
 

 

 
 

 

 

 

1
6
0

9
3

 
R

O
 10

 W
O

N
IN

G
EN

 JA
N

 V
A

N
 G

A
LEN

LA
A

N
 TE W

IN
SC

H
O

TEN
 

 1
6
0

9
3

 
R

O
 8

 W
O

N
IN

G
EN

 JA
N

 V
A

N
 G

A
LEN

LA
A

N
 TE W

IN
SC

H
O

TEN
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ordito b.v. 
Postbus 94 
5126 ZH Gilze 
 
E info@ordito.nl 
T 0161 801 022 
I www.ordito.nl 
KVK  54 811 554 

 



1. Inleiding 3 
1.1 Aanleiding 3 
1.2 Ligging en begrenzing plangebied 3 
1.3 Vigerend bestemmingsplan 4 
1.4 Leeswijzer 5 

2. Planbeschrijving 6 
2.1 Bestaande situatie 6 
2.2 Toekomstige situatie 8 
2.3 Onderbouwing afwijkingen ten opzichte van het bestemmingsplan 10 

3. Beleidskader 13 
3.1 Rijksbeleid 13 
3.2 Provinciaal beleid 13 
3.3 Gemeentelijk beleid 14 

4. Randvoorwaarden 17 
4.1 Archeologie 17 
4.2 Akoestisch onderzoek 17 
4.3 Bedrijven en milieuzonering 17 
4.4 Bodem 18 
4.5 Ecologie 19 
4.6 Externe veiligheid 19 
4.7 Luchtkwaliteit 20 
4.8 Planologisch relevante leidingen 21 
4.9 Water 21 

5. Uitvoerbaarheid 23 
5.1 Economische uitvoerbaarheid 23 
5.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 23 

  



 
|2 

 

 Ruimtelijke onderbouwing 10 woningen Jan van Galenlaan/Piet Heinlaan te Winschoten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
|3 

 

 Ruimtelijke onderbouwing 10 woningen Jan van Galenlaan/Piet Heinlaan te Winschoten 

1. INLEIDING 

 

1.1 Aanleiding 
 
De aanleiding voor het opstellen van deze ruimtelijke onderbouwing is het mogelijk maken van de 
ontwikkeling van 10 woningen door woningcorporatie Acantus Groep, waarvan 8 aan de Jan van 
Galenlaan en 2 aan de Piet Heinlaan te Winschoten. 
 
Het planvoornemen aan de Jan van Galenlaan betreft de realisatie van 8 woningen met als 
bouwwijze 4 onder 1 kap en de realisatie van een 2 onder 1 kapwoning aan de Piet Heinlaan. Op 
een drietal punten is het plan in strijd met het vigerend bestemmingsplan ‘Zeeheldenbuurt – 
Bloemenbuurt’. Het bestemmingsplan staat maximaal 7 woningen toe aan de Jan van Galenlaan, 
waarbij maximaal 2 woningen aaneen mogen worden gebouwd. Daarnaaast ligt de beoogde 
situering van de woningen buiten het opgenomen bouwvlak. In het kader van de uitgebreide 
voorbereidingsprocedure voor de aanvraag van een omgevingsvergunning dient een ruimtelijke 
onderbouwing te worden aangeleverd. 
 
In deze ruimtelijke onderbouwing wordt beschreven waarom de realisatie van 10 woningen aan de 
Jan van Galenlaan/Piet Heinlaan ruimtelijk aanvaardbaar is. Daarnaast wordt een toetsing gedaan 
op het relevante beleid en wordt verder ingegaan op de sectorale toetsing.  
 

1.2 Ligging en begrenzing plangebied 
 
Het plangebied is gelegen in de Zeeheldenbuurt van de kern Winschoten. Aan de noordzijde wordt 
het plangebied begrensd door de Tromplaan. De oostzijde van het plangebied wordt gevormd door 
de achtertuinen van de woningen aan de Karel Doormanlaan. Aan de zuidzijde grenst het 
plangebied aan de Piet Heinlaan en aan de westzijde is de Jan van Galenlaan de grens. 
 
Op afbeelding 1 is de ligging en begrenzing van het plangebied weergegeven.  
 

 
Afbeelding 1 Begrenzing plangebied (plangebied rood omlijnd) 
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1.3 Vigerend bestemmingsplan 
 
Op de locatie van het plangebied is het bestemmingsplan ‘Zeeheldenbuurt - Bloemenbuurt’ 
(vastgesteld 25 september 2008 en volledig goedgekeurd 31 maart 2009) van toepassing. Op 
afbeelding 2 is een uitsnede van het vigerend bestemmingsplan weergegeven.  In het 
bestemmingsplan heeft het plangebied de bestemming ‘Woongebied’. Binnen deze bestemming 
zijn gebouwen ten behoeve van het wonen toegestaan. De beoogde ontwikkeling is in strijd met het 
vigerend bestemmingsplan op de volgende punten: 
 

 Artikel  3 lid 2 sub 1 onder b: in afwijking van het bepaalde onder a mag in een (deel van 
een) bouwvlak dat op de kaart wordt aangeduid met “maximum aantal toe te voegen 
woningen” ten hoogste het op de kaart aangegeven aantal nieuwe woningen worden 
gebouwd; 

 Artikel 3 lid 2 sub 1 onder c: de gebouwen worden gebouwd binnen het bouwvlak; 

 Artikel 3 lid 2 sub 1 onder l: in het gebied aangeduid met VA bedraagt het aantal aaneen te 
bouwen woningen maximaal twee. 

 

 
Afbeelding 2 Uitsnede vigerend bestemmingsplan 
 
De gemeente Oldambt heeft aangegeven medewerking te willen verlenen aan de beoogde 
ontwikkeling door middel van het instrument omgevingsvergunning ingevolge de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor afwijken van het vigerend bestemmingsplan. Hiervoor 
moet in het kader van een goede ruimtelijke ordening een ruimtelijke onderbouwing worden 
opgesteld. Voorliggende rapportage bevat deze ruimtelijke onderbouwing.  
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1.4 Leeswijzer 
 
In hoofdstuk 2 wordt de bestaande en de toekomstige situatie beschreven. Het beleidskader van 
Rijk, provincie en gemeente wordt in hoofdstuk 3 toegelicht. Hoofdstuk 4 bevat de 
milieuplanologische randvoorwaarden en de resultaten van de uitgevoerde onderzoeken. In 
hoofdstuk 5 wordt de financiële en maatschappelijke uitvoerbaarheid beschreven.  
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2. PLANBESCHRIJVING 

 

2.1 Bestaande situatie 
 
Plangebied 
Op afbeelding 3 is de bestaande situatie weergegeven. Op dit moment is geen bebouwing aanwezig 
binnen het plangebied. Het is momenteel een kort grasland, net zoals het tegenoverliggende blok 
aan de Jan van Galenlaan. Het plangebied beslaat iets minder dan 4.000 m

2
. In het verleden was het 

plangebied bebouwd met woningen, maar deze zijn in de periode 2004-2006 gesloopt. 
 

 
Afbeelding 3 Bestaande situatie vanaf de hoek Jan van Galenlaan/Tromplaan 
 
Omgeving van het plangebied 
Tegenover het plangebied ligt eveneens een kort grasland in verband met de sloop van woningen 
jaren geleden. De omgeving rondom het plangebied bestaat verder uit grondgebonden woningen, 
vanwege de locatie midden in een woonwijk. Bovendien zijn deze woningen veelal nieuwbouw, 
gezien  de revitalisering van de Zeeheldenbuurt vanaf 2004. Een kaartuitsnede van het 
stedenbouwkundig plan voor de revitalisering is opgenomen in afbeelding 4. 
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Afbeelding 4 Kaartuitsnede Stedenbouwkundig plan revitalisering Zeeheldenbuurt uit 2004 
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2.2 Toekomstige situatie 
 
Aan de Jan van Galenlaan/Piet Heinlaan te Winschoten wil de initiatiefnemer 10 woningen 
realiseren. Deze 10 woningen bestaan uit twee blokken van 4 onder 1 kapwoningen aan de Jan van 
Galenlaan en een 2 onder 1 kapwoning aan de Piet Heinlaan. 
 
De twee blokken met ieder 4 woningen zijn geörienteerd op de Jan van Galenlaan en zullen bestaan 
uit één bouwlaag op de begane grond met een platdak, waarop zonnepanelen zullen worden 
geïnstalleerd. De woningen zijn te kenmerken als levensloopbestendige woningen. Dit geldt 
eveneens voor de 2 onder 1 kapwoning die op de Piet Heinlaan geöriënteerd staat. Iedere woning 
zal worden voorzien van een woonkamer met keuken, een bijkeuken, 2 slaapkamers, een badkamer 
en een berging. Bovendien sluit het materiaalgebruik van de 10 te realiseren woningen aan bij de 
reeds gerealiseerde woningen rondom het plangebied. Dit vindt onder andere plaats door het 
gebruik van specifieke kleuren metselwerk en het aanbrengen van een daktrim in de stijl van de 
aanwezige woningen. 
 
Het bouwplan past binnen het bestemmingsplan op de drie in paragraaf 2.3 van deze ruimtelijke 
onderbouwing te behandelen afwijkingen na.  
 
Voor de 10 woningen wordt het parkeren geregeld in de openbare ruimte. Op onderstaande 
afbeelding 5 is de plattegrond van een blok 4 onder 1 kapwoningen weergegeven. De achtertuinen 
van de 10 te realiseren woningen zal bereikbaar zijn door middel van een achterpad, zoals te zien in 
afbeelding 6. 
 

 
Afbeelding 5 Plattegrond bouwplan 
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  Afbeelding 6 Verkaveling van de te realiseren woningen    
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2.3 Onderbouwing afwijkingen ten opzichte van het bestemmingsplan 
 
Afwijking 1: Overschrijding toegestane maximum aantal toe te voegen woningen 

Bestemmingsplan 
In het bestemmingsplan ‘Zeeheldenbuurt-Bloemenbuurt’ is in de bestemmingsplanvoorschriften in 
art. 3.2.1. onder b opgenomen: 
 
In afwijking van het bepaalde onder a mag in een (deel van een) bouwvlak dat op de kaart wordt 
aangeduid met “maximum aantal toe te voegen woningen” ten hoogste het op de kaart aangegeven 
aantal nieuwe woningen worden gebouwd. 
 

Binnen het plangebied worden aan de Jan van Galenlaan 8 woningen en aan 
de Piet Heinlaan 2 woningen gerealiseerd. Dit zorgt voor een overschrijding 
van het maximaal toegestane aantal toe te voegen woningen, aangezien in 
het vigerend plan een maximum van 7 woningen is opgenomen. Dit is te zien 
in de in het bestemmingsplan opgenomen maatvoering, zoals deze te zien is 
in afbeelding 7. 
 
Voor deze afwijking is geen mogelijkheid tot afwijken opgenomen in het 
vigerend bestemmingsplan. Er kan enkel afgewerken worden wanneer dit 
mogelijk wordt gemaakt middels een buitenplanse afwijkingsprocedure met 
een omgevingsvergunning. Afwijking op basis van dit artikel komt voort uit 
art. 2.12, lid 1, sub a onder 3 Wabo. 
 

Afbeelding 7 Uitsnede plankaart. 
 
Onderbouwing afwijking 
Het vigerend bestemmingsplan vindt zijn basis in het stedenbouwkundig plan dat in 2004 is 
opgesteld voor de Zeeheldenbuurt – Bloemenbuurt. In dat stedenbouwkundig plan is toentertijd 
uitgegaan van zes 2 onder 1 kapwoningen gericht op de Jan van Galenlaan, twee 2 onder 1 
kapwoningen aan de Piet Heinlaan en 1 vrijstaande woning gericht op de Tromplaan. Wanneer deze 
verkaveling wordt gekozen, is het niet mogelijk om meer dan 9 woningen te realiseren binnen het 
plangebied. In voorliggend plan vindt geen oriëntatie plaats op de Tromplaan, maar volledig op de 
Jan van Galenlaan, waardoor andere mogelijkheden ontstaan voor een mogelijke verkaveling. 

