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INLEIDING

In opdracht van de familie M. van de Pol te Ermelo is, in het kader van een WRO procedure,
een akoestisch onderzoek verricht naar de geluidbelasting op de nieuw te bouwen woning aan
de Watervalweg 165 te Ermelo.

De locatie ligt binnen de wettelijke zone van de Watervalweg . In het kader van de Wet ge-

luidhinder dient te worden onderzocht of woningbouw op deze locatie mogelijk is.

Op basis van verkeersgegevens aangeleverd door de gemeente Ermelo is de geluidbelasting op
de uitwendige scheidingsconstructies ten gevolge van het wegverkeer bepaald. Deze is ge-
toetst aan de eisen genoemd in de Wet Geluidhinder.

In deze rapportage is een samenvatting van de resultaten gegeven. Volledigheidshalve wordt
opgemerkt dat voor dit onderzoek de op 1 januari 2007 in werking getreden Wet geluidhinder
(staatsblad 2006, nr. 661) is gehanteerd.

Wet geluidhinder

De in het onderzoek betrokken weg is in de zin van de Wet geluidhinder zoneplichtig. De wet-
telijke zone van de betreffende wegen is opgenomen in tabel 2.1.

Tabel 2.1 Wettelijke zone wegverkeer
Weg vak

Watervalweg

Aantal rijstroken Binnen-/buiten-
stedelijk

buitenstedelijk

Zonebreedtc [m]

250
Wettelijke zone is het onderzoeksgebied aan weerszijden van de weg

Conform de Wet geluidhinder zijn woningen geluidgevoelige bestemmingen. Realisatie van
de woning is mogelijk indien voldoen wordt aan de voorkeursgrenswaarde van Lden = 48 dB.

Ter toetsing aan de Wet geluidhinder mag op de berekende geluidbelasting op grond van arti-
kel 1 lOg een correctie plaatsvinden. Deze correctie bedraagt voor wegen waar de representa-
tief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt -2 dB, in de
overige (zoals hier het geval is) -5 dB.

Indien de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden en het terugbrengen van de gevelbelas-

ting tot deze grenswaarde niet haalbaar is kan ingevolge de Wet geluidhinder een ontheffing

worden aangevraagd. De maximaal toelaatbare grenswaarde bedraagt in het geval van het

bouwen van woningen in buitenstedelijk gebied Lden = 53 dB (artikel 83, lidl).
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Indien sprake is van de bouw van een agrarische bedrijfswoning of de bouw van een woning

die dient ter vervanging van een bestaande woning of andere geluidgevoelige gebouwen, is

een maximaal toelaatbare grenswaarde van Lde„ = 58 dB mogelijk (artikel 83, lid 4 en lid 7).

AKOESTISCHE GEGEVENS

3.1 Situatie

De situatie is ontleend uit situatietekeningen van de kavel en de omgeving. Een overzicht van
de situatie van de Watervalweg 165 is opgenomen in bijlage 1.

3.2 Verkeersgegevens
De verkeersintensiteit van de Watervalweg is conform opgave van de gemeente Ermelo. Na
metingen ter plaatse van de tegenoverliggende woningnr. 164 kan rekening worden gehouden
met een intensiteit per etmaal van 2365 voertuigen. Er wordt een verkeersgroeipercentage van
1,5% per jaar aangehouden. Voor de verdeling in de verschillende categorieën motorvoertui-
gen en per periode is een standaard verdeling aangehouden, conform de Handreiking Omge-
vingslawaai (december 2004).

In tabel 3.1 is de verdeling van de vervoersbewegingen gegeven voor het jaar 2018.

Tabel 3.1
Wegvak

Watervalweg

Hierin is:

Overzicht
Etmaalin-
tensiteit

2745

LV = Lic

geprognosticeerde
Periode

daguur

avonduur

nachtuur
Site motorvo

7,0
2,4
0,7

ertuipen

vervoersbewegingen 2018
Verdeling motorvoertuigen [%]

LV
90
90
90

MV
5
5
5

ZV
5
5
5

Motor
-
-
-

MV = Middelzwaar vrachtverkeer
ZV = Zwaar vrachtverkeer

3.3 Omgevingsparameters
In tabel 3.2 zijn de omgevingsparameters samengevat.

Tabel 3.2 Omgevingsparameters 2018

Wegdekverharding

Snelheid - lichte motorvoertuigen

- vrachtverkeer

Maaiveldhoogte

Wegdekhoogte ten opzichte van maaiveld

Verkeesregelinstallatie

Bodemfactor

-

km/uur

km/uur

meter

meter

meter

-

Watervalweg
Fijn asfalt

60

60

0

0

n.v.t.

0,00 /1,00
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RESULTATEN EN BEOORDELING

4.1 Rekenmethode

De berekeningen zijn uitgevoerd conform de Standaard Rekenmethode II voor wegverkeer
zoals omschreven in het 'Reken- en Meetvoorschrift Verkeerslawaai', confonn artikel 1 lOd
van de Wet geluidhinder.

De toetsingswaarde in het kader van de Wet geluidhinder is de berekende etmaalwaarde Lde„,
inclusief de correctie zoals bedoeld in artikel 1 lOg van de Wet geluidhinder.

4.2 Resultaten

In tabel 4.1 opgenomen berekeningsresultaten betreffende de maximaal optredende geluidbe-
lasting Lden in dB ter plaatse van de gevels van de nieuw te bouwen woning, rekening houdend
met een correctie van -5 dB. De berekeningen zijn opgenomen in bijlage 2.

Tabel 4.1 Geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer
Omschrijving

Woning - noordgevel

Woning - oostgevel

Woning - zuidgevel

Hoogte
[m]

1,5
5,0
1,5
5,0

1,5
5,0

Lden [dB] (na aftrek art. llOg W'gh)
Watervalweg

46
48
51
51

46
47

Hiermee wordt aan de oostgevel (voorgevel) niet voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van
Lden = 48dB.

De noordgevel kan worden uitgevoerd als gevel zonder relevante verblijfsgebieden en -
ruimten danwei als dove gevel te worden uitgevoerd. Bij uitvoering als dove gevel betreft dit
geen beoordelingspunt als geluidgevoelige bestemming.

Voor deze woning dient hierbij op basis van het specifieke bouwplan aangetoond te worden

dat in de verblijfsruimten en verblijfsgebieden van de woning een binnenniveau van 37 res-

pectievelijk 35 dB(A) wordt gegarandeerd (middels een GA;k.berekening). Voor de berekenin-

gen hiervan is een afzonderlijke rapportage bijgevoegd met nummer 0246-PO r2.
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CONCLUSIES

Uit de resultaten blijkt dat de voorkeursgrenswaarde op de oostgevel van de nieuw te bouwen
woning ten gevolge van de Watervalweg niet wordt overschreden, mits de oostgevel geen be-
oordelingspunt als geluidgevoelige bestemming betreft. Dit kan worden gerealiseerd door de-
ze gevel als dove gevel uit te voeren. Bij de overige gevels wordt voldaan aan de voorkeurs-
grenswaarde van Lden= 48 dB(A).

In rapport 0246-PO r2 is berekend dat in de verblijfsgebieden van de woning aan de grens-
waarden voor het binnenniveau wordt voldaan, alsmede aan de eisen conform het Bouwbe-
sluit.

I

Plaats: Barneveld

Datum: 2 december 2008
Naam: ing. A.A. Winkelaar

BIJLAGE 1
BIJLAGE 2

SITUATIE

REKENRESULTATEN
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INLEIDING

Voor de nieuwbouw van de woning van fam. M. van de Pol aan de Watervalweg 165 te Erme-
lo is een bouwvergunning aangevraagd. De aanvraag is verzorgd door Van Westreenen, Advi-
seurs voor het Buitengebied.

De woning dient in het kader van gezondheid binnen de woning te voldoen aan een maximaal

geluidniveau ten gevolge van verkeerslawaai vanaf de Watervalweg.

Dit rapport bevat de berekening van de karakteristieke geluidwering GA:k van de uitwendige
scheidingsconstructies. In overleg met de gebruiker zijn de maatregelen bepaald die nodig zijn
om aan de wettelijke norm te voldoen.

K
2 UITGANGSPUNTEN

2.1 Gebruikte tekeningen
De berekeningen zijn uitgevoerd op basis van tekening BO-Pol de bladen 1 en 2, d.d.20-08-
2008. Een overzicht van de plattegronden en gevels is weergegeven in bijlage 3.

2.2 Voorschriften
In hoofdstuk 3, afdeling 3.3 van het Bouwbesluit zijn de volgende eisen gesteld met betrek-
king tot lawaai van buiten de woning:

De uitwendige scheidingsconstructies van een verblijfsgebied dienen te voldoen aan een
karakteristieke geluidwering van ten minste de, volgens de Wet Geluidhinder geldende,
ten hoogste toegestane geluidbelasting minus een binnenniveau van 35 dB(A), met een
minimum van 20 dB(A);

De uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsruimte heeft een karakteristieke
geluidwering die maximaal 2 dB(A) lager is dan de karakteristieke geluidwering van het
verblijfsgebied, waartoe het behoort.

De karakteristieke geluidwering dient te worden berekend volgens de methode zoals be-
schreven in NEN 5077.

In de Wet Geluidhinder is mede bepaald dat het maximale geluidsniveau binnen een woning
ten gevolge van wegverkeerslawaai niet hoger mag zijn dan 35 dB(A). Deze eis geldt daarmee
voor de verblijfsgebieden binnen de woonfunctie.

2.3 Ter plaatse aanwezige geluidbelasting

De geluidbelasting op de voorgevel van de woning aan de Watervalweg 165 is door Van
Westreenen Adviseurs berekend en verwoord in rapport 00246-PO rl.
De gevelbelastingen zijn weergegeven in tabel 2.1.
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Tabel 2.1 Geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer

2.4

I

2.5

Omschrijving

Woning - noordgevel

Woning - oostgevel

Woning - zuidgevel

Hoogte

[ml

1,5
5,0

1,5

5,0

1,5
5,0

Lden [dB]

(zonder aftrek art. HOg Wgh)

51
53

56
56

51
52

Vereiste karakteristieke geluidwering

Binnen een woonfunctie geldt een maximaal geluidniveau ten gevolge van wegverkeerslawaai
van 35 dB(A). De vereiste karakteristieke geluidwering GA;k van de uitwendige scheidings-
constructies voor de verblijfsgebieden is per gevel en per verblijfsgebied berekend. Er zijn
twee verblijfsgebieden gedefinieerd. De wettelijke eisen hiervan zijn in tabel 2.2 weergege-
ven.

Voor de verblijfsruimten binnen deze verblijfsgebieden geldt daarnaast dat de karakteristieke
geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructies 2 dB(A) minder mag bedragen dan in
het verblijfsgebied waartoe zij behoren.
Daarnaast geldt dat alle uitwendige scheidingsconstructies moeten voldoen aan een karakteris-
tieke geluidwering GA;K van ten minste 20 dB(A).

Tabel 2.2 Vereiste geluidwering uitwendige scheidingsconstructies
Omschrijving

Begane grond

- woonkamer

- eetkamer/keuken

Verdieping voorzijde (oost)

- slaapkamer noord

- slaapkamer zuid

Vereiste GA;K [dB]
Verblijfsgebied

21

-
-

21
-
-

Verblijfsruimte
-

20

20

-
20

20

Maatgevende verblijfsgebieden
De woning kent op de begane grond een groot geluidbelast verblijfsgebied dat bestaat uit de

woonkamer en de eetkamer/keuken.

Op de verdieping zijn er twee slaapkamers aanwezig, die samen een geluidbelast verblijfsge-

bied vormen.
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2.6 Gebruikte constructies en materialen

De volgende constructies zijn in de woning aanwezig:

Spouwmuur met een buitenblad van schoon metselwerk, een luchtspouw, een isolatie-
materiaal en een binnenblad van kalkzandsteen. De massa van deze constructie is 400
kg/m2. De geluidwering van deze constructie RA = 51 dB(A) voor wegverkeerslawaai.
Beglazing 4-12-5 met gasgevulde spouw. De geluidwering hiervan bedraagt RA = 28
dB(A) voor wegverkeerslawaai.

Kozijnen van massief hout. De geluidwering hiervan bedraagt RA = 32 dB(A) voor
wegverkeerslawaai.
Dak: pannendak, bestaande uit een sandwichdakplaat van het fabrikaat Unidek, type
DLG. De geluidwering van deze constructie RA = 28 dB(A) voor wegverkeerslawaai
Ventilatieroosters. Het gebruikte rooster is van het fabrikaat Duco, type Ducotop 50 ZR.
De geluidwering van dit rooster is Dne,A= 26,4 dB(A).
De roosters zijn in de volgende posities geplaatst:

• woonkamer: in de kozijnen van beide zijgevels elk één rooster

• eetkamer/keuken: in een kozijn in de zijgevel: één rooster, in een kozijn in de
achtergevel: één rooster

• slaapkamers: rooster in de kozijnen van de voorgevel: één per ruimte
Naaddichting: band en lat. De geluidwering van deze constructie RA = 50 dB(A) voor
wegverkeerslawaai
Kierdichting: alleen band. De geluidwering van deze constructie RA = 45 dB(A) voor
wegverkeerslawaai.

; Dichting in draaiende delen: O-ring met diameter van ten minste 3,5 mm. De geluidwe-
ring van deze constructie RA = 35 dB(A) voor wegverkeerslawaai.

RESULTATEN EN BEOORDELING

3.1 Rekenmodel
De berekeningen zijn uitgevoerd met behulp van het programma BOA 2007, van Diractivity.

Dit programma is gebaseerd op de NEN 5077.
De in dit rapport ingevoerde gegevens zijn afkomstig uit het Bouwfysisch tabellarium van de
TU Delft of is afkomstig van fabrikanten van onderdelen, namelijk het type dakplaat en het

type ventilatierooster.
Er mogen andere typen en/of fabrikaten worden toegepast, mits deze voldoet aan dezelfde

specificaties als waarmee de berekening is uitgevoerd.
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3.2 Resultaten en beoordeling

In tabel 3.1 is de berekende karakteristieke geluidwering GA;k van de uitwendige scheidings-

constructies samengevat. De berekeningen zijn opgenomen in bijlage 2.

Tabel 3.1 Berekende karakteristieke geluidwering uitwendige scheidingsconstructies
Beoordelingspunt

Begane grond

- woonkamer

- eetkamer/keuken

Verdieping westzijde

- slaapkamer noord

- slaapkamer zuid

Karakteristieke geluidwering van de gevel GA;k
|dB(A)]

berekend

28

30

28

24

23

24

vereist

21

20

20

21

20

20

Toetsing

voldoet

voldoet

voldoet

voldoet

voldoet

voldoet

Uit de toetsing van de rekenresultaten blijkt dat de karakteristieke geluidwering van de uit-
wendige scheidingsconstructies overal voldoet aan de eisen uit het Bouwbesluit. Er behoeven
geen extra maatregelen te worden getroffen.

CONCLUSIES

Voor de woning aan de Watervalweg 165 te Zevenaar is in het kader van een bouwvergun-
ningsaanvraag een berekening van de karakteristieke geluidwering GA:k van de uitwendige
scheidingsconstructies van de maatgevende verblijfsgebieden uitgevoerd.

Het blijkt dat in de twee onderzochte verblijfsgebieden wordt voldaan aan de eisen uit het
Bouwbesluit bij de gegeven constructies, zoals vermeld in de uitgangspunten voor de bereke-
ning. Er behoeven geen extra maatregelen te worden getroffen.

Plaats:
Datum:
Naam:

Barneveld
2 december 2008
ing. W.J. Eschbach
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BIJLAGE 2

GELUIDBELASTING OP VOORGEVEL

zoals berekend in Akoestisch onderzoek 0246 PO (versie 2)
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BOA Geluidwering Gevels

project HNN 004208, Woning van de Pol te Ermelo
Projectdatum 29-11 -2008

Opdrachtgever fam. M. van de Pol te Ermelo

Uitgevoerd door EHW

gebouw nieuwe woning Watervalweg
Rekenmethode GGG-97

Spectrum wegverkeer

Uitgevoerd door EHW

(c) dirActivity-software BV2007
pg:1 02-12-2008 14:12

totaal 125 250 §00 1000 £000

Ci -14.0 -10.0 -6.0 -5.0 -7.0

verblijfsgebied Begane grond totaal 125 250 500 1000 2000

I

Geluidbelasting
Su.tot
GA:k
GA;k, vereist

Keuken
Su,ruimte
GA;k
GA;k, vereist

Achtergevel (west)
Su.gevel

GA;k,gevel

56
78.6
28.2

21.0

34.5
29.5
20.0

14.2

41.6

dB

m2 (Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied)

dB(A)

dB(A)

m2

dB(A)

dB(A)

m2

dB(A)

15.0 15.0 15.0 15.0 15.0

Gvldeel

glas
kierterm
rooster

wand

Alm,

6.20 m2

14.19m2

0.90 m

7.99 m2

Cat.nr.

gd28a

kt35
sdu26c

mw51c

Msoort

glas

fonafh

rooster

wand

Materiaal

4/12/5 m i " " " "
kierterm 35 dB(A) nader te detailleren

Ducotop 50

Cski handinvoer
H: — m D: — m
Csk2 handinvoer
Dv — m Dh — m

RqA: -2.4

Qv: 15.0 dm3/s debiet: 13.5 dm3/s

Steen, spouwmuur 400 kg/m2

GA;k,p

47.4

50.8
43.7

69.5

Cvig

"--

-

-

-

RA

RA

DneA

Csk1
Csk2

RA

totaal

2779

35.0

25.8

0.0

51.1

125

21.0

35.0

29.7

0.0

41.0

250

21.0

35.0

27.9

0.0

46.0

500

28.0

35.0

23.1

0.0

52.0

1000

36.0

35.0

25.3

0.0

59.0

2000

38.0

35.0

29.3

0.0

64.0

zijgevel (zuid)
Su.gevel
GA;k,gevel

20.3 m2

29.8 dB(A)

3.0 3.0 3.0 3.0

Gvldeel

glas
kierterm

rooster

wand

Alm.

6.43 m2

20.28 m2
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gd28a
kt40
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glas

fonalh
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Materiaal

4/12/5 mm
kierterm 40 dB(A) nader te detailleren

Ducotop 50

Csk1 handinvoer
H: — m D: — m
Csk2 handinvoer
Dv " m Dh — m

RqA: -2.4

Qv: 15.0 dm3/s debiet: 13.5 dm3/s

Steen, spouwmuur 400 kg/m2

GA;k,p

35.2
42.3
31.7

55.1

Cvig

-

-

-

-

RA

RA

DneA

Csk1
Csk2

RA

totaal

27.9

40.0
25.8
0.0

51.1

125

21.0

40.0

29.7

0.0

41.0

250

21.0

40.0

27.9

0.0

46.0

500

28.0

40.0

23.1

0.0

52.0

1000

36.0

40.0

25.3

0.0

59.0

2000

38.0

40.0

29.3

0.0

64.0

Woonkamer
Su,ruimte 44.2
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GA;k
GA;k, vereist

27.5
20.0 dB(A)

Voorgevel (oost)
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(c) dirActivity-software BV2007
pg:2 02-12-2008 14:12
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25.8
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gd28a
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RqA: -2 .4
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-
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Geluidbelasting 56 dB

Su,tOt 45.8 m2 (Opp. uitw. geveiconstructie verblijfsgebied}
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Su,ruimte 20.6 m2
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GA;k, vereist 20.0 dB(A)
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Dak vlak noordzijde
Su.gevel 12.2 m2

GA;k,gevel 27.4 dB(A)

(c) dirActivity-software BV 2007

pg:3 02-12-2008 14:12

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Gvldee!

dak
kierterm

Alm. Cat.nr. GA;k,p Cvig totaal 125 250 500 1000 2000

12.24m2

12.24m2

dud28

kt45
dak

fonalh

Unidek Sandwich DLG
kierterm 45 dB(A) nader te detailleren

27.5

44.2

RA

RA
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-

-

-

-

RA

RA

DneA

Csk1
Csk2

RA

totaal

27.9
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dak
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1 INLEIDING

In opdracht van Midden Nederland Milieu is in december 2008 door Hunneman Milieu-
Advies een verkennend bodemonderzoek in combinatie met een verkennend
asbestonderzoek uitgevoerd op de locatie aan de Watervalweg 165 te Ermelo. Voor een
topografisch overzicht van de locatie en de omgeving verwijzen wij naar bijlage 1.

Het onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de voorgenomen aan-/verkoop van en
nieuwbouw op de locatie.

Het onderzoek heeft tot doel aan te geven of op de locatie redelijkerwijs wel/geen sprake
is van bodemverontreiniging.

Het veldwerk, de grond- en grondwaterbemonstering en het laboratoriumonderzoek is
uitgevoerd conform de beoordelingsrichtlijn "Veldwerk bij milieuhygiënisch
bodemonderzoek" BRL SIKB 2000. Voor deze richtlijn is Hunneman Milieu-Advies
Raalte BV in het bezit van een procescertificaat welke is afgegeven door KIWA.

Het procescertificaat van Hunneman Milieu-Advies Raalte BV en het hierbij behorende
keurmerk zijn uitsluitend van toepassing op de activiteiten inzake "Veldwerk bij
milieuhygiënisch bodemonderzoek". Hunneman Milieu-Advies Raalte BV is geen
eigenaar van de te onderzoeken percelen en is onafhankelijk van de opdrachtgever.

Het rapport is als volgt ingedeeld:
• Vooronderzoek (hoofdstuk 2);
• Veld- en laboratorium onderzoek (hoofdstuk 3);
• Interpretatie onderzoeksresultaten (hoofdstuk 4).

Verkennend bodem- en asbestonderzoek, Watervahveg 165 te Ennelo
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2 VOORONDERZOEK

Het historisch onderzoek is uitgevoerd conform de NVN 5725 op basisniveau. De in dit
hoofdstuk beschreven gegevens zijn verkregen uit de volgende bronnen:
• locatiebezoek;
• informatie opdrachtgever;
• informatie Gemeente Ermelo;
• grondwaterkaart van Nederland.

2.1 Achtergrondinformatie

De onderzoekslocatie is gelegen aan de Watervalweg 165 te Ermelo en staat kadastraal
bekend als: Gemeente Ermelo, sectie H, nummers 3356 en 491. De onderzoekslocatie heeft
een oppervlakte van circa 1 hectare en heeft voor zover bekend altijd een agrarische functie
gehad. Op de locatie zijn een aantal gebouwen gesitueerd. Het voornemen bestaat op de
locatie diverse recreatiewoningen te bouwen. De locatie is deels verhard met klinkers. Voor
de inrichting van het terrein verwijzen wij naar tekening 1-1.

Het historisch onderzoek is uitgevoerd door de Gemeente Ermelo en opgenomen in
bijlage 6.

2.2 Bodemopbouw en geohydrologie

Regionale bodemopbouw
Ermelo ligt op de noordwestelijke rand van het gestuwde gebied van de Veluwe. Het
maaiveld van Ermelo loopt af van 20 m +NAP in het zuidoosten tot ongeveer 10 m +NAP
in het noordwesten. De geohydrologische bodemopbouw is samengevat in tabel 1.

Tabel 1: geohydrologische opbouw
bodemlaag
Formatie van Kootwijk
Formatie van Twente

Formatie van Urk

Formatie van Enschede

Formaties van Harderwijk

ligging [m-mvl
0-14
14 50

50-77

77-112
112-116
116-....

bo demsamenstelling
grof tot matig fijn zand
matig fijn tot uiterst fijn, zwak slibhoudend zand,
plaatselijk grove zandlagen
overwegend matig fijn tot uiterst fijn, slibhoudend zand
(leemlaag op 62-69 m-mv)
matig grof tot matig fijn zand
klei (tweede scheidende laag)
uiterst grof tot matig grof zand

Toelichting: m-mv= meter minus maaiveld

Grondwaterstroming
De locatie is gelegen aan de rand van het gestuwde gebied de Veluwe.
gi-ondwaterstromingsrichting is noordwestelijk, met een verhang van 3,7 m/km.

