gebruikt te worden.  
 
De eigenaar van het perceel is verantwoordelijk voor eventuele voorzieningen en eventuele schade die 
ontstaat door wateroverlast vanuit zijn terrein. 
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BIJLAGE 1 
 

Topografische overzichtskaart en kadastrale situatie 
 
 
 
 
 



Omgevingskaart Klantreferentie: AM16161
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Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object BUREN N 665
Achterstraat , ASCH
CC-BY Kadaster.



Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: AM16161
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Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 27 mei 2016
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
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Vastgestelde kadastrale grens
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Overige topografie

Schaal 1:2000
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Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
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