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Hoofdstuk 1  Inleiding

1.1  Aanleiding ontwikkeling

Door de initiatiefnemers, te weten De Stichting Ars Herba en Mixed Hockeyclub Dieren 

(MHC), is verzocht om medewerking aan het realiseren van een clubgebouw. 

Het initiatief houdt verband met de vernieuwingen die plaatsvinden op het sportpark 

Het Nieuwland in het kader van het project Modernisering Buitensport. Onderdeel 

daarvan is de verplaatsing en vernieuwing van hockeyvelden van de MHC van de 

Admiraal Helfrichlaan naar de Kolonieweg, langs de Imboslaan. 

Vanwege de verplaatsing en vernieuwing van deze velden naar de zijde van de 

Imboslaan verzoekt de MHC om medewerking aan het realiseren van een clubgebouw 

bij deze velden.

1.2  Ligging plangebied

Het plan heeft betrekking op het realiseren van een gebouw op de sportvelden van 

het sportpark Het Nieuwland, gelegen aan de Kolonieweg te Dieren. 

1.3  Geldende bestemmingsplan

Voor het sportpark Het Nieuwland geldt het bestemmingsplan Landelijk Gebied, waarin 

het terrein is bestemd als “Dagrecreatie” (sportfunctie). 

Op het betreffende veld is geen mogelijkheid voorzien om een gebouw te realiseren, 

waardoor het bouw van het clubgebouw in strijd is met het geldende 

bestemmingsplan. Ook valt het gebied onder de werking van het bestemmingsplan 

“Parapluplan Archeologie Rheden”. 

Om de gewenste ontwikkeling mogelijk te maken kan een uitgebreide 

afwijkingsprocedure op grond van de Wabo worden doorlopen.
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Hoofdstuk 2  Beschrijving van het plan

2.1  De locatie

De ontwikkeling heeft betrekking op een clubgebouw bij de sportvelden die zijn 

gelegen langs de Imboslaan, op sportpark Het Nieuwland te Dieren. 

Hieronder zijn weergegeven een luchtfoto van de omgeving van het plangebied, 

waarbij de planlocatie met een rode cirkel is aangegeven. 

afbeelding: aanduiding van de locatie op luchtfoto

2.2  Gewenste situatie

Door middel van deze procedure wordt voor een nieuw clubgebouw een 

bouwmogelijkheid toegestaan op het sportpark Het Nieuwland te Dieren. 

De omvang van het bouwvlak en de ter plaatse toegestane bouwhoogte is 

toegesneden op het opgestelde bouwplan voor het clubgebouw.

Het parkeren moet op eigen terrein plaatsvinden. Hiervoor zal een terrein worden 

aangelegd gelegen langs de Imboslaan.
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afbeelding: overzichtsfoto van de locatie

2.3  Beoordeling plan

De aanwezigheid van een clubgebouw inherent is aan een sportfaciliteit zoals de 

hockeyclub en passend binnen de sportfunctie van een sportpark. 

De opzet zoals gekozen met twee velden en het gebouw in het midden met tribune is 

een logisch denkbare oplossing. Het gebouw is qua volume eenvoudig en doelmatig. 
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afbeeldingen: impressie bouwplan

Vanuit stedenbouwkundig oogpunt zijn er, mede gelet op de situering op het 

sportpark, geen bezwaren tegen deze ontwikkelihng en er is niet gebleken dat er 

andere ruimtelijke of milieuhygienische belemmeringen aanwezig zijn. Het bouwplan 

positief beoordeeld in het kader van welstand.

Verder is in overleg met de MHC besproken dat het parkeren op eigen terrein moet 

worden geregeld. Er is voldoende ruimte op het terrein om dit te realiseren.

In Hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de diverse aspecten. Geconcludeerd kan worden 

dat voor wat betreft een goede ruimtelijke ordening geen argumenten zijn die het 

leggen van de gewenste bouwmogelijkheid belemmeren. Het gemeentebestuur werkt 

derhalve mee aan de hiervoor beschreven gewenste situatie en daarvoor is 

onderhavig plan in procedure gebracht.
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Hoofdstuk 3  Beleid

In dit hoofdstuk komt vooral het ruimtelijke beleid aan de orde. Bij de beoordeling van 

de haalbaarheid in Hoofdstuk 4 wordt ingegaan op specifiek beleid. 