 
In voorliggend plan is gekeken naar de realisatie van 10 
levensloopbestendige woningen, welke enkel 1 bouwlaag bevatten. 
Aangezien alle functies op een verdieping zullen worden 
gerealiseerd, is een grotere footprint nodig om een kwalitatief 
hoogwaardige woning te kunnen ontwikkelen. Vanuit 
stedenbouwkundig oogpunt is de keuze gemaakt voor de realisatie 
van 10 en niet 9 woningen, zodat het project ruimtelijk zo goed 
mogelijk wordt ingepast in het bestaande woongebied en geen 
gronden onbenut blijven of buiten proportioneel groot worden ten 
opzichte van naastgelegen percelen. Bovendien wordt een ander 
type woning gerealiseerd dan is opgenomen binnen het 
stedenbouwkundig plan, waardoor de percelen zoals deze 
voorgesteld zijn, kleiner worden en ruimtelijk gezien meer woningen 
inpasbaar zijn. 
 
Door middel van de gekozen wijze van ontwikkeling wordt 
ingespeeld op de vraag naar levensloopbestendige woningen zoals 
deze is geformuleerd in de door de gemeente opgestelde Woonvisie 
(zie paragraaf 3.3 Gemeentelijk beleid). 
 

Afbeelding 8 Uitsnede verkaveling uit Revitaliseringsplan uit 2004 
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Afwijking 2: Bouwen buiten het bouwvlak 

Bestemmingsplan 

In het bestemmingsplan ‘Zeeheldenbuurt-Bloemenbuurt’ is in de bestemmingsplanvoorschriften in 
art. 3.2.1. onder c opgenomen: 
 
De gebouwen worden gebouwd binnen het bouwvlak. 
 
Voor deze afwijking is geen mogelijkheid tot afwijken opgenomen in het vigerend bestemmingsplan. 
Er kan enkel afgeweken worden wanneer dit mogelijk wordt gemaakt middels een buitenplanse 
afwijkingsprocedure met een omgevingsvergunning. Afwijking op basis van dit artikel komt voort uit 
art. 2.12, lid 1, sub a onder 3 Wabo. 
 
Onderbouwing afwijking 
De overschrijding van de bouwvlakgrens geldt voor de noordelijke woning nummer 1, waar de 
woning voor ongeveer 10 m2 buiten het bouwvlak valt. In het vigerend bestemmingsplan is het 
bouwvlak aan de Tromplaan niet doorgetrokken vanuit het bouwvlak van de bestaande woningen, 
maar is deze verder naar achteren geplaatst. In de gekozen verkaveling staat de zijgevel van de 
woning nummer 1 in het verlengde van de voorgevelrooilijn van de bestaande woning aan de 
Tromplaan, zodat het straatbeeld niet onevenredig zal worden aangetast. Daarnaast vindt de 
oriëntatie van het perceel plaats op de Jan van Galenlaan, waardoor de zijde van de Tromplaan een 
zij-/achtertuin zal zijn. 
 
Ook vindt de overschrijding plaats voor de 2 onder 1 kapwoning aan de Piet Heinlaan nummer 9, 
waar de woning plusminus 15 m2 buiten het bouwvlak valt. In het vigerend plan is een vaste afstand 
genomen tussen de straatkant en het bouwvlak. Binnen het planvoornemen is gekozen om de 2 
onder 1 kapwoning symmetrisch op de kavel te plaatsen waardoor de afstand tot de zijdelingse 
perceelsgrens bij beide woningen gelijk is. Door de ruim opgezette verkaveling van de twee 
woningen aan de Piet Heinlaan zijn deze woningen relatief ver achter op het perceel geplaatst, 
waardoor een diepe groene voortuin ontstaat. Hierdoor wordt het straatbeeld zowel aan de Piet 
Heinlaan als de Jan van Galenlaan niet onevenredig aangetast.  
 
Afwijking 3: Overschrijding toegestane maximum aantal aaneen te bouwen woningen 

Bestemmingsplan 
In het bestemmingsplan ‘Zeeheldenbuurt-Bloemenbuurt’ is in de bestemmingsplanvoorschriften in 
art. 3.2.1. onder l opgenomen: 
 
In het gebied aangeduid met VA bedraagt het aantal aaneen te bouwen woningen maximaal twee. 
 
De afwijking geldt enkel voor de 8 te realiseren woningen aan de Jan van Galenlaan en niet voor de 
2 onder 1 kapwoningen aan de Piet Heinlaan. Aan de Piet Heinlaan is in het vigerend plan geen 
maximum aantal aaneen te bouwen woningen opgenomen. 
 
Voor deze afwijking is geen mogelijkheid tot afwijken opgenomen in het vigerend bestemmingsplan. 
Er kan enkel afgewerken worden wanneer dit mogelijk wordt gemaakt middels een buitenplanse 
afwijkingsprocedure met een omgevingsvergunning. Afwijking op basis van dit artikel komt voort uit 
art. 2.12, lid 1, sub a onder 3 Wabo. 
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Onderbouwing afwijking 
In voorliggend plan is gekeken naar de realisatie van 8 levensloopbestendige woningen aan de Jan 
van Galenlaan en 2 aan de Piet Heinlaan, welke enkel 1 bouwlaag bevatten. Aangezien alle functies 
op de begane grond zullen worden gerealiseerd, is een grotere footprint nodig om een kwalitatief 
hoogwaardige woning te kunnen ontwikkelen. Vanuit stedenbouwkundig oogpunt is aan de Jan van 
Galenlaan de keuze gemaakt voor de realisatie van 8 en niet 7 woningen, zodat het project 
ruimtelijk zo goed mogelijk wordt ingepast in het bestaande woongebied en geen gronden onbenut 
blijven of buiten proportioneel groot worden ten opzichte van naastgelegen percelen. Bovendien 
wordt een ander type woning gerealiseerd dan is opgenomen binnen het stedenbouwkundig plan, 
waardoor de percelen zoals deze voorgesteld zijn, kleiner worden en ruimtelijk gezien meer 
woningen inpasbaar zijn. 
 
Gezien de oppervlakte van het plangebied en de gewenste oppervlakte van de te realiseren 
woningen is het niet mogelijk om volgens de regels van het bestemmingsplan deze 
levensloopbestendige woningen te realiseren. Hiervoor is aan de Jan van Galenlaan een oplossing  
gevonden in het realiseren van 4 onder 1 kapwoningen met een extra onderbreking tussen de twee 
blokken in de vorm van een achterpad. Vanuit ruimtelijk oogpunt ontstaat geen ongewenste 
situatie, aangezien het woningen betreffen met enkel 1 bouwlaag, waardoor geen grote barrières 
ontstaan in het straatbeeld. Bovendien zorgt de ruimte opzet van de tuinen voor een ruim karakter, 
waarbij verder geen beperkingen optreden voor de kwaliteit van het straatbeeld. Daarnaast wordt 
zoveel mogelijk ingespeeld op de bestaande beeldkwaliteit, waardoor de levensloopbestendige 
woningen passen binnen de reeds gebouwde omgeving rondom het plangebied. 
 
Conclusie 

In het kader van effectief ruimtegebruik bij het realiseren van deze levensloopbestendige woningen 
zorgt het plan niet voor een aantasting van de ruimtelijke kwaliteit. Door de 4 onder 1 kapoplossing 
is het mogelijk om op een ruimtelijk aanvaardbare wijze 8 woningen aan de Jan van Galenlaan te 
ontwikkelen. Bij deze ontwikkeling is voor het bouwvlak voor woning nummer 1 rekening gehouden 
met de voorgevelrooilijn van het naastgelegen perceel. De overige percelen vallen binnen het 
bouwvlak. De plattegrond van de levensloopbestendige woningen zijn groter dan de origineel 
geplande 2 onder 1 kapwoningen, waardoor een oplossing gevonden diende te worden voor de 
ontwikkeling. Deze is gevonden in het ontwikkelen van 4 onder 1 kapwoningen. De ruimtelijke 
kwaliteit zal niet in negatieve zin worden aangetast.  
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3. BELEIDSKADER 

 

3.1 Rijksbeleid 
 
Op rijksniveau zijn voor de ruimtelijke ordening de AMvB Ruimte (Barro) en de Structuurvisie 
Infrastructuur en Ruimte (SVIR) de meest bepalende beleidsdocumenten. De SVIR vervangt onder 
andere de Nota Ruimte. De documenten richten zich op een dusdanig schaalniveau en zijn als 
gevolg daarvan ook van een zeker (hoog) abstractieniveau, dat hieruit geen concrete beleidskaders 
voortkomen voor de betreffende ontwikkeling.  
 
De voorliggende ruimtelijke onderbouwing is niet in strijd met de doelstellingen uit de SVIR. Het 
plan draagtbij aan een leefbare omgeving. Daarnaast verstevigt de SVIR het motto 'decentraal wat 
kan, centraal wat moet'. De verantwoordelijkheid om te sturen in de ruimtelijke ordening wordt 
door de SVIR nog meer bij de provincie en gemeenten gelegd. 
 

3.2 Provinciaal beleid 
 
Omgevingsvisie 2016-2020 
Door de provincie Groningen is op 1 juni 2016 de Omgevingsvisie 2016 – 2020 vastgesteld. In de 
omgevingsvisie wordt het beleid vastgesteld voor de inrichting en het beheer van de leefomgeving 
in de provincie Groningen. 
 
Een belangrijk doel van de omgevingsvisie is om op strategisch niveau samenhang aan te brengen in 
het beleid voor de fysieke leefomgeving. In de nieuwe omgevingsvisie zijn de versies op 
verschillende terreinen zoals ruimtelijke ontwikkeling, landschap en cultureel erfgoed, natuur, 
verkeer en vervoer, water, milieu en gebruik van natuurlijke hulpbronnen zoveel als mogelijk 
samengevoegd en inhoudelijk met elkaar verbonden. Tevens zijn onderdelen opgenomen van het 
provinciale beleid voor economie, energie en cultuur en welzijn, voor zover die gevolgen hebben 
voor de fysieke leefomgeving. 
 
In de omgevingsvisie is het beleid onderverdeeld in 5 verschillende thema’s, waaronder weer 11 
provinciale belangen zijn vertegenwoordigd: 
 

Thema’s Belangen 

Ruimte 

Ruimtelijke kwaliteit 
Aantrekkelijk vestigingsklimaat 
Ruimte voor duurzame energie 
Vitale landbouw 

Natuur en landschap 
Beschermen landschap en cultureel erfgoed 
Vergroten biodiversiteit 

Water 
Waterveiligheid 
Schoon en voldoende water 

Mobiliteit Bereikbaarheid 

Milieu 
Tegengaan van milieuhinder 
Gebruik van de ondergrond 

 
Het belangrijkste doel voor stedelijke ontwikkelingen is dat deze zo veel mogelijk plaatsvinden 
binnen het stedelijk gebied. Dit geldt voor het plangebied aan de Jan van Galenlaan in Winschoten. 
Andere specifieke punten uit de provinciale visie zijn voor het plangebied niet van toepassing. 
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Omgevingsverordening provincie Groningen 
Op 19 april 2016 is de Omgevingsverordening Provincie Groningen 2016 vastgesteld. De 
omgevingsverordening is nauw verbonden met de Omgevingsvisie 2016-2020 en bevat een 
vertaling van de visie in regels voor de fysieke leefomgeving in de provincie Groningen. De regels in 
de omgevingsverordening richten zich op thema’s zoals ruimtelijke ordening, water, mobiliteit en 
milieu. Door middel van diverse kaartbladen behorende bij de verordening, is te achterhalen welke 
regels waar gelden. Daarnaast bevat de verordening algemene regels. Onderstaand zijn de thema’s 
nader uitgewerkt. 
 