De

2.3 On derzoeksstrategie

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de onderzoeksstrategie bij verkennend
bodemonderzoek op onverdachte locaties (strategie "ONV" uit de NEN 5740) aangevuld
met een verkennend onderzoek asbest op niet verdachte locaties (strategie 7.4.1 uit de
NEN-5707). Aanvullend op de norm zijn analyses op asbest in grond uitgevoerd. Naar
aanleiding van informatie van de Gemeente Ermelo zijn de grond- en
grondwatermonsters aanvullend geanalyseerd op arseen. De gehanteerde
onderzoeksstrategie is samengevat in tabel 2.

Verkennend bodem- en asbestonderzoek, Watervalweg 165 te Ennelo
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Tabel 2: gehanteerde onderzoeksstrategie

locatie

1 hectare onverdacht

asbestonderzoek
ca. 1 hectare

veldonderzoek
boringen tot

0,5 m-mv

22

waarvan tot
2,0 m-mv

6

22 [putjes 30 x 30 cm] @

met
peilbuis

2

-

laboratoriumonderzoek

vaste bodem

5 x STAP-grond
5 x org.stof+lutum
5 x arseen

2 asbest (grond)

grondwater

2 x STAP-water
2 x arseen/chroom

-

@: in combinatie met onderzoek onverdacht

De samenstelling van de in tabel 2 genoemde "Standaard Pakketten", verplicht vanaf 1
juli 2008, is samengevat in tabel 3.

Tabel 3: samenstelling STAndaard Pakketten

Parameters

zware metalen barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen,
nikkel en zink
PCB's
PAK polycyclische aromatische koolwaterstoffen
minerale olie
vluchtige aromaten (incl, naftaleen en styreen)
VCK (vluchtige chloorkoolwaterstoffen incl. vinylchloride)
bromoform

STAP-
grond

X

X
X
X
-
-
-

STAP-
grondwater

X

-
-
X
X
X
X

Verkennend bodem- en asbestonderzoek, Watervalweg 165 te Ennelo
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3 VELD- EN LABORATORIUM ONDERZOEK

3.1 Veldonderzoek

Het veldonderzoek is uitgevoerd in december 2008. De milieutechnische
veldwerkzaamheden zijn door een SIKB 2000-2018 gecertificeerde medewerker van
Hunneman Milieu-Advies (de heer G. Visschedijk) uitgevoerd.

Voor het bodemonderzoek zijn 22 monsterpunten (1 t/m 22) geselecteerd, waarvan 2
monsterpunten zijn afgewerkt als peilbuis. De maximale boordiepte bedraagt 3,8 m-mv.
De monsterpunten zijn handmatig gegraven tot 0,5 m-mv met een minimale oppervlakte
van 0,09 m2 (30 x 30 cm) en met behulp van een grondboor (diameter 10 cm) doorgezet
tot de ongeroerde laag. De opgegraven/opgeboorde grond is op een stuk folie uitgelegd
met een maximale laagdikte van 2 cm. De grond is vervolgens geïnspecteerd op de
aanwezigheid van asbestverdacht materiaal en afval- en puinrestanten. In bijlage 5 zijn de
monsternameformulieren asbest opgenomen.

Voor de situatie van de monsterpunten en de peilbuizen verwijzen wij naar tekening 1-1.

Bodemopbouw
Li het veld zijn de fysische bodemeigenschappen per boring en bodemlaag beschreven.
De boorbeschrijvingen zijn opgenomen in bijlage 2 en samengevat in tabel 4.

Tabel 4: samenvatting van het aangetroffen bodemprofiel
traject (m-mv)

0,0-0,1
0,1 -0,5
0,5-3,8

hoofdnaam

klinker/tuin/weiland

zand, matig fijn

zand, matig fijn

toevoeging

zwak siltig, zwak humeus, zwak grindig

zwak siltig

grondwaterstand: circa 2,3 m-mv

Zintuiglijke waarnemingen
Tijdens het veldonderzoek is de opgehoorde grond beoordeeld op zintuiglijk
waarneembare verontreinigingsindicaties. Hierbij is gebruik gemaakt van de olie/water-
test (O/W-test) en is gelet op afwijkende kleur of geur van de bodem. Tijdens het
veldonderzoek zijn op of in de bodem zintuiglijk geen indicaties waargenomen die duiden
op de mogelijke aanwezigheid van bodemverontreiniging. Zintuiglijk is geen
asbestverdacht materiaal op of in de bodem aangetroffen. Eventuele bijzonderheden zijn
weergegeven in de boorbeschrijvingen (bijlage 2).

Monstername
Voor het chemisch onderzoek zijn uit de boringen van iedere 0,5 m of onderscheiden
bodemlaag monsters genomen. Het grondwater uit de peilbuizen is een week na plaatsing
bemonsterd. De zuurgraad (pH) en de elektrische geleidbaarheid (EC) van het grondwater
zijn in het veld gemeten. De meetresultaten zijn weergegeven in tabel 7,

3.2 Laboratorium onderzoek

Op basis van de gehanteerde onderzoeksstrategie en waarnemingen uit het veld zijn
(meng)-monsters geselecteerd voor analyse. De samenstelling van de (meng)-monsters is
weergegeven in tabel 5 en 6.

Verkennend bodem- en asbeslonderzoek, IVatervalweg 165 Se Ennelo
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De analyses zijn uitgevoerd door een door de RvA geaccrediteerd laboratorium. De
grond(water)monsters zijn geanalyseerd conform de richtlijnen van de op 1 juli 2007
inwerking getreden AS3000 regeling. De AS3000 regeling maakt onderdeel uit van de
per 1 oktober 2006 in werking getreden KWALIBO-regelmg. De analyserapporten van
het laboratorium zijn opgenomen in bijlage 3. De resultaten van de analyses zijn
weergegeven in tabel 5 t/m 7.

3.3 Toetsingscriteria en analyseresultaten

Asbest
Voor asbestonderzoek is de, door het ministerie van VROM vastgestelde, norm voor
asbest in grond (100 mg/kg d.s.) van toepassing.

Als bijlage 4 is het toetsingskader voor de vaste bodem en het grondwater opgenomen. In
afwachting van de herziene NEN-5740 norm, welke begin 2009 zal worden gepubliceerd,
is in onderhavig rapport nog de oude toetsingstabel opgenomen. In de tabellen,
opgenomen in onderhavig rapport, zijn de nieuwe toetsingswaarden gehanteerd. Het
nieuwe toetsingskader is afkomstig uit:
• Circulaire "bodemsanering 2006" (staatscourant 10 juli 2008, nr. 131);
• Besluit bodemkwaliteit (staatscourant 20 december 2007, nr. 247).

De vaste bodem wordt getoetst aan de achtergrond- en interventiewaarden. Het
grondwater wordt getoetst aan de streef- en interventie waarden. De toetsingswaarden
voor de vaste bodem zijn gerelateerd aan het organische stof- en lutumgehalte van de
bodem en worden gehanteerd om de verontreinigingssituatie vast te stellen:
• Achtergrondwaarden/Streefwaarden (*y

De achtergrond- en/of streefwaarden geven het niveau aan waar beneden sprake is van
een duurzame bodemkwaliteit. De waarden hebben betrekking op de in de natuur
voorkomende achtergrondgehalten, of detectiegrenzen bij stoffen die niet in natuurlijke
milieus voorkomen.

• Criterium voor nader onderzoek (••)'
Het criterium '/ifinterventiewaarde + achtergrondwaarde of streefwaarde) of
"toetsingswaarde nader onderzoek" is vastgesteld om aan te geven dat een nader
onderzoek nodig is. Voor stoffen waarvoor geen achtergrondwaarde of streefwaarde is
vastgesteld, dient 14(interventiewaarde) gehanteerd te worden.

• Interventiewaarden (•••)'
De interventiewaarden geven het concentratieniveau voor verontreinigende stoffen aan
waarboven sprake is van ernstige bodemverontreiniging. In bijzondere situaties kan ook
bij gehaltes beneden de interventie waarden sprake zijn van een geval van ernstige
verontreiniging. De interventiewaarden zijn gebaseerd op de risico's voor de
volksgezondheid en het ecosysteem.

'De symbolen tussen haakjes corresponderen met de "overschrijdingssymbolen" van tabel 5 en 7.

Van een geval van ernstige bodemverontreiniging is sprake indien de verontreiniging is
ontstaan voor 1987. waarbij de gemiddelde concentratie van een verontreinigende stof in
minimaal 25 m3 grond of 100 m3 grondwater hoger is dan de interventiewaarden.
Overschrijding van de interventiewaarden betekent niet automatisch dat de sanering
spoedeisend is. Nadat de globale omvang is vastgesteld, zal op basis van de actuele
risico's voor de mens, de actuele risico's voor het ecosysteem en de verspreidingsrisico's,
moeten worden bepaald of sanering spoedeisend of niet spoedeisend is. Indien het geval
niet spoedeisend is en geen functiewijziging van het terrein plaatsvindt is er geen reden
om tot directe sanering over te gaan.

Bodemverontreiniging die is ontstaan na 1 januari 1987 (nieuwe verontreiniging) valt
onder de zgn. zorgplicht en dient zo spoedig mogelijk te worden gesaneerd.

Verkennend bodem- en asbestonderzoek. Walervalveg 165 te Ennelo 5
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Tabel 5:
%H= <2
%L= <2
monster
boring
traject (m-mv)

arseen

barium

cadmium

kobalt

koper

kwik

lood

molybdeen

nikkel

zink

PAK(10)-tot.

PCB's

min.olie

analyseresultaten vaste bodem

MM-01
It /m7
0,0-0,5

<5

<20

<0,35

<3

12

<0,10

20

<1,5

<5

45

0,71

<0,014

<20

analyseresultaten (mg/kg d.s.)

MM-02
8 t/m 14
0,0-0,5

<5

<20

<0,35

<3

<10

<0,10

<13

<1,5

6,7

36

0,58

<0,014

<20

MM-03
15 t/m 22
0,0-0,5

<5

<20

<0,35

<3

<10

<0,10

13

<1,5

7<5

38

0,46

0,018-

<20

Toelichting bij tabel:

• : overschrijding van de aditergrondwaarde

• • : overschrijding van de toetsingswaarde voor nader onderzoek

•*• : overschrijding van de intervenliewaarde

MM-04
1+5+9
0,5-2,0

<5

<20

<0,35

<3

<10

<0,10

<13

<1,5

<5

<20

<0,l

<0,014

<20

MM-05
11+15+22

0,5-2,0

<5

<20

<0,35

<3

<10

<0,10

<13

<1,5

<5

<20

<0,l

<0,014

<20

toetsingswaarden
(mg/kg d.s.)

AW-
waarde

11

49

0,35

4

19

0,1

32

2

12

59

1,5

0,004

38

'A
1 (s+i)

27,5

143

4

29

55,5

12,6

184,5

96

23

181

20,8

0,1

519

# : geen toetsingswaarden voor gegeven
* : getoetst aan specifieke lutum- en humusgehalten
1 : vervangt streefwaarde per 01-10-2008
H : organisch stof L : lutum

I-
waarde

44

237

7,6

54

92

25,1

337

190

34

303

40

0,2

1000

Tabel 6: analyseresultaten asbestanalyse

monsteromschrijving

traject
monster monsterpunt , .

(m-mv)

R p m 5+7t/m9+16t/ n n n 7
R E - ° 1 ml 9+21+22 °'°~0 '7

lt/m4+6+10t/
R E"0 2 ml5+20 0 ' ° - ° ' 6

resultaten laboratoriumonderzoek

i , hechtgebonden \ grenswaarde
aan asbest asbestsoort , % ,. , , r , ,, , .
(mg/kg ds.) asbeSt? ^a/nee) \ (mg/kZ d-*->

<0,l n.v.t. n.v.t. | 100

<0,l n.v.t. n.v.t. 100

Verkennend bodem- en asbeslonderzoek, Watervahveg 165 te Ennelo
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Tabel 7: analyseresultaten grondwater
analyseresultaten (|ig/l)

peilbuis

filter (m-mv)

pH

EC (us/cm)

zware metalen
arseen

barium

cadmium
chroom

kobalt

koper

kwik

lood

molybdeen
nikkel

zink

vluchtige aromaten
benzeen

tolueen

ethylbenzeen

xylenen (som)

styreen

naftaleen

gechloreerde koolwaterstoffen
1,1-dichloorethaan

1,2-dichloorethaan

1,1-dichlooretheen

cis 1,2-dichlooretheen

trans 1,2-dichlooretheen
dichloormethaan

dichloorpropanen

tetrachlooretheen (per)

tetrachloormethaan (tetra)
1,1,1 -trichloorethaan

1,1,2-!rïchloorethaan

trichlooretheen (tri)

trichloormethaan (chlorofonn)

vinylchloride

minerale olie
bromoform
Toelichting bij label:
• : overschrijding van de streefwaard

5 9

2,8-3,8 2,8-3,8

6,8 7,0

380 425

<10 <10

<45 95'

<0,8 <0,8

<1 1,5*
<5 <5

<15 <15

<0,05 <0,05

<15 <15

<3,6 <3,6

<15 <15

<60 <60

<0,2 <0,2

<0,3 <0,3

<0,3 <0,3

<0,3 <0,3

<0,3 <0,3

<1,4 <0,9

<0,6 <0,6

<0,6 <0,6
<0,l <0,l

<0,l <0,l

<0,l <0,l

<0,2 <0,2

<0,9 <0,9
<0,7 <0,l

<0,l <0,l

<0,l <0,l

<0,l <0,l
<0,6 <0,6

<0,6 <0,6
<0,l <0,l

<100 <100

<0,2 <0,2

•• : overschrijding van de toetsingswaarde voor nader onderzoek

••* ; overschrijding interventiewaarde

toetsingswaarden (ng/1)

S- 'A , .. „ i n I-waardewaarde (S+I)

10 35 60

50 338 625

0,4 3 6

1 15,5 30

20 60 100

15 45 75

0,05 0,17 0,3

15 45 75
5 153 300

15 45 75

65 433 800

0,2 15 30

7 504 1000

4 77 150
0,2 35 70

6 153 300

0,1 35 70

7 453,5 900

7 204 400

0,01 5 10

0,01 10 20

0,01 10 20

0,01 500 1000

0,8 40 80

0,01 20 40

0,01 5 10

0,01 150 300

0,01 65 130
24 262 500

6 203 400

0,01 2,5 5

50 325 600

# # #

Verkennend bodem- en asbesionderzoek, Watervahveg 165 ie Ermelo
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4 INTERPRETATIE ONDERZOEKSRESULTATEN

In opdracht van Midden Nederland Milieu is in december 2008 door Hunneman Milieu-
Advies een verkennend bodemonderzoek in combinatie met een verkennend
asbestonderzoek uitgevoerd op de locatie aan de Watervalweg 165 te Ermelo.

Het onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de voorgenomen aan-/verkoop van en
nieuwbouw op de locatie en heeft tot doel aan te geven of op de locatie redelijkerwijs
wel/geen sprake is van bodemverontreiniging.

4.1 Vaste bodem en grondwater

Tijdens het veldonderzoek zijn op of in de bodem zintuiglijk geen indicaties
waargenomen die duiden op de mogelijke aanwezigheid van bodemverontreiniging.

Vaste bodem
In de mengmonsters van de bovengrond (MM-01 t/m MM-03) zijn, met uitzondering van
een licht verhoogde gehalte aan PCB's in MM-03, geen gehalten aangetoond boven de
achtergrondwaarden. Het aangetoonde gehalte aan PCB's in MM-03 overschrijdt de
achtergrondwaarde, maar blijft beneden de toetsingswaarde voor nader onderzoek.

In de mengmonsters van de ondergrond (MM-04 en MM-05) zijn, van de geanalyseerde
parameters, geen gehalten aangetoond boven de achtergrondwaarden.

Grondwater
In het grondwater (peilbuis 5 en 9) zijn geen tot licht verhoogde gehalten aan barium en
chroom aangetoond. De aangetoonde gehalten overschrijden de streefwaarden, maar
blijven beneden de toetsingswaarden voor nader onderzoek. Van de overig geanalyseerde
parameters zijn geen gehalten aangetoond boven de streefwaarden.

Asbestonderzoek
Zintuiglijk is geen asbestverdacht materiaal op of in de bodem aangetroffen. In de
onderzochte mengmonsters van de geroerde bovengrond (RE-O 1 en RE-02) is analytisch
geen asbest aangetoond boven de bepalingsgrens (1,8 mg/kg d.s.).

4.2 Conclusies en aanbevelingen

Tijdens het veldonderzoek zijn op of in de bodem zintuiglijk geen indicaties
waargenomen die duiden op de mogelijke aanwezigheid van bodemverontreiniging. In de
geroerde bovengrond is zintuiglijk en analytisch geen asbest aangetroffen.

In de vaste bodem zijn, met uitzondering van een licht verhoogd gehalte aan PCB's in de
bovengrond, geen gehalten aangetoond boven de achtergrondwaarden. In het grondwater
zijn licht verhoogde gehalten aan zware metalen aangetoond. De licht verhoogd
aangetoonde gehalten overschrijden de achtergrond- en/of streefwaarden, maar vormen
geen aanleiding tot nader onderzoek.

Op basis van de onderzoeksresultaten bestaan, naar onze mening, vanuit milieuhygiënisch
oogpunt geen bezwaren voor de voorgenomen aan-/verkoop van en nieuwbouw op de
locatie.

Verkennend bodem- en asbestonderzoek, Walervahveg 165 !e Ermelo
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Omgevingskaart Klantreferentie: 20081124

Deze kaart is noord gericht. Schaal 1:12500
£ £ Hier bevindt zich Kadastraal object ERMELO H 3356

Waterval weg 165, 3853 PS ERMELO
© De auteursrechten en databankenrechten zijn voorbehouden aan de Topografische Dienst Kadaster. A

bebouwd gebied
a huizenblok, groot gebouw
b huizen

wegen

hoofdweg met gsscnsidBn rïbanen
hoofdweg
regionale wag met gescheiden rijbanen
regionale weg
lokale weg met gescheiden rijbanen
lokafe weg
weg met losse of slechts verharding
onverhsrde weg
straat/overige weg
wandalgebled
fietspad
pad, voetpad
weg in aanleg

a b.

a b o Y d

spoorwegen
spoorweg: enkefepocr
spoorweg: dubbebpoor
spoorwegcdriesporig
spoorvffig: vierBporig
e station b teadpenrjn
tram
a modo bovon^ondi b nmtroslsbon

b brug
d koedam

waterloop: smaller dan 3 m
waterloop: 3-6 m breed
waterloop: breder dan 6 m
e schutshis
c vonder
a vunddüker
c dukflr

b stuw
d dub

= weg in ontwerp

viaduct

tunnel
vaste brug
beweegbare brug

S = t brugoppïlers

g
1

k

'WA
h

J

1

bodwngebrulk
a waide mat aioten
b bouwland mat greppels
c boomgaard
d fruilkwakerij
d boom kweker ij
f welde inel populieren
g loofbos
h naaldbos
| gemengd boe
j griend
k heido
I zend
m dras en riet
n heg en houtwal

• O

. f b ï .

• tbt<

a'Xbe i

- f bf

a-t- b. i

a b

d o

T d I

overige symbolen
a kerk, moskee
b toren, hoge koepel
c kerk, moskee met toren
d markant object
e watertoren
f vuurtoren

a gemeentehuis b postkantoor
o politiebureau d wsgwijfflr
a kapel b knis
c vlampïp d telescoop
o windmolen b watermolen
c windmolentje d windturbine

^^ a olieponnpinstallatie
cj b seinmasi

c zendmast
a hunebBd b monumont

c * o poldergemaal
a begraafplaats

d o b boom c paal
d opslagtank

a kampeerterrein
c b sportcomplex

c ziekenhuis
1 achiatbaan

« - * - afrastering
—.— hoogepanningsleiding met mast

muur
geluidswering



Uit t reksel Kadastrale Kaart Uw referentie: 20081124

Deze kaart is noordger icht
12345 Percee lnummer

25 Huisnummer
Kadastrale grens

- Bebouwing
Over ige topograf ie

Voor een eensluidend uiltreksel, ARNHEM, 23 december 2008
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Schaal 1:1000

Kadastrale gemeente ERMELO
Sectie H
Perceel 3356 A
Aan dil jiltreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor hel kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder hel auteursrecht en hel dalabankenrecht
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Legenda (conform NEN 5104)

grind

OOOOOI
o o o o o o

o o o o o o i . ,
o o o o o o
anflni

) O O Oj.'
00 0 .
1 nfla.

00 00 OO
00 0000'

Grind, siltig

GrJnd, zwak zandlg

Grind, maltg zandlg

oooooi
oooooo

771 Grind, sterk zandlg

o V o o o ó H Grind, uiterst zandig
o o o o oT.'.'J

zand

vesn

Zand, klePTg

Zand, zwak slltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk sllltg

Zand, uiterst slllig

ï

Veen, mineraalarm

Veen, zwak klelïg

Veen, sterk klelïg

Veen, zwak zandlg

.'.'. Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak slltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk slltig

Kiel, uiterst slltig

Klei, zwak zandlg

Kiel, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

il Leem, zwak zandig

/ / ] Leem, sterk zandlg

overige toevoegingen

zwak humeus

mattg humeus

sterk humeus

zwakgrlndlg

matig grindlg

o l sterk gfindlg

geur

O geen geur

•O zwakke geur

* matige geur

• sterke geur

• uiterste geur

olie
O geen otle-waler reactie

£} zwakke olie-water reactie

S matige olie-water reactie

f t sterke olie-water reactie

• uiterste olie-water reactie

p.l.d.-waarde

( ) >100
H >iooo
0 >10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

overig

A bijzonder bestanddeel

A Gemiddeld hoogste grondwaterstand

7 grondwaterstand

• Gemiddeld laagste grondwaterstand

K water

peilbuis

blinde buis

caslng

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand

bentoniet afdichting

filter



Projectnummer: 20081124 ^HUNNEMAN
M I L I E U - A D V I E S

Monsterpunt: 1

150-

BoonmeesferGV M o n s t e r p u n t : 2
weüantf

Zand, matig fijn,
zwak siltlg, zwak
humeus, zwak
grindig, bniin

Zand, matig fijn,
zwak siltig, bniin,
ongeroerde Saag

50

V

v
s,V\\\s,

I

E

c
c
c

BoormaesterGV M o n s t e r p u n t 3
groenstrook
Zand, matig fijn,
zwak sittïg. zwak
humeus, zwak
grindig, bruin

-WJ zand, matig fijn,
zwak siltig, bruin,
ongeroerde la

60-

ss,s
\
\
\

:

E

c
c
c

}

\

Boormees!er;GV

gras
Zand. mallg fijn,
zwak siltlg, zwak
humeus, zwak
gnndig, bruin

Zand, matig fijn,
zwak siltig, bruin,
ongeroerde la

Monsterpunt: 4 Monsterpunt: 5 Monsterpunt: 6

Zand, matig fijn,
zwak siltig, zwak
humeus, zwak
gnïidlg, bruin

-WJ Zand, malig fijn,
zwak siltig, bniin,
nngeroerde \a

50-

100-

150-

.dOO-

^ • i l l -

T M l -

350-

V
V

s

V

V

s
\

_ t

-C

z n

gras
Zand, malig fijn,
zwak siltlg, zwak
humeus, zwafc
Qrindfg, bruin

Zand, mallg fijn,
zwak siltig, bruin,
ongeroerde la

s,

v
s,
s
s

. , , , , , , ,

<
I
(
1
<

t
\

Boorme ester: GV

weiland
Zand, matig fijn,
zwaksHlIg, zwak
humeus, zwafc
grind igr baiin

Zand, malig fijn,
zwaksïltig, bruin,
ongeroerde la
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M I L I E U - A D V I E S

Monsterpunt: 7 Monsterpunt: 8 BoonreestanGV M o n s t e r p u n t : 9

50-

\\ 3

Zand, matig fijn.