3.1  Rijksbeleid

Met betrekking tot de voorgenomen ontwikkeling wordt in het kader van de ladder 

voor duurzame verstedelijking opgemerkt dat hier sprake is van een zeer kleinschalige 

ontwikkeling waarbinnen Onderhavige ontwikkeling voorziet niet in een stedelijke 

ontwikkeling als bedoeld in artikel 3.1.6 van het Bro.

De geformuleerde nationale belangen zijn evenals het gestelde in het Barro niet van 

toepassing voor dit plan. De voorgestane bouw van het clubgebouw is niet strijdig met 

het rijksbeleid. 

3.2  Provinciaal beleid

Onderhavige ontwikkeling is dusdanig lokaal van karakter dat het provinciale beleid 

niet van invloed is op dit plan.  

3.3  Gemeentelijk beleid

De ontwikkeling houdt verband met de vernieuwingen die momenteel plaatsvinden op 

het sportpark Het Nieuwland in het kader van het project Modernisering Buitensport. 

Onderdeel daarvan is de verplaatsing en vernieuwing van hockeyvelden van de MHC 

van de Admiraal Helfrichlaan naar de Kolonieweg, langs de Imboslaan. De ontwikkeling 

past binnen het project van de vernieuwing van sportpark Het Nieuwland. 
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Hoofdstuk 4  Haalbaarheid

Op grond van de Wet ruimtelijke ordening moet een ontwikkeling waar medewerking 

aan wordt verleend door middel van een procedure, in alle opzichten uitvoerbaar zijn. 

De uitvoerbaarheid wordt mede onderzocht door het te toetsen aan regelgeving, 

beleid van de gemeente en van andere overheden en uitkomsten van onderzoeken. 

4.1  Geluid

De Wet geluidhinder is voor het onderdeel weg- en railverkeerslawaai van toepassing 

op geluidgevoelige gebouwen die zijn geprojecteerd binnen zones van (al dan niet) in 

het plangebied gelegen wegen. 

Gelet op het feit dat in dit plan niet wordt beoogd een geluidgevoelige functie toe te 

laten, is het bepaalde in de Wet geluidhinder in onderhavige procedure niet van 

toepassing.

4.2  Bodem

Onderzocht moet worden of de bodem verontreinigd is en wat voor gevolgen een 

eventuele bodemverontreiniging heeft voor de uitvoerbaarheid van het plan. Een 

nieuwe bestemming mag pas worden opgenomen als is aangetoond dat de bodem 

geschikt (of geschikt te maken) is voor de nieuwe of aangepaste bestemming. 

Wanneer (een deel van) de bodem in het plangebied verontreinigd is moet worden 

aangetoond dat de ontwikkeling, rekening houdend met de kosten van sanering, 

financieel uitvoerbaar is. 

Bodemonderzoeken mogen niet meer dan 5 jaar oud zijn. Indien er sprake is van 

bouwactiviteiten is ook in het kader van de bouwvergunning onderzoek naar de 

kwaliteit van de bodem nodig. In de praktijk worden deze onderzoeken vaak 

gecombineerd.

Op basis van het uitgevoerde onderzoek (Bijlage 2) kan geconcludeerd worden dat er 

op dit vlak geen belemmeringen te verwachten zijn.

4.3  Milieuzonering

Het plangebied kan worden gekarakteriseerd als buitengebied, waar meerdere 

functies toelaatbaar zijn, waaronder sportvelden.  De ontwikkeling betreft het 

realiseren van een clubgebouw. Een clubgebouw is vergelijkbaar met een kantine. Een 

kantine heeft in de VNG systematiek een afstand van 10 meter. Aan deze afstand 

wordt ruimschoots voldoen. Ten aanzien van de milieuzonering zijn er geen 

beperkingen voor deze functie. 