Verordeningskaarten 
Van toepassing is kaart 8 met als onderwerp ‘Regionale waterkeringen’. Op deze kaart staat 
aangegeven dat het plangebied zich bevindt binnen een zone waar de veiligheidsnorm voor 
regionale waterkeringen van T100 geldt. Op kaart 9 worden normen voor bergings- en 
afvoercapaciteit voor regionale wateren gegeven. Het plangebied bevindt zich in bebouwd gebied 
waarvoor een gebiedsnorm van 1:100 jaar regionale wateroverlast geldt. Bij deze twee 
onderwerpen wordt in de waterparagraaf (paragraaf 4.9) kort stilgestaan. 
 

 
Afbeelding 9 Kaart 8 Regionale waterkeringen     Afbeelding 10 Kaart 9 Bergings- en afvoercapaciteit 

3.3 Gemeentelijk beleid   
 
Toekomstvisie (2009) 
In december 2009 is de Toekomstvisie voor de gemeente Oldambt gepubliceerd. Hierin wordt 
aangegeven wat de sterke en zwakke punten zijn en waar de kansen en bedreigingen liggen voor de 
gemeente. Daarbij is gekeken naar het zelfbeeld en het imago van de gemeente. 
 
De woonkwaliteit is door Blauwestad in de lift gekomen. Er is nadrukkelijker gekozen voor 
gevarieerd bouwen, zowel voor starters als spijtoptanten. Tevens omdat de afstand naar het werk 
steeds minder een probleem is, hebben veel mensen die elders werken gekozen voor een specifiek 
woonmilieu in het Oldambt, van wonen in stadswrijken tot intieme dorpslinten. In de vele 
karakteristieke panden van Oldambt zijn bedrijven gekomen die leven van recreatie, cultuur, 
ambacht en zorg. 
 
De gemeente ziet het als haar verantwoordelijkheid om starters op de woningmarkt en jonge 
mensen te helpen aan een eerste en passende woning. Het wegtrekken van jonge mensen om 
reden van studie en/of baan is niet altijd te voorkomen maar als jonge mensen willen blijven, is 
passende huisvesting een aandachtspunt. Tevens wordt er aangegeven dat de gemiddelde leeftijd 
van de bewoners in Oldambt op 49 ligt tegen 38 in de rest van Nederland. Ook hier dient voorzichtig 
mee te worden omgegaan, omdat niet bekend is of mensen langer gezond zijn en zelfstandig blijven 
wonen in het Oldambt. Ongetwijfeld zal ook de vergrijzing hierin een rol spelen. 
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Welstandsnota Beeldkwaliteit bebouwde omgeving (2012) 
Op 21 maart 2013 is de Welstandsnota door de gemeenteraad van Oldambt vastgesteld. Deze bevat 
welstandsgebieden met elk hun eigen uitgangspunten. Deze vormen het kader waarbinnen nieuwe 
ontwikkelingen mogelijk zijn. Vanuit de bijbehorende welstandskaart is op te maken dat het 
plangebied valt in gebied 21 ‘Vlakvormige restgebieden’ (zie afbeelding 11). Voor dit gebied geldt 
dat vooral waardering is voor de dienende functie van de bebouwing. Het landschap is 
bovengeschikt. Er geldt hier een beleid van ‘incidenteel’ wijzigen’, waarbij voorop staat dat bij 
wijziging plaatsing, hoofdvorm, aanzicht en opmaak de eigenlijke functie van het gebied (recreëren, 
sporten, begraven, etc.) moeten ondersteunen en waar mogelijk versterken. 
 

 
Afbeelding 11 Welstandsnota 2012 
 
Woonvisie Oldambt 2015-2020 
De Woonvisie 2015-2020 is op 13 oktober 2015 door de Raad van de gemeente Oldambt 
vastgesteld. Hierin is de visie met betrekking tot het wonen in de gemeente vastgelegd. 
 
De stip op de horizon is dat bewoners graag in Oldambt wonen. Dit komt door een aantrekkelijk 
stedelijk centrum met een groot voorzieningenniveau en leefbare dorpen en wijken. Oldambt biedt 
een aantrekkelijk woon- en leefklimaat voor alle typen huishoudens. Daaraan wil de gemeente 
Oldambt met de Woonvisie 2015-2020 een verdere bijdrage leveren. De woonvisie is gemaakt op 
het moment waarop de woningmarkt een vragersmarkt is geworden. Het consumentenvertrouwen 
is nog niet erg hoog en de prognoses voorspellen een verdere vergrijzing en bevolkingsdaling. De 
nadruk ligt op het vergroten van de aantrekkelijkheid van de bestaande woningvoorraad en 
woonomgeving voor bewoners en nieuwe inwoners. Het doel van de Woonvisie 2015-2020 is de 
aantrekkelijkheid van Oldambt behouden en daar waar mogelijk de woonkwaliteit verhogen. 
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Door middel van een prestatiekader dient dit doel nagestreefd te worden. De centrale opgave van 
het prestatiekader richt zich op:   

 de verbetering, verdunning en vernieuwing van de bestaande voorraad; 

 het waar nodig aanvullen van deze voorraad met segmenten waar vraag naar ontstaat; 

 keuze en behoud van evenwicht tussen vraag en aanbod in een stabiliserende en de 
krimpende vraag.  

 
Door kwalitatieve toevoegingen en een stabiliserende en op termijn krimpende vraag anderzijds, 
ontstaat een sloop- en verdunningsopgave. Daarbij moet het behoud van een gezonde krapte in de 
woningmarkt het streven zijn. Kwalitatieve versterking van de bestaande woningvoorraad is de 
hoofdopgave. 
 
Voor het plangebied is het vooral belangrijk om twee elementen uit de woonvisie te benoemen en 
dat zijn ‘Woonlasten’ en ‘Levensloopbestendig bouwen’. In het kader van de woonlasten wordt met 
de woonvisie ingehaakt op de doelen met betrekking tot duurzaamheid. Het gaat daarbij om 
duurzaam bouwen, een levensloopbestendige woningvoorraad en een woonomgeving waarbij 
rekening wordt gehouden met huidige en toekomstige eisen ten aanzien van de openbare ruimte, 
groen, bereikbaarheid, sociale veiligheid en parkeergelegenheid. Daarbij gaat het ook steeds 
nadrukkelijker in het wonen om energiebesparing, die door middel van ingrepen in de bestaande 
voorraad en maatregelen bij nieuwbouw voor besparingen zorgen. Naast deze woonlasten wordt 
ook ingezet op levensloopbestendig bouwen (zoals eerder in deze alinea benoemd is als een vorm 
van duurzaamheid). Als er sprake is van nieuwbouw zal de aandacht uitgaan naar grondgebonden 
wonen, woningen met twee slaapkamers, een ruime en daarme flexibele begane grond, nabij 
voorzieningen. 
 
De voorgenomen ontwikkeling van 10 levensloopbestendige gelijkvloerse woningen aan de Jan van 
Galenlaan en Piet Heinlaan zijn volledig passend binnen de Woonvisie 2015-2020.  
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4. RANDVOORWAARDEN 

 
Op grond van de Wet ruimtelijke ordening en op basis van jurisprudentie dient de uitvoerbaarheid 
van een ruimtelijk plan te worden aangetoond en moet worden onderbouwd dat er sprake is van 
een goede ruimtelijke ordening. In dit hoofdstuk zijn de sectorale aspecten beschreven die voor dit 
project relevant zijn. De conclusies zijn per aspect opgenomen in de betreffende paragraaf. 
 

4.1 Archeologie  
 
In het vigerend bestemmingsplan ‘Zeeheldenbuurt-Bloemenbuurt’ zijn bepalingen opgenomen 
omtrent archeologische monumentenzorg. Zo is opgenomen dat in het stedelijke plangebied, als 
woonwijk gerealiseerd na 1945, het bodemprofiel door bebouwing en infrastructurele ingrepen 
zodanig verstoord is dat van archeologische waarden geen sprake meer zal zijn. Daaruit valt te 
concluderen dat nader archeologisch onderzoek niet vereist is.  
 
Conclusie 

Het aspect archeologie vormt geen belemmering voor de planontwikkeling. 
 

4.2 Akoestisch onderzoek  
 
In het kader van de Wet geluidhinder bevinden zich langs alle wegen zones, met uitzondering van 
wegen waar een maximumsnelheid van 30 km/uur geldt en wegen die zijn aangeduid als ‘woonerf’. 
Als er sprake is van geluidgevoelige bebouwing binnen een zone, dient er akoestisch onderzoek 
plaats te vinden. Voor woningen binnen een zone bedraagt de hoogst toelaatbare geluidsbelasting 
van de gevel: 48 dB (artikel 82, lid 1 van de Wet geluidhinder). Burgemeester en wethouders 
kunnen voor bepaalde situaties een hogere waarde vaststellen.  
 

In de omgeving van de Jan van Galenlaan/Piet Heinlaan bevinden zich geen relevante 
industrieterreinen en spoorwegen. De Jan van Galenlaan/Piet Heinlaan en andere straten in de 
omgeving hebben een 30 km/u-regime. Zulke wegen hebben van rechtswege geen onderzoekszone. 
Onderzoek in het kader van de Wet geluidhinder is niet noodzakelijk.  
 
Conclusie 

Het aspect geluid vormt geen belemmering voor de planontwikkeling. 
 

4.3 Bedrijven en milieuzonering 
 
Bij de planontwikkeling dient rekening te worden gehouden met eventuele milieuhinder door 
omliggende bedrijven. Uitgangspunt daarbij is dat bedrijven niet in hun bedrijfsvoering worden 
beperkt en dat ter plaatse van de woningen sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. 
Voor de afstemming tussen milieugevoelige en milieuhinderlijke functies wordt milieuzonering 
toegepast. Daarbij wordt gebruikgemaakt van de VNG-publicatie Bedrijven en Milieuzonering (editie 
2009). Milieuzonering beperkt zich tot de milieuaspecten met een ruimtelijke dimensie: geluid, 
geur, gevaar en stof. 
 
In de omgeving van het plangebied komen geen bedrijven voor die van invloed zijn op de te 
realiseren woningen.  
 
Conclusie 

Het aspect bedrijven en milieuzonering vormt geen belemmering voor de planontwikkeling. 
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4.4 Bodem 
 
Sinds 2008 is het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) in werking getreden. Het doel van het Bbk is 
duurzaam bodembeheer. Dat wil zeggen: een balans tussen bescherming van de bodemkwaliteit 
voor mens en milieu, én gebruik van de bodem voor maatschappelijke ontwikkelingen zoals 
woningbouw of aanleg van wegen. 
 
Op grond van artikel 3.1.6 lid 2 van het Besluit ruimtelijke ordening (2008) moet een 
bodemonderzoek worden verricht om de realiseerbaarheid van een bestemmingswijziging te 
beoordelen. Voor alle bestemmingen waar een functiewijziging of een herinrichting mogelijk is 
moet ten minste een verkennend bodemonderzoek worden verricht. 
 
Onderzoek 

In opdracht van Acantus Groep heeft MUG Ingenieursbureau een verkennend bodemonderzoek 
(bijlage) uitgevoerd ter plaatse van de Jan van Galenlaan te Winschoten. 
 
Resultaten grond 
Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat verspreid over de onderzochte locatie maximaal licht 
verhoogde gehalten aan minerale olie, PAK(som) en plaatselijk kwik zijn gemeten (boven de 
achtergrondwaarden). Op het maaiveld en in de opgeboorde grond is zintuiglijk en analytisch geen 
asbest aangetroffen. 
 
Grondwater 
In het grondwater is een lichte verhoging aan barium aangetoond. De gemeten concentratie aan 
barium in het grondwater betreft waarschijnlijk een van nature verhoogde achtergrondwaarde, die 
geen gevaar vormt voor de volksgezondheid en het milieu. 
 