: a •»

g,
humeur zwak
grtndlg, bruin

-WJ Zand, matig fijn,
zwak siltig, bruin,
ong ©roerde la

s
s,\\
s

: c
c

Sdlnker

Zand, matig fijn,
zwak sillig, zwak
humeus, zwak
grintSQ, bruin

Zand, matig fijn,
zwak sillig, bruin,
ongeroerrje la

r-i n-i

100-

150-

200-

250-

n :
|| 300-

I

I 350^

i ^

:̂',

Boormeester:GV

rkUnker

Zand, matig fijn,
zwakslltlg, Twsk
humeus, zwak
Qrindig, bruin

Zand, matig fijn,
zwaksilllg, bruin,
ongeroerde la

Monsterpunt: 10

50-

\

s
s

j

Boornneester:GV

weiland
Zand, malig fijn,
zwak s^ltlg, zwak
humeus, zwak
grindig, bruin

Monsterpunt: 11

50-

n Zand, matig (ijn,
\ zwak sillig, bmin,
\ ongeroerje la

v

\

E
c

c

c

f
<

Boornneester:6V

weiland
Zand, matig fijn,
zwak sillig, zwak
humeus. zwak
grindig, bruin

Monsterpunt: 12

-"> Zand, matig lljri,
\ zwak sillig, bruin,
\ ongeroerdela

s,
s
\
V
\

c

<
1
(

f

Boormeesler: GV

weiland
Zand, matig fijn,
zwak siltig, zwak
humeus, zwak
grïndig, bruin

Zand, matig fijn,
rak siltig, brui
igeroerde la

'u i a
\ zwak siltig, bruin,
\ o n !
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Projectnummer: 20081124 ^KUNNEMAN
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Monsterpunt: 13 Boomeesiar:Gv Monsterpunt: 14 Monsterpunt: 15 Boorme ester :GV

weiland
Zand, matig fijn,
zwak slltlg, zwak
humeus, zwak
firïndig, brum

Zand, matig fijn,
zwak slltlg, bmln.
tingeraerde la

s
V
\
\
V
V
V
s |

c
c
c
c

weiland
Zand, malig fijn,
zwaksiltfg, zwak
humeus, zwak
grindig, brutn

Zand, matig fij/i.
zwaksiltig, bruin,
ongeroefde la

50-

-
-

100-

150-

?nfl-

's

s
V

s

z c

I C
- }

11
- c

Zand. matig fijn,
zwak siltfg, zwak
humeus, zwak
grintfig, bnjin

Zand, matig fijn,
zwak silllg, bruin,
ong e roerde Ea

Monsterpunt: 16 Monsterpunt: 17 Boormeesî GV Monsterpunt: 18 BoomneesterGV
gras
Zand, matig fijn,
zwak siltig, zwak
humeus, zwak

g, bruin

-w Zand, matig lijn,
zwaksillig, bruin,
ongeroerde la

\
\
\
s
V
V
\

I c
c
c
\

gras
Zand, matig fijn,
zwaksiltig, zwak
humeus, zwak
grindig, bruin

Zand, matig fijn,
zwaksiltig, bnjin,
ongeroerde la

flrïnd

Zand, matig lijn,
zwak siltfg, zwak
humeus, bruin

Zand, matig lijn,
zwaksiltfg, bruin»
ongeroerde la
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Monsterpunt: 19 Boormeesiercv Monsterpunt: 20

Zand, matig fijn,
zwak siltiQ, zwak
ïiumeus, zŝ ak
grindig, bruin

-OU Zand, matig Ilin.
zwak siltlg, bmin,
ongeroerde la

s\
V
V
V

s
\\

:
c
c
c

s

tuin
Zand, matig lijn.
zwak sil tifl, zwak
lurmeus, zwak
grïndlg, bruin

• e u Zand. matig lijn.
zwak slüïg, bruin,
ongeioerde la

Monsterpunt: 21

i = »

BoormeestenGV

Zand, maVg fijn,
zwak siltig, zwak
humeus, zwak
grindig, bruin

-sa
V
\

Zand, matig fijn,
zwaksilüg, bruin,
ongeroerde la

Monsterpunt: 22 Boormeesler:GV

150-

Zand, matig (jn.
zwak siltig, zwak
humeus, zwak
Qrindlg, bnjin

Zand, matig fijn,
zwaksiltig, bruin,
opgeroerde la
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ALcontroi Laboratories

Analyserapport

HUNNEMAN MILIEU ADVIES
Dhr. S. Hunneman
Postbus 253
8100 AG RAALTE

ALcontroi B.V.
Steenhouwerstraat 15-3194 AG Hoogvliet
Tel.: (010) 2314700 • Fax: (010) 4163034
www.alcontrol.nl

Blad 1 van 7

Uw projectnaam
Uw projectnummer
ALcontroi rapportnummer

Hoogvliet, 19-12-2008

NEN/VOA Watervalweg 165 Ermelo
20081124
11391438, versie nummer: 1

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
20081124. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De door u aangegeven omschrijvingen voor
de monsters en het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door ALcontroi
Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Hoogvliet (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 7 pagina's. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit
van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Uitgebreide informatie over de door ons gehanteerde analysemethoden kunt u terugvinden in onze
informatiegids.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

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

Hoogachtend,

van der Wart
Director Environmental
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ALcontrol Laboratories

HUNNEMAN MILIEU ADVIES

Dhr. S. Hunneman

Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Analyse

droge stof

gewicht artefacten

aard van de artefacten

organische stof (aloeiver

NEN/VOAWatervalweg

20081124

11391438 " 1

Eenheid

gew.-%

9

S

lies) % vd DS

Q

s
s
s

s

Analyserapport

165Ermelo

001

90.2

Geen

2.7

002

91.4

Geen

1.8

003

92.1

Geen

2.2

Blad 2 van 7

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

004

95.8

Geen

<0.5

12-12-2008

12-12-2008

19-12-2008

005

95.1

Geen

0.5

KORRELGROOTTEVERDELING

lutum (bodem) % vd DS 1.1 1.0 <1

METALEN
arseen

barium
cadmium

kobalt

koper

kwik

lood

molybdeen

nikkel

zink

mg/kgds

mg/kgds

mg/kgds

mg/kgds

mg/kgds

mg/kgds

mg/kgds

mg/kgds

mg/kgds

mg/kgds

S

S
S

S

S

S

S

3

S

S

<5

<20
O.35

<3
12

0.10

20

<1.5

<5

45

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

nafialeen
fenantreen

antraceen
Ruoranteen
benzo(a)aniraceen

chryseen
benzo(k)fluoranteen

benzo(a)pyreen
benzo(ghl)peryleen

indeno(1,2,3-cd)pyreen

pak-totaal (10 van VROM)

pak-totaal(10vanVROM)
(0.7 factor)

mg/kgds

mg/kgds

mg/kgds
mg/kgds

mg/kgds

mg/kgds

mg/kgds

mg/kgds
mg/kgds

mg/kgds

mg/kgds
mg/kgds

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28
PCB 52

M9/kgds

tig/kgds

S

S

S
S

S

S
S

s
s
s
s
s

s
s

<0.01

0.06

0.01

0.15

0.09

0.11

0.06

0.08

0.07

0.07

0.71 "

0.72 "

<2

<2

<5
<20

<0.35

<3
<10

O.10

<13
<1.5

<5

36

<0.01

0.02

<0.01

0.07
0.07

0.08

0.08

0.10

0.08

0.09

0.58 *

0.59 "*

<2

<2

<5
<20

<0.35

<3

<10

<0.10

13
<1.5

<5
38

<0.01

0.04

<0.01

0.12

0.05

0.06

0.05

0.06

0.04

0.04

0.46 1|

0.47 2)

<2
<2

<5
<20

<0.35

<3
<10

<0.10

<13
<1.5

<5
<20

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.1 "

0.07 "

<2
<2

<5
<20

<0.35

<3
<10

<0.10

<13
<1.5

<5
<20

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.1

0.07

<2
<2

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de A53000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
eenQ.

Nummer Monstersoort Monsterspeclflcatia

MM-01 1-01 t/m 7-01 [0-50]

MM-02 8-01 t/m 14-01 [0-50]

MM-03 15-01 t/m 22-01 [0-50]

MM-04 1+5+9-02 t/m 04 [50-200]

MM-05 11+15+22-02 t/m 04 [50-200]

001

002

003

004

005

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)
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HUNNEMAN MILIEU ADVIES

Dhr. S. Hunneman

Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Analyse

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

som PCB (7)
som PCB (7) (0.7 factor)

MINERALE OLIE

fractie C10-C12

fractie C12 - C22

fracüe C22 - C30

fractie C30 - C40

totaal olie C10-C40

NEN/VOA Watervalweg

20081124

11391438 "

Eenheid

jig/kgds

Ijg/kgds

(jg/kgds

pg/kgds

pg/kgds

Mg/kgds

[jg/kgds

mg/kgds

mg/kgds

mg/kgds

mg/kgds

mg/kgds

1

Q

s
s
s
s
s
s
s

s

Analyserapport

165Ermelo

001

<2

<2

<2
<2

<2

<14

9.8 2)

<5

<5

<5

<5

<20

002

<2

<2

<2

<2

<2

<14

9.8 n

<5

<5

<5
<5

<20

003

<2

<2

5.4

6.4

5.7

18
23 *

<5

<5

<5

<5

<20

Blad 3 van 7

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

004

<2
<2

<2

<2

<2

<14

9.8 !1

<5

<5

<5

<5

<20

12-12-2008

12-12-2008

19-12-2008

005

<2

<2

<2

<2

<2
<14

9.8 S)

<5

<5

<5

<5

<20

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
eenQ.

Nummer Monstersoort Monsterspecif icatie

001

002

003

004

005

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

MM-01 1-01 t/m 7-01 [0-50]

MM-02 8-01 t/m 14-01 [0-50]

MM-03 15-01 t/m 22-01 [0-50]

MM-04 1+5+9-02 t/m 04 [50-200]

MM-05 11+15+22-02 t/m 04 [50-200]

RvALOZl
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Projectnaam NENA/OA Watervalweg 165 Ermelo

Prajectnummer 20081124

Rapportnummer 11391438 " 1

Orderdatum 12-12-2008

Startdatum 12-12-2008

Rapportagedatum 19-12-2008

Monster beschrijvingen

001 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

De sommatie is een optelling van de ruwe waarden waarna de berekening heeft plaatsgevonden.
De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000

Paraaf:
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Dhr. S. Hunneman Analyserapport
Blad 5 van 7

Projectnaam NEN/VOA Watervalweg 165 Ermelo

Projectnummer 20081124

Rapportnummer 11391438 " 1

Orderdatum 12-12-2008

Startdatum 12-12-2008

Rapportagedatum 19-12-2008

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof

gewicht artefacten

aard van de artefacten

organische stof (gloeiverlies)

lutum (bodem)

arseen

barlum

cadmium

kobalt

koper

kwik

lood

molybdeen

nikkel

zink

naftaleen

fenantreen

antraceen

fluoranteen

benzo(a)antraceen

chryseen

benzo(k)fluoranteen

benzo(a)pyreen

benzo(ghi)peryleen

lndeno(1,2,3-cd)pyreen

pak-totaai(IOvanVROM)

pak-totaal (10 van VROM) (0.7

factor)

PCB 28

PCB 52

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

som PCB (7)

som PCB (7) (0.7 factor)

totaal olie C10-C40

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond(AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond: gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465, conform CMA/2/II/A. Grond
(AS3000): conform AS3010-2

Conform AS3000, NEN 5709

Idem

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

Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-6

Conform AS3010-8, NEN 6966 ontsluiting: NEN 6961

Idem

Idem

Idem

Idem

Conform AS301 0-8, NEN-IS016772 ontsluiting: NEN 6961

Conform AS3010-8, NEN 6966 ontsluiting: NEN 6961

Idem

Idem

Idem

Conform AS3010

Conform AS3010-9

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Conform AS302O

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Conform AS3010-11

RvA L OZG
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Blad 6 van 7

Orderdatum 12-12-2008

Startdatum 12-12-2008

Rapportagedatum 19-12-2008

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001
001

001
001
001
001

001
002
002
002

002
002

002
002

003
003
003

003
003
003
003

003
004
004
004

004
004
004
004

004
004
005

005
005
005
005

Y1737925
Y1737926
Y1737927

Y1737930
Y1737934
Y1738834

Y1738864
Y1737922
Y1737929
Y1737931

Y1737935
Y1737939

Y1737940
Y1738863
Y1737779

Y1737905
Y1737937
Y1737938
Y1737941
Y1737942

Y1738839
Y1738857

Y1737918
Y1737923
Y1737924
Y1738774
Y1738804

Y1738813
Y1738818

Y1738833
Y1738843
Y1738749
Y1738771
Y1738772
Y1738829

Y1738840

11-12-2008
11-12-2008

11-12-2008
11-12-2008
11-12-2008
11-12-2008

11-12-2008
11-12-2008
11-12-2008
11-12-2008

11-12-2008
11-12-2008

11-12-2008
11-12-2008

11-12-2008
11-12-2008
11-12-2008
11-12-2008

11-12-2008
11-12-2008
11-12-2008

11-12-2008
11-12-2008
11-12-2008
11-12-2008

11-12-2008
11-12-2008
11-12-2008
11-12-2008

11-12-2008
11-12-2008
11-12-2008

11-12-2008
11-12-2008
11-12-2008
11-12-2008

11-12-2008
11-12-2008

11-12-2008
11-12-2008
11-12-2008
11-12-2008

11-12-2008
11-12-2008
11-12-2008

11-12-2008
11-12-2008
11-12-2008

11-12-2008
11-12-2008

11-12-2008
11-12-2008
11-12-2008
11-12-2008
11-12-2008

11-12-2008
11-12-2008
11-12-2008

11-12-2008
11-12-2008
11-12-2008
11-12-2008

11-12-2008
11-12-2008
11-12-2008

11-12-2008
11-12-2008
11-12-2008
11-12-2008
11-12-2008
11-12-2008
11-12-2008

ALC201
ALC201

ALC201
ALC201
ALC201
ALC201

ALC201
ALC201
ALC201

ALC201
ALC201

ALC201
ALC201
ALC201

ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201

ALC201
ALC201
ALC201

ALC201
ALC201
ALC201
ALC201

ALC201
ALC201
ALC201

ALC201
ALC201
ALC201

ALC201
ALC201

ALC201
ALC201

Theoretische monsternamedatum
Theoretische monsternamedatum
Theoretische monsternamedatum
Theoretische monsternamedatum
Theoretische monsternamedatum
Theoretische monsternamedatum
Theoretische monsternamedatum
Theoretische monsternamedatum
Theoretische monsternamedatum
Theoretische monsternamedatum
Theoretische monsternamedatum
Theoretische monsternamedatum
Theoretische monsternamedatum
Theoretische monsternamedatum
Theoretische monsternamedatum
Theoretische monsternamedatum
Theoretische monsternamedatum
Theoretische monsternamedatum
Theoretische monstemamedatum
Theoretische monstemamedatum
Theoretische monstemamecfatum
Theoretische monstemamedatum
Theoretische monstemamedatum
Theoretische monstemamedatum
Theoretische monstemamedatum
Theoretische monstemamedatum
Theoretische monstemamedatum
Theoretische monsternamedatum
Theoretische monsternamedatum
Theoretische monsternamedatum
Theoretische monsternamedatum
Theoretische monsternamedatum
Theoretische monsternamedatum
Theoretische monsternamedatum
Theoretische monsternamedatum
Theoretische monsternamedatum
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Projectnaam NEN/VOA Watervalweg 165Ermelo

Projectnummer 20081124
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Orderdatum 12-12-2008

Startdatum 12-12-2008

Rapportagedatum 19-12-2008

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

005 Y1738855
005 Y1738858

005 Y1738859
005 Y1738861

11-12-2008
11-12-2008
11-12-2008
11-12-2008

11-12-2008 ALC201 Theoretische monsternamedatum

11-12-2008 ALC201 Theoretische monsternamedatum
11-12-2008 ALC201 Theoretische monsternamedatum

11-12-2008 ALC201 Theoretische monstemamedatum
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ALcontroï Laboratories ALcontroi B.V.
Steenhouwerstraat 15 3194 AG Hoogvliet
Tel.: (010) 2314700 • Fax: (010) 4163034
www.alcontrol.nl

Analyserapport

HUNNEMAN MILIEU ADVIES
Dhr. S. Hunneman
Postbus 253
8100AGRAALTE Blad 1 van 6

Uw projectnaam
Uw projectnummer
ALcontroi rapportnummer

Hoogvliet, 23-12-2008

: Watervalweg 165 Ermelo
: 20081124
: 11394427, versie nummer: 1

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
20081124. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De door u aangegeven omschrijvingen voor
de monsters en het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door ALcontroi
Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Hoogvliet (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit
van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Uitgebreide informatie over de door ons gehanteerde analysemethoden kunt u terugvinden in onze
informatiegids.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

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

Hoogachtend,

drs/O-
Managi

van der Wart
g Director Environmental
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Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Watervalweg 165 Ermelo

20081124

11394427 " 1

Orderdatum 19-12-2008

Startdatum 19-12-2008

Rapportagedatum 23-12-2008

Analyse Eenheid Q 001 002

METALEN
arseen

barium

cadmium

chroom

kobalt

koper

kwik

lood

molybdeen

nikkel

zink

VLUCHTIGE AROMA TEN

benzeen

tolueen

ethylbenzeen

o-xyleen

p- en m-xyleen

xylenen

xylenen (0.7 factor)

styreen

naftaleen

M g f l

M g / i

M g / i

M g / '

M g / i

M g / i

M g / i
(jg/i

M g / i

M g / i

M g / i

M S / l

M g / i

M g / i
M g / i

M g / i
M g / i

M g / i

M g / i

M g / i

s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s

s
s
s
s
s
s
s
s
s

GËHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan

1,2-dichloorethaan

1,1-dichlooretheen

cis-1,2-dichlooretheen

trans-1,2-dichlooretheen

som (cis.trans) 1,2-
dichloorethenen

som (cis.trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)
dichloormethaan

1,1-dichloorpropaan

1,2-dichloorpropaan

1,3-dichloorpropaan

som dichloorpropanen

M g / i

M g / '
M g / i

M g / i

M g / i

M g / i

M g / '

M g / i

M 9 ' l
ijg.'l

M Q / l
p g / i

s
s
s
s
s
s

s

s
s
s
s
s

<10

<45

< 0 . 8

<1

<5

<15

< 0 . 0 5

<15

< 3 . 6

<15

<60

< 0 . 2

< 0 . 3

< 0 . 3

< 0 . 1

< 0 . 2

< 0 . 3

0 . 2 1

< 0 . 3

< 1 . 4 "

< 0 . 6

< 0 . 6
< 0 . 1

< 0 . 1

< 0 . 1

< 0 . 2

0 . 1 4

1.5

< 0 . 3

< 0 . 3

< 0 . 3
< 0 . 9

<10

95

< 0 . 8

1,5

<5

<15

< 0 . 0 5

<15
< 3 . 6

<15

<60

< 0 . 2

< 0 . 3

< 0 . 3

< 0 . 1

< 0 . 2

< 0 . 3

0 . 2 1

< 0 . 3

< 0 . 9 0

< 0 . 6

< 0 . 6

< 0 . 1

< 0 . 1

< 0 . 1
< 0 . 2

0 . 1 4

< 0 . 2

< 0 . 3

< 0 . 3

< 0 . 3
< 0 . 9

De me( S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onderde AS3000 erkenning daorde ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater Peilbuis 5
(AS3000)

002 Grondwater Peilbuis 9
(AS3000)

RvA 1028
AL '.•••:£'•- T V L T "
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HUNNEMAN MILIEU ADVIES Blad 3 van 6

Dhr. s. Hunneman Analyserapport

Projectnaam Watervalweg 165 Ermelo Orderdatum 19-12-2008

Projectnummer 20081124 Startdatum 19-12-2008

Rapportnummer 11394427 - 1 Rapportagedatum 23-12-2008

Analyse Eenheid Q 001 002

som dichloorpropanen (0.7
factor)

tetrachlooretheen

tetrachloormethaan

1,1,1-trichloorethaan
1,1,2-trichloorethaan

trichlooretheen

chloroform

vinylchloride

bromoform

MINERALE OLIE

fractie C 1 0 - C 1 2

fractie C 1 2 - C 2 2

fractie C22 - C30

fractie C30 - C40

totaal olie C 1 0 - C 4 0

Mg/i

M9/I
Mg/l

Mg/i
(jg/l

Mal
M9'l

MB"

Mg/i

Mg/i

Mg/'

Mg/i

Mg/i
MS/l

s
s
s
s
s
s
s
s
s

s

0.63

<0.70 n

<0.1

<0.1

<0.1

<0.6

<0.6

<0.1

<0.2

<25
<25

<25
<25

<100

0.63

<0.1

<0.1

<0.1
<0.1

<0.6

<0.6

<0.1

<0.2

<25

<25

<25

<25

<100

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater Peilbuis 5
(AS3000)

002 Grondwater Peilbuis 9
(AS3000)

Paraaf:
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HUNNEMAN MILIEU ADVIES

Dhr. s. Hunneman Analyserapport

Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Watervalweg 165 Ermelo
20081124
11394427 - 1

Blad 4 van 6

Orderdatum 19-12-2008

Startdatum 19-12-2008

Rapportagedatum 23-12-2008

Monster beschrijvingen

001

002

De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

Verhoogde rapportagegrens i.v.m. storende matrix.