De lichtuitstraling van de verlichting van de velden zal aan de relevante normen 

moeten voldoen en dit zal in het kader van de vergunningverlening voor de aanleg van 

de velden worden getoetst. 

De gevolgen voor geluid vanwege een sportpark zijn geregeld via het 
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Activiteitenbesluit, waarbij stemgeluid van bezoekers/sporters in principe is vrijgesteld. 

Omdat de locatie al een sportbestemming heeft en aanleg van de nieuwe velden incl. 

verlichting hierbinnen past, is dit aspect al voldoende afgewogen in het geldende 

bestemmingsplan.

4.4  Luchtkwaliteit

In het Besluit niet in betekende mate bijdragen (laatstelijk gewijzigd op 7 juni 2012, is 

dit verder uitgewerkt. Bij ministeriële regeling, de Regeling Niet in betekenende mate 

bijdragen (Regeling NIBM), zijn categorieën van gevallen aangewezen, waarin een 

planologisch besluit over een ontwikkeling in ieder geval niet in betekenende mate 

bijdraagt aan de luchtverontreiniging. 

Hiervan is in dit geval sprake. Dit ontwikkeling betreft een clubgebouw op een 

bestaand sportpark. Deze ontwikkeling is dusdanig kleinschalig dat deze als 'niet in 

betekenende mate' kan worden aangemerkt. Verder onderzoek naar het effect van dit 

plan op de luchtkwaliteit kan achterwege blijven.

4.5  Externe veiligheid

Dit plan vorziet in een clubgebouw op een bestaand sportpark. Er zijn geen gevolgen 

voor wat betreft Externe Veiligheid. Onderzoek naar dit aspect kan achterwege blijven.

4.6  Verkeer

Verkeer

In dit plan wordt de bouw van een clubgebouw toegelaten op het bestaande 

sportpark. Het bestaande gebruik van het sportpark wordt niet gewijzigd. Er worden 

twee ontsluitingen gerealiseerd op de Imboslaan en er komt een voetpad richting de 

parkeerplaats aan de Veldweg. De Imboslaan heeft een zodanig capaciteit dat de 

verkeersafwikkeling en de verkeersintensiteit op deze straat niet negatief beïnvloed 

zullen worden.

Parkeren 

Voldaan moet worden aan de normen van de Bouwverordening met betrekking tot de 

aanwezigheid van voldoende parkeergelegenheid op het onderhavige perceel. Op 

basis van het ingediende plan heeft een voorlopige toets plaatsgevonden. 

Voor de parkeerbehoefte geldt een norm van 20 parkeerplaatsen per hectare netto 

terrein. Voor de twee speelvelden zijn dan in totaal 23 parkeerplaatsen nodig.

Op het sportterrein zullen, aan de zijde van de Imboslaan, de daarvoor benodigde 

parkeerplaatsen gerealiseerd worden. Er is voorzien in de aanleg van 43 

parkeerplaatsen, waarmee ruimschoots wordt voldaan aan de gemeentelijke 

parkeernormen.

 Afbeelding: parkeren MHCD
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4.7  Water

Het aspect water is van groot belang binnen de ruimtelijke ordening. Door verstandig 

om te gaan met het water kan verdroging en waterlast voorkomen worden en kan ook 

de kwaliteit van het water hoog gehouden worden. Daarom is het noodzakelijk dat 

gebiedseigen water zo lang mogelijk in het gebied zelf blijft. Dit gebeurt door middel 

van het afkoppelen van het schone hemelwater (regen) wat op verhardingen valt zo 

bijvoorbeeld de daken. 

In de onderstaande tabel wordt aangegeven welke waterthema's voor de 

onderhavige ontwikkeling relevant zijn. Na de tabel volgt een toelichting op de 

relevante aspecten.

Thema Toetsvraag Relevant

Hoofdthema's

Veiligheid 1. Ligt in of nabij het plangebied een primaire of 

regionale waterkering? 

2. Ligt in of nabij het plangebied een kade?

1. Nee 

2. Nee

Riolering en 

afvalwaterketen

1. Is er toename van het afvalwater (DWA)? 

2. Ligt in het plangebied een persleiding van 

WRIJ? 