Conclusie 
De resultaten vormen geen aanleiding tot de uitvoering van een nader bodemonderzoek. De lichte 
verontreinigingen betreffen geringe overschrijdingen van de achtergrondwaarden. De 
onderzoeksresultaten vormen vanuit milieuhygiënisch oogpunt geen belemmering voor de 
voorgenomen omgevingsvergunning en de daaropvolgende ontwikkeling van de locatie. De locatie 
is geschikt voor de functie ‘wonen met tuin’. 
 
Uit de indicatieve toetsing van de analyseresultaten aan het toetsingskader van het Besluit 
bodemkwaliteit blijkt dat de grond grotendeels is beoordeeld als kwaliteitsklasse industrie. Grond 
met de kwaliteitsklasse industrie is onder bepaalde voorwaarden herbruikbaar. Hiervoor gelden het 
Besluit bodemkwaliteit en het beleid van het bevoegd gezag. De toepassing van grond elders dient 
voorafgaand aan de toepassing gemeld te worden bij het bevoegd gezag via het Meldpunt 
bodemkwaliteit (https://meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl). Ook tijdelijke opslag van grond 
in een depot dient hier gemeld te worden. Het bevoegd gezag is veelal de gemeente waarbinnen de 
grond wordt toegepast of bij toepassing in oppervlaktewater of oevers het betreffende waterschap 
of Rijkswaterstaat. Bij toepassing elders kan een partijkeuring conform het Besluit bodemkwaliteit 
worden vereist. 
 
Tot slot dient opgemerkt te worden dat de conclusie is gebaseerd op het vooronderzoek en de 
onderzoeksresultaten van dit onderzoek. Dit verkennend bodemonderzoek schetst een algemeen 
beeld van de milieuhygiënische kwaliteit van de grond. Bij eventueel grondverzet dient men 
rekening te houden met mogelijk plaatselijk voorkomende (zintuiglijke) afwijkingen. 
 
Concusie 

Het aspect bodem vormt geen belemmering voor de ontwikkeling.  
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4.5 Ecologie 
 
Bij ruimtelijke planvorming moet aandacht worden besteed aan de natuurwetgeving. De 
Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet vormen het belangrijkste juridische kader 
voor natuurbescherming in Nederland. De verplichtingen voor de bescherming van natuurgebieden 
zijn opgenomen in de Natuurbeschermingswet 1998 en de bescherming van plant- en diersoorten is 
vastgelegd in de Flora- en faunawet. Deze wetten kunnen worden gezien als een vertaling van de 
Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. Er kan een tweedeling worden gemaakt in soort- en 
gebiedsbescherming.  

 
Het plangebied bevindt zich niet in of nabij een Natura 2000-gebied. Rondom het plangebied zijn 
geen gebieden gelegen die onderdeel uit maken van het Natuurnetwerk Nederland (de voormalige 
Ecologische Hoofdstructuur). Gezien de huidige staat van het plangebied (kort gemaaid grasveld) 
mag redelijkerwijs worden aangenomen dat er geen beschermde plant- en diersoorten zullen 
worden aangetast. 
  
Conclusie 

Het aspect ecologie vormt geen belemmering voor de planontwikkeling. 
 

4.6 Externe veiligheid 
 
De externe veiligheidsaspecten bestaan uit risicocontouren vanuit het Besluit externe veiligheid 
inrichtingen (Bevi) en de Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi), eventuele risicocontouren 
als gevolg van inrichtingen die vallen onder de Ministeriële regeling provinciale risicokaart, alsmede 
eventuele zones vanuit de risicoatlassen voor het transport van gevaarlijke stoffen en het 
provinciaal basisnet Groningen. 
 
Externe veiligheid gaat om het beperken van de kansn op en het effect van een ernstig ongeval voor 
de omgeving door: 

 Het gebruik, de opslag en productie van gevaarlijke stoffen (inrichtingen); 

 Het transport van gevaarlijke stoffen (wegen, buisleidingen, waterwegen en spoorwegen); 

 Het gebruik van luchthavens. 
 
Externe veiligheidsbeleid (EVB) 
Het externe veiligheidsbeleid richt zich op het beperken van de risico’s voor de burger door 
bovengenoemde activiteiten. Hiertoe zijn risico’s gekwantificeerd, namelijk door middel van het 
plaatsgebonden risico (PR) en groepsrisico (GR). De externe veiligheid met betrekking tot 
luchthavens is niet van toepassing op het plangebied en er zal dan ook niet verder in gegaan 
worden op luchthavens in onderhavig plan. 
 
Plaatsgebonden risico (PR) 
Het plaatsgebonden risico is de berekende kans per jaar, dat een persoon overlijdt als rechtstreeks 
gevolg van een ongeval bij een risicobron, aangenomen dat hij op dit plaats permanent en 
onbeschermd verblijft. Een PR van 10

-6
 betekent dat omwonenden van bijvoorbeeld een LPG-

tankstation op dit plaats een kans van één op een miljoen hebben om als gevolg van een ramp te 
overlijden. 
 
Groepsrisico (GR) 
Onder het groepsrisico wordt de kans dat een groep mensen overlijdt door een ongeval met 
gevaarlijke stoffen verstaand. Het GR wordt niet uitgedrukt in een risicocontour maar in een FN-
curve, waarbij het aantal slachtoffers wordt afgezet tegen de cumulatieve kans die ze als groep 
hebben om te overlijden. Het groepsrisico moet worden gezien as een maat voor maatschappelijke 
ontwrichting. 
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Externe veiligheid speelt bij het planvoornemen een bescheiden rol. In de directe omgeving van het 
plangebied bevinden zich geen inrichtingen die risico’s op het gebied van externe veiligheid met zich 
meebrengen. 
 
Het LPG-tankstation aan de Beertsterweg is gelegen op een afstand van circa 1000 meter van het 
plangebied, zodat daarvan geen invloed uitgaat op het plangebied. Met betrekking tot buisleidingen 
zijn geen hoge druk gasbuisleidingen in de directe nabijheid van het plangebied gelegen. 
 
Het plangebied is gelegen in het invloedsgebied van een aantal risicobronnen. Het gaat met het plan 
om de volgende bronnen: 
 
Risicovolle inrichtingen 
Het bedrijf JPB is een zogenaamde Bevi-inrichting en PQ Europe is een overig risicovolle inrichting. 
Formeel hoeft het groepsrisico alleen verantwoord te worden voor Bevi-inrichtingen. Alhoewel het 
plangebied in de invloedsgebieden van beide inrichtingen ligt, is de afstand tot deze bedrijven 
dermate groot (ca. 2300 meter tot JPB en ca. 1600 meter tot PQ Europe) en is er relatief een geringe 
toename van het aantal personen, dat er nauwelijks een toename zal zijn van het groepsrisico.  
 
De toename van het groepsrisico door de beoogde ontwikkeling wordt aanvaardbaar geacht. 
 
Transport gevaarlijke stoffen & gevaarlijke stoffen over het spoor 
Op een afstand van ca. 1250 meter ten zuiden van het plangebied loopt de spoorlijn Zuidbroek naar 
de Duitse grens. In het Provinciaal Basisnet wordt geadviseerd de PRmax van het plaatsgebonden 
risico op 11 meter vast te stellen. Binnen 30 meter vanaf het spoor mogen geen nieuwe objecten 
ten behoeve van minder zelfredzame personen opgericht worden. Het PR vormt geen belemmering 
voor het planvoornemen. Daarnaast is risico in het kader van het transport over de weg niet aan de 
orde, omdat het plangebied niet binnen het te beschouwen gebied van 200 meter op grond van 
Circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen ligt. 
 
Wel is het plangebied gelegen binnen het invloedsgebied van het spoor van 1500 meter (toxisch 
gas). Gelet op de afstand van het spoor tot het plangebied en er sprake is van een relatief geringe 
toename van het aantal personen, zal er nauwelijks een toename zijn van het groepsrisico.  
 
De toename van het groepsrisico door de beoogde ontwikkeling wordt aanvaardbaar geacht. 
 
Conclusie 

Het aspect externe veiligheid vormt geen belemmering voor de planontwikkeling. 
 

4.7 Luchtkwaliteit 
 
De Wet luchtkwaliteit die vastgesteld is op 15 november 2007 geeft het kwaliteitsniveau aan 
waaraan de buitenlucht moet voldoen om ongewenste effecten van luchtverontreiniging op de 
gezondheid van mensen te voorkomen. In deze wet staan luchtkwaliteitsnormen voor onder meer 
stikstofdioxide (NO2) en fijnstof (PM10 en PM2,5). 
 
Voorts wordt gekeken of een ontwikkeling wel of niet in betekenende mate bijdraagt aan de 
concentratie van een bepaalde stof die vastgelegd is in het 'Besluit niet in betekenende mate 
(luchtkwaliteitseisen)'. Deze 'NIBM-projecten' mogen zonder toetsing aan de grenswaarden voor 
luchtkwaliteit en zonder luchtkwaliteitsonderzoek uitgevoerd worden. Met de inwerkingtreding van 
het Nationaal Samenwerkingsverband Luchtkwaliteit (NSL) per 1 augustus 2009, dragen projecten 
"niet in betekenende mate" bij als de 3% grens niet wordt overschreden. Deze is gedefinieerd als 3% 
van de grenswaarde voor fijn stof of stikstofdioxide. Dit komt overeen met 1,2 microgram per m3. 
Daarnaast zijn verschillende ontwikkelingen specifiek genoemd in de Ministeriële regeling 'Niet in 
betekenende mate bijdragen', waaronder woningbouw tot 3.000 woningen. 
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Het plan voor de ontwikkeling van 10 woningen aan de Jan van Galenlaan/Piet Heinlaan maakt ten 
opzichte van het vigerende bestemmingplan geen ontwikkelingen mogelijk die van invloed zijn op 
de luchtkwaliteit. Er is derhalve sprake van een 'nibm'-situatie waardoor (nieuw) onderzoek 
achterwege kan blijven. 
 
Conclusie 

Het aspect luchtkwaliteit vormt geen belemmering voor de planontwikkeling. 
 

4.8 Planologisch relevante leidingen 
 
In het plangebied of de directe omgeving zijn geen planologisch relevante leidingen zoals 
rioolpersleidingen, gasleidingen of waterleidingen gelegen. Er zijn geen hoogspanningslijnen of 
straalpaden in de omgeving van het plangebied. 
 
Conclusie 

Derhalve kan worden geconcludeerd dat het aspect kabels en leidingen geen belemmering oplevert. 
 

4.9 Water 
 
Op grond van art. 3.1.6 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) dient in de toelichting op ruimtelijke 
plannen een waterparagraaf te worden opgenomen met daarin beschreven de wijze waarop 
rekening is gehouden met de gevolgen van het plan voor de waterhuishoudkundige situatie. 
 
Het doel van deze watertoets is waarborgen dat waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet en 
op een evenwichtige wijze in beschouwing worden genomen. De waterhuishouding bestaat uit de 
overheidszorg die zich richt op het op en in de bodem vrij aanwezige water, met het oog o de 
daarbij behorende belangen. Zowel het oppervlaktewater als het grondwater valt onder de zorg van 
de waterhuishouding. Naast veiligheid en wateroverlast (waterkwantiteit) worden ook de gevolgen 
van het plan voor de waterkwaliteit en verdroging onderzocht. De belangrijkste beleidsdocumenten 
op het gebied van de waterhuishouding zijn de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW), het Nationaal 
Waterplan 2016-2021, de beleidslijn Ruimte voor de rivier en de Structuurvisie Infrastructuur en 
Ruimte (SVIR). In het Nationaal Bestuursakkoord Water worden de gezamenlijke uitgangspunten 
geformuleerd voor een integraal waterbeleid in de 21

ste
 eeuw. De verantwoordelijkheid voor de te 

treffen waterhuishoudkundige maatregelen gericht op: vasthouden, bergen en afvoeren van water 
(trits: kwantiteit) en het schoon houden, scheiden en zuiveren van water (trits: kwaliteit) ligt bij alle 
betrokkenen en het waterschap. 
 