Paraaf:
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Dhr. S. Hunneman Analyserapport

Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Watervalweg 165 Ermelo

20081124
11394427 - 1

Blad 5 van 6

Orderdatum 19-12-2008

Startdatum 19-12-2008

Rapportagedatum 23-12-2008

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

arseen

barium

cadmium

chroom

kobalt

koper

kwik

lood

molybdeen
nikkel

zink

benzeen

tolueen

ethylbenzeen
o-xyleen

p- en m-xyleen

xylenen

xylenen (0.7 factor)

styreen
naftaleen

1,1-dichloorethaan

1,2-dichloorethaan

1,1-dichlooretheen

cis-1,2-dichlooretheen

trans-1,2-dichlooretheen

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen
som (cia.trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)
dichloormethaan

1,1-dichloorpropaan

1,2-dichloorpropaan

1,3-dichloorpropaan
som dichloorpropanen

som dichloorpropanen (0.7 factor)

tetrachlooretheen

tetrachloormethaan

1,1,1-tri chloorethaan
1,1,2-lrichloorethaan

Grondwater (AS3000)

Grondwater (AS3000)

Grondwater (AS3000)

Grondwater (AS3000)

Grondwater (AS3000)
Grondwater (AS3000)

Grondwater (AS3000)

Grondwater (AS3000)

Grondwater (AS3000)
Grondwater (AS3000)

Grondwater (AS3000)

Grondwater (AS3000)

Grondwater (AS3000)

Grondwater (AS3000)

Grondwater (AS3000)

Grondwater (AS3000)

Grondwater (AS3000)

Grondwater (AS3000)

Grondwater (AS3000)

Grondwater (AS3000)

Grondwater (AS3000)

Grondwater (AS3000)

Grondwater (AS3000)

Grondwater (AS3000)

Grondwater (AS3000)

Grondwater (AS3000)

Grondwater (AS3000)

Grondwater (AS3000)

Grondwater (AS3000)

Grondwater (AS3000)
Grondwater (AS3000)

Grondwater (AS3000)

Grondwater (AS3000)

Grondwater (AS3000)

Grondwater (AS3000)

Grondwater (AS3000)
Grondwater (AS3000)

Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO
11885)

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Conform AS3110-3 en Conform NEN-EN 13506

Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO

11885)

Idem

Idem

Idem

Conform AS3130-1

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Conform AS3130-1

Conform AS3130-1

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

RVA i ra
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ALcontrol Laboratories
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Dhr. S. Hunneman

Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Analyserapport

Watervalweg 165 Ermelo

20081124

11394427 - 1

Blad 6 van 6

Orderdatum 19-12-2008

Startdatum 19-12-2008

Rapportagedatum 23-12-2008

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

trichlooretheen

chloroform

vinyl chloride

bromoform

totaal olie C10 - C40

Grondwater (AS3000)

Grondwater (AS3000)

Grondwater (AS3000)

Grondwater (AS3000)

Grondwater (AS3000)

Idem

Idem

Idem

Idem

Conform AS3110-5

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001
001
002
002

B0825867
G5793100
B0877479
G5793098

19-12-2008
19-12-2008
19-12-2008
19-12-2008

19-12-2008
19-12-2008
19-12-2008
19-12-2008

ALC204 Theoretische monstemamedatum

ALC236 Theoretische monstemamedatum
ALC204 Theoretische monstemamedatum
ALC236 Theoretische monstemamedatum
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ALcontrol Laboratories
ALcontrol B.V.
Steenhouwerstraat 15 • 3194 AG Hoogvliet
Tel.: (010) 2314700 • Fax: (010) 4163034
www.alcontrol.nl

Analyserapport

0EC
HUNNEMAN MILIEU ADVIES
J.A.G. Hunneman
Postbus 253
8100 AG RAALTE Blad 1 van 5

Uw projectnaam
Uw projectnummer
ALcontrol rapportnummer

Hoogvliet, 16-12-2008

NEN/VOAWatervalweg 165 Ermelo
20081124
11391933, versie nummer: 1

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
20081124. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De door u aangegeven omschrijvingen voor
de monsters en het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door ALcontrol
Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Hoogvliet (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit
van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Uitgebreide informatie over de door ons gehanteerde analysemethoden kunt u terugvinden in onze
informatiegids.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

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

Hoogachtend,

drs.^.
Mana

. van der Wart
Director Environmental

ALGOhrROL 6.V. e GEA& C I 7 M S 2 M 5 O N C E R W 1 1 0 1 S

D A I (lïfl

**- ONZE WERKZJWUÏOEN WORDEN UITGEVOERD OMDER DE ALGEMENE: VOQRWAAflDEH GEDEPONEERD BUOE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM WSCHRUVHQ
HAMDEL5REGISTER:KVKROTTEItDAM2«652«6
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HUNNEMAN MILIEU ADVIES

Hunneman, Sjors Analyserapport
Blad 2 van 5

Projectnaam NENA/OA Watervalweg 165 Ermelo

Projeclnummer 20081124

Rapportnummer 11391933 " 1

Orderdatum 15-12-2008

Startdatum 15-12-2008

Rapportagedatum 16-12-2008

Analyse Eenheid Q 001 002

ASBESTONDERZOEK

aangeleverd materiaal grond kg 10.86 10.51

KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK

gemeten asbestconcentratie mg/kgds

gewogen asbestconcentratie mg/kgds Q

ondergrens (95%
betrouwb-lnterval)

bovengrens (95%
betrouwb.lnterval)

gemeten serpentijn
concentratie

gemeten amfibool
concentratie

gemeten bepalingsgrens

nlet-hechtgebonden asbest

mg/kgds Q

mg/kgds Q

mg/kgds Q <0.1 <0.1

mg/kgds Q <0.1 <0.1

mg/kgds Q <1.7 <1.8

Q Niet van toepassing Niet van toepassing

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
eenQ.

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

Asbestverdacht

Asbestverdacht

RE-01

RE-02

Paraaf:
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Hunneman, Sjors Analyserapport
Blad 3 van 5

Projectnaam N EN/VOA Watervalweg 165 Ermelo

Projectnummer 20081124

Rapportnummer 11391933 " 1

Orderdatum 15-12-2008

Startdatum 15-12-2008

Rapportagedatum 16-12-2008

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

gemeten asbestconcentratie
gewogen asbestconcentratie
ondergrens (95%
betrouwb.interval)
bovengrens (95%
betrouwb.lnterval)
gemeten serpentijn concentratie
gemeten amfibool concentratie
gemeten bepalingsgrens
nlet-hechtgebonden asbest

Asbestverdacht

Asbestverdacht

Asbestverdacht

Asbestverdacht

Asbestverdacht

Asbestverdacht

Asbestverdacht

Asbestverdacht

conform NEN5707 en/of NEN5897

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001
002

E0629406

E0B29243
11-12-2008
11-12-2008

11-12-2008
11-12-2008

ALC291 Theoretische monstemamedatum
ALC291 Theoretische monstemamedatum

Paraaf:
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Hunneman, Sjors Analyserapport
Blad 4 van 5

Projectnaam NENA/OA Watervalweg 165 Ermelo

Projectnummer 20081124

Rapportnummer 11391933 " 1

Orderdatum 15-12-2008

Startdatum 15-12-2008

Rapportagedatum 16-12-2008

Monsternummer:

Monster beschrijvingen

001

RE-01

Abontrohummef:

TakiHlganichtnidiaaenCol;

Totial gav&htvoordrogfin(g):
DtogestoKM:

ANALYSE RAPPORT BEPALI NO VAN ASBEST IN BODEM CONFORM NEN 6)07

1191933401 Datum ana!y«: 16-12-200B

9S01
10882

Prajeclnummer. 30081124
Prajertnaam: NEItfVQAWaiMvahw)165Emiela

Monsteronischijviu: RE-01

Rapport* HoiasultA ten

SerpBnlijn"

Amfihool"

Totaal a abeel"

Ge molen concontrattea

<0.1

<0,1

Ondtnjini

<0.1

«0.1

<V

Bovengrens

<C.1

<0,1

Stpillngsgrins

N.v.t

N.v.t

<1.T

Qewog»n concentralloa*

Corwanbatfi

<0.1

<0.1

«0.1

Onaingmnj

«0.1

<0,1

<0,1

Banngrenj

< M

<0,1

ChryioUel

5 |
S o

Ui

*.v. ï toi»*c*rfB h.

Q9W rxta n w » ï mbTK H

Losse wfnl{)xjndBl)s

Vöiaü

0 n.v.t

nv.t

n , ï l

rtv.L

n.v.t.

-

n.v.t nv.t

--

n.v.1.

-

Jpjrngrkingen:
' D^gewogenccncerJrabB is de concafibaije SöfpanLifl* 10 fraaldecDncertrateairifibcxïlJiiefVBnbebefcidl; VROH, 0ÏO3-O4.

" Alt» afrondingBno*baurwivjraf hel nnw resutiatrëlaw*tabel 16 ut NEN 57072003,
*"De ITUIQ ^ n hechtoebondenheid twirvFt n n indiratvw nwnjaw, »elks ieaVjulekJ vanlabel 12 ut NEN 57D72003.

™" Da bepölingsfl rena wordt alleen bepaald vaarde zeetfracties <4mm r indien hierin geen asbest't9 nanoelroifen De tobt bepaliTgggranaiavHfVrBgiii
door de beeaingfljrenzMYjn deaTzoodertiJvH zeaffractissbï elkaar op la lelon

OverijË oome rklngen :
1 . Geen

Rappat ulgepr'ntop IZnaCODG on 1263 PM
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Hunneman, Sjors Analyserapport
Blad 5 van 5

Projectnaam NENA/OA Watervalweg 165 Ermelo

Projectnummer 20081124

Rapportnummer 11391933 " 1

Orderdatum 15-12-2008

Startdatum 15-12-2008

Rapportagedatum 16-12-2008

Monsternummer:

Monster beschrijvingen

002

RE-02

ANALY3Ï RAPPORT BEPALINOVAN ASBEST IN BODEM COWFORW KEN 6 B 7

I12B1933-002 Datum imiyw: 16-12-3X0

Totaal u
Tbiaal
Dnsgi

10514
90.0

FraiKlnumnien
Prajortraarn:

Monsferomsclïijvho:

200B11S4
NEN/VOA WaMivaV«g 165 Enroki
RE-02

Rapportage» sulfaten

Sefpentijn"

Amfibool"

Totaal 9 BbBst"

•5 0.1

<0.1

<o,1

Gsmslon concentrattea

Ondtifnng

<0,1

«0,1

<0,1

Bovengrens
(rcg/kg.del

«0,1

<0,1

<0,1

BapaDngsgnns
(mg/Kg jd ff)

Nv.t

N.v.t

<1.8

Gswogen concentnllas*

CencinbaUt
(mg^o-de)

<(U

<0,1

<0,1

Ondergrens

<C,1

<0.1

<0,1

Sovengranl
(moAodï!

<W

<(M

«0.1

Aitaly$sr« ̂ uitaten

Chryiatlli AntDflllllt Titmelli!

Soort materiaal Pi r i1

«0.B4

ITlffiNUfb
Losse veiel(burKfal)a

Ve;ab

0

- •
n.v.t n.V.1 -

n.v.1.

* De gewcgenconcerlralie JsdeconcefiTiatiQ «rpentiji-t 10niaald&a>nc«rini1«iiiFfibQol. liiBtvanbabobid; VROM, 0*03-04.
- Alfcabondingingcbeuniivaraf hd rukcresulialviilt«i9tateneutNGN57D72003.
*"D» nule van tacHaebonlanhtiJ tmlroft « n inficatsvi w«rgaw, welk» icabilaid van Ubol 12 ui NEN $7D7£f»3.

**" O« tfijBllng«gienfl>w]rdt alleen bepaald voordezeetfaetiea <4 tnnt, i^lienhiefingeenaabest isss
doordft bepainoag re iHenvandealza*idedi>azeBHraclissbïelkaaföplft telen

1. Gean

Bjtega fiör.[nrt ii(]i!r<int
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Toetsingstabel standaard bodem

Bron: Circulaire streefwaarden en interventiewaarden bodemsanering
(Staatscourant 24 februari 2000, nr. 39)

Tabel 1: Streefwaarden en interventiewaarden
Parameter grond/sediment (mg/kg d.s.)

streefwaarde interventiewaarde
grondwater (ng/1)

streefwaarde interveniiewaarde

I Zware metalen15

antimoon
arseen
barium
cadmium
chroom
cobalt
koper
kwik
lood
molybdeen
nikkel
zink

3
29
160
0,8
100
9

36
0,3
85
3
35
140

15
55
625
12

380
240
190
10

530
200
210
720

-
10
50
0,4
1

20
15

0,05
15
5
15
65

20
60
625

6
30
100
75
0,3
75
300
75
800

II Anorganische verbindingen
cyaniden-vrij
cyaniden-complex (pH<5)'
cyaniden-complex (pH>5)
thiocyanaten (som)
bromide (mg Br/l)
chloride (mg Cl/l)
fluoride (mg F/l)

1
5
5
1

20
-

500J

20
650
50
20
-
-
-

5
10
10
-

0,3 mg/l2

100 mg/P
0,5 mg/l2

1500
1500
1500
1500

-
-
-

III Aromatische verbindingen
benzeen
ethylbenzeen
tolueen
xylenen
styreen (vinylbenzeen)
fenol
cresolen (som)
catechol (o-dihydroxybenzeen)
resorcinol (m-hydroxybenzeen)
hydrochinon (p-dihydroxybenzeen)

0,01
0,03
0,01
0,1
0,3

0,05
0,05
0,05
0,05
0,05

1
50
130
25
100
40
5

20
10
10

0,2
4
7

0,2
6

0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

30
150

1000
70

300
2000
200
1250
600
800

IV Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's)
PAK (som 10) *14

naftaleen
antraceen
fenantreen
fluorantheen
benzo(a)antraceen
chryseen
benzo(a)pyreen
benzo(ghi)peryl een
benzo(k)fl uorantheen
indeno(l,2,3-cd)pyreen

1 40 -
0,01

0,0007*
0,003*
0,003

0,0001*
0,003*
0,0005*
0,0003
0,0004*
0,0004*

-
70
5
5
1

0,5
0,2

0,05
0,05
0,05
0,05

V Gechloreerde koolwaterstoffen
vinylchloride
dichloormethaan
1,1-dichloorethaan
,2-di chloorethaan

1,1-dichlooretheen
,2-dichlooretheen (cis en trans)

dich loorpropanen
trichloormethaan (chloroform)
1,1,1 -trichloorethaan
1,1,2-trich loorethaan
trichlooretheen (tri)
tetrachloormetaan (tetra)
tetrachlooretheen (per)

0,01
0,4
0,02
0,02
0,1
0,2

0,002#
0,02
0,07
0,4
0,1
0,4

0,002

0,1
10
15
4

0,3
1
2
10
15
10
60
1
4

0,01
0,01

7
7

0,01
0,01
0,8
6

0,01
0,01
24

0,01
0,01

5
1000
900
400
10
20
80

400
300
130
500
10
40
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Parameter grond/sediment (mg/kg d.s.)
streefwaarde

Vervolg V Gechloreerde: koolwaterstoffen
chloorbenzenen (som)5'14

monochloorbenzeen
dichloorbenzenen
trichloorbenzenen
tetrachloorbenzenen
pentachloorbenzeen
hexachloorbenzeen

chloorfenolen (som)5"1

monochloorfenolen (som)
dichloorfenolen
trichloorfenolen
tetrachloorfenolen
pentachloorfenol

chloornaftaleen
monochlooranilinen
polychloorbifenylen (som 7)7

EOX

0,03

0,01

-
0,005
0,02
0,3

inlerventiewaarde

30

10

10
50
1

grondwater (}ig/l)
streefwaarde

-
7
3

0,01
0,01

0,003
0,00009*

_
0,3
0,2

0,03*
0,01*
0,04*

-

0,01*
-

interventiewaarde

-

180
50
10
2,5
I

0,5

.
100
30
10
10
3

6
30

0,01

VI Bestrijdingsmiddelen
DDT/DDE/DDD8

drins*
aldrin
dieldrin
endrin
HCH-verbindingen10

a-HCH
0-HCH
^HCH
atrazine
carbaryl
carbofuran
chloordaan
endosulfan
tieptachloor
heptachloor-epoxide
maneb
MCPA
organotinverbtndingen"
VII Overige verontreinigingen
cyclohexanon
ftalaten (som)12

minerale olie11

pyridine
tetrahydrofuran
tetrahydrothiofeen
tribroommethaan

0,01
0,005

0,00006
0,0005
0,00004

0,01A

0,003
0,009

0,00005
0,0002

0,00003
0,00002
0,00003
0,00001
0,0007

0,0000002
0,002

0,00005#
0,001

0,1
0,1
50
0,1
0,1
0,1
-

4
4

2

6
5
2
4
4
4
4
35
4

2,5

45
60

5000
0,5
2
90
75

0,004 ng/1
-

0,009 ng/1*
0,1 ng/1
0,04 ng/1

0,05A

33 ng/1
8 ng/1
9 ng/1
29 ng/1
2 ng/1*
9 ng/1

0,02 ng/1*
0,2 ng/1*

0,005 ng/1*
0,005 ng/1*
0,05 ng/1*

0,02
0,05*-16 ng/1

0,5
0,5
50
0,5
0,5
0,5
-

0,01
0,1

1

150
50
100
0,2
5

0,3
3

0,1
50
0,7

15000
5

600
30

300
5000
630



3/5

Voetnoten bij tabel 1:

1. Zuurgraad:pH(0,01 MCaCL). Voor de bepaling pH groter dan of gelijk aan 5 en pH kleiner dan 5 geldt
het 90-percentiel van de gemeten waarden.

2. In gebieden met marine beïnvloeding komen van nature hogere waarden voor (zout en brak grondwater).
3. Differentiatie naar lutumgehalte: (F) = 175 + 13L (L = % lutum).
4. Onder PAK (som van 10) wordt verstaan: de som van anthraceen, benzo [a]anthraceen,

benzo [k]fluorantheen, benzo[a]pyreen, chryseen, phenanthreen, fluorantheen, indeno[l,2,3-cd]pyreen,
naftaleen, benzo [ghi]peryleen.

5. Onder chloorbenzenen (som) wordt verstaan: de som van alle chloorbenzenen (mono-, di-, tri-, tetra-,
penta- en heptachloorbenzeen).

6. Onder chloorfenolen (som) wordt verstaan: de som van alle chloorfenolen (mono-, di-, tri-, tetra- en
pentachloorfenol.

7. Onder interventiewaarde polychloorbifenylen (som) wordt verstaan: de som van PCB 28,52,101,118,
138, 153, 180. De streefwaarde geldt voor de som zonder PCB 118.

8. Onder DDT/DDD/DDE wordt verstaan: de som van DDT, DDD en DDE.
9. Onder drins wordt verstaan: de som van aldrin, dieldrin en endrin.
10. Onder HCH-verbindingen wordt verstaan: som o-HCH, /J-HCH, 7-HCH en ö-HCH.
11. De interventiewaarde geldt voor de totale, gesommeerde concentratie van aangetroffen

organotinverbindingen.
12. Onder de ftalaten wordt de som van alle ftalaten verstaan.
13. Definitie van minerale olie wordt beschreven bij de analysenorm. Indien er sprake is van verontreiniging

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

14. De somwaarde voor polycyclische aromatische koolwaterstoffen, chloorfenolen en chloorbenzenen in
grond/sediment geldt voor de totale concentraties van de verbindingen uit de betreffende groep. Indien
een verontreiniging slechts één verbinding uit een groep betreft, geldt de waarde voor de betreffende
verbinding. Bij twee of meer verbindingen geldt de waarde voor de som van deze verbindingen. Voor
grond/sediment zijn de effecten direct optelbaar (dat wil zeggen 1 mg stof A heeft evenveel effect als 1
mg stof B) en kan aan een somwaarde getoetst worden door het optellen van de concentraties van de
verbindingen. Voor grondwater zijn effecten indirect, als fractie van de individuele interventiewaarde,
optelbaar (dat wil zeggen 0,5 x interventiewaarde stof A heeft evenveel effect als 0,5 x interventiewaarde
stof B). Dit betekent dat een somformule gebruikt moet worden om te beoordelen of van overschrijding
van de interventiewaarde sprake is. Er is sprake van overschrijding van de interventiewaarde voor de som
van een groep van stoffen indien: {SC,) /1, > 1, waarbij G= gemeten concentratie van een stof uit een
betreffende groep van stoffen en 1, = interventiewaarde voor de betreffende groep.

15. De streefwaarden vo or zware metalen in het grondwater zijn voor het ondiepe grondwater. Voor het diepe
grondwater (ca. 10 m-mv) bestaan andere streefwaarden.

* Getalswaarde beneden detectielimiet/bepalingsondergrens of meetmethode ontbreekt.
# Deze streefwaarden zijn niet getoetst in HANS. Alle overige streefwaarden zijn wel getoetst in HANS.
A In de 4' Nota Waterhuishouding staan de individuele normen uit INS, plus aanvullend de met een A

gemarkeerde somnormen.
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Tabel 2: indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging
Parameter

I \. Zware metalen3 ; :

beryllium
seleen
tellurium
thallium
tin
vanadium
zilver
m Aromatische verbindingen
dodecylbenzeen
aromatische oplosmiddelen1

V Gechloreerde koolwaterstoffen
dichlooraniünen
trichlooranilinen
tetrachlooranilinen
pentachlooranilinen
4-chloormethylfenolen
dioxine3

VI Bestrijdingsmiddelen
azinfosmethyl
VII Overige verontreinigingen
acrylonitril
butanol
1,2-butylacetaat
ethylacetaat
diethyleen glycol
ethyleen glycol
formaldehyde
isopropanol
methanol
methyl-tert-butyl ether (MBTE)
methylethylketon

grond/sediment (mg/kg d.s.)
streefwaarde

1,1
0,7
-
1
-

42
-

-

0,005
-
-
-
-
-

0,00005#

0,000007#
-
-
-
-

-
-
-
-
-

interventiewaarde

30
100
600
15

900
250
15

1000
200

50
10
30
10
15

0,001

2

0,1
30
200
75
270
100
0,1
220
30
100
35

grondwater (ng/1)
streefwaarde

-
-
-
-
-

-
-

-
-
-
-
-
-

0,l*ng/l

0,08
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

interventiewaarde

15
160
70
7
50
70
40

0,02
150

100
10
10
1

350
0,001 ng/1

2

5
5600
6300
15000
13000
5500

50
31000
24000
9200
6000

Voetnoten bij tabel 2:

1. Onder aromatische oplosmiddelen wordt een standaardmengsel van stoffen, aangeduid als "C9-aromatic
naphtha'Verstaan zoals gedefinieerd door de International Research en Development Corporetion: o-
xyleen 3,2%, i-isopropylbenzeen 2,74%, n-propylbenzeen 3,97%, l-methyl-4-ethylbenzeen 7,05%, 1-
methyl-3-ethyIbenzeen 15,1%, 1-methyl-2-ethylbenzeen 5,44%, 1,3,5-trimethylbenzeen 8,37%, 1,2,4-
trimethylbenzeen 40,5%, 1,2,3-trimethylbenzeen 6,18% en>alkylbenzenen6,19%.

2. Het indicatieve niveau is uitgedrukt op basis van toxiciteitsequivalenten gebaseerd op de meest toxische
verbinding.

3. De streefwaarden voor zware metalen in het grondwater zijn voor het ondiepe grondwater. Voor het diepe
grondwater (ca. 10 m-mv) bestaan andere streefwaarden.

* Getalswaarde beneden detectielimiet/bepalingsondergrens of meetmethode ontbreekt.
# Deze streefwaarden zijn niet getoetst in HANS. Alle overige streefwaarden zijn wel getoetst in HANS.
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Aanvullende opmerkingen bij tabel 1 en 2:
De streefwaarden, interventiewaarden en indicatieve niveaus voor metalen en arseen, met uitzondering van
antimoon, molybdeen, seleen, tellurium, thallium en zilver zijn afhankelijk van het lutumgehalte en/of het
organisch stofgehalte.

De streefwaarden, interventiewaarden en indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging voor organische
verbindingen, zijn afhankelijk van het organisch stofgehalte.

Voor de streefwaarde en interventiewaarde van PAK's wordt geen bodemtypecorrectie voor bodems met een
organisch stofgehalte tot 10% en bodems met een organisch stofgehalte boven de 30% toegepast. Voor
bodems met een organisch stofgehalte tot 10% wordt een waarde van 1 respectievelijk 40 mg/kg en voor
bodems met een organisch stofgehalte vanaf 30% een waarde van 3 respectievelijk 120 mg/kg gehanteerd.

Bij de beoordeling van de kwaliteit van de bodem worden de in de tabellen opgenomen waarden voor een
standaardbodem omgerekend naar de waarden voor de betreffende bodem gebruikt makende van de voor de
gemeten gehalten aan organisch stof en/of lutum. De omgerekende waarden kunnen vervolgens met de
gemeten gehalten worden vergeleken.
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Monsternemingsplan asbest - RF 36A

versie 2/blad 1 van 1 / 10-10-2007 ISO/ VCA / BRL1000 / 2000/ 6000/7000

Projectgegevens
Projectnummer

Locatie, gemeente*

Opdrachtgever*

Doel onderzoek*

Uitvoerende organisatie*

Uitvoerende veldwerker(s)*

Verantwoordelijke PL*

Uitvoeringsdatum*

scw.nlU
tihtertaiu&f
iïUUfl.. U

• verkennend O nader

• Hunneman Milieu Advies

Hunneman Milieu Advies Raalte BV

Watervalweg 165 te Ermelo.