3. Ligt in of nabij het plangebied een RWZI van 

het waterschap?

1. Nee 

2. Nee 

3. Nee

Wateroverlast 

(oppervlaktewater)

1. Is er sprake van toename van het verhard 

oppervlak? 

2. Zijn er kansen voor het afkoppelen van 

bestaand verhard oppervlak? 

3. In of nabij het plangebied bevinden zich natte 

en laag gelegen gebieden, beekdalen, 

overstromingsvlaktes?

1. Ja 

2. Ja 

3. Ja
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Grondwateroverlast 1. Is in het plangebied sprake van slecht 

doorlatende lagen in de ondergrond? 

2. Bevindt het plangebied zich in de invloedzone 

van de Rijn of IJssel? 

3. Is in het plangebied sprake van kwel? 

4. Beoogt het plan dempen van slootjes of 

andere wateren?

1. Nee 

2. Nee 

3. Nee 

4. Nee

Oppervlaktewaterkwali

teit

1. Wordt vanuit het plangebied water op 

oppervlaktewater geloosd? 

2. Ligt in of nabij het plangebied een HEN of SED 

water? 

3. Ligt het plangebied geheel of gedeeltelijk in 

een Strategisch actiegebied?

1. Nee 

2. Nee 

3. Nee

Grondwaterkwaliteit Ligt het plangebied in de beschermingszone van 

een drinkwateronttrekking?

Nee

Volksgezondheid 1. In of nabij het plangebied bevinden zich 

overstorten uit het gemengde of verbeterde 

gescheiden stelsel? 

2. Bevinden zich, of komen er functies, in of nabij 

het plangebied die milieuhygiënsiche of 

verdrinkingsrisico's met zich meebrengen 

(zwemmen, spelen, tuinen aan water)?

1. Nee 

2. Nee

Verdroging Bevindt het plangebied zich in of nabij 

beschermingszones voor natte natuur?

Nee

Natte Natuur 1. Bevindt het plangebied zich in of nabij een 

natte EVZ? 

2. Bevindt het plangebied zich in of nabij 

beschermingszones voor natte natuur?

1. Nee 

2. Nee

Inrichting en Beheer 1. Bevinden zich in of nabij het plangebied 

wateren die in eigendom of beheer zijn bij het 

waterschap? 

2. Heeft het plan herinrichting van watergangen 

tot doel?

1. Nee 

2. Nee

Aandachtsthema's

Recreatie Bevinden zich in het plangebied watergangen 

en/of gronden in beheer van het waterschap 

waar actief recreatief medegebruik mogelijk 

wordt?

Nee

Cultuurhistorie Zijn er cultuurhistorische waterobjecten in het 

plangebied aanwezig?

Nee

Opgemerkt wordt dat per 1 januari 2010 de bouwverordening bij nieuwbouw verplicht 

tot het op eigen terrein bergen van hemelwater, tenzij dit niet mogelijk blijkt te zijn. 

Voor het plan wordt voorzien in infiltratie van hemelwater door de aanleg van wadi's.

De sportvelden waarop het clubgebouw zal worden gerealiseerd liggen buiten het 

grondwaterbeschermingsgebied Ellecom. Er is geen onttrekking/bronnering voor 

beregening voorzien voor de velden. De ontwikkeling is niet risicovol voor wat betreft 
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mogelijke verontreiniging of uitloging van stoffen naar het grondwater. Ook vanuit 

sporttechnisch oogpunt is er geen reden voor onderzoek. Gelet op deze 

omstandigheden geldt er geen onderzoeksplicht voor dit aspect.

4.8  Cultuurhistorie

De locatie waarop de ontwikkeling betrekking heeft, ligt niet in een beschermd 

dorpsgezicht. Verder zal er vooronderzoek moeten worden uitgevoerd indien de 

verwachting luidt dat archeologische waardevolle zaken aanwezig kunnen zijn. 