Het beleid van het waterschap Hunze en Aa’s is verwoord in het ‘Beheerprogramma 2016-2021’. 
Het waterschap heeft de ruimtelijke zonering van de provincie vertaald naar een eigen zonering met 
water als belangrijkste element. Het waterschap benadrukt in haar functiezonering de volgende 
aspecten: de hoogte van de waterpeilen en het gewenste grondwaterregime (GGOR), een optimale 
wateraanvoer en- afvoer (waterkwantiteit), de waterkwaliteit voor verschillende functies en de 
inpassing van water in het landschap. Het waterschap zoekt daarbij naar duurzame oplossingen 
waarbij het water zoveel mogelijk binnen een plangebied wordt vastgehouden en relatief schoon 
water ook relatief schoon blijft. Een toename van het verharde oppervlak in risicogebieden of 
beekdalen wordt gecompenseerd met extra waterberging. Regenwater dat op verharde 
oppervlaktes valt en schoon genoeg is, dient zoveel mogelijk te worden vastgehouden of geborgen 
en eventueel hergebruikt. De laatste mogelijkheid is afvoeren via bestaande watergangen. 
 
Het plan betreft de realisatie van 10 woningen aan de Jan van Galenlaan/Piet Heinlaan te 
Winschoten. Momenteel is het plangebied niet bebouwd, maar in het verleden is dit wel altijd het 
geval geweest (afbeelding 12). In het kader van het stedenbouwkundig plan voor revitalisering uit 
2004 zijn toen de woningen gesloopt en nu is het moment dat ontwikkeling van deze woningen 
plaats gaat vinden. Er is geen sprake van toename van verhard oppervlakte als er gekeken worden 
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aan de voorgaande situatie op het plangebied. In de bouwplannen wordt voorzien van een 
gescheiden afvoer van het hemel- en afvalwater op het gescheiden rioleringsstelsel. 

 
Afbeelding 12 Voormalige bebouwing plangebied, kaartbeeld uit de periode tot en met 2004 (Bron: 
www.topotijdreis.nl) 
 
Conclusie 

Geconcludeerd kan worden dat ten opzichte van de vorige bebouwde staat van het plangebied de 
verharding niet toeneemt, maar ten minste gelijk zal blijven. Bij eventuele aanpassingen in het 
ontwerp en/of in de zienswijzen in relatie tot de waterhuishoudkundige inrichting, dient het 
waterschap nader geïnformeerd te worden en bij aanpassingen in het plan zal de toets nogmaals 
uitgevoerd moeten worden.  
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5. UITVOERBAARHEID 

 

5.1 Economische uitvoerbaarheid 
 
Op grond van artikel 3.1.6 lid 1 onder f Bro dient de uitvoerbaarheid van ruimtelijke plannen te 
worden aangetoond. Onderhavig plan betreft een initiatief van Acantus Groep op eigen gronden. 
Met de initiatiefnemer is een overeenkomst gesloten waarmee onder andere de kosten van de 
procedure en eventuele planschade verhaald worden. 
 
Hiermee is de economische uitvoerbaarheid van voorliggend plan voldoende aangetoond. 

 

5.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 
 
Het ontwerp van de omgevingsvergunning met de daarbij behorende ruimtelijke onderbouwing 
wordt ter inzage gelegd voor de vaststellingsprocedure. Tijdens deze periode is het mogelijk om 
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1 Inleiding 

In opdracht van Acantus Groep heeft MUG Ingenieursbureau een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd 
ter plaatse van de Jan van Galenlaan te Winschoten. 
 
De aanleiding tot de uitvoering van het verkennend bodemonderzoek is de aanvraag van een 
omgevingsvergunning voor bouwen. Het doel van het onderzoek is het vaststellen van de actuele 
milieuhygiënische kwaliteit van de grond en het grondwater. Daarnaast is indicatief de toepasbaarheid van 
de grond vastgesteld door middel van een indicatieve toetsing van de analyseresultaten van de grond aan 
het toetsingskader van het Besluit bodemkwaliteit. 
 
De werkzaamheden met betrekking tot het veldwerk en de monsterneming van de grond zijn uitgevoerd 
conform en onder certificaat van de nu geldende BRL SIKB 2000 en de bijbehorende protocollen 2001 en 
2002. MUG Ingenieursbureau is gecertificeerd voor het procescertificaat ’Veldwerk bij milieuhygiënisch 
(water)bodemonderzoek’ en staat geregistreerd als Kwalibo-erkend bedrijf (erkend bodemintermediair).  
 
MUG Ingenieursbureau verklaart hierbij geen juridische relatie te hebben met (de bedrijfsorganisatie van) 
de eigenaar van de onderzoekslocatie en/of de opdrachtgever van het bodemonderzoek. 
MUG Ingenieursbureau heeft het bodemonderzoek als onafhankelijke organisatie uitgevoerd. 
 
In deze rapportage wordt verslag gedaan van de verrichte werkzaamheden, de resultaten en de aan de 
resultaten te verbinden conclusies. 
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2 Vooronderzoek en locatiegegevens 

2.1 Algemeen 

Het vooronderzoek is uitgevoerd conform NEN 5725. Het vooronderzoek omvat het verzamelen van 
informatie over het voormalige, huidige en toekomstige bodemgebruik van de onderzoekslocatie en haar 
directe omgeving, alsmede informatie over de financieel-juridische situatie (standaard vooronderzoek). 
 
In afwijking op NEN 5725:2009 zijn de regionale bodemopbouw en geohydrologie (tot 10 m-mv) niet 
opgenomen, omdat dit gezien de aanleiding en doelstelling van het onderzoek geen relevante informatie 
oplevert. 
 
De bij het vooronderzoek verzamelde informatie kan worden gebruikt voor het opstellen van een adequate 
onderzoekshypothese en onderzoeksstrategie en draagt bij aan de verklaring van de resultaten van het 
bodemonderzoek. De informatie ten behoeve van het vooronderzoek is verzameld aan de hand van de 
volgende bronnen. 
 
Tabel 2.1  Overzicht geraadpleegde bronnen 

Bron 

Provincie Groningen 

Gemeente Oldambt 

Bodemloket 

www.topotijdreis.nl 

Het Kadaster 

2.2 Locatiegegevens  

De onderzoekslocatie betreft een braakliggend terrein gelegen aan de Jan van Galenlaan in Winschoten. 
Het terrein staat kadastraal bekend als gemeente Winschoten, sectie G met nummer 2129 en heeft een 
oppervlakte van 2947 m

2
.  

 
De X- en Y-coördinaten van het globale middelpunt van de locatie zijn: X = 265.140 en Y = 575.187. In  
bijlage 1 is de situering van de onderzoekslocatie weergegeven. In bijlage 2 is een overzicht van de 
onderzoekslocatie weergegeven. De kadastrale gegevens zijn opgenomen in bijlage 3. 
 

2.3 Historische gegevens  

Uit oud kaartmateriaal (topotijdreis.nl) blijkt dat de locatie vanaf 1953 bebouwd is geweest. Hiervoor was 
de locatie ingericht voor agrarische doeleinden of had het een natuurbestemming. Na de sloop van de 
woningen in 2004 vervult het terrein geen specifieke functie.  
 

2.4 Toekomstige situatie 

Op de onderzoekslocatie wordt in de toekomst woningbouw gerealiseerd. Het toekomstige gebruik wordt 
‘wonen met tuin’. 
 

2.5 Bodemonderzoeken 

Uit informatie van het bodemloket blijkt dat voor zover het bekend is, op de locatie niet eerder 
bodemonderzoeken zijn uitgevoerd.  
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2.6 Bodemkwaliteit 

Uit de regionale bodemkwaliteitskaart van provincie Groningen blijkt dat de ontgravingsklasse voor de 
bovengrond (0-0,5 m-mv) en ondergrond (0,5-2,50 m-mv)  is vastgesteld als AW2000 (gehalten die op dit 
moment voorkomen in de bodem van natuur- en landbouwgronden in Nederland en niet zijn belast door 
lokale verontreinigingen). 
 

2.7 Conclusie vooronderzoek 

Op basis van bovenstaande gegevens wordt vooralsnog geconcludeerd dat op de locatie geen 
(bedrijfs)activiteiten of calamiteiten hebben plaatsgevonden waardoor de bodem op de locatie verontreinigd is 
geraakt. De locatie wordt derhalve als niet verdacht beschouwd voor het voorkomen van een 
bodemverontreiniging.  
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3 Opzet en uitvoering van het bodemonderzoek 

3.1 Onderzoeksstrategie 

Op basis van het vooronderzoek is het verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op basis van de 
onderzoeksstrategie voor een ‘Onverdachte niet-lijnvormige locatie’ (ONV-NL), volgens  
NEN 5740:2009/A1:2016.  
 

3.2 Uitgevoerde werkzaamheden en analyses 

Het verrichten van de boringen en het plaatsen van de peilbuis is uitgevoerd op 2 september 2016 door 
een gekwalificeerd monsternemer voor de protocollen 2001 en 2002 van MUG Ingenieursbureau (de heer 
S. Meijer). 
 
Voorafgaand aan het verrichten van de boringen is de onderzoekslocatie visueel geïnspecteerd conform 
NEN 5725 en NEN 5740. Hierbij is gelet op de aanwezigheid van asbestverdachte materialen op het 
maaiveld. De uitgevoerde werkzaamheden en analyses zijn gebaseerd op de bovengenoemde 
onderzoeksstrategie. De opgeboorde grond is bemonsterd per de te onderscheiden bodemlaag, in 
trajecten van maximaal 0,5 m. Afhankelijk van de bodemopbouw en de veldwaarnemingen is eventueel 
een kleiner monstertraject gekozen. In tabel 3.1 is een overzicht weergegeven van de uitgevoerde veld- en 
laboratoriumwerkzaamheden. 
 

Tabel 3.1  Overzicht uitgevoerde werkzaamheden 

Omschrijving Boringen  

 

Boringen met  
peilbuis 

Analyses grond Analyses grondwater 

De Streek 89 te Terwispel 6 tot 0,5 m-mv         
3 tot 1,0 m-mv 
2 tot 2,0 m-mv 

1 tot 3,2 m-mv 3 x standaardpakket 
grond 

1 x standaardpakket 
grondwater 

standaardpakket grond:  zware metalen (9), minerale olie, PAK (10 VROM) en PCB (7, som) 
standaardpakket grondwater: zware metalen (9), minerale olie, vluchtige aromaten, gechloreerde koolwaterstoffen 

zware metalen:  9 metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, en zink 
 
 
 
 

3.3 Bodemopbouw en zintuiglijke waarnemingen 

Bij het verrichten van de boringen en het beschrijven van het opgeboorde materiaal is de bodem 
beoordeeld op kleur, textuur en zintuiglijk waarneembare verontreinigingen. De bodemopbouw is per 
boring omschreven conform NEN 5104. Tevens zijn het maaiveld en de opgeboorde grond geïnspecteerd 
op het voorkomen van asbestverdachte materialen.  
 

3.3.1 Bodemopbouw 

De gemiddelde bodemopbouw van de onderzoekslocatie bestaat vanaf het maaiveld tot aan de boordiepte 
van 0,7 m-mv uit matig fijn, zwak siltig, matig humeus zand. Hieronder tot de maximale boordiepte van 3,2 
m-mv bestaat de bodem uit matig fijn, zwak siltig zand met een plaatselijke aanwezigheid van een kleilaag. 
 

3.3.2 Zintuiglijke waarnemingen  

In de bovengrond van de onderzoekslocatie zijn zwakke tot matige bijmengingen met puin aangetroffen 
(<15%). In de bovengrond ter plaatse van boring 04 zijn zwakke bijmengingen met slakken aangetroffen 
(<5%). In de ondergrond ter plaatse van boring 03 zijn zwakke bijmengingen met puin (<5%) en sporen 
kolen aangetroffen. Een uitgebreide beschrijving van de bodemopbouw en de zintuiglijke waarnemingen is 
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weergegeven in de boorprofielen, die zijn opgenomen in bijlage 4. Op het maaiveld en in de opgeboorde 
grond zijn geen asbestverdachte materialen aangetroffen. 
 