2008.1124 december 2008

Locatiegegevens
Aanvullende instructie locatiebezoek O ja • nee

Aanvullende instructie veldwerk O ja • nee

Instructie laboratorium OACMAA •Alcontrol
Analyse: «-bodem NEN-5707

O puin (NEN-5897)

Analyse: O materiaalmonster (NEN-5896)
O materiaal verzamelmonster (MVM)

Codering grond/puinmonster(s):

Codering materiaal (verzamel)monster:

Maaiveldinspectie uitgevoerd • ja O nee

Aanvulling op standaard apparatuur,
gereedschappen en hulpmiddelen

O ja nee

Toets uitvoering
afwijkingen van VKB-protocol
2018 of van NEN 5707//5S97

nee O ja aard en motivatie afwijkingen:

voor akkoord projectleider* d.d.: ƒ, _ t PL: r ;
Ruimte voor notities

Checklist verplicht materiaal
Spade Hark ! Folie Werkschets van de locatie (schaal tussen 1:1.000 en 1:100)

Checklist overig onderzoeksmateriaal (check eerst noodzaak voor onderzoeksmethode)
O Hersluitbare plastic zakken O Afsluitbare emmers O Meetlint O Meetwiel
O Landmeetapparatuur O Markeerlint O Schouwbak O Piketpaaltjes
O Grove zeven met een maaswijdte van 31,5 en 16 millimeter
O Ruime hoeveelheid werkwater van drinkwaterkwaliteit
O Monsterschep van minimaal 10 centimeter lang en 5 centimeter breed
O Grondboor met een zo groot mogelijke middellijn, maar minimaal 10 centimeter
O Grove balans met een bereik tot 60 kilogram, afleesbaar op hele grammen (1% nauwkeurigheid)
O Laadschop of gemechaniseerde apparatuur voor graaf- en grondwerk, geschikt voor het nemen van monsters
Checklist materiaal voor de veiligheid (check eerst noodzaak via paragraaf 4.2)
O Afspoelbare- of wegwerpoveralls
O Veiligheidshelm
O P3-overdrukmasker met filter en laadapparaten
O Overdrukcabine op de laadschop of kraan
O Stickers met de tekst "Voorzichtig, bevat asbest"

O Afspoelbare laarzen of wegwerpoverschoenen
O Veiligheidshandschoenen
O Halfgelaatsmasker
O Asbest decontaminatie-unit
O Plakband

Plan van aanpak veiligheid (kan ook apart van dit monsternemingsplan)
O Standaard
O Aanvullende veiligheidsmaatregelen,



HUNNEMAN
M I L I E U - A D V I E S

Monsternemingsformulier asbest - RF 36B

Versie2/b!ad 1 van 1 /10-10-2007 ISO/ VCA / BRL1000 / 2000/ 6000/7000

Projectgegevens
Projectnummer
Locatie, gemeente
Opdrachtgever
Doel onderzoek
Uitvoerende organisatie
Uitvoerende veldwerker(s)*

Verantwoordelijke PL*

Uitvoeringsdatum*
Locatiegegevens

• idem monsternemingsplan j TT , , . , .
| Hunneman Milieu Advies Raalte BV

Watervalweg 165 te Ermelo.

C h \Jl%SÓr\.CÖ.C{U^ | 2008.1124 december2008

Locatie ingedeeld in deelgebieden?
Zo ja, ingedeeld o.b.v. welke criteria?*

• ja O nee

Omstandigheden visuele inspectie % J '
Neerslag*
Tijdstip*
Zicht*
Bedekking maaiveld*

Vegetatie verwijderd?*
Bijzonderheden
maaiveldinspectie
Resultaten visuele inspectie

• < 10 mm O > 10 mm per dag O regen O hagel O sneeuw
O.. : .. uur na zonsopgang / . . : . . uur vóór zonsondergang ff '.(X) — /Ó' 0O
O < 5 0 m # > 5 0 m
• <25% O > 2 5 %
vegetatie, waterplassen, anders nl.:
O ja • nee, berrekkingsgraad na verwijdering O < 25% O > 25%
O ja • nee

asbest type 1

asbest type 2

asbest type 3

Hoeveelheid, type.plaat/golf/, vindplaats zie tekening en codering
O zie boorstaat veldwerk
Hoeveelheid, type.plaat/golf/, vindplaats zie tekening en codering
O zie boorstaat veldwerk
Hoeveelheid, type.plaat/golf/, vindplaats zie tekening en codering
O zie boorstaat veldwerk
vindplaatsen aangeven op kaart, vermeld meer typen asbest op extra bladen

Resultaten overige veldwerkzaamh eden
proefvlakken/rasters*
gaten*
sleuven*
boringen*
bodemmonsters*

Checklist bijlagen

afmetingen vermelden
afmetingen vermelden, bij voorkeur bij de profielbeschrijving
afmetingen vermeiden, bij voorkeur bij de profielbeschrijving
boordiepte vermelden, bij voorkeur bij de profielbeschrijving
codering en datum overdracht aan lab vermelden, bij voorkeur bij de profielbeschrijving
plaats van elk proefvlak/raster, gat, sleuf en boring aangeven op kaart

O foto's
# kaart

Toets uitvoering
afwijkingen van VKB-protocol
2018 of van NEN 5707/5897*

paraaf veldwerker*

voor akkoord projectleider*

• nee O ja, aard en motivatie afwijkingen:

d.d.: (l-l^JLo-f^

MT: ( -—?( J
d.d.: 1 5 -"IJL-JZOCX?

Ruimte voor notities fY ]fLX
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INGEKOMEN 1 6 Ü£C 2008 g e m e e n t e

ermelo

Midden Nederland Milieu BV
T.a.v. de heer H. van den Brink
Molenweg 12 a
6732 BL HARSKAMP

datum 11 december 2008 VERZONDF-N
onderwerp Bodeminformatie Watervalweg 165

onzeref. 08030265
behandeld door ir. HJ. van Leussen

afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving
telefoon direct 0341 56 71 78

1 2 DEC. 2003

Raadhuisplein 2

Postbus 500

3850 AM Ermelo

t 0341 56 73 21

f 0341 56 73 69

e gemeente@ermelo.nl

I www.ermelo.nl

faanknr. 28 50 02 449

Geachte heer Van den Brink,

Naar aanleiding van uw verzoek om bodeminformatie over het perceel Watervalweg 165 te Ermelo kan
het volgende worden vermeld:

Het perceel Watervalweg 165 was voorheen bekend als Watervalweg 160 (in de jaren '70
is dit waarschijnlijk gewijzigd). Tot 1938 was de locatie bekend als nummer E8, ook wel
Kerkweg.

Ten noorden van het perceel Watervalweg 165 ligt perceel 2554 en ten zuiden perceel
3490. Zover bekend hebben deze altijd een agrarisch functie gehad zonder bebouwing.
Ten westen ligt een bos en perceel Watervalweg 164 met een particuliere woning.
Ten oosten ligt perceel 3155 en 3458. Dit perceel ligt nu braak. In het verleden waren hier
gebouwen aanwezig met adres Oude Telgterweg 221.

Er zijn geen historische gegevens bekend over bodemverontreiniging in/op het perceel.

Het belendende perceel, Oude Telgterweg 221 is in 1999 onderzocht in kader van BSB
onderzoek. Er is bij dit onderzoek een sterke minerale olieverontreiniging aangetroffen ter
plaatse van twee bovengrondse tanks. In 1999 en 2001 is nader onderzoek uitgevoerd.
Daarbij is tevens een matige benzeenverontreiniging en een zeer plaatselijke sterke
chroomverontreiniging in het grondwater gemeten.
Eind 2002, begin 2003 is de minerale olieverontreiniging in de grond volledig gesaneerd.
Bij controle van het grondwater bleek deze niet tot slechts licht verontreinigd te zijn met
betrekking tot minerale olie, aromaten en chroom.
Uitdraaien van ons bodeminformatiesysteem StraBIS en de bijbehorende
situatietekeningen zijn als bijlage bijgevoegd. Tevens is de historische informatie uit het
basisdocument BSB-onderzoek als bijlage toegevoegd.
Zover bekend is de grondwaterstromingsrichting noordwestelijk gericht.

Niet bekend is of er een ondergrondse opslagtank voor HBO aanwezig is, of geweest is in
het verleden op het perceel of de belendende percelen.
Op grond van de geweigerde milieuvergunning op locatie Watervalweg 165 wordt vermoed
dat op deze locatie sprake is of is geweest van opslag van brandstof.

bijlage(n) 30 (17 pagina's)
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gemeente
ermelo

Op het perceel Oude Telgterweg 221 zijn 3 bovengrondse dieseltanks aanwezig geweest.

In het milieudossier is de volgende informatie aangetroffen:
Watervalweg 165.
1984, vergunning voor oprichten varkensmesterij met opslag van mest, gier en dieselolie.
Deze vergunning is geweigerd. (Bij de gemeente zijn geen stukken meer aanwezig ten
aanzien van deze vergunning).
Uit een notitie in het milieudossier blijkt dat de varkenshouderij die op de Watervalweg
165 plaatsvond eind 1989 is beëindigd.

Uit het bouwdossier blijkt dat op de locatie ook kalveren en kippen gehouden zijn.

1986, oprichtingsvergunning propaantank.

Oude Telgterweg 221.
1984, 1985, 1986 oprichtingsvergunning varkensmesterij (geweigerd en vergunning 1986
is in 1987 vernietigd).

1991, oprichtingsvergunning inrichting bewerken en opslaan wei en veldgewassen.
(vernietigd in 1993).
Uit informatie in bodemrapport met Strabisnummer 499 blijkt dat op deze locatie in 1991
ook illegaal bedrijfsmatig autoreparatie en autospuiterijwerkzaamheden plaatsvonden.

1995, oprichtingsvergunning inrichting voor bewerken, opslaan van afval en restpartijen.

Deze locatie is eind 2002 gesaneerd. Voorafgaand aan de sanering zijn de gebouwen,
verhardingen, tanks en dergelijke verwijderd.
Na de sanering zijn er containers gestald met afvalstoffen. Zover bekend waren de
afvalstoffen van organische aard. De stalling van containers is begin 2005 beëindigd.

In 2006 is de locatie aangekocht door gemeente Ermelo.

In het bouwdossier is de volgende informatie aangetroffen:
Watervalweg 165:
1937, bouwen van 2 kippenhokken, 4,5x3,8 m. en 4x2,8 m. Een hok is bedekt met
golfplaten en een hok is bedekt met asbestgolfplaten. Geen tekening aanwezig.
1939, verplaatsen kippenhok. Dakpannen. Geen tekening.
1950, twee maal bouwen kippenhok. Riet gedekt.
1950 en 1951, bouwen kippenhok. Dakpannen.
1953, bouwen kippenhok. Dakbedekking onbekend. Stond op het nu braakliggende
zuidoostelijke terreindeei.
1955, rijwielberging. Golfplaten.
1962, bouw varkensschuur. Vergunning geweigerd. Dakpannen. Gezien luchtfoto nu
waarschijnlijk asbestgolfplaten.
1963, bouwen opfokhuis. Dakpannen.
1963, vernieuwen schuur naast woning. Dakpannen. Oude dakbedekking onbekend.
1968, twee maal verbouw pluimveehok tot 2 vakantiewoningen. Beide asbestgolfplaten.
1972, verbouw varkensschuur tot vakantiewoningen. Dakbedekking onbekend.
Vergunning geweigerd.
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In T 983 is, ter vaststelling van de toestand van de woningen, een inventarisatie gemaakt
van alle noodwoningen. De woning met nummer 3 is hier niet in meegenomen. Dit is de
woning bekend als Watervalweg 165.
Tekeningen van bouwvergunningen en inventarisatie zijn als bijlage bijgevoegd.

Gezien de aanwezigheid nu en in het verleden van opstallen met asbestdakbedekking op
de locatie wordt de onderzoekslocatie als asbestverdacht aangemerkt. Veelal wordt op dit
soort locaties ook asbest in de bodem aangetroffen
In de bouwverordening is opgenomen dat voor asbestverdachte locaties het
bodemonderzoek moet worden aangevuld met een verkennend onderzoek asbest in
bodem conform NEN 5707, versie 2003. Op verdachte locaties moeten minimaal kuilen
worden gegraven.
Indien visueel geen asbest wordt aangetroffen dienen analyse(s) op asbest te worden
uitgevoerd om het niet-asbestverdacht zijn te bevestigen.

De locatie van de noodwoning die gehandhaafd blijft moet worden betrokken in het
bodemonderzoek. Op grond van luchtfoto's is bekend dat tussen 2002 en 2005 deze
noodwoning is vernieuwd. Luchtfoto 2002 en 2005 zijn als bijlage bijgevoegd.

In Ermelo wordt arseen regelmatig in afwijkende concentraties aangetroffen en derhalve als
probleemstof gezien. Bij bodemonderzoeken dient het standaard pakket voor grond en grondwater dan
ook met de parameter arseen te worden uitgebreid.

Indien u de gehele rapporten wilt inzien kunt u hiervoor een afspraak maken via het in het briefhoofd
vermelde telefoonnummer.

Aan de geleverde informatie kunnen geen rechten worden ontieend. Het betreft een weergave van de
informatie voor zover deze is aangetroffen in gemeentelijke informatiesystemen. Het betreft geen
vooronderzoek conform NVN 5725.

Het tarief voor het verstrekken van bodeminformatie aan derden bedraagt, op basis van de
Legesverordening 2008, € 50,00. Hiervoor ontvangt u separaat een factuur.

Het college van burgemeester en wethouders van Ermelo,
namens deze,
ir. HJ. van Leussen,
technisch medewerker milieu,

afschrift gezonden aan:
- dossier
- afdeling FAD, cluster belastingen
- afdeling WH, HJ. van Leussen



StraBIs - Rapporten

AT(Y+ TRIM(RAPJDOOE) * ','*,
Wbb-w

Oude TelgtBrweg 221
Wbb-G Bsb-Q

Rap. nr.
AA023300497

Naam onderzoeksterrein Adres

Oude Telgterweg 221
Plaats
Ermeto

Aanleiding

Gesehikth.

Hypothese

Gemengd

Nulsituatte Wm Typeond. Bodem saneringjno bedrijven (BdiDoeuWr 981007OEH0
Datum rap, 15-01-1B69 Bureau De Klinker

<d <d <d
<s <sg1 <s
>S >Sg1 >S
>T >T >T
>i >Sg2 >l

Tanks

Aanwezig

Vervolg Ernstig
aanvullend/nader onderzoek

Urgent

Conclusie nader onderzoek noodzakelijk lav ollevarontreinlging tpv tanks A en C

StraBis - Rapporten

ATf,' + TRIM(RAP_CODE) + ",'. '
Blad 2

Analyseresultaten grond

Monster

17

4+5+a
2

7+6+9+10

11+12+13+14

7+8+9+10

11+12+13+14

18+19+20+23

24+25+26+25+30

21+22+31 +32+33+27

23+27+29

Van |

0

0
0

0,6
0,5
0
0
0

0,5

Tot

0,5

0,5
0,8
1
1

0,5
0,5
0,5
2

gem.rapport:

L%

-1

-1

1,1

-1

-1

0,8

ps%

2,4

2.4

1,7

as

1,1

Veiv.

" N
N
N
N
N
N
H
N
N
H
N

2,0

Arsesn

•4
«t
-4
-4
-4
-4
-4
-4

2,8

Cadmium

-0.4
•0,4
-0.4
•0,4
-0,4
•0.4
-0.4
-0,4

Chroom

-16
-16
-15
-16
-15
<15
-15
•15

Koper

11
11

6,1
9,1
9,3
7,5
12
•5

8.7

Kwik

•0,05
0,07

•0,05
•0.05
-0,05
•0,05
-0,05
-0,05

0,04

Lood

22
35

-13
-13
24
16

-13
-13

16,5

Nikksl

4.4
5,2

-3
3

3.4
6,3
-3
3̂

3,5

Zlnh

48
57

•20
29
57
36
22

-20

34.4

PAK

1,7

4,7

0,12

5

2.7

2.3

0,11

2.38

Olie

65
3300

66
•50
-S0
-50
•59
260
-50
-50

EOX

0.72

0.44

0,9

-0,1

0,13

0,26

0,14

•0,1

Analyseresultaten water

Pellb.

1 1

6
7

IS
27

Van Tol Ars een

•i

-5
-3

13
•3

4,3

Cattm.

-o,e
•O.«

-0.8

•0.S

•O.S

0,56

Chr.

•1

2,5
•1
25
-1

5,9

Koper

-£

(
6,i
-£

•5

4,3

Kwik

-0.0!

-0.06

-0.OS

-O.0S

-0.OE

0,04

Lood

•1C

•1C
-10

•10
-10

7,0

Nikkel

-1(

- «
-1C

-1C
-1(

7.0

Zink

2£

es
3G

-20

-20

32^1

OllB

-5t
-6C

-5«
-SC

• «

35,0

Bent

-0,ï

•0,i

•0 ,S

•0.J

-o,:
0.14

Tol.

-0,5

-0.J

O!
0,7

-0,5

0,25

Ebere

•O.!

•02
•0.2

•o.:

•0.S

0,14

Xytenen

-0.S

•0,6

•o,i

-0.6

-0.S

0,35

Naft. B(a)P CN Tri Per Cis VC

'Aangevraagd door HLÊU 10-1Z-ZOOB 15:53:28



A = bovengrondse desddietank 0.600 IJ

B = bowngrondserode diesetonk 0.0001.)
g • ™*Wondse olietank (10.000 L)

E » overig terreindeel

•13

D \
ca. ao cm, afgegraven * n \

BIJLAGE 5

U»l£«SO(tt£
SOWMnERSIKUwe

LEGENDA

® Handboringtottaxicnvmv

• HandbortigtJt±SOcm-mv

« 4 Comtainaliabaring/peilbuls

' _ _ , Terreingrana

Prejednumnw: 981007OE.110

Pïojsct: QudoTelQtm«fl22t

Ernieb

Document F:UP810a7OE.110

Schaal: ZlaleKaning

Datum: 15 januari 1989

OverziBhtteirain«n

situering nxms«fif-

punten

de klinker
MNIeu Adviesbureau



AT('," + TRIM{RAP_CODE)

StraBIs • Rapporten
'.M0233OO497JiAO233OQ498MO233OO499,MO233OÏOOOl') > 0 Blad 3

Bsö-G Wbb-W
Oude Telgterweg 221

Naam onderzoeksterreinPap. nr,
AAQ233004B8

Aanleiding Voorgaand onderzoek

Geschlkth.

Hypothese

Adres
Oude Telgterweg 221

Type ond Nader onderzoek

Datum tap. 27-04-1999

Plaats
Emnefo

OoouNr 990218OE.310
Bureau De Klinker

<d <d <d
«e <sg1 <a
>S >Sg1 >S
>T >T >T
>l >Sg2 > l

Tanks Vervolg
aanvullend/nader onderzoek

Ernstig Urgent

Conclusie nader onderzoek noodzakeliik lav deellokaHes A, C, oprijlaan en mei puin gedempte sloot

Aangevraagd Hoor ttLhu

AT(Y+ miM(RAP_CODE) * •.•,w

StraBIs - Rapporten
r) > 0 Blad 4

Analyseresultaten grond

Monster

54.1
52.2
55.3
53.1
53.5

67.7
58460461462463

58+S4

64

59

65
70

71
72
55445466+67+68469

55466
73474*75+76

73

Van

0
0,5

0

1.6
1

0
0

0
0

0,5
0

Tot

0,5
2

1
2

1.S
0.5

0.5

0.5
0,5
2

0,3

gem.rapport:

L%

- 3 7

4,6

2.1

3,b

OS%

~ 2 j

4

1,5

Vstv.

_ _ _ _

N
N

N
N
N

N
N

N

N
N

H
N

N
N

N
N

N

2.5

Arseen

-10
-10

-10

-10
-10

-10
-10

Cadmium

-0,4

•0,4

-0,4

-0.4

•0,4

-0,4
-0,4

0,23

Chroom

5,6

8,1

6,2

6,7
•S

7

•5

KOOM

5.1
7,3

5.4

6,7

•5

5,8
•S

Kwik

•0,1

•0,1

•0,1

•0.1
•0.1

•0.1

-0.1

0,07

Lood

-10

•10

19

•10
-10

12
-10

Nikkei

•5

-5

•5

-5

-6

•5
•5

3l

Zink

15
23

24

12

5,4
28

13

PAK

1,6
0,87

2

0,27

0.11

Olie

-50

-50
9200

100

•50
900
380

800
51

tiooo
-50

-50

210
•50

•50
-60

-60

1231.4

EOX

0.6
0,2

-0,1

-0,1

-0,1
-0,1

-0,1

Analys

Pellb.

50
57
58
59
65

eresi

Van

gem.rappor

/ten»
Tot

i water

Arseen

23
41
15

26

Cadm.

-o,e
-0,8

-0,8

0.66

Ctir.

3S

8,1

11

19,4

Koper

-6

-5

-6

3,5

Kwik

-0.0E

-0.0S

-0.0E

0.04

Lood

16
-10
-10

10,0

Nikkel

-1(
16

-10
10,0

Zink

-2C
3C

•21

19.3

Olie

680
-50
-60
160

204.0

Benz.

•Of
-0.2

21
•OS
-0.2

4,11

Tol.

1.Ï
1

6.S

•o.!
•os

Ebenz

0,3

0.3

0.6

•0.S

0/

0.33

Xytonen

2,4
1.6

4
-0.6
1 ^

1,95

Nart, B(a)P CN Tri Per Cis VC

Aangevraagd door HLtu 10-1S-20C8 15:53:28



StraBIs - Rapporten
Ar(;w+TRIM(F1AP_CODE) + V,',AA023300497,AA02330049a,AA023300499,AA023301000,m)>0 Blad 5

Oude Telgterweg 221 HM-S Wbts-W

Rap.nr.
AA0233004S9

Naam onderzoeksterrein
fase 2

Aanleiding Voorgaand onderzoek

Ceschlkth.

Hypothese Tanks

Gemengd

Adres
Oude Telgterweg 221

Type ond. Nader onderzoek

Datum rap. 14-03-2001

Plaats
Eimelo

DocuNr 9SH01OE.310
Bureau De Klinker

<d <d <d
<s <sg1 <s
>S >Sg1 >S
>T >T >T
>l >Sg2 >l

Vervolg Ernstig

geen vervolg noodzakelijk

Urgent

Conclusie g e e n ganeringsurgentie; aanleiding tot bodemsanering kan wel ontstaan bij een eventuele herinrichting of bij bouwplannen

ABngêvnutga aoof nLcU 10-12-2008 1S.S3:29

StraBIs - Rapporten
ATC'+TRIMfPAPjCODE) + V,;AA0233Q0497,AA023300498,AA023300499,AA(!23301000,M) > 0 Blad 6

Analyseresultaten grand

Monster

100

101

102

103

105

107

108

113

115

118

Van

0

0

0

3

0,5

0

0

S.6

2,3

2.5

Tol

U.S

0.5

0.5

3.5

1

0,6

0,6

3

3

3

gem.rapport:

Analyseresultaten water

Peilt).

59

103

104

108

109

110

111

112

114
115

116

van

gem.rapport

Tot Araeen

24

24

Cadm. Chr.

2,ï
-1

1,6

O S *

1.6

-0,6

Vent.

N

N

U

N
N

N

N

N

N

N

0.98

Koper

Araeen

Lood Nikkel

Cadmium Chroom Koper

Zink Olta

230
•5C

•5C

-5C

•5C

-6C

•SC

-5C

37C

95

94,0

Bern.

-0,S

•0,!

-0.S

•0,2

•0^

-0,2

-0,2

-0,2

-0,2

0.14

Tol.

-0,8

•02
0,3

-0.E

-0,2

•0.2

-0,2

•0,2

0.8

•0.2

0^2

Kwik

Ebanz

0,8

•0,2

• 0 ^

•0,2

• 0 ^

•0,2

•0,2

•0,2

1,1

•0.2

0,30

Lood Nikkel Zink PAK Olie

•20

30

•20

•20

100

-20

1S0

-20

-20

-20

38,8

EOX

Xylensn

•O,E

•0.6

•0.6

•0,6

•0,6

•0,6

•0,6

•0,5

-0,5

•0,5

0,35

Naft B(a)P CN Tri Per Cis VC

Aangevraagd tioorHLEU 1Q-12-2O0S 15:3329



BIJLAGE: b
Globale

regionale
grondwater-

stroming

LEGENDA
• Boring tot 50 cnvnw

® Boring tot 200 cm-mv

& Peilbuis

Grens onderzoekslocatie

(djesel)olietank

Schaal 1:600

Projectnaam: Oude Telgteiweg 221
Ermelo

Projectcode: 990601OE.310

Bestand: P:V..\990601OE partZCDR

Datum: 1 december 2000

Overzicht
Terretnschets en

situering monster-
punten

de klinker
Milieu adviesbureau
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15(

Loods

Beton

/

/
t

l
/

1
f
1
f
t

i

i

i
i

®\

i

55
®

56 \
® \

% 1%

101

Zeecontainer - *

1
l
1

1

•

i
i
i
t
f
t
t

102

Kelder

v

Beton

Klinkers

D1JLMOC
Globale
regionale
grondwater-
stroming

LEGENDA

• Boring tot 50 cm-nw . . .