De bescherming van archeologische waarden is per 1 september 2007 wettelijk 

verankerd in de Monumentenwet 1988. Gemeenten moeten zorgdragen dat in de bij 

planologische ontwikkelingen het belang van de archeologische monumentenzorg 

wordt meegewogen. Gebeurt dit niet of onvoldoende, dan kan de provincie 

archeologische attentiegebieden aanwijzen waarvoor de gemeente binnen een door 

de provincie te bepalen termijn archeologievriendelijke bestemmingsplannen moet 

hebben vastgesteld. 

Er is onderzoek uitgevoerd naar de archeologie voor deze locatie (Bijlage 1). Op basis 

van de bevindingen van het bureauonderzoek werd een verstoord bodemprofiel 

verwacht.

Deze verwachting is bevestigd door de waarnemingen tijdens het veldonderzoek. 

Derhalve worden binnen het plangebied geen intacte archeologische resten verwacht. 

 

Gelet hierop wordt er binnen het plangebied geen archeologisch vervolgonderzoek 

aanbevolen. Indien bij de uitvoering van de werkzaamheden onverwacht 

archeologische resten worden aangetroffen, dan is conform artikel 5.10 van de 

Erfgoedwet aanmelding van de desbetreffende vondsten bij de Minister van 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap c.q. de Rijksdienst voor het Cultureel

Erfgoed verplicht (vondstmelding via ARCHIS). 

4.9  Ecologie

Het plangebied bevindt zich niet in, of in de buurt van, een speciale beschermingszone 

als bedoeld in de Vogel- en/of Habitatrichtlijn of in de buurt van de ecologische 

hoofdstructuur of natuurgebieden. Gebiedsbescherming is daarom niet aan de orde.

Soortbescherming ingevolge de Flora- en faunawet is wel van toepassing op het 

plangebied. De omliggende terrein is door het gebruik als sportveld van geen 

bijzondere waarde, waardoor geen ontheffingen noodzakelijk zijn in het kader van de 

Flora- en faunawet. Bij sloop van de bebouwing en de herinrichting dient te allen tijde 

rekening te worden gehouden met de zorgplicht vanuit de Flora- en Faunawetgeving.

De beplanting op de locatie waar het clubgebouw en de inritten komen is laag. Er 

staan geen bomen waar in jaarrond beschermde nesten in voor kunnen komen. Ook is 

niet te verwachten dat hierin vaste rust- en verblijfplaatsen van vleermuizen 

voorkomen. De beplanting kan wel worden gebruikt door vogels om in te broeden. Als 
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de beplanting buiten het broedseizoen wordt verwijderd hoeft dat geen probleem te 

zijn. Ook kunnen er algemeen voorkomende amfibieën worden verwacht. Voor deze 

soorten behoeft geen ontheffing te worden aangevraagd voor ruimtelijke 

ontwikkelingen. 

Het terrein grenst aan het Natura 2000-gebied Veluwe. Bij gemiddeld 200 

verkeersbewegingen van en naar het sportveld is er geen sprake van 

vergunningplicht. Er kan enige mate van verstoring zijn door geluid of licht, maar er 

wordt ten aanzien van het neiuwe clubgebouw geen significante verstoring door licht 

of geluid verwacht. Er is in die zin geen sprake zijn van een vergunningplichtige 

activiteit.

Aanvullende omstandigheid is dat de verkeersbewegingen naar de huidige locatie van 

de hockeyvereniging aan de Admiraal Helfrichlaan komen te vervallen. Per saldo 

ontstaat er daardoor vermoedelijk geen toename, behoudens door mogelijk te 

verwachten nieuwe aanwas o.b.v. groeimodellen. Ik weet niet of jullie deskundige hier 

rekening mee heeft gehouden in zijn berekening, maar dit zou de berekening dus 

mogelijk nog wat positiever kunnen laten uitvallen.

Geconcludeerd kan worden dat het aspect ecologie geen belemmering is voor het 

realiseren van het clubgebouw op deze locatie.