3.4 Veldmetingen grondwater 

Op 9 september 2016 is het grondwater bemonsterd door een gekwalificeerd monsternemer voor  
protocol 2002 van MUG Ingenieursbureau (de heer S. Meijer). De grondwaterstand, de zuurgraad (pH), het 
elektrisch geleidend vermogen (EC) en de troebelheid (NTU) zijn tijdens de grondwatermonsterneming in 
het veld gemeten. De gegevens van de veldmetingen zijn opgenomen in de onderstaande tabel. 
 
Tabel 3.4  Veldmetingen grondwater 

Datum Peilbuis Filterstelling 
(m-mv) 

Grondwaterstand 
(m-mv) 

Zuurgraad (pH) Geleidbaarheid 
(µS/cm) 

Troebelheid 

(NTU) 

09-09-2016 01 2,20 - 3,20 0,90 6,6 996 22,4 

 
De gemeten waarden in het veld wijken niet noemenswaardig af van waarden zoals deze van nature 
worden gemeten. Wel is de gemeten NTU-waarde (mate van troebelheid) bij peilbuis 01 verhoogd (>10). 
Deze NTU-waarde heeft  een signalerende functie. In troebel water kunnen mogelijk onterecht hoge 
concentraties in het grondwater worden gemeten. Er is geen normatieve grens voor de NTU vastgesteld. 
De gemeten waarde heeft in onderhavig geval wel aanleiding gegeven om extra controlestappen uit te 
voeren.  
 
Hieruit blijkt dat de monsterneming van het grondwater conform NEN 5744 en bij een constante EC is 
uitgevoerd. Verder zijn er geen noemenswaardige verontreinigingen in het grondwater gemeten. De hoge 
NTU-waarde heeft geen negatieve invloed op de kwaliteit van het onderhavige onderzoek. 
Herbemonstering van het grondwater is niet noodzakelijk. De gemeten concentraties in het grondwater 
geven een juist beeld. 
 

3.5 Monsterneming en analyses 

Tijdens de veldwerkzaamheden bleek de bodem licht tot matig puinhoudend te zijn. Daarnaast zijn 
plaatselijk slakken en kooldeeltjes aangetroffen. Om uit te kunnen sluiten dat het hier gaat om een 
bodemverontreiniging, zijn twee aanvullende analyses uitgevoerd op het standaardpakket grond en één 
indicatieve analyse naar asbest in grond. 
 
De mengmonsters van de grond zijn in het laboratorium samengesteld. De grond- en grondwatermonsters 
zijn voorbehandeld conform de richtlijnen van AS3000. De analyses zijn uitgevoerd door het door de Raad 
van Accreditatie geaccrediteerde testlaboratorium Eurofins Omegam te Amsterdam. De samenstelling van 
de mengmonsters en de uitgevoerde analyses zijn weergegeven en toegelicht in tabel 4.1 (paragraaf 4.2). 
 
Op het certificaat 616504 mengmonster BG02 is een aantekening opgenomen die aangeeft dat de 
conserveringstermijn voor minerale olie is overschreden. Gezien echter de gekoelde opslagcondities en de 
aard van de te analyseren stof is het niet aannemelijk dat er substantiële afbraak van minerale olie heeft 
plaatsgevonden. Het is daarom onwaarschijnlijk dat de betrouwbaarheid van het laboratoriumonderzoek 
hierdoor is beïnvloed. 
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4 Resultaten 

4.1 Toetswijze en terminologie 

Bij de toetsing aan de achtergrond-, streef- en interventiewaarden volgens de Wet bodembescherming 
wordt in deze rapportage de volgende terminologie gebruikt. 
 
Achtergrondwaarde (AW2000): de gehalten (grond) waarbij sprake is van een duurzame bodemkwaliteit. 
In verontreinigde bodems is dit de concentratie die moet worden bereikt om de functionele eigenschappen 
die de bodem voor mens, dier en plant heeft volledig te herstellen. 
 
Streefwaarde (S): de concentraties (grondwater) waarbij sprake is van een duurzame bodemkwaliteit. In 
verontreinigde bodems is dit de concentratie die moet worden bereikt om de functionele eigenschappen die 
de bodem voor mens, dier en plant heeft volledig te herstellen. 
 
Interventiewaarde (I): geeft de gehalten (grond) of concentraties (grondwater) aan waarboven de 
functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, dier en plant ernstig zijn of dreigen te worden 
verminderd. Volgens de Wet bodembescherming is er sprake van een geval van ernstige verontreiniging 
als meer dan 25 m

3
 bodemvolume grond- of sedimentverontreiniging boven de interventiewaarde is 

aangetoond. Voor grondwater geldt dat als in meer dan 100 m
3
 bodemvolume de interventiewaarde wordt 

overschreden, er sprake is van een geval van ernstige verontreiniging in de bodem. De spoedeisendheid 
van de sanering is in deze gevallen onder andere afhankelijk van de actuele risico’s van de ernstige 
verontreiniging in de bodem ten aanzien van de volksgezondheid, het ecosysteem en verspreiding via het 
grondwater. Indien er geen sprake is van actuele risico’s, dan zijn saneringsmaatregelen niet spoedeisend. 
 
Besluit bodemkwaliteit: ter bepaling van de toepasbaarheid van de grond zijn de resultaten in deze 
rapportage tevens getoetst aan het Besluit bodemkwaliteit (generieke kader). Aangezien er geen 
partijkeuring conform het Besluit bodemkwaliteit is uitgevoerd, kunnen aan de resultaten van deze toetsing 
niet dezelfde rechten worden ontleend als aan een partijkeuring die wel conform het Besluit bodemkwaliteit 
is uitgevoerd. 
 
Bodem Toets- en Validatieservice (BoToVa): de kwaliteit van de bodem is in het onderhavige onderzoek 
bepaald door de individuele meetwaarden om te rekenen naar standaardbodem op basis van de gemeten 
percentages lutum en organische stof. Hierna zijn deze ‘gestandaardiseerde waarden’ getoetst aan de 
normwaarden uit de Regeling bodemkwaliteit. 
 

4.2 Getoetste analyseresultaten grond en grondwater 

De volgende tabellen geven een overzicht van de analyseresultaten die zijn getoetst aan de  
achtergrond-, streef- en interventiewaarden volgens de Wet bodembescherming. Tevens is de indicatieve 
toetsing aan de Regeling bodemkwaliteit (generieke kader) weergegeven. In bijlage 5 zijn de 
analysecertificaten opgenomen en in bijlage 6 de getoetste analyseresultaten met de toetsingswaarden.  
 
Tabel 4.1  Getoetste analyseresultaten grondmonsters 

Analyse- 
monster 

Boring(en) 
(m-mv) 

Waarneming > AW (+index) > I (+index) Ind. toetsing Bbk 

BG01 01 (0,00 - 0,50) 
02 (0,50 - 1,00) 
03 (0,40 - 0,70) 
05 (0,20 - 0,50) 
07 (0,30 - 0,70) 
09 (0,00 - 0,50) 
11 (0,50 - 0,80) 

matig puinhoudend 
zwak puinhoudend 
zwak puinhoudend 
zwak puinhoudend 
matig puinhoudend 
zwak puinhoudend 
zwak puinhoudend 

- - Altijd toepasbaar 
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Analyse- 
monster 

Boring(en) 
(m-mv) 

Waarneming > AW (+index) > I (+index) Ind. toetsing Bbk 

BG02 02 (0,00 - 0,50) 
03 (0,00 - 0,40) 
06 (0,00 - 0,50) 
07 (0,00 - 0,30) 
08 (0,00 - 0,50) 
10 (0,00 - 0,50) 
11 (0,00 - 0,50) 

- 
- 
sporen puin 
- 
sporen puin 
zwak puinhoudend 
- 

Minerale olie C10 - C40 (0,02) 
Kwik [Hg] (-) 
PAK 10 VROM (0,02) 

- Klasse industrie 

OG01 01 (1,00 - 1,50) 
01 (1,50 - 2,00) 
03 (0,70 - 1,20) 

- 
- 
sporen puin 

Minerale olie C10 - C40 (-) - Klasse industrie 

03 03 (1,50 - 1,80) zwak puinhoudend, 
sporen kolen 

Minerale olie C10 - C40 (0,01) 
PAK 10 VROM (0,19) 

- Klasse industrie  

04 04 (0-30) zwak slakhoudend - - Altijd toepasbaar 

> AW:   overschrijding achtergrondwaarde 

> I:   overschrijding interventiewaarde 

 (Index > 0,0):  overschrijding achtergrondwaarde 

(Index > 0,5):  overschrijding voormalige tussenwaarde 

(Index > 1,0):  overschrijding interventiewaarde 

 
Uit tabel 4.1 blijkt dat in de bovengrond van mengmonster BG02 een licht verhoogd gehalte aan kwik, 
minerale olie en PAK is gemeten. In de ondergrond van mengmonster OG01 en in de zintuiglijke verdachte 
laag (1,5-1,8 m-mv) van boring 03, als gevolg van de aangetroffen sporen kolen, is een licht verhoogd 
gehalte aan minerale olie en/of PAK gemeten. In de bovengrond van boring 04, als gevolge van de 
aangetroffen slakken, zijn geen verhoogde gehalten ten opzichte van de achtergrondwaarden aangetoond. 
Daarnaast is analytisch geen asbest aangetroffen. 
 
Tabel 4.2  Analyseresultaten grondwatermonsters 

Peilbuis Filterdiepte 

(m-mv) 

> S (+index) > I (+index) 

01 2,20 - 3,20 Barium [Ba] (0,37) - 

> S:  overschrijding streefwaarde 

> I:  overschrijding interventiewaarde 

Index :  (GSSD - S)/(I - S) 

(Index > 0,0):  overschrijding streefwaarde 

(Index > 0,5):  overschrijding voormalige tussenwaarde 

(Index > 1,0):  overschrijding interventiewaarde 

 
Uit tabel 4.2 blijkt dat in het grondwater een licht verhoogde concentratie aan barium is gemeten boven de 
streefwaarde.  
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5 Conclusies 

In opdracht van Acantus Groep heeft MUG Ingenieursbureau een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd 
ter plaatse van de Jan van Galenlaan te Winschoten. 
 
De aanleiding tot de uitvoering van het verkennend bodemonderzoek is de aanvraag van een 
omgevingsvergunning voor bouwen. Het doel van het onderzoek is het vaststellen van de actuele 
milieuhygiënische kwaliteit van de grond en het grondwater. Daarnaast is indicatief de toepasbaarheid van 
de grond vastgesteld volgens het Besluit bodemkwaliteit. 
 
Resultaten grond 
Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat verspreid over de onderzochte locatie maximaal licht verhoogde 
gehalten aan minerale olie, PAK(som) en plaatselijk kwik zijn gemeten (boven de achtergrondwaarden). Op 
het maaiveld en in de opgeboorde grond is zintuiglijk en analytisch geen asbest aangetroffen. 
 
Grondwater 
In het grondwater is een lichte verhoging aan barium aangetoond. De gemeten concentratie aan barium in 
het grondwater betreft waarschijnlijk een van nature verhoogde achtergrondwaarde, die geen gevaar vormt 
voor de volksgezondheid en het milieu.  
 
Conclusie 
De resultaten vormen geen aanleiding tot de uitvoering van een nader bodemonderzoek. De lichte 
verontreinigingen betreffen geringe overschrijdingen van de achtergrondwaarden. De onderzoeksresultaten 
vormen vanuit milieuhygiënisch oogpunt geen belemmering voor de voorgenomen omgevingsvergunning 
en de daaropvolgende ontwikkeling van de locatie. De locatie is geschikt voor de functie ‘wonen met tuin’.   
 