• Boring tot 200 cm-mv

J> Peilbuis

_ . . Grens onderzoekslocatte

© Boring Inventariserend onderzoek

^ Peilbuis inventariserend onderzoek

Vermoedelijk I-contour min. olie grond

'; Vermoedelijk S-contour min. olie grond

Proiectnaam: Ou

Ermelo

Projectcode: 9901Q6OË31& )&&&?•

Bestand^ P:UA99W01OE va^em

: . /•>.•.,•



0 2 4 6m Globale
regionale

Boring.

PeXib

Q;Bebouvwng

streeiwaardecontour grondwater

slreefwaardecontetfr grond

maximale
interventiewaardeoontoui
grond



StraBis - Rapporten
AT('/ + TRIMfftAP-CODE) + '. •,;AA023300497IAAOS330049B,AA023300499,AA033301000,M) > 0 Blad 7

Oude Telgterweg 221 Wbb-G Bsb-Q Wbb-W

Rap. nr. • Naam onderzoeksterrein
AA0233O1O00 Oude Telgtarweg 221

Aanleiding Voorgaand onderzoek

Oeschikth.

Hypothese Tanks
Verdacht

Adres
Oude Telgterweg 221

Typeond, Saneringsevaluatte
Datum rap. 30-06-2003

Plaats
Ermelo

DocuNr 20029213/sanEV
Bureau GrondvHaal

<d
<s
>S
>T

<d «t
<sg1 <s
>Sfl1 >s
>T >T
>Sg2 >l

Vervolg Ernstig
geen vervolg noodzakelijk

Urgent

Conclusie sanering voldoet vrijwel geheel aan gestelde doelen; gw is niet gesaneerd. Zeer marginale restverontrelnlglng. Geen nazorg noodzakelijk. Geen beperkingen m.b.t
gebruik locatie.

zw: onbekend
bg:-
og:-
gw: MO, naflaleen > 8

Aangevraagd doorHIMU ' 10-12-200$ 15:53:29

StraBis - Rapporten
ATf,'+ TRIM(RAP_CODE) + •.•,;AAOZ3300437,AA02330049S1AA023300499,AA023301000,1) > 0 Blad 8

Analyseresultaten grond

Manster

CO1&tCO17+CO18

CO6+C07+C09+C09

CO1 «CO2+CO34CO44COS

18L+18M+1BNt16O4-18P+18Q+l

A

B

C

188

1BH+1SI+1SJ+18K

Van

0

0

0

0
0

Tol

0.3

0,3

t,5

1,8

1,5

gem.rapport:

Analyseresultaten water

Peilb.

58A

68
115A

114A

6SA

67A

SOA

Van

gem.rapport

Tot Ansen

-f

•f

3,5

Cadn. Chr.

•1

•1

0,7

L% 0 S %

•0.6

1,6

2.6

•0,6

•0.6

•0.6

•0.S

•0.S

•0.S

Veiv,

N

N
N
N
N
N

N

N

N

0,73

Koper Kwik

•0,05

-0.05

0,04

Araesn

Lood Nikkel

Cadmium Chroom

Zink Olie

55
-50

-50

•5C

•SC

-SC

-SC

37,9

Koper

Bsrr.

•o.s
•O.S

• 0 ^

•0,2

•0,2

•0,2

•0,2

0,14

Tol.

•o,a

-o,a

•0,2

•0,2

-o.a
•0.2

-0.2

0,14

Kwik

E.benz

•0,!

•0.2

•0,2

-0,2

•O.i

•0,i

•OJ
0.14

Lood Nikkel Zink PAK Olls

•50
-50

-50

•fiO

-50

-50

-50

-50

•S3

35,0

EOX

Xyfenen

-0,1
-0,2

•0,2

•0,1

-0,2

•0,ï

-0.J

0.14

NafL

0,«

-0,ï

0,ï

•0,i

-0.S

•o,:
-0,ï

0.27

B(a)P CN Tri Per Cis vc

Aangevraagd door HLEU 10-12-2008 15:53:29
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Basisdocument inventariserend bodemonderzoekIOOSTI

2 INFORMATIE ONDERZOEKSLOKATIEr
2.1 Algemeen

» ° e I l 8 g l n s v a n d e "tazoetatakaüe «P de topografische kaart van Nederland (schaal 1 -25 000)
: van de onderzoekslokatie met verdachte lokaties is

^ ^w^t^Sstsm^8^1 b6kend fem6ente E r m e l ° ' S 6 C t i e Ht nUmmcr 3156'heeft een

™ 2.2 Historische informatie

De onderzoekslokatie is gelegen in een van oorsprong agrarische omgeving (weiland) Bii het
£ bouwrijp maken van het terrein heeft geen grondverzet van betekenis plaatsgevonS'

TT ^ ° P ? a i c l l t ^ dC j a r e n 2 e S t i g -D e i n r i c h t i ng h a d toen ^ s bestemming
jf. In eerste mstantie was hier een varkensmesterij (240 varkens) geveTgd In

T Ï 1 °0^ ̂ T ^ g6h0Uden ̂  aCtiviteite" Z^i * ̂  Ceen
• ^ iQ7^t HOBÏU uu *"—«»'"5WIUUUW1. JJC^Cdcuvitenenzijnm 1975stopgezet Van
3 y O tot 1985 hebben er op de Iokatie geen bedrijfsmatige activiteiten plaatsgevonden.

l ^ ™ d r ^ t t ! ! ™ * ! * ï h6bben!? ? «**- « « - ondergrondse tanks

In 1985 is de Iokatie overgenomen door dhr. A. Hamstra. Vanaf die tijd had de inrichting als
bestemming producent van veevoeder. Het perceel is sinds 1997 in eigendom ' 7 1 ^ ^

* Vastgoed b.v., en wordt sindsdien verhuurt aan Fouragehandel A. Hamstra b.v.. '

^ gebouwd.198? ^ ^ ° ° r e p r O n k e I i j k e bebouwing (een schuur) afgebroken en is de huidige loods

> In deze loods staan momentee! 15 tanks voor de opslag en productie van vloeibaar veevoeder

> « r ^ J l r ? Vei?akue ( a f f keurde> levensmiddelen verwerkt in een shredderinstalla-
» tie Om eventueel aanwezige bacteriën te doden, maar voornamelijk om de voedingsriike

producten te ontsluiten, vindt er verhitting tot boven de 70 °C plaa s v o e a i n g s n J* e

OUDE TELGTERWEG 221 .WPD
pagina 6 van 15



t
8
• • » IOOSTI _ Basisdocument inventariserend bodemonderzoek

£9 Ten behoeve van het elgen wagenpark is er een bovengrondse dieselolietank met stalen lekbak
£ ffootte van 3.6001.ter geïnstalleerd ten noordwesten van de loods. Deze tank staat op een
khnkerverharding. v

een
In de achtergelegen berging in zuidoostelijke richting staat ten behoeve van de stoomketel een
bovengrondse rode dieselolietank (die voorzien is van een stalen lekbak) ter grootte van 3 000

Op de onderzoekslokatie hebben in het verleden geen activiteiten plaatsgevonden, die aanleiding
« ^ geven om een bodemverontreiniging te verwachten.

; £ Het historisch onderzoek is wel als afdoende te beschouwen voor het volgen van het nulsituatie
^ rJJSB-onderzoeksprotocol.

2.3 Huidige bedrijfsactiviteiten
P
^ De werkzaamheden, welke op de lokatie worden uitgevoerd zijn die activiteiten, die sinds de
r - overname van het bedrijf door de huidige eigenaar worden uitgevoerd, te weten de opslag en het
£ be- en verwerken van (in hoofdzaak natte) voedingsrijke afVal- en restproducten tot veevoeder.

£ Tijdens de terreininspectie zijn er geen bijzonderheden waargenomen.

Uit informatie van de gemeente Ermelo blijkt dat voor de huidige bedrijfsactiviteiten op de
£ onderzoekslokatie een hinderwetvergunning is afgegeven op 10 april 1991 Op 1 maart 1995

er een vergunning door GS va G l d l d f i h isg g g p pril 1991 Op 1 maart 1995 i
er een vergunning door GS van Gelderland afgegeven in het kader van de Afvalstoffenwet Li
deze vergunning is een voorschrift met betrekking tot het laten uitvoeren van een bodemonder-
zoek opgenomen.

3
2.4 Toekomstige activiteiten

^ De huidige bedrijfsactiviteiten zullen dit jaar worden beëindigd. Mogelijk vindt er in de toe-
komst nieuw- of verbouw plaats op de onderzoekslokatie voor een andersoortig gebruik De

; gemeente Ermelo heeft haar bereidheid kenbaar gemaakt om de procedure voor het wijzigen van
het bestemmingsplan (in recreatief gebruik) te starten.

2.5 Calamiteiten

Voor zover bekend, hebben zich op de onderzoekslokatie in het verleden geen calamiteiten met
» een bodembedreigend karakter voorgedaan.

OUDE TELGTERWEG 221.WPD
pagina 7 van 15
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Alvorens de golfplaten te bezigen
te bestrijken met kooltser black
varnish. oï paraiinelak krachtens
artikel 70-2 der G. B. V.

i!

t

-Spu-
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t v a n b u r g ë .
f êo wethoucfers van Err-eln
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I. INLEIDING

In opdracht van Van Westreenen Adviseurs te Barneveld heeft De Groene Ruimte BV in no-
vember 2008 een Flora- en faunaonderzoek (quickscan) voor de planlocatie Watervalweg 165
te Ermelo uitgevoerd.
Het plangebied betreft een agrarisch gebied met bebouwing en groenstructuren. Het plangebied
ligt ten zuidwesten van de bebouwde kom van Ermelo, op ongeveer een halve kilometer af-
stand. Het onderzoeksgebied (= plangebied) is naar schatting 1,25 ha groot.
De ingreep betreft de herinrichting van het plangebied, waarbij de aanwezige elementen zullen
worden verwijderd.

Middels de Flora- en Faunawet (FF-wet) is een aantal planten- en diersoorten beschermd. De
beoogde ingreep kan een effect hebben op de eventueel aanwezige (beschermde) planten- en
diersoorten. De quickscan is uitgevoerd om vast te stellen of zich beschermde soorten bevin-
den in het plangebied, of deze soorten er gebruik van maken en of deze soorten verstoord
worden door de ingreep (waardoor één of meer van de artikelen 8 t/m 12 van de FF-wet
worden overtreden).

Artikelen 8 t/m 12 van de Flora- en faunawet.
Art 8 Het is verboden planten, behorende tot een beschermde inheemse plantensoort te plukken,

te verzamelen, af te snijden, uit te steken, te vernielen, te beschadigen, te ontwortelen of op
enigerlei andere wijze van hun groeiplaats te verwijderen.

Art. 9 Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te doden, te
verwonden, te vangen, te bemachtigen of met het oog daarop op te sporen.

Art 10 Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, opzettelijk te
verontrusten.

Art. 11 Het is verboden nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van
dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te beschadigen, te vernielen, uit
te halen, weg te nemen of te verstoren.

Art. 12 Het is verboden eieren van dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te
zoeken, te rapen, uit het nest te nemen, te beschadigen of te vernielen.

In deze rapportage zijn de resultaten verwoord van de ecologische quickscan van de planlocatie.
In het kader van de quickscan zijn een beknopt bronnenonderzoek en een veldonderzoek
uitgevoerd. Van de planlocatie is een situatiebeschrijving opgenomen. Daarnaast zijn -per
soortengroep- de aangetroffen en de zeer waarschijnlijk aanwezige, beschermde soorten
aangegeven. Ook is aangegeven welke van deze soorten door de ingreep ter plaatse worden
verstoord en voor welke soorten derhalve een ontheffing in het kader van de FF-wet is vereist.
Indien bronnenonderzoek en veldonderzoek onvoldoende informatie of zekerheid hebben
opgeleverd, waardoor nader (veld)onderzoek is vereist, is dat aangegeven.

In bijlage I is aangegeven welke middels de FF-wet beschermde soorten in het plangebied of z'n
omgeving vóórkomen en welke daarvan door de ingreep worden verstoord.

De ingreep is getoetst aan de FF-wet, Natuurbeschermingswet en Ecologische Hoofdstructuur
(EHS).
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2. WERKWIJZE EN UITVOERING

Ter voorbereiding op het veldbezoek is voor het plangebied een aantal bronnen (internetsites,
verspreidingsatlassen en andere relevante rapporten) geraadpleegd, om een indruk te krijgen
van de mogelijke natuurwaarden van (de omgeving van) het plangebied.

Het veldonderzoek heeft plaatsgevonden op 18 november 2008. Het was een bewolkte dag,
windstil en circa 13 °C. Het veldbezoek is uitgevoerd door een ervaren veldecoloog van De
Groene Ruimte. Daarbij zijn alle (sporen van) beschermde soorten genoteerd. Er is gekeken
naar de geschiktheid van het plangebied voor beschermde soorten1*. Ook andere bijzondere
waarnemingen zijn genoteerd en er zijn foto's gemaakt.
Er is wel gericht gezocht naar (sporen van) beschermde soorten, maar er zijn geen gerichte
inventarisaties (met vallen of dergelijke) naar bepaalde soorten(groepen) uitgevoerd.

In de rapportage zijn ter illustratie en toelichting enkele foto's2' opgenomen, opdat een zo
compleet mogelijk (ecologisch) beeld wordt verkregen van de planlocatie. Uiteraard zijn de
wettelijk beschermde soorten apart vermeld en is aangegeven welke consequenties dit heeft
voor de verdere procedure bij de herinrichting van het plangebied.

'' De meeste planten- en diersoorten zijn niet jaarrond vindbaar in het veld. Door het plangebied ook op mogelijke
geschiktheid voor beschermde soorten te beoordelen, wordt een beeld verkregen van de mogelijkheid of
waarschijnlijkheid dat deze soorten voorkomen. Om een maximale zekerheid over het al dan niet voorkomen te
verkrijgen zijn in het algemeen gerichte inventarisaties in de daarvoor geschikte seizoenen noodzakelijk.

2) Alle in deze rapportage opgenomen foto's zijn gemaakt tijdens het veldbezoek aan het plangebied, tenzij anders is
aangegeven.
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3. RESULTATEN, ANALYSE EN ADVIES

3.1. Algemene beschrijving plangebied en toelichting op de ingreep

Omgeving

Het plangebied ligt in Plangebied
een open agrarische
gebied ten zuidwesten
van de bebouwde kom
van Ermelo. Ten zuiden
van dit agrarisch gebied
liggen de bosrijke gebie-
den van de hoger gele-
gen zandgronden (Velu-
we). Aan de oostkant
wordt het plangebied
door de Watervalweg
gescheiden van een uitgestrekt bos en heidegebied (Groevebeekse Heide). Ten noorden van
het plangebied ligt een grote akker en ten westen liggen weilanden.

Waterhuishouding en bodem

In de directe omgeving ontbreken watergangen en andere natte elementen. De bodem bestaat
uit zandgrond en is droog en schraal.

Inrichting

Het plangebied bestaat uit bebouwing en grasland. Het woonhuis met de omringende tuin en
schuur zijn goed onderhouden en behoren tot de voormalige boerderij. Tevens zijn er twee
grote paardenstallen aanwezig. De oorspronkelijke schuren en stallen zijn enkele tientallen
jaren geleden omgevormd tot recreatiewoningen. Deze bebouwing is in de loop van de jaren
uitgebreid en de woningen worden al dan niet permanent bewoond. Een deel van de bebou-
wing verkeert in sterke mate van verval. Een aantal kleine bungalows, die waarschijnlijk later zijn
bijgebouwd, verkeert in redelijke staat van onderhoud. Rond de woningen zijn kleine, omhaag-
de tuinen aanwezig. De overige bebouwing bestaat voor een deel uit allerlei kleinere schuurtjes
die leeg staan of voor opslag gebruikt worden.
De bebouwing is omgeven door kort afgegraasd en vertrapt grasland, dat ook gedeeltelijk tot
het plangebied behoort. Verspreid over het terrein zijn jonge Ruwe berken aanwezig.

De volgende bebouwing valt te onderscheiden.
• De recreatiewoningen zijn van hout en hebben dakpannen. Bij de oudere woningen zit

tussen het dak en het plafond een loze ruimte. Mogelijk zijn er ook rookkanalen aanwezig
die buiten gebruik zijn.

• De muren en daken van de stallen bestaan uit golfplaten. Er zijn isolerende houten binnen-
wanden aangebracht en het dak is met plaatwerk geïsoleerd.

• Het woonhuis en de schuur hebben bakstenen muren en aan de gevel is betimmering aan-
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Vleermuizen

Alle bebouwing is onderzocht op plekken die door vleermuizen gebruikt zouden kunnen wor-
den als overwintering- of zomerverblijf. Tevens is gekeken naar openingen die toegang kunnen
geven tot de spouwruimten van muren en de aanwezigheid van toegankelijke isolatieruimten
(bijvoorbeeld tussen dak en dakbeschot).

Tijdens het veldbezoek zijn geen (sporen van) vleermuizen geconstateerd. De bebouwing biedt
echter wel veel mogelijkheden voor zomerverblijfplaatsen voor vleermuizen. Deze kunnen
aanwezig zijn in spouwmuren, isolatieruimten van de daken, achter gevel betimmering, onder
dakpannen en in de ruimte tussen het dak en het plafond. Er zijn geen geschikte winterverblijf-
plaatsen geconstateerd. Het plangebied wordt naar alle waarschijnlijkheid als foerageergebied
gebruik door vleermuizen en mogelijk als vliegroute vanaf het bosgebied naar de agrarische
gronden ten westen van het plangebied.

De Gewone dwergvleermuis wordt zeker verwacht in het plangebied. Rosse vleermuis, Ruige
dwergvleermuis, Gewone grootoorvleermuis en Laatvlieger zijn niet uit te sluiten.

Om de functie van het plangebied voor vleermuizen en de consequenties vanuit de Ff-wet vast
te kunnen stellen, is nader onderzoek noodzakelijk.

Overige zoogdieren

In de omgeving van het plangebied komen drie streng beschermde soorten voor: Das, Boom-
marter en Eekhoorn. De laatste twee soorten maken voornamelijk gebruik van het bos ten
oosten van het plangebied. De Das maakt ook gebruik van het agrarisch gebied. Uit bronnenon-
derzoek is gebleken dat de Das burchten heeft ten noorden van Ermelo.

Tijdens het veldbezoek is naar voren gekomen dat de Das gebruik maakt van de omgeving van
het plangebied (mondelinge mededelingen). Er zijn burchten aanwezig in de bossen ten oosten
en ten zuidwesten van het plangebied. Tevens was er vorig jaar een verkeersslachtoffer op de
Watervalweg ter hoogte van het plangebied. Een mogelijke Dassenroute loopt langs de noord-
rand van het plangebied. Ondanks intensief onderzoek zijn geen sporen van de Das waargeno-
men.
Er zijn geen nesten van Eekhoorn en Boommarter geconstateerd in het plangebied en deze
worden ook niet verwacht.

Aan andere zoogdiersoorten is de Mol aangetroffen. Egel, Haas, Bosmuis, Veldmuis, Rosse
woelmuis, Tweekleurige bosspitsbos, Huisspitsmuis en kleine marterachtigen worden verwacht
in het plangebied. Deze soorten staan vermeld op tabel I van de AMvB art. 75 FF-wet; hiervoor
geldt een automatische ontheffing bij onder andere "ruimtelijke inrichtingen en ontwikkeling-
en".
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Vogels

Overtredingen van de Flora- en faunawet

Artikel
Soort(en) of soortengroep Opmerkingen

9 10 II 12

< geen >

De ingreep is alleen toegestaan:
• indien zich geen broedgevallen voordoen (kort vóór de ingreep controle hierop uit (laten) voe-

ren);
• indien geen nesttrouwe soorten worden verstoord.
Zo mogelijk vindt de ingreep plaats buiten het broedseizoen (globale indicatie: september - januari)

In het plangebied zijn algemene tuinvogels waargenomen. Er zijn oude nesten van de Boeren-
zwaluw en Merel aangetroffen. In het plangebied worden algemene soorten verwacht (Spreeuw,
Merel, Huismus) en meer specifieke soorten die in of nabij bebouwing broeden (roodstaarten,
Witte kwikstaart). Mogelijk komen er uilen voor in het plangebied. Er zijn, ondanks intensief
onderzoek, geen sporen aangetroffen. Er zijn geen nestplaatsen geconstateerd en deze worden
dan ook niet verwacht.

Door de ingreep vindt geen verstoring plaats van nesten, die jaarrond zijn beschermd. Indien
wordt voldaan aan de condities zoals aangegeven in bovenstaande tabel, wordt een ontheffing
voor het verstoren van vogels niet nodig geacht.

Insecten en andere ongewervelden

Overtredingen van de Flora- en faunawet

Artikel
Soort(en) of soortengroep Opmerkingen

9 10 II 12

< geen >

Uit het bronnenonderzoek komt naar voren dat er in het betreffende km-hok één beschermde
soort is waargenomen (Natuurloket). Dit betreft waarschijnlijk een soort die aan heide is
gebonden.

Gelet op de inrichting van het terrein met de aanwezige grazige/kruidige vegetaties kan een
aantal algemene dagvlinders worden verwacht. Het plangebied bevat geen elementen die van
belang zijn voor libellen of andere beschermde ongewervelden (bijvoorbeeld bosmieren, Vlie-
gend hert).

Uit deze soortengroepen worden geen beschermde soorten verstoord door de geplande
ingreep; een ontheffing wordt derhalve niet nodig geacht.
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3.3. Natuurbeschermingswet en EHS

De grens van het Natura 2000-gebied 'Veluwe' ligt 350 meter ten oosten van het plangebied.
Het tussenliggende gebied bestaat uit bos. Tevens zijn een brede asfaltweg en een spoorlijn
aanwezig.

De Veluwe is daarnaast aangewezen in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Ook gebieden
ten zuiden van het plangebied zijn aangewezen in de EHS. Deze gebieden liggen op ongeveer
300 meter van het plangebied.

Uitvoering van de plannen betekent geen wezenlijke inbreuk op de ecologische functies van het
gebied als verblijfplaats en in de ecologische infrastructuur.

Door de herinrichting van het gebied gaan geen waardevolle ecologische structuren verloren.
Gelet op de functie van de bebouwing wordt geen bijzondere toename van verkeer en publiek
verwacht.

De grootste verstoring is tijdelijk en zal optreden door de bouw. Aanbevolen wordt om de
werkzaamheden plaats te laten vinden in een periode waarin het gebied minder van belang is
voor de voortplanting en overleving van de verschillende soorten; bijvoorbeeld door te werken
buiten het voortplantingsseizoen/broedseizoen.

De aanwezigheid van de nieuwe bebouwing resulteert niet een afname van de rust in het
plangebied en zal geen negatief effect hebben op het eventueel (toekomstig) gebruik door
soorten. Doordat de bouw met name overdag plaatsvindt, zal de verstorende werking in de
periode naar verwachting ook zeer beperkt zijn, indien niet meer vegetatie en bomen worden
verwijderd dan strikt nodig is.
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4. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

4.1. Conclusie

• De ingreep betreft de herinrichting van het plangebied, waarbij alle aanwezige elementen
worden verwijderd.

• Mogelijk kan het plangebied deel uitmaken van de leefgebied van de Das, hoewel er tijdens
het veldbezoek geen directe aanwijzingen zijn aangetroffen dat het plangebied deel uit-
maakt van het foerageergebied of de verplaatsingsstructuren van deze soort.

• Door de ingreep worden naar alle waarschijnlijkheid vleermuizen verstoord. Nader onder-
zoek zal uitwijzen wat de functie is van het plangebied voor vleermuizen. Dit onderzoek
dient in het voorjaar en/of de zomer plaats te vinden. Tijdens dit onderzoek kan tegelijker-
tijd in kaart gebracht worden of het plangebied van betekenis is voor de Das.