20  

Ruimtelijke onderbouwing clubgebouw MHC Dieren  
(vastgesteld)



Hoofdstuk 5  Economische uitvoerbaarheid

Op grond van het bepaalde in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening dient de 

gemeenteraad voor gronden waarop een bouwplan als bedoeld in artikel 6.2.1 van het 

Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is voorgenomen een exploitatieplan vast te stellen. In 

dit artikel is de realisatie van een hoofgebouw, waar in dit geval sprake van is, 

genoemd. Van het vaststellen van een exploitatieplan kan door de gemeenteraad 

worden afgezien indien het gemeentelijk kostenverhaal van de grondexploitatie over 

de in de omgevingsvergunning met projectafwijkingsbesluit begrepen gronden 

anderszins is verzekerd.

Het vaststellen van een exploitatieplan is niet noodzakelijk. De Mixed Hockeyclud 

Dieren draagt de kosten van het bouwplan, zodat het verhaal van kosten voldoende is 

verzekerd en er geen exploitatieplan behoeft te worden vastgesteld. 

Gelet op het voorgaande is de economische uitvoerbaarheid van de te verlenen 

omgevingsvergunning met projectafwijkingsbesluit voor het realiseren van het 

clubgebouw voldoende aangetoond. 
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Bijlagen bij de toelichting
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Bijlage 1  archeologisch onderzoek
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 Geachte heer Vernooij, 

 

 

Hierbij ontvangt u de resultaten van een beperkt verkennend bodemonderzoek ter plaatse van 

de geplande nieuwbouw van een clubhuis op het sportpark ‘Het Nieuwland’ in Dieren. Het 

onderzoek heeft alleen betrekking op het bepalen van de kwaliteit van de ondergrond, omdat 

de bovengrond1,2 al eerder is onderzocht ten behoeve van de aanleg van kunstgrasvelden. 

Grondwateronderzoek kan achterwege blijven gelet op de diepe grondwaterstand.  

 

Het clubhuis is gepland te worden gebouwd op een van de natuurgrasvelden die eveneens 

worden omgebouwd tot kunstgrasvelden.  

 

De aanleiding tot het onderzoek is de nieuwbouw van het clubhuis. Het onderzoek heeft tot 

doel om de milieuhygiënische kwaliteit van de ondergrond te bepalen. 

 

Door de gemeente Rheden is op 16 november 2016 aangegeven dat de ondergrond  alsnog 

dient te worden onderzocht middels een te nemen mengmonster. Qua rapportage kan er 

worden volstaan met een briefrapport.  

 

Uitgevoerde werkzaamheden 

Op 24 november 2016 zijn door een BRL 2000 gecertificeerde veldmedewerker van Geofoxx 

(de heer K. Klein Elhorst) ter plaatse van de geplande nieuwbouw , 4 boringen tot 2,0 –mv 

verricht. De bodem bestaat uit zand (matig fijn tot zwak grindig). Er zijn geen 

verontreinigingen waargenomen.  

 

Van de ondergrond is één mengmonster samengesteld dat is onderzocht op het 

standaardpakket grond: bepaling van percentages droge stof, organische stof en lutum, en 

analyse op barium, zware metalen (cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en 

                                                

1 Partijkeuring grond, Sportpark Het Nieuwland aan de Kolonieweg 7A in Dieren, 20161354_a1RAP, Geofoxx, 

17-10-2016 

 
2 In situ partijkeuring grond, Sportpark Nieuwland, Admiraal Helfrichlaan 95 te Dieren, Geofox-Lexmond BV, 
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zink), polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK 10), polychloorbifenylen (som-PCB) 

en minerale olie. 

 

De chemische analyses zijn uitgevoerd door het milieulaboratorium van ALcontrol te 

Hoogvliet. De analyseresultaten zijn getoetst aan het referentiekader van het Besluit 

bodemkwaliteit en de Circulaire bodemsanering 2013 (staatscourant 2013 nr. 16675). In het 

Besluit bodemkwaliteit wordt de achtergrondwaarde voor grond onderscheiden. 

 

In bijlage 1 is de globale ligging van de onderzoekslocatie en een situatietekening 

(schetstekening veldwerk) met boorpunten van de onderzoekslocatie opgenomen.  

In bijlage 2 zijn de boorbeschrijvingen weergegeven. 

In bijlage 3 het analysecertificaat van het mengmonster van de ondergrond en in bijlage 4 het 

toetsingsresultaat. 