Uit de indicatieve toetsing van de analyseresultaten aan het toetsingskader van het Besluit bodemkwaliteit 
blijkt dat de grond grotendeels is beoordeeld als kwaliteitsklasse industrie. Grond met de kwaliteitsklasse 
industrie is onder bepaalde voorwaarden herbruikbaar. Hiervoor gelden het Besluit bodemkwaliteit en het 
beleid van het bevoegd gezag. De toepassing van grond elders dient voorafgaand aan de toepassing 
gemeld te worden bij het bevoegd gezag via het Meldpunt bodemkwaliteit 
(https://meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl). Ook tijdelijke opslag van grond in een depot dient hier 
gemeld te worden. Het bevoegd gezag is veelal de gemeente waarbinnen de grond wordt toegepast of bij 
toepassing in oppervlaktewater of oevers het betreffende waterschap of Rijkswaterstaat. Bij toepassing 
elders kan een partijkeuring conform het Besluit bodemkwaliteit worden vereist. 
 
Tot slot dient opgemerkt te worden dat de conclusie is gebaseerd op het vooronderzoek en de 
onderzoeksresultaten van dit onderzoek. Dit verkennend bodemonderzoek schetst een algemeen beeld 
van de milieuhygiënische kwaliteit van de grond. Bij eventueel grondverzet dient men rekening te houden 
met mogelijk plaatselijk voorkomende (zintuiglijke) afwijkingen. 
 
 

 

https://meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 1 Regionale ligging 
onderzoekslocatie 
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Projectnummer : 

Projectnaam :

Bijlage : 1 Schaal :  1:25000

Verkennend bodemonderzoek J. van Galenlaan Winschoten

51192116

Situering van de onderzoekslocatie



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 2 Overzicht onderzoekslocatie 
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Onderdeel:

Opdrachtgever:

Project:

Formaat:Projectnummer: Schaal:

Zernikelaan 8
Postbus 136
9350 AC  LEEK
Tel. 
Fax.

E-mail
info@mug.nl

Internet
www.mug.nl

(0594) 55 24 20
(0594) 55 24 99

Bijlagenummer:

Wijz. Get. Gec. Omschrijving Datum Infra

Geo-informatie
Archeologie

Milieu
Geo-ICT

0 Eerste uitgave

Verkennend bodemonderzoek J. van Galenlaan Winschoten

Acantus Groep

Overzicht van de onderzoekslocatie

51192116 1:500 A3 2

DEFINITIEF

StM RDo 22-09-2016



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 3 Kadastrale gegevens  



Kadastraal bericht object pagina 1 van 2
 Kadaster 

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen
 
Betreft: WINSCHOTEN  G  2129 31-8-2016
 J V GALENLN  WINSCHOTEN 12:21:33
Uw referentie: 51192116
Toestandsdatum: 30-8-2016

Kadastraal object
 Kadastrale aanduiding: WINSCHOTEN G 2129
 Grootte: 29 a 47 ca
 Coördinaten: 265140-575187
 Omschrijving kadastraal object: TERREIN (NIEUWBOUW BEDRIJVIGHEID
 Locatie: J V GALENLN     
 WINSCHOTEN
 Ontstaan op: 23-9-2004
 
 Ontstaan uit: WINSCHOTEN G 412 gedeeltelijk
 
 
Publiekrechtelijke beperkingen
 Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de

Basisregistratie Kadaster.
 

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WST00&sectie=G&perceelnummer=2129&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=GN
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WST00&sectie=G&perceelnummer=412&index_letter=D&index_nummer=2&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=GN


Kadastraal bericht object pagina 2 van 2
 Kadaster 

 
Betreft: WINSCHOTEN  G  2129 31-8-2016
 J V GALENLN  WINSCHOTEN 12:21:33
Uw referentie: 51192116
Toestandsdatum: 30-8-2016

Gerechtigde
EIGENDOM

 Stichting Acantus
 Aquapark  7   
 9641 PJ  VEENDAM
 Zetel: GEMEENTE VEENDAM
 KvK-nummer: 02319720 (Bron: Handelsregister)
 Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het KvK-nummer.
 
 Recht ontleend aan: HYP4  3182/99  reeks GRONINGEN  

   d.d. 11-9-1980 
 Eerst genoemde object in

brondocument:
WINSCHOTEN  G  412

Nog niet (volledig) verwerkte brondocumenten:
 HYP4  68926/68      d.d. 31-8-2016 
 HYP4  68926/35      d.d. 30-8-2016 
 HYP4  50153/95      d.d. 3-7-2006 
 AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN
 HYP4  58510/54      d.d. 1-7-2010 
 AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN
 HYP4  7913/1  reeks GRONINGEN  

   d.d. 31-12-2001 
 NAAMSWIJZIGING
 HYP4  7914/46  reeks GRONINGEN  

   d.d. 4-1-2002 
 NAAMSWIJZIGING
 HYP4  10115/57  reeks GRONINGEN  

   d.d. 5-11-2003 
 NAAMSWIJZIGING
 HYP4  68823/146      d.d. 15-8-2016 
 NAAMSWIJZIGING

Einde overzicht

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

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=47037866&subjectnummer=4100034872&voornaam=&voorvoegsel=&naam=Stichting Acantus&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=GN
http://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=02319720
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=3182&nummer=99&reeks=GNG&z=HYPERLINK STUK&bewcode=GN
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68926&nummer=68&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68926&nummer=35&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=50153&nummer=95&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=58510&nummer=54&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=7913&nummer=1&reeks=GNG&z=HYPERLINK STUK&bewcode=GN
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=7914&nummer=46&reeks=GNG&z=HYPERLINK STUK&bewcode=GN
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=10115&nummer=57&reeks=GNG&z=HYPERLINK STUK&bewcode=GN
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68823&nummer=146&z=HYPERLINK STUK


Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: 51192116

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 31 augustus 2016
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

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

Schaal 1:1000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WST00&sectie=G&perceelnummer=1794&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WST00&sectie=G&perceelnummer=1793&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WST00&sectie=G&perceelnummer=2136&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WST00&sectie=G&perceelnummer=1835&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WST00&sectie=G&perceelnummer=1797&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WST00&sectie=G&perceelnummer=1556&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WST00&sectie=G&perceelnummer=1406&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WST00&sectie=G&perceelnummer=1825&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WST00&sectie=G&perceelnummer=2045&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WST00&sectie=G&perceelnummer=410&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WST00&sectie=G&perceelnummer=422&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WST00&sectie=G&perceelnummer=1716&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WST00&sectie=G&perceelnummer=1782&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WST00&sectie=G&perceelnummer=1779&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WST00&sectie=G&perceelnummer=791&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WST00&sectie=G&perceelnummer=1829&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WST00&sectie=G&perceelnummer=2215&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WST00&sectie=G&perceelnummer=1018&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WST00&sectie=G&perceelnummer=1822&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WST00&sectie=G&perceelnummer=1813&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WST00&sectie=G&perceelnummer=1783&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WST00&sectie=G&perceelnummer=2020&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WST00&sectie=G&perceelnummer=2022&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WST00&sectie=G&perceelnummer=1818&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WST00&sectie=G&perceelnummer=1795&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WST00&sectie=G&perceelnummer=1780&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WST00&sectie=G&perceelnummer=1836&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WST00&sectie=G&perceelnummer=1788&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WST00&sectie=G&perceelnummer=2019&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WST00&sectie=G&perceelnummer=1777&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WST00&sectie=G&perceelnummer=1781&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WST00&sectie=G&perceelnummer=1108&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WST00&sectie=G&perceelnummer=1834&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WST00&sectie=G&perceelnummer=1252&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WST00&sectie=G&perceelnummer=1823&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WST00&sectie=G&perceelnummer=1784&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WST00&sectie=G&perceelnummer=1785&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WST00&sectie=G&perceelnummer=2046&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WST00&sectie=G&perceelnummer=409&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WST00&sectie=G&perceelnummer=2199&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WST00&sectie=G&perceelnummer=2135&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WST00&sectie=G&perceelnummer=1831&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WST00&sectie=G&perceelnummer=1109&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WST00&sectie=G&perceelnummer=1826&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WST00&sectie=G&perceelnummer=1821&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WST00&sectie=G&perceelnummer=2129&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WST00&sectie=G&perceelnummer=1816&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WST00&sectie=G&perceelnummer=2021&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WST00&sectie=G&perceelnummer=411&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WST00&sectie=G&perceelnummer=2130&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WST00&sectie=G&perceelnummer=2018&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WST00&sectie=G&perceelnummer=754&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WST00&sectie=G&perceelnummer=1791&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WST00&sectie=G&perceelnummer=1833&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WST00&sectie=G&perceelnummer=1830&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WST00&sectie=G&perceelnummer=1840&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WST00&sectie=G&perceelnummer=1827&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WST00&sectie=G&perceelnummer=1817&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WST00&sectie=G&perceelnummer=755&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WST00&sectie=G&perceelnummer=1842&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WST00&sectie=G&perceelnummer=1837&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WST00&sectie=G&perceelnummer=1251&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WST00&sectie=G&perceelnummer=1839&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WST00&sectie=G&perceelnummer=1249&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WST00&sectie=G&perceelnummer=1824&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WST00&sectie=G&perceelnummer=1789&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WST00&sectie=G&perceelnummer=1814&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WST00&sectie=G&perceelnummer=2208&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WST00&sectie=G&perceelnummer=1787&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WST00&sectie=G&perceelnummer=1819&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WST00&sectie=G&perceelnummer=408&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WST00&sectie=G&perceelnummer=792&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WST00&sectie=G&perceelnummer=1792&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WST00&sectie=G&perceelnummer=1832&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WST00&sectie=G&perceelnummer=1557&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WST00&sectie=G&perceelnummer=1838&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WST00&sectie=G&perceelnummer=1528&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WST00&sectie=G&perceelnummer=413&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WST00&sectie=G&perceelnummer=1820&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WST00&sectie=G&perceelnummer=1815&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WST00&sectie=G&perceelnummer=1790&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WST00&sectie=G&perceelnummer=2201&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WST00&sectie=G&perceelnummer=2206&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WST00&sectie=G&perceelnummer=2204&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WST00&sectie=G&perceelnummer=1786&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WST00&sectie=G&perceelnummer=1778&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 4 Boorprofielen 
 
 



Projectcode: 51192116

Projectnaam: Verkennend bodemonderzoek J. van Galenlaan te Winschoten

Opdrachtgever: Acantus Groep

Bijlage: Boorprofielen

getekend volgens NEN 5104

Boring: 01

Datum: 02-09-2016

Boormeester: S. Meijer

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

5

6

7

8

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, matig puinhoudend, 
donker zwartgrijs, Edelmanboor

-80

Klei, sterk siltig, sporen roest, licht 
grijsbruin, Edelmanboor

-100

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
brokken klei, zwak grindhoudend, 
lichtgrijs, Edelmanboor, geroerd

-280

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtgrijs, Edelmanboor

-320

Boring: 02

Datum: 02-09-2016

Boormeester: S. Meijer

0

50

100

150

200

1

2

3

4

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, donker zwartgrijs, 
Edelmanboor

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sterk kleihoudend, zwak 
puinhoudend, donker zwartgrijs, 
Edelmanboor

-150

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtgrijs, Edelmanboor

-200

Boring: 03

Datum: 02-09-2016

Boormeester: S. Meijer

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

6

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
donker zwartgrijs, Edelmanboor-40

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak puinhoudend, geen 
olie-water reactie, donker 
zwartgrijs, Edelmanboor

-70

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
brokken klei, sporen puin, geen 
olie-water reactie, donker 
zwartgrijs, Edelmanboor

-120

Klei, sterk siltig, geen olie-water 
reactie, licht grijsbruin, 
Edelmanboor

-150

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
puinhoudend, zwak kleihoudend, 
sporen kolen, geen olie-water 
reactie, Edelmanboor

-180

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, licht zwartgrijs, 
Edelmanboor