• Met uitzondering van de hiervoor genoemde soorten worden naar verwachting geen
streng beschermde soorten verstoord door de ingreep. Voor de soorten van tabel I van
de AMvB art. 75 FF-wet geldt een automatische ontheffing bij ruimtelijke ingrepen en
ontwikkelingen.

• Gezien de aard van de werkzaamheden, de afstand tot het Natura 2000-gebied 'Veluwe',
de afstand tot gebieden die deel uitmaken van de Ecologische hoofdstructuur (EHS) en de
aard van het tussenliggende gebied (bosgebied) kan uitgesloten worden dat de ingreep een
verstorende werking heeft op de instandhoudingsdoelen van het Natura 2000-gebied en de
doelstellingen van de EHS.

4.2. Aanbevelingen

• In het algemeen geldt dat de werkzaamheden ruim buiten het broedseizoen uitgevoerd
dienen te worden; indien werkzaamheden binnen of rond het broedseizoen worden uitge-
voerd, dient te worden vastgesteld dat er geen enkel broedgeval kan worden verstoord.
Gezien het mogelijk voorkomen van nesten van Boerenzwaluw, Merel en andere tuinvo-
gels mogen verstorende activiteiten pas plaatsvinden nadat het broedgeval op natuurlijke
wijze is geëindigd en de jonge vogels definitief zijn uitgevlogen, en voordat zich nieuwe
broedgevallen voordoen.

• Voor alle soorten (beschermd en niet beschermd) geldt de algemene zorgplicht. Deze
houdt in dat de werkzaamheden zo worden uitgevoerd dat planten en dieren zo min
mogelijk worden verstoord. Werkzaamheden in het winterseizoen zullen een beperkte
invloed hebben op de functie van het gebied voor de Das en voor vleermuizen.

• In z'n algemeenheid dienen de verstorende werkzaamheden zo beperkt mogelijk te zijn
(algemene zorgplicht). In elk geval dient de verstoring beperkt te blijven tot de (netto)
planlocatie. Ook materialenopslag, bouwketen etc. dienen zo mogelijk binnen de begren-
zing van de planlocatie een plaats te krijgen, en in elk geval geen verstorend effect te
hebben buiten de planlocatie.
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Bijlage I. Overzicht beschermingsregimes AMvB Flora- en faunawet

Toelichting tabellen soorten Flora- en faunawet

In onderstaande tabellen staan alle beschermde soorten van de Flora- en faunawet (FF-wet). De
tabellen zijn aan de ene kant aan de orde bij ontheffingverlening voor artikel 75 en aan de
andere kant bij vrijstellingen in het kader van het Besluit houdende wijziging van een aantal algeme-
ne maatregelen van bestuur in verband met wijziging van artikel 75 van de Flora- en faunawet en
enkele andere wijzigingen (AMvB artikel 75).
Vogelsoorten zijn in de oorspronkelijke tabellen van het ministerie van LNV niet apart opgeno-
men, omdat het een erg lange lijst is. Alle vogelsoorten in Nederland zijn beschermd (behalve
exoten). De vogelsoorten zijn door De Groene Ruimte als tabel 4 toegevoegd in deze bijlage.

R = soort van de Rode Lijst (alleen tabellen I t/m 3).
Van de met * gemarkeerde vogelsoorten in tabel 4 zijn de vaste verblijfplaatsen ook buiten het
broedseizoen beschermd.

In de tabellen zijn de in (de directe omgeving van) het plangebied voorkomende soorten, die
(naar verwachting) door de ingreep worden verstoord, waarvoor op basis van hun bescher-
mingsstatus een ontheffing nodig wordt geacht, in rood aangegeven. De soorten waarvoor
nader onderzoek nodig wordt geacht zijn in oranje aangegeven. Tevens is in rood (of oranje)
aangegeven welke artikelen uit de FF-wet (8 t/m 12) naar verwachting (of mogelijk) worden
overtreden. De soorten die door de ingreep, bij navolging van de opgenomen aanbevelingen,
naar verwachting niet worden verstoord en/of waarvoor op basis van hun beschermingsstatus
geen ontheffing nodig wordt geacht, zijn in blauw weergegeven.
De grijze arcering van een vakje betekent: niet van toepassing.

Toelichting tabel I
• Als iemand activiteiten onderneemt die zijn te kwalificeren als bestendig beheer en onder-

houd of bestendig gebruik of ruimtelijke ontwikkelingen, geldt een vrijstelling voor de soor-
ten in tabel I voor artikel 8 t/m 12 van de FF-wet. Aan deze vrijstelling zijn geen aanvullende
eisen gesteld. Voor deze activiteiten hoeft geen ontheffing aangevraagd worden.

• Voor andere activiteiten dan hierboven genoemd is voor de soorten in tabel I een onthef-
fing nodig. Een ontheffmgaanvraag voor deze soorten wordt getoetst aan het criterium 'doet
geen afbreuk aan gunstige staat van instandhouding van de soort' (zgn. lichte toets).

Toelichting tabel 2
• Als iemand activiteiten onderneemt die zijn te kwalificeren als bestendig beheer en onder-

houd of bestendig gebruik of ruimtelijke ontwikkelingen, geldt een vrijstelling voor de soor-
ten in tabel 2 voor artikel 8 t/m 12 van de FF-wet, mits activiteiten worden uitgevoerd op
basis van een door de minister van LNV goedgekeurde gedragscode. Hetzelfde geldt voor
alle vogelsoorten. Een gedragscode moet door een sector of ondernemer zelf opgesteld
worden en ingediend voor goedkeuring.

• Voor andere activiteiten dan hierboven genoemd is voor de soorten in tabel 2 een onthef-
fing nodig. Een ontheffingaanvraag voor deze soorten wordt getoetst aan het criterium 'doet
geen afbreuk aan gunstige staat van instandhouding van de soort'. Dit is niet van toepassing
op alle vogelsoorten (zie toelichting tabel 3).

Toelichting tabel 3
• Als iemand activiteiten onderneemt die zijn te kwalificeren als bestendig beheer en onder-

houd of bestendig gebruik, geldt een vrijstelling voor de soorten in tabel 3 voor artikel 8 t/m
12 van de FF-wet, mits activiteiten worden uitgevoerd op basis van een door de minister van
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Tabel I: Algemene soorten

Zoogdieren
Aardmuis
Bosmuis

Dwergmuis
Bunzing

Dwergspitsmuis

Egel

Gewone bosspitsmuis
Haas

Hermelijn

Huisspitsmuis

Konijn
Mol

Ondergrondse woelmuis

Ree

Rosse woelmuis

Tweekleurige bosspitsmuis

Veldmuis

Vos
Wezel
Woelrat

8

Microtus agrestis
Apodemus sylvaticus

Micromys minutus

Mustela putorius

Sorex minutus

Erinaceus europeus

Sorex araneus

Lepus europeus

Mustela erminea

Crocidura russuia
Oryctolagus cuniculus

Talpa europea

Pitymys subterraneus

Capreolus capreolus

Clethrionomys glareolus

Sorex coronatus

Microtus arvalis

Vulpes vulpes

Mustela nivalis

Arvicola terrestris
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Reptielen en amfibieen
Bruine kikker
Gewone pad

Middelste groene kikker

Kleine watersalamander

Meerkikker

8
Rana temporaria

Bufo bufo

Rana esculenta

Triturus vulgaris

Rana ridibunda

9 11 12

Mieren
Behaarde rode bosmier

Kale rode bosmier

Stronkmier
Zwartrugbosmier

8
Formica rufa

Formica polyctena

Formica truncorum

Formica pratensis

9 1 1 12

Slakken
1 Wijngaardslak Helix pomatia |j
Vaatplanten
Aardaker
Akkerklokje

Brede wespenorchis
Breed klokje

Dotterbloem6'

Gewone vogelmelk

Grasklokje

Grote kaardenbol

Kleine maagdenpalm

Knikkende vogelmelk

Lathyrus tuberosus
Campanula rapunculoides
Epipactis helleborine

Campanula latifolia

Caltha palustris

Ornithogalum umbellatum

Campanula rotundifolia
Dipsacus fullonum

Vinca minor
Ornithogalum nutans

8 9 10 1 1 12
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6) Met uitzondering van de Spindotterbloem.



Tabel 2: Overige soorten
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Zoogdieren
Damhert R
Edelhert

Eekhoorn

Grijze zeehond R

Grote bosmuis R
Steenmarter

Wild zwijn

Dama dama
Cervus elaphus

Sciurus vulgaris

Halichoerus grypus

Apodemus flavicollis
Martes foina

Sus scrofa
| Reptielen en amfibieën
Alpenwatersalamander

| Levendbarende hagedis
Triturus alpestris

Lacerta vivipara

8 9 10 1 1 12

'"' 1 1 1 1
Dagvlinders

| Moerasparelmoervlinder R

| Vals heideblauwtje R

8 9 10 1 1 12

Euphydryas aurinia T """] 1 1 1
Lycaeides idas | J I I I

Vissen
Bermpje

Kleine modderkruiper

Meerval

Rivierdonderpad

Noemacheilus barbatulus

Cobitis taenia

Silurus glanis

Cottus gobio

8 9 10 1 1 12
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Vaatplanten
Aangebrande orchis R

Aapjesorchis R

Beenbreek R
Bergklokje

Bergnachtorchis R

Bijenorchis

Blaasvaren R

Blauwe zeedistel
Bleek bosvogeltje R

Bokkenorchis R

Brede orchis R

Bruinrode wespenorchis R
Daslook
Dennenorchis R
Duitse gentiaan R
Franjegentiaan R

Geelgroene wespenorchis R
Gele helmbloem
Gevlekte orchis R

Groene nachtorchis R
Groensteel R

Grote keverorchis R

Grote muggenorchis R

Gulden sleutelbloem R

Harlekijn R

Herfstschroeforchis R

Hondskruid R

Honingorchis R

Orchis ustulata

Orchis simia

Narthecium ossifragum

Campanula rhomboidalis
Platanthera chlorantha

Ophrys apifera

Cystopteris fragilis

Eryngium maritimum

Cephalantera damasonium
Himantoglossum hircinum

Dactylorhiza majalis majalis

Epipactis atrorubens
Allium ursinum

Goodyera repens
Gentianella germanica

Gentianella ciliata
Epipactis muelleri
Pseudofumaria lutea
Dactylorhiza maculata
Coeloglossum viride

Asplenium viride

Listera ovata

Gymnadenia conopsea

Primula veris

Orchis morio

Spiranthes spiralis

Anacamptis pyramidalis

Herminium monorchis

8 9 10 1 1 12
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Wilde marjolein

Wit bosvogeltje R

Witte muggenorchis R

Zinkviooltje R

Zomerklokje R

Zwartsteel

Origanum vulgare

Cephaianthera longifolia

Pseudorchis albida

Viola lutea calaminaria

Leucojum aestivum

Asplenium adiantum-nigrum

Rivierkreeft 1 Astacus astacus



As
de g r o e n e r u i m t e

Baardvleermuis
Bechstein's vleermuis R
Bever R

Bosvleermuis

Brandt's vleermuis R

Bruinvis R

Euraziatische lynx

Franjestaart R

Gewone dolfijn

Gewone dwergvleermuis
Gewone grootoorvleermuis

Grijze grootoorvleermuis R

Grote hoefijzemeus
Hamster R

Hazelmuis R
Ingekorven vleermuis R

Kleine dwergvleermuis

Kleine hoefijzemeus R
Laatvlieger

Meervleermuis

Mopsvleermuis

Nathusius' dwergvleermuis

Noordse woelmuis R
Otter R
Rosse vleermuis

Tuimelaar R

Tweekleurige vleermuis

Vale vleermuis R
Watervleermuis
Wilde kat

Witflankdolfijn

Witsnuitdolfijn

Myotis mystacinus
Myotis bechsteinii

Castor fiber

Nyctalus leisleri

Myotis brandtii

Phocoena phocoena
Lynx lynx

Myotis nattereri

Delphinus delphis
Pipistrellus pipistrellus

Plecotus auritus

Plecotus austriacus

Rhinolophus ferrumequinum

Cricetus cricetus
Muscardinus avellanarius

Myotis emarginatus

Pipistrellus pygmaeus

Rhinolophus hipposideros
Eptesicus serotinus

Myotis dasycneme

Barbastella barbastellus

Pipistrellus nathusii

Microtus oeconomus

Lutra lutra
Nyctalus noctula

Tursiops truncatus

Vespertilio murinus

Myotis myotis
Myotis daubentonii

Felis silvestris

Lagenorhynchus acutus

Lagenorhynchus albirostris

-
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Reptielen en amfibieën 8 9 10 I I 12
Boomkikker R
Geelbuikvuurpad R
Gladde slang R
Heikikker R

Kamsalamander R
Knoflookpad R

Muurhagedis R

Poel kikker R

Rugstreeppad

Vroedmeesterpad R

Zandhagedis R

Hyla arborea
Bombina variegata

Coronella austriacus
Rana arvalis

Triturus cristatus
Pelobates fuscus

Podarcis muralis

Rana lessonae

Bufo calamita

Alytes obstetricans
Lacerta agilis
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Tabel 4: Vogels

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam 8
Aalscholver

Alk

Appelvink

Baardmannetje

Barmsijs
Beflijster

Bergeend

Bergfluiter

Bijeneter

Blauwborst

Blauwe kiekendief

Blauwe reiger *

Boerenzwaluw

Bokje

Bontbekplevier

Bonte kraai

Bonte strandloper

Bonte vliegenvanger

Boomklever
Boomkruiper

Boomleeuwerik

Boompieper

Boomvalk *

Bosrietzanger

Bosruiter

Bosuil
Braamsluiper

Brandgans
Breedbekstrandloper
Brilduiker

Brilzeeëend
Bruine kiekendief

Buidelmees
Buizerd *

Canadese gans

Casarca

Cetti's zanger
Dikbekzeekoet

Dodaars
Draai hals

Drieteenmeeuw

Drieteenstrandloper
Duinpieper

Dwerggans

Dwerggors

Dwergmeeuw
Dwergstern

Phalacrocorax carbo

Alca torda

Coccothraustes coccothraustes

Panurus biarmicus

Carduelis flammea
Turdus torquatus

Tadorna tadorna

Phylloscopus bonelli

Merops apiaster

Luscinia svecica

Circus cyaneus

Ardea cinerea
Hirundo rustica

Lymnocryptes minimus

Charadrius hiaticula
Corvus corone cornix

Calidris alpina

Ficedula hypoleuca

Sitta europaea
Certhia brachydactyla

Lullula arborea

Anthus trivialis

Falco subbuteo

Acrocephalus palustris

Tringa glareola

Strix aluco

Sylvia curruca
Branta leucopsis

Limicola falcinellus
Bucephala clangula

Melanitta perspicillata
Circus aeruginosus
Remiz pendulinus
Buteo buteo

Branta canadensis
Tadorna ferruginea

Cettia cetti

Uria lomvia
Tachybaptus ruficollis

Jynx torquilla

Rissa tridactyla

Calidris alba
Anthus campestris

Anser erythropus

Emberiza pusilla

Larus minutus

Sterna albifrons

'i
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Nederlandse naam
Grote zeeëend

Grote zilverreiger

Grutto
Haakbek

Havik *

Heggemus

Holenduif
Hop

Houtduif

Houtsnip

Huismus
Huiszwaluw

IJsduiker

IJseend

IJsgors

Ijsvogel

Jan van gent

Kanoetstrandloper

Kauw

Keep

Kemphaan

Kerkuil *

Kievit

Klapekster

Klein waterhoen
Kleine alk

Kleine barmsijs
Kleine bonte specht *

Kleine burgemeester

Kleine jager

Kleine karekiet
Kleine klapekster

Kleine mantelmeeuw
Kleine plevier

Kleine rietgans
Kleine strandloper
Kleine vliegenvanger
Kleine zilverreiger
Kleine zwaan

Kleinst waterhoen
Kleinste jager

Kluut

Kneu

Knobbelzwaan

Koekoek
Koereiger

Kokmeeuw

Kolgans
Koolmees

Wetenschappelijke naam 8
Melanitta fusca

Egretta al ba

Limosa limosa
Pinicola enucleator

Accipiter gentilis

Prunella modularis
Columba oenas

Upupa epops

Columba palumbus

Scolopax rusticola
Passer domesticus

Delichon urbica

Gavia immer

Clangula hyemalis

Calcarius lapponicus

Alcedo atthis

Sula bassana

Calidris canutus

Corvus monedula

Fringilla montifringilla

Philomachus pugnax
Tyto al ba
Vanellus vanellus

Lanius excubitor

Porzana parva
Alle alle

Carduelis flammea cabaret

Picoides minor

Larus glaucoides

Stercorarius parasiticus

Acrocephalus scirpaceus
Lanius minor

Larus fuscus
Charadrius dubius
Anser brachyrhynchus
Calidris minuta
Ficedula parva

Egretta garzetta
Cygnus columbianus

Porzana pusilla

Stercorarius longicaudus

Recurvirostra avosetta

Carduelis cannabina

Cygnus olor

Cuculus canorus

Bubulcus ibis

Larus ridibundus

Anser albifrons

Parus major

i i i'ii'T**

f; -

* • • " ' *

9 I i 12



I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

de groene ruimte

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam 8
Pi m pel mees

Poel ruiter

Poelsnip

Porseleinhoen

Purperreiger

Putter

Raaf *
Ralreiger

Ransuil *
Regenwulp

Reuzenstern

Rietgans

Rietgors
Rietzanger

Ringmus
Rode patrijs

Rode wouw *

Roek *
Roerdomp

Roodborst

Roodborsttapuit

Roodhalsfuut

Rood halsgans

Roodkeelduiker

Roodkeelpieper

Roodkopklauwier

Roodmus
Roodpootvalk
Rosse franjepoot

Rosse grutto

Rotgans

Rotsduif
Rouwkwikstaart
Roze spreeuw
Ruigpootbuizerd

Ruigpootuil
Scharrelaar
Scholekster

Sijs
Slangearend

Slechtvalk *
Slobeend
Smelleken

Smient

Sneeuwgans

Sneeuwgors

Snor
Sperwer *

Sperwergrasmus

Parus caeruleus

Tringa stagnatilis

Gallinago media

Porzana porzana

Ardea purpurea

Carduelis carduelis
Corvus corax

Ardeola ralloides

Asio otus

Numenius phaeopus

Sterna caspia

Anser fabalis
Emberiza schoeniclus

Acrocephalus schoenobaenus

Passer montanus

Alectoris rufa

Milvus milvus

Corvus frugilegus
Botaurus stellaris

Erithacus rubecula

Saxicola torquata

Podiceps grisegena

Branta ruficollis

Gavia stellata

Anthus cervinus

Lanius senator

Carpodacus erythrinus

Falco vespertinus

Phalaropus fulicaria
Limosa lapponica

Branta bernicla

Columba livia
Motacilla alba yarrellii
Sturnus roseus

Buteo lagopus
Aegolius funereus

Coracias garrulus
Haematopus ostralegus
Carduelis spinus
Circaetus gallicus

Falco peregrinus

Anas clypeata
Falco columbarius

Anas penelope

Anser caerulescens

Plectrophenax nivalis

Locustella luscinioides

Accipiter nisus

Sylvia nisoria
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Nederlandse naam
Witoogeend
Witstuitbarmsijs
Witte kwikstaart s.l.
Witte kwikstaart s.s.
Witvleugelstern
Witwangstern
Woudaapje
Wulp
Zanglijster
Zeearend *
Zeekoet
Zilvermeeuw
Zilverplevier
Zomertaling
Zomertortel
Zwarte ibis
Zwarte kraai *
Zwarte mees
Zwarte ooievaar
Zwarte roodstaart
Zwarte ruiter
Zwarte specht *
Zwarte stern
Zwarte wouw *
Zwarte zeekoet
Zwarte zeeëend
Zwartkop
Zwartkopmeeuw

Wetenschappelijke naam 8
Aythya nyroca
Carduelis hornemanni

Motacilla alba

Motacilla alba alba
Chlidonias leucopterus

Chlidonias hybridus

Ixobrychus minutus

Numenius arquata

Turdus philomelos

Haliaeetus albicilla
Uria aalge

Larus argentatus

Pluvialis squatarola

Anas querquedula

Streptopelia turtur
Plegadis falcinellus

Corvus corone corone

Parus ater
Ciconia nigra

Phoenicurus ochruros

Tringa erythropus

Dryocopus martius
Chlidonias niger

Milvus migrans

Cepphus grylle

Melanitta nigra

Sylvia atricapilla

Larus melanocephalus
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NADER ONDERZOEK BESCHERMDE SOORTEN PLANLOCATIE WATERVALW EG 165, ERMELO 1

Plangebied Voor een beschrijving van het plangebied: zie de rapportage van de
“Quickscan planlocatie Watervalweg 165 te Ermelo” van De Groene
Ruimte BV (projectnr. 08933).

Aanleiding De quickscan gaf aanleiding tot nader onderzoek naar vleermuizen en
naar het gebruik van het plangebied door de Das.

Aandachtspunten De functie van het plangebied voor vleermuissoorten en de Das.

Uitvoering Medewerker(s)
• ir. R. Noordhuis (veldwerk en rapportage)
• ir. P.A.F.M. Reijbroek (eindrapportage en projectleiding)

Veldbezoek
Er hebben drie veldbezoeken plaatsgevonden:
• 28 mei 2009 (avondbezoek);
• 26 juni 2009 (ochtendbezoek);
• 20 juli 2009 (avondbezoek).
Op alle dagen was het weer ruim voldoende voor het benodigde
onderzoek: er was weinig wind, het was overwegend helder en de
temperatuur was 17 tot 20 °C.

Uitvoering
Het onderzoek is uitgevoerd conform het protocol van het Netwerk
Groene Bureaus inzake vleermuisonderzoek.

Waarnemingen

vleermuizen Er zijn in het plangebied vijf soorten vleermuizen waargenomen. Net
buiten het plangebied is een zesde soort, de Watervleermuis, waargeno-
men.

Gewone dwergvleermuis
Zoals verwacht is deze soort het meest waargenomen. Nabij alle
woningen en schuren zijn jagende Gewone dwergvleermuizen waar-
genomen. Alleen bij de meest zuidelijke woningen zijn duidelijke
aanwijzingen gezien (zwermgedrag in de ochtend en een waarschijnlij-
ke uitvliegbeweging in de uitvliegtijd) dat hier een verblijfplaats is van
een individueel dier (waarschijnlijk een mannelijk dier). Enkele andere
verblijfplaatsen van individuele dieren in de overige woningen worden
op basis van de veldwaarnemingen zeer waarschijnlijk; dergelijke
verblijfplaatsen worden in het naseizoen vaak gebruikt als paarplaats.
Door het midden van het plangebied loopt -in oost-westrichting- een
vliegroute. In de ochtend zijn langs deze vliegroute zo’n twintig die-
ren geteld. 

Ruige dwergvleermuis
Deze soort is een aantal keren vastgesteld; dit maakt een verblijf-
plaats waarschijnlijk, omdat Ruige dwergvleermuizen als jachtgebied
meestal bosranden, parken en waterkanten gebruiken. De soort is
tijdens alle drie de veldbezoeken vastgesteld bij het meest zuidelijke
huis. Bij het ochtendbezoek is nog relatief laat in de ochtend een dier
met zwermgedrag vastgesteld. Naar verwachting is er een verblijf-
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plaats van een individueel (mannelijk) dier in dit huis. Dit soort ver-
blijfplaatsen wordt in het naseizoen vaak gebruikt als paarplaats.

Laatvlieger
De Laatvlieger is tijdens twee van de veldbezoeken vastgesteld. Op
20 juli bleek een aantal dieren direct ten westen van de woningen,
boven de paardenweiden, te jagen. Er werden geen uitvliegende
dieren waargenomen en hun verblijfplaats moet dan ook elders ge-
zocht worden. Het plangebied vormt geen essentieel jachtterrein
voor de Laatvlieger.