In bijlage 5 zijn foto’s van de onderzoekslocatie opgenomen. 

 

Resultaten en conclusie  

Tijdens het zintuiglijk onderzoek zijn in de bodem geen bodemvreemde materialen 

waargenomen.  

Bij het chemisch onderzoek van de ondergrond is geen van de geanalyseerde parameters in 

een gehalte boven de desbetreffende achtergrondwaarde aangetoond. Uit de resultaten van 

de eerder uitgevoerde partijkeuringen van de bovengrond is gebleken dat de bovengrond een 

kwaliteit achtergrondwaarde heeft. 

 

De resultaten vormen geen belemmering voor de geplande nieuwbouwactiviteiten. Eventueel 

vrijkomende overtollige grond kan binnen het sportpark worden hergebruikt. 

 

De briefrapportage is onder kwaliteitsborging en met zorg tot stand gekomen. Mocht u naar 

aanleiding van dit rapport nog vragen/opmerkingen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen 

met ondergetekende. 

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd 

 

Met vriendelijke groet, 

Geofoxx  

 

 
 

de heer ing. M.A.J. van Seeters 

projectcoördinator  

 

 

Bijlagen:  

1. Overzichtsfoto, situatietekening met boorpunten 

2. Boorstaten 

3. Analysecertificaat 

4. Toetsingsresultaat 

5. Foto-bijlage 
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Bijlage 1: Overzichtsfoto en situatietekening met 

boorpunten 
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Bijlage 2: Boorstaten 
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Bijlage 3: Analysecertificaat 
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ALcontrol B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

GEOFOXX Gouda BV
A. Otten
Postbus 2026
2800 BD  GOUDA

Uw projectnaam : Kolonieweg (nabij2) in Dieren
Uw projectnummer : 20161973
ALcontrol rapportnummer : 12427566, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : BN5RHPY7

Rotterdam, 02-12-2016

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
20161973. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

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

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

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MMbg 01 (50-100) 02 (50-100) 03 (60-100) 04 (50-90)

Analyse Eenheid Q 001     

droge stof gew.-% S 93.0          

gewicht artefacten g S <1          

aard van de artefacten - S geen          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S <0.5          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S <1          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S <20          

cadmium mg/kgds S <0.2          

kobalt mg/kgds S 1.8          

koper mg/kgds S <5          

kwik mg/kgds S <0.05          

lood mg/kgds S <10          

molybdeen mg/kgds S <0.5          

nikkel mg/kgds S 4.3          

zink mg/kgds S <20          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01          

fenantreen mg/kgds S <0.01          

antraceen mg/kgds S <0.01          

fluoranteen mg/kgds S <0.01          

benzo(a)antraceen mg/kgds S <0.01          

chryseen mg/kgds S <0.01          

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S <0.01          

benzo(a)pyreen mg/kgds S <0.01          

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S <0.01          

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S <0.01          

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.07 1)         

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

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

PCB 52 µg/kgds S <1          

PCB 101 µg/kgds S <1          

PCB 118 µg/kgds S <1          

PCB 138 µg/kgds S <1          

PCB 153 µg/kgds S <1          

PCB 180 µg/kgds S <1          

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

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MMbg 01 (50-100) 02 (50-100) 03 (60-100) 04 (50-90)

Analyse Eenheid Q 001     

fractie C12-C22 mg/kgds  <5          

fractie C22-C30 mg/kgds  <5          

fractie C30-C40 mg/kgds  <5          

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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1-

Monster beschrijvingen

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

Voetnoten

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

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934.
Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010-3
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961,

meting conform NEN-ISO 16772)
lood Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform prestatieblad 3010-7 Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y6252094 25-11-2016 24-11-2016 ALC201  
001 Y6252078 25-11-2016 24-11-2016 ALC201  
001 Y5739772 25-11-2016 24-11-2016 ALC201  
001 Y5739775 25-11-2016 24-11-2016 ALC201  
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Bijlage 4: Toetsingsresultaat 

  



Projectnaam Kolonieweg (nabij2) in Dieren 
Projectcode 20161973 
  
Tabel: Analyseresultaten  grond (as3000)  monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 
    
Monstercode MMbg1   
Bodemtypebt) 1   

 or br        
    
 
droge stof                         
(gew.-%) 

93,0 -- --     

gewicht artefacten                         
(g) 

<1 -- --     

aard van de artefacten                         
(-) 

Geen  --     

    
 
organische stof (gloeiverlies)                         
(% vd DS) 

<0,5 -- --     

    
KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem)                         
(% vd DS) 

<1 -- --     

    
METALEN 
barium+ <20 54,2      
cadmium <0,2 0,241      
kobalt 1,8 6,33      
koper <5 7,24      
kwik <0,05 0,0503      
lood <10 11      
molybdeen <0,5 0,35      
nikkel 4,3 12,5      
zink <20 33,2      
    
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen <0,01 -- --     
fenantreen <0,01 -- --     
antraceen <0,01 -- --     
fluoranteen <0,01 -- --     
benzo(a)antraceen <0,01 -- --     
chryseen <0,01 -- --     
benzo(k)fluoranteen <0,01 -- --     
benzo(a)pyreen <0,01 -- --     
benzo(ghi)peryleen <0,01 -- --     
indeno(1,2,3-cd)pyreen <0,01 -- --     
pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 factor) 

0,07 0,07      

    
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28                         
(µg/kgds) 

<1 -- --     

PCB 52                         
(µg/kgds) 

<1 -- --     

PCB 101                         
(µg/kgds) 

<1 -- --     

PCB 118                         
(µg/kgds) 

<1 -- --     

PCB 138                         
(µg/kgds) 

<1 -- --     

PCB 153                         
(µg/kgds) 

<1 -- --     

PCB 180                         
(µg/kgds) 

<1 -- --     

som PCB (7) (0.7 factor)                         
(µg/kgds) 

4,9 24,5 a     

    
MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 <5 -- --     
fractie C12-C22 <5 -- --     
fractie C22-C30 <5 -- --     
fractie C30-C40 <5 -- --     
totaal olie C10 - C40 <20 70      

    



 
Monstercode en monstertraject 
1  12427566-001     MMbg 01 (50-100) 02 (50-100) 03 (60-100) 04 (50-90) 
 
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering 
per 1 juli 2013, Staatcourant 27 juni 2013, Nr. 16675 en voor de achtergrondwaarde aan het Besluit Bodemkwaliteit, 
Staatscourant 20 december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van 
een aantal OCB (per 30-07-2008)  (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009 en met 
wijzingen zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
 
*  het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en 

interventiewaarde 
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
a  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar 

wel kleiner dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag 
verondersteld worden kleiner dan de achtergrondwaarde te zijn. 

b  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de 
RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 

+  De interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene 
verontreiniging en geen sprake is van thermisch gereinigde grond en baggerspecie. 

or  Origineel resultaat 
br  Omgerekend resultaat 
   
bt)  De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 
  Voor de toetsing zijn de grond (as3000) monsters ingedeeld in de volgende bodemtypen: (als humus/lutum niet is gemeten 

geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.) 
  1: lutum 1%  humus 0.5% 



 
Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (I&M-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 
     
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I RBK eis 

     
     
METALEN 
barium   920 20 
cadmium 0,60 6,8 13 0,20 
kobalt 15 102 190 3,0 
koper 40 115 190 5,0 
kwik 0,15 18 36 0,050 
lood 50 290 530 10 
molybdeen 1,5 96 190 1,5 
nikkel 35 68 100 4,0 
zink 140 430 720 20 
     
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

1,5 21 40 0,35 

     
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor)                         
(µg/kgds) 

20 510 1000 4,9 

     
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 190 2595 5000 35 

     
 
1) AW achtergrondwaarde 
 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 RBK Tabel 1 (rapportagegrenzen),  Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
   
 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de 

bodemsamenstelling. 
 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het standaard bodem 

type 10% humus en 25% lutum. 
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Bijlage 5: Foto’s 

  
foto 1: foto 2:  

  
foto 3: 

 

 foto 4:  

  

foto 5: beschrijving 

 

 foto 6: beschrijving 
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