Gewone grootoorvleermuis
De Gewone grootoorvleermuis is éénmaal waargenomen. Het betrof
een passerend dier. Een verblijfplaats van deze soort wordt daarom
in het plangebied niet verwacht.

Rosse vleermuis
Deze soort is passerend en jagend boven het plangebied waargeno-
men en heeft geen binding met het plangebied.

Das In of in de directe nabijheid van het plangebied zijn geen sporen van de
Das aangetroffen. Dassensporen werden wel in het bos ten oosten van
de Watervalweg aangetroffen. De noordrand van het plangebied werd,
voor zover kon worden beoordeeld, niet gebruikt als looproute door
Dassen. Ook is er elders nabij het plangebied geen looproute vastge-
steld. Daarom wordt ervan uitgegaan dat de noordrand van het plange-
bied slechts zeer incidenteel en met hooguit een lage frequentie als
looproute wordt gebruikt. Het is niet noodzakelijk voor deze looproute
een ontheffing aan te vragen of speciale maatregelen te treffen op deze
plaats, omdat de herinrichting naar verwachting geen negatief effect
heeft op de Das.
Wel is tijdens het veldwerk opgevallen, dat op de smalle Watervalweg
door veel automobilisten met hoge snelheid wordt gereden. Dit kan tot
verkeersslachtoffers onder zowel mensen als dieren leiden.

Overige
waarnemingen

Tijdens het laatste veldbezoek zijn vanaf erven ten westen van het plan-
gebied jonge Steenuilen gehoord. Ook is waarschijnlijk een Ransuil
gehoord. In het plangebied zelf zijn geen verblijfplaatsen van uilen vastge-
steld.

Conclusies

• Door de ingreep worden vaste verblijfplaatsen van Gewone dwergvleermuis en Ruige
dwergvleermuis verstoord.. 

• Door de ingreep wordt een vliegroute van de Gewone dwergvleermuis verstoord.
• Er is geen looproute van Dassen langs het plangebied aangetroffen. Ook als de Das wel

incident langs het plangebied loopt, resulteert de ingreep naar verwachting toch niet in
een verstoring. Voor verstoren van de Das wordt derhalve geen ontheffing nodig geacht.

Advies

• Omdat de vleermuissoorten, welke door de ingreep worden verstoord,  staan vermeld
op Bijlage IV van de Habitatrichtlijn, wordt voor het verstoren van deze soorten ten
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behoeve van het belang ‘ruimtelijke ontwikkelingen’ geen ontheffing ingevolge de Flora-
en faunawet verleend (nieuw beleid, zie brief Ministerie van LNV, Dienst Regelingen d.d.
26 augustus 2009, kenmerk ffw2009.corr.046, als bijlage bijgevoegd). De ingreep mag
slechts plaatsvinden onder de voorwaarde dat de functionaliteit van het plangebied voor
de soort niet in het geding komt, ook niet tijdens de uitvoering van de ingreep.
Geadviseerd wordt om voor beide vleermuissoorten het in de brief van LNV aangegeven
‘traject’ (zie pag. 2 onder “1.”) te volgen: een ontheffingsaanvraag met mitigerende maat-
regelen indienen, opdat een ‘positieve’ afwijzing wordt gekregen. Indien de werkwijze en
maatregelen in de aanvraag en afwijzing worden gevolgd is geen ontheffing nodig (de
betreffende soorten worden niet verstoord). Richting eventuele bezwaarmakers en
handhavers kan worden aangetoond dat de Flora- en faunawet niet wordt overtreden.
Bij mitigerende maatregelen kan aan het volgende worden gedacht.
B De herontwikkeling vindt gefaseerd plaats. Een aantal vleermuiskasten wordt ingezet

als tijdelijke verblijfplaats en paarplaats voor Gewone dwergvleermuis en Ruige dwerg-
vleermuis. Deze kasten kunnen tijdelijk worden opgehangen aan bijvoorbeeld de
schuren die het langst blijven staan, totdat deze worden gesloopt. In en/of aan de
nieuwbouw worden permanente vleermuisvoorzieningen aangebracht.

B De functionaliteit van de vliegroute wordt gewaarborgd.
B Er wordt voor gewaakt, dat er te veel verlichting op het terrein aanwezig is.

• Bij de werkzaamheden dient rekening te worden gehouden met broedende vogels.
Broedgevallen in of nabij het plangebied mogen niet worden verstoord. Zo kort mogelijk
voor aanvang (maximaal enkele dagen) dient het plangebied en de omgeving gecontro-
leerd te worden op broedgevallen. Indien deze worden vastgesteld, dienen de werkzaam-
heden uitgesteld te worden, totdat de broedgevallen op natuurlijke wijze zijn geëindigd en
de jongen het nest definitief hebben verlaten. 
Indien de ingreep in of rond het broedseizoen plaatsvindt, wordt geadviseerd om potenti-
ele nestplaatsen in het winterseizoen ongeschikt gemaakt voor broeden, zodat de kans op
broedgevallen tijdens de ingreep wordt verkleind.

• Bij de uitvoering is te allen tijde de algemene zorgplicht uit de Flora- en faunawet van
toepassing. Dat houdt onder andere in, dat individuele planten en dieren niet onnodig
verstoord, beschadigd of vernietigd mogen worden; dit geldt ook voor (zeer algemene)
soorten zonder bijzondere beschermingsstatus.

Nadere informatie

 Op bijgevoegde kaart zijn de waarnemingen weergegeven.
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Samenvatting

In opdracht van Van Westreenen heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau op 5

december 2008 een bureau- en inventariserend veldonderzoek uitgevoerd in ver-

band met geplande nieuwbouw aan de Watervalweg 165 in de gemeente Ermelo.

Dit onderzoek diende te worden uitgevoerd omdat realisatie van de plannen zou

kunnen leiden tot aantasting of vernietiging van mogelijk aanwezige archeologische

resten.

Op basis van de resultaten van het bureauonderzoek is aan het plangebied een hoge

archeologische verwachting voor vindplaatsen uit de perioden Neolithicum/Bronstijd

en Vroege Middeleeuwen toegekend. Tijdens het veldonderzoek zijn 5 boringen

geplaatst. Uit de resultaten blijkt dat de bodemopbouw in het gehele plangebied

grondig is verstoord. Tevens zijn er geen archeologische resten aangetroffen. Er

worden dan ook geen intacte archeologische resten in het plangebied verwacht. De

geplande ingrepen kunnen derhalve, vanuit het oogpunt van de archeologische

monumentenzorg, zonder beperkingen worden uitgevoerd.
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1 Inleiding

1.1 Kader en doelstelling

In opdracht van Van Westreenen heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau op 5

december 2008 een bureau- en inventariserend veldonderzoek uitgevoerd in

verband met geplande nieuwbouw aan de Watervalweg 165 in de gemeente Ermelo.

Dit onderzoek diende te worden uitgevoerd omdat realisatie van de plannen zou

kunnen leiden tot aantasting of vernietiging van mogelijk aanwezige archeologische

resten. Doel van het bureauonderzoek was het verwerven van informatie over

bekende en verwachte archeologische waarden teneinde een gespecificeerde

verwachting op te stellen. Doel van het veldonderzoek was het toetsen van die

gespecificeerde archeologische verwachting en, indien mogelijk, een eerste indruk

geven van de kwaliteit (gaafheid en conservering), aard, datering, omvang en

diepteligging van eventueel aangetroffen archeologische resten. Op basis van de

onderzoeksresultaten en de aard en omvang van de voorgenomen bodemingrepen

is vervolgens in hoofdstuk 4 een advies geformuleerd met betrekking tot eventueel

archeologisch vervolgonderzoek.

1.2 Administratieve gegevens

Het plangebied (ca. 0,5 ha) ligt aan de Watervalweg 165 te Ermelo (figuur 1). Het

gebied staat afgebeeld op kaartblad 26G van de topografische kaart van Nederland

(schaal 1:25.000); de centrumcoördinaat is 169.128/477.431.

1.3 Toekomstige situatie

In het plangebied is de nieuwbouw gepland van 6 woningen plus bijbehorende
boven- en ondergrondse infrastructuur en groenstroken.

1.4 Onderzoeksopzet en richtlijnen

Het onderzoek bestond uit een bureauonderzoek en een veldonderzoek. Het veldon-

derzoek bestond uit een karterend booronderzoek. Het onderzoek is uitgevoerd vol-

gens de normen die gelden in de archeologische beroepsgroep c.q. de Kwaliteitsnorm

Nederlandse Archeologie versie 3.1 (KNA), welke wordt beheerd door de Stichting

Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB; http://www.sikb.nl). RAAP

beschikt over een eigen opgravingsvergunning, verleend door de Minister van Onder-

wijs, Cultuur en Wetenschap.
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In het onderzoek stond de beantwoording van de volgende onderzoeksvragen

centraal:

1. Welke gegevens met betrekking tot archeologische waarden zijn reeds over het

plangebied bekend?

2. Zijn in het plangebied archeologische waarden aanwezig die (mogelijk) bedreigd

worden door de geplande inrichting?

3. Zijn er aanwijzingen voor archeologische nederzettingsterreinen?

4. Indien vindplaatsen worden aangetroffen: wat is de diepteligging, dikte en

stratigrafische positie van de archeologische laag waarin de archeologische

indicatoren zijn aangetroffen?

5. Hoe ziet de geologische/bodemkundige opbouw van het plangebied eruit?

6. Is de bodemopbouw in het plangebied zodanig intact dat archeologisch

vervolgonderzoek zinvol is?

7. Op welke manier dient bij eventuele graafwerkzaamheden met archeologische

waarden te worden omgegaan?

8. Is in het plangebied vervolgonderzoek noodzakelijk en welke methoden zouden

hierbij kunnen worden ingezet?

De resultaten van het in de volgende hoofdstukken behandelde onderzoek geven

antwoorden op deze vragen. Zie tabel 1 voor de dateringen van de in dit rapport

genoemde archeologische perioden. Achter in dit rapport is een lijst met gebruikte

afkortingen opgenomen en worden enkele vaktermen beschreven (zie verklarende

woordenlijst).
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2 Bureauonderzoek

2.1 Methoden

Het bureauonderzoek is uitgevoerd om een gespecificeerde archeologische ver-

wachting op te stellen. Daartoe zijn reeds bekende archeologische en aardkundige

gegevens verzameld en is het grondgebruik in het plangebied in het heden en ver-

leden geïnventariseerd/beschreven. Geraadpleegd zijn de volgende bronnen:

- De archeologische beleidskaan gemeente Ermelo (Goossens & De Roode, in

voorbereiding);

- kadastrale atlas 1832;

- oude en recente topografische kaarten, schaal 1:25.000;

- recente luchtfoto's uit Google Earth (http:/www.earth.google.com);

- het ARCHeologisch Informatie Systeem (ARCHIS).

2.2 Resultaten

Huidige situatie
Het plangebied was ten tijde van het onderzoek in gebruik als woongebied. Er staan

circa 6 gebouwen; verder zijn er enkele wegen en groenstroken aanwezig. De

directe omgeving van het plangebied bestaat uit akker- en grasland.

Geo(morfo)logie

Volgens de gemeentelijke beleidsadvieskaart bestaat het plangebied geomorfolo-
gisch gezien uit dekzandwelvingen (Goossens & De Roode, in voorbereiding). Deze
dekzandwelvingen zijn in de laatste IJstijd (het Laat Weichselien) opgestoven tegen
de flank van de stuwwal Ermelo-Garderen. In de Late Middeleeuwen en daarna is
het plangebied door middel van plaggenbemesting opgehoogd met vruchtbare
grond. De hierdoor ontstane esdekken vormen tegenwoordig een conserverende
laag voor het onderliggende landschap en eventuele archeologische resten daarin.

Bodem
Het plangebied ligt bodemkundig gezien op een overgang van een holtpodzolgrond
in het zuiden naar een veldpodzolgrond in het noorden (Scholten, 1999).

Historische situatie en mogelijke verstoringen
Volgens de kadastrale atlas Gelderland 1832 komen in (de nabijheid van) het plan-

gebied 2 boerenerven voor (Van Eek e.a., 2005). In een studie naar middeleeuwse

erven rondom Telgt staan ze echter niet vermeld (Van Dijk, 2006). Op basis hiervan

kan worden aangenomen dat de erven niet van middeleeuwse oorsprong zijn. Op de

topografische kaart uit het begin van de 20e eeuw worden beide boerderijen niet

weergegeven (Wieberdink, 1989).
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Bekende archeologische waarden
Uit het plangebied staan geen archeologische vindplaatsen geregistreerd (Goossens
& De Roode, in voorbereiding). Uit de nabije omgeving zijn echter meerdere vind-
plaatsen bekend. De vindplaatsen staan in verband met Telgt en haar prehistorische
voorlopers. De wortels van de bewoning van Telgt gaan terug tot in het Laat Paleoli-
thicum. Sindsdien zijn de dekzandruggen en -welvingen in de omgeving continu
bewoond geweest. De meeste vindplaatsen uit de Steentijd bevinden zich op de
Groevenbeekse Heide. De bekende resten uit deze periode betreffen met name
grafheuvels. Gedurende de opvolgende perioden verplaatste de bewoning zich naar
het gebied ten zuidoosten van het huidige Telgt. Hier bevindt zich onder meer bewo-
ning uit de Ijzertijd. Gedurende de Romeinse tijd verplaatste de bewoning zich verder
naar het oosten richting de huidige Konijnenwal. In de Vroege Middeleeuwen ver-
plaatste de bewoning zich echter weer richting de Groevenbeekse heide. Tussen het
plangebied en de Groevenbeekse Heide bevind zich een groot AMK-terrein (AMK-
nummer 3021) met voornamelijk vroeg-middeleeuwse bewoningssporen. Gedurende
de Late Middeleeuwen verplaatste de bewoning zich richting de Oude Telgterweg. In
deze periode verschenen in het landschap verschillende boerenerven. Ter hoogte van
het plangebied kwam in de Middeleeuwen geen dergelijk erf voor.

Gespecificeerde archeologische verwachting
De in het plangebied aanwezige dekzandwelvingen zijn vanaf de laatste ijstijd

geschikte locaties geweest voor bewoning. Voor het plangebied geldt dan ook een

hoge archeologische verwachting voor bewoning vanaf deze periode (Goossens & De

Roode, in voorbereiding). In de buurt van het plangebied heeft voornamelijk bewoning

plaats gevonden gedurende de Steentijd (mogelijk ook Bronstijd) en de Vroege Mid-

deleeuwen. Uiteraard zijn bewoningresten uit andere perioden niet uit te sluiten. Als

prospectiekenmerken van de eventueel aanwezige archeologische resten kunnen

worden benoemd:

- een aaneengesloten archeologische laag, gekenmerkt door een afwijkende kleur

ten opzichte van de eronder en erboven liggende laag;

- de aanwezigheid van mogelijk antropogene objecten als houtskool, bot, steen en

artefacten (voornamelijk aardewerk en vuursteen) in een matig tot hoge dichtheid

(>40 vondsten groter dan 4 mm per m2);

- de afmetingen van nederzettingsterreinen vanaf het Neolithicum zijn veelal groter

dan 2000 m2; de resten bevinden zich naar verwachting in de top van de

dekzandwelvingen.

Op grond van de gespecificeerde verwachting is de volgende onderzoeksmethode

voorgesteld (SIKB, 2007; Tol e.a., 2004):

- een booronderzoek bestaande uit 5 boringen die, in verband met de aanwezig-

heid van gebouwen en oppervlakteverharding niet in een systematisch grid,

maar wel zo gelijkmatig mogelijk verspreid in het plangebied zijn geplaatst;

- boor: Edelman boor met een diameter van 15 cm;

- waarnemingsmethode: controle opgeboord materiaal na droog zeven ter plaatse

met behulp van een zeef met een maaswijdte van 4 mm;

- boordiepte tot maximaal 3,0 m -Mv.
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3 Veldonderzoek

3.1 Methoden

Het inventariserend veldonderzoek (IVO) bestond uit een booronderzoek karterende

fase. De onderzoeksmethode voor het veldwerk is bepaald op basis van de resul-

taten van het bureauonderzoek (gespecificeerde archeologische verwachting) en

het protocol inventariserend veldonderzoek uit de KNA versie 3.1.

Tijdens het veldonderzoek zijn 5 boringen verricht, die in verband met de aanwezig-

heid van gebouwen en oppervlakteverharding niet in een systematisch boorgrid, maar

wel zoveel mogelijk gelijkmatig verdeeld over het plangebied. De gehanteerde metho-

de wordt geschikt geacht voor het opsporen van de meeste in dit gebied te verwach-

ten nederzettingsterreinen uit de periode Neolithicum t/m Late Middeleeuwen. Deze

methode is niet geschikt om verkavelingspatronen, graven en andere zeer lokale

archeologische resten in kaart te brengen (Tol e.a., 2004). Er is geboord tot maximaal

1,20 m -Mv met een Edelmanboor met een diameter van 15 cm. De boringen zijn li-

thologisch conform NEN 5104 (Nederlands Normalisatie-instituut, 1989) beschreven.

Het opgeboorde materiaal is in het veld nauwkeurig gecontroleerd op de aanwezig-

heid van archeologische indicatoren (zoals houtskool, vuursteen, aardewerk, metaal,

bot, verbrande leem en fosfaatvlekken). Er zijn geen monsters genomen. Het opge-

boorde materiaal is droog gezeefd met een zeef met een maaswijdte van 0,4 cm; het

zeefresidu is met het blote oog geïnspecteerd op het voorkomen van archeologische

indicatoren.

3.2 Resultaten

Geologie en bodem
In het gehele plangebied komt een dun esdek voor. Het esdek en de oorspronkelijke
onderliggende bodemhorizonten zijn door bodemverstoringen echter omgewerkt tot
één pakket van minimaal 30 cm en maximaal circa 100 cm dik. De verstoringen zijn
vermoedelijk grotendeels veroorzaakt door de graafwerkzaamheden in verband met
de aanleg van de huidige bebouwing. Onder het pakket met recent afval (o.a. plas-
tic verpakkingsmateriaal) komt de natuurlijke ondergrond (C-horizont) voor. Deze
horizont bestaat uit schoon, zwak siltig, matig tot grof, lichtgrijs zand. Dit materiaal
behoort tot de dekzandwelvingen die dit gebied kenmerken.

Archeologie
Tijdens het veldonderzoek zijn in de boringen geen archeologische indicatoren

aangetroffen. De geconstateerde diepe bodemverstoringen hebben bovendien het

niveau waar archeologische sporen aanwezig kunnen zijn in sterke mate geroerd.

Er bestaat derhalve geen aanleiding om de aanwezigheid van een (behoudens-

waardige) archeologische vindplaats in het plangebied te vermoeden.
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4 Conclusies en aanbevelingen

4.1 Conclusies

Het plangebied ligt in een archeologische belangrijke zone. De omgeving van Telgt

kent namelijk sinds de Steentijd een min of meer continue bewoning. In het plange-

bied kunnen daarom in principe bewoningssporen uit alle perioden vanaf de laatste

ijstijd voorkomen. Na analyse van de verspreiding van de bekende vindplaatsen kan

echter gesteld worden dat de kans op het aantreffen van bewoningssporen uit de

perioden Neolithicum t/m Bronstijd en de Vroege Middeleeuwen het hoogst is.

Tijdens het veldonderzoek bleek de bodemopbouw van het plangebied dermate

verstoord te zijn, dat intacte (behoudenswaardige) archeologische resten niet meer

te verwachten zijn. Er zijn ook géén archeologische indicatoren aangetroffen.

4.2 Aanbevelingen

Op basis van de resultaten van onderhavig onderzoek wordt in het plangebied in het

kader van de voorgenomen bodemingrepen geen archeologisch vervolgonderzoek

geadviseerd. Vanuit archeologisch oogpunt wordt aanbevolen het plangebied vrij te

geven.

Indien bij de uitvoering van de werkzaamheden onverwacht toch archeologische

resten worden aangetroffen, dan is conform artikel 53 van de Wet op de archeolo-

gische monumentenzorg 2007 aanmelding van de betreffende vondsten bij het

bevoegd gezag (gemeente Ermelo) verplicht.

Met betrekking tot de bevindingen van onderhavig onderzoek en met name de

hierop gebaseerde aanbevelingen kan contact opgenomen te worden met de

gemeente Ermelo (de heer P. van der Kemp).
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Verklarende woordenlijst

dekzand Fijnzandige afzettingen die onder periglaciale omstandigheden voorna-
melijk door windwerking ontstaan zijn; de dekzanden van het Weichse-
lien vormen in grote delen van Nederland een 'dek' (Saalien: Formatie
van Eindhoven; Weichselien: Formatie van Twente).

esdek Oud verhoogd bouwland, ontstaan door ophoging ten gevolge van

bemesting. Voor de bemesting werden plaggen of met zand vermengde
potstalmest opgebracht. De term es is gangbaar in Noord- en Oost-
Nederland. In Midden-Nederland wordt gesproken van enk of eng.

vindplaats Plaats waar archeologisch materiaal is verzameld of te verzamelen is.

Overzicht van figuren, tabellen en bijlagen

Figuur 1. Resultaten booronderzoek.

Tabel 1. Archeologische tijdschaal.

Bijlage 1. Boorbeschrijvingen.

Periode

Nieuwe tijd
Late Middeleeuwen
Vroege Middeleeuwen

Romeinse tijd
Ijzertijd
Bronstijd
Neollthlcum (nieuwe steentijd)

Mesolithicum (midden steentijd)

Paleolithicum (oude steentijd)

Datering

1500
1050
450

12 voor

800

2000
5300

8800

300.000

heden

1500
1050

450

12

800

2000

4900
8800

na Chr.
na Chr.

na Chr.
voor Chr.

voor Chr.
voor Chr.
voor Chr.

voor Chr.

Tabel 1. Archeolo-

gische tijdschaal.
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Figuur 1: resultaten booronderzoek
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Bijlage 1: Boorbeschrijvingen
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Boringen Watervalweg 165 Ermelo R A A P

boring: ERWV-1
beschrijver: RTH, datum: 5-12-2008, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Gelderland,
gemeente: Ermelo, plaatsnaam: Ermelo, opdrachtgever: Van Westreenen Adviseurs BV, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithoiogie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, zeer grof
Bodemkundig: A-horizont, interpretatie: esdek

60 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithoiogie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtgrijs, zeer grof, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

Einde boring op 90 cm -Mv

boring: ERWV-2
beschrijver: RTH, datum: 5-12-2008, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Gelderland,
gemeente: Ermelo, plaatsnaam: Ermelo, opdrachtgever: Van Westreenen Adviseurs BV, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithoiogie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, zeer grof
Bodemkundig: A-horizont, interpretatie: esdek

40 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ( 0 , 3 cm)
Lithoiogie: zand, zwak siltig, matig grindig, lichtgrijs, zeer grof, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

Einde boring op 70 cm -Mv

boring: ERWV-3
beschrijver: RTH, datum: 5-12-2008, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Gelderland,
gemeente: Ermelo, plaatsnaam: Ermelo, opdrachtgever: Van Westreenen Adviseurs BV, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithoiogie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, zeer grof
Bodemkundig: A-horizont, interpretatie: esdek

50 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithoiogie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtgrijs, zeer grof, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

Einde boring op 60 cm -Mv

boring: ERWV-4
beschrijver: RTH, datum: 5-12-2008, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Gelderland,
gemeente: Ermelo, plaatsnaam: Ermelo, opdrachtgever: Van Westreenen Adviseurs BV, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithoiogie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, zeer grof
Bodemkundig: A-horizont, interpretatie: esdek

100 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithoiogie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtgrijs, zeer grof, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

Einde boring op 120 cm -Mv



Boringen Watervalweg 165 Ermelo R A A P

boring: ERWV-5
beschrijver: RTH, datum: 5-12-2008, boortype: Edelman-15 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Gelderland,
gemeente: Ermelo, plaatsnaam: Ermelo, opdrachtgever: Van Westreenen Adviseurs BV, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, zeer grof
Bodemkundig: A-horizont, interpretatie: esdek

40 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtgrijs, zeer grof, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

Einde boring op 70 cm -Mv
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