-220

Boring: 04

Datum: 02-09-2016

Boormeester: S. Meijer

0

50

1

2

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak slakhoudend, 
donker zwartgrijs, Edelmanboor

-30

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donker zwartgrijs, 
Edelmanboor, geroerd

-60

Boring: 05

Datum: 02-09-2016

Boormeester: S. Meijer

0

50

100

1

2

3

4

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht 
witgrijs, Edelmanboor

-20

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak puinhoudend, 
donker zwartgrijs, Edelmanboor

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, donker zwartgrijs, 
Edelmanboor, geroerd

-70

Klei, sterk siltig, sporen roest, licht 
bruingrijs, Edelmanboor

-100

Boring: 06

Datum: 02-09-2016

Boormeester: S. Meijer

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, sporen puin, donker 
zwartgrijs, Edelmanboor

-50



Projectcode: 51192116

Projectnaam: Verkennend bodemonderzoek J. van Galenlaan te Winschoten

Opdrachtgever: Acantus Groep

Bijlage: Boorprofielen

getekend volgens NEN 5104

Boring: 07

Datum: 02-09-2016

Boormeester: S. Meijer

0

50

100

1

2

3

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
humeus, zwak grindhoudend, 
donker bruingrijs, Edelmanboor

-30

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
brokken klei, matig puinhoudend, 
donker zwartgrijs, Edelmanboor

-70

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
brokken klei, resten puin, lichtgrijs, 
Edelmanboor

-120

Boring: 08

Datum: 02-09-2016

Boormeester: S. Meijer

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, brokken klei, sporen puin, 
donker bruingrijs, Edelmanboor

-50

Boring: 09

Datum: 02-09-2016

Boormeester: S. Meijer

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak puinhoudend, 
brokken klei, donker zwartgrijs, 
Edelmanboor-50

Boring: 10

Datum: 02-09-2016

Boormeester: S. Meijer

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak grindhoudend, 
zwak puinhoudend, donker 
zwartgrijs, Edelmanboor-50

Boring: 11

Datum: 02-09-2016

Boormeester: S. Meijer

0

50

100

1

2

3

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, sterk 
humeus, donker zwartgrijs, 
Edelmanboor

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
brokken klei, zwak puinhoudend, 
zwak grindhoudend, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

-80

Klei, sterk siltig, sporen roest, licht 
bruingrijs, Edelmanboor

-110

Boring: 12

Datum: 02-09-2016

Boormeester: S. Meijer

0

50

1

2

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donker zwartgrijs, 
Edelmanboor

-30

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
roest, licht geelbruin, Edelmanboor

-60



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 5 Analysecertificaten  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MUG Ingenieursbureau b.v.
T.a.v. de heer S. Meijer
Postbus 136
9350AC LEEK

Uw kenmerk : 51192116-Verkennend bodemonderzoek J. van Galenlaa
Ons kenmerk : Project 615466
Validatieref. : 615466_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : PTXN-ZICR-WIFS-RAEY
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 2 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 8 september 2016

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

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

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

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

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

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

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 F +31-(0)20-597 66 89 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.omegam.nl KvK nr. 34215654



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g < 1 < 1
S soort artefact nvt nvt
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droogrest % 86,4 76,1
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 2,8 2,1
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 3,8 31,4

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds 29 51
S cadmium (Cd) mg/kg ds < 0,20 < 0,20
S kobalt (Co) mg/kg ds < 3,0 4,4
S koper (Cu) mg/kg ds 8,4 11
S kwik (Hg) FIAS/Fims mg/kg ds 0,06 < 0,05
S lood (Pb) mg/kg ds 26 14
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds < 4 12
S zink (Zn) mg/kg ds 61 54

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 45 45

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S fenantreen mg/kg ds 0,13 < 0,05
S anthraceen mg/kg ds 0,07 < 0,05
S fluoranteen mg/kg ds 0,39 0,06
S benzo(a)antraceen mg/kg ds 0,16 < 0,05
S chryseen mg/kg ds 0,21 < 0,05
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 0,11 < 0,05
S benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,17 < 0,05
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,13 < 0,05
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 0,07 < 0,05

S som PAK (10) mg/kg ds 1,5 0,38

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -52 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -101 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -118 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -138 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -153 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -180 mg/kg ds < 0,001 < 0,001

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,005 0,005

Tabel 1 van 2

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

Project code : 615466
Project omschrijving : 51192116-Verkennend bodemonderzoek J. van Galenlaa
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

Monsterreferenties
3567918 = BG01
3567919 = OG01

Opgegeven bemonsteringsdatum : 02/09/2016 02/09/2016
Ontvangstdatum opdracht : 02/09/2016 02/09/2016
Startdatum : 02/09/2016 02/09/2016
Monstercode : 3567918 3567919
Matrix : Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: PTXN-ZICR-WIFS-RAEY Ref.: 615466_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Tabel 2 van 2

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

Project code : 615466
Project omschrijving : 51192116-Verkennend bodemonderzoek J. van Galenlaa
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

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

Opdrachtverificatiecode: PTXN-ZICR-WIFS-RAEY Ref.: 615466_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 3567918
Project omschrijving : 51192116-Verkennend bodemonderzoek J. van Galenlaa
Uw referentie : BG01
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 2 %
2) fractie C19 - C29 24 %
3) fractie C29 - C35 58 %
4) fractie C35 -< C40 16 %

minerale olie gehalte: 45 mg/kg ds

Oliechromatogram 1 van 2

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

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

Opdrachtverificatiecode: PTXN-ZICR-WIFS-RAEY Ref.: 615466_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 3567919
Project omschrijving : 51192116-Verkennend bodemonderzoek J. van Galenlaa
Uw referentie : OG01
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 4 %
2) fractie C19 - C29 27 %
3) fractie C29 - C35 54 %
4) fractie C35 -< C40 14 %

minerale olie gehalte: 45 mg/kg ds

Oliechromatogram 2 van 2

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

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

Opdrachtverificatiecode: PTXN-ZICR-WIFS-RAEY Ref.: 615466_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

3567918 BG01 01 0-0.5 2223101AA
09 0-0.5 2223087AA
02 0.5-1 2223099AA
03 0.4-0.7 2222064AA
05 0.2-0.5 2222056AA
11 0.5-0.8 2223100AA

3567919 OG01 03 0.7-1.2 2222065AA
01 1-1.5 2223098AA
01 1.5-2 2223096AA

Bijlage 1 van 2

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

Project code : 615466
Project omschrijving : 51192116-Verkennend bodemonderzoek J. van Galenlaa
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

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

Opdrachtverificatiecode: PTXN-ZICR-WIFS-RAEY Ref.: 615466_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Samplemate : Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droogrest : Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum) : Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754
Lutumgehalte (pipetmethode) : Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753
Barium (Ba) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Cadmium (Cd) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Kobalt (Co) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Koper (Cu) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Kwik (Hg) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN-ISO 16772 en destructie conform NEN

6961
Lood (Pb) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Molybdeen (Mo) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Nikkel (Ni) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Zink (Zn) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3010 prestatieblad 7
PAKs : Conform AS3010 prestatieblad 6
PCBs : Conform AS3010 prestatieblad 8

Bijlage 2 van 2

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

Project code : 615466
Project omschrijving : 51192116-Verkennend bodemonderzoek J. van Galenlaa
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

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

Opdrachtverificatiecode: PTXN-ZICR-WIFS-RAEY Ref.: 615466_certificaat_v1



MUG Ingenieursbureau b.v.
T.a.v. de heer S. Meijer
Postbus 136
9350AC LEEK

Uw kenmerk : 51192116-Verkennend bodemonderzoek J. van Galenlaa
Ons kenmerk : Project 616504
Validatieref. : 616504_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : COAU-ZPPL-FWZV-FHYS
Bijlage(n) : 3 tabel(len) + 3 oliechromatogram(men) + 4 bijlage(n)

Amsterdam, 15 september 2016

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

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

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

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

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

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

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 F +31-(0)20-597 66 89 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.omegam.nl KvK nr. 34215654



Asbestonderzoek
S asbestonderzoek uitgevoerd

Tabel 1 van 3

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

Project code : 616504
Project omschrijving : 51192116-Verkennend bodemonderzoek J. van Galenlaa
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

Monsterreferenties
3667221 = MM1 (puin in grond)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 02/09/2016
Ontvangstdatum opdracht : 08/09/2016
Startdatum : 08/09/2016
Monstercode : 3667221
Matrix : Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: COAU-ZPPL-FWZV-FHYS Ref.: 616504_certificaat_v1



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g < 1 < 1 < 1
S soort artefact nvt nvt nvt
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droogrest % 85,7 81,8 88,5
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 3,1 2,7 1,7
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 3,0 8,0 1,8

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds 23 37 38
S cadmium (Cd) mg/kg ds < 0,20 < 0,20 < 0,20
S kobalt (Co) mg/kg ds < 3,0 < 3,0 < 3,0
S koper (Cu) mg/kg ds 7,4 5,8 9,8
S kwik (Hg) FIAS/Fims mg/kg ds 0,14 < 0,05 < 0,05
S lood (Pb) mg/kg ds 26 34 21
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds < 4 5 6
S zink (Zn) mg/kg ds 43 43 42

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 95 58 < 35

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05 4,2 < 0,05
S fenantreen mg/kg ds 0,08 1,5 < 0,05
S anthraceen mg/kg ds 0,07 0,39 < 0,05
S fluoranteen mg/kg ds 0,40 0,95 0,13
S benzo(a)antraceen mg/kg ds 0,29 0,36 0,07
S chryseen mg/kg ds 0,34 0,47 0,10
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 0,20 0,34 0,06
S benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,30 0,37 0,09
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,20 0,17 0,06
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 0,23 0,20 0,06

S som PAK (10) mg/kg ds 2,1 9,0 0,68

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -52 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -101 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -118 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -138 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -153 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -180 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,005 0,005 0,005

Tabel 2 van 3

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

Project code : 616504
Project omschrijving : 51192116-Verkennend bodemonderzoek J. van Galenlaa
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

Monsterreferenties
3667218 = BG02
3667219 = 03 (150-180)
3667220 = 04 (0-30)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 02/09/2016 02/09/2016 02/09/2016
Ontvangstdatum opdracht : 08/09/2016 08/09/2016 08/09/2016
Startdatum : 08/09/2016 08/09/2016 08/09/2016
Monstercode : 3667218 3667219 3667220
Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: COAU-ZPPL-FWZV-FHYS Ref.: 616504_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5707 (2003)/NEN 5897 (2005), en zoals beschreven in een aparte bijlage als
onderdeel van dit analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek
geldt dat Eurofins Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de
opdrachtgever, zoals deze staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf
heeft genomen of laten nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins
Omegam draagt geen verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit
alsmede de veiligheid tijdens de monsterneming.

Uw referentie : MM1 (puin in grond)
Monstercode : 3667221

Opmerking bij het monster: - De aangeboden hoeveelheid monstermateriaal voldoet niet aan de eis in de NEN 5707
(2003).

Tabel 3 van 3

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

Project code : 616504
Project omschrijving : 51192116-Verkennend bodemonderzoek J. van Galenlaa
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

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

Opdrachtverificatiecode: COAU-ZPPL-FWZV-FHYS Ref.: 616504_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 3667218
Project omschrijving : 51192116-Verkennend bodemonderzoek J. van Galenlaa
Uw referentie : BG02
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 5 %
2) fractie C19 - C29 28 %
3) fractie C29 - C35 57 %
4) fractie C35 -< C40 10 %

minerale olie gehalte: 95 mg/kg ds

Oliechromatogram 1 van 3

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

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

Opdrachtverificatiecode: COAU-ZPPL-FWZV-FHYS Ref.: 616504_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 3667219
Project omschrijving : 51192116-Verkennend bodemonderzoek J. van Galenlaa
Uw referentie : 03 (150-180)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 23 %
2) fractie C19 - C29 33 %
3) fractie C29 - C35 40 %
4) fractie C35 -< C40 5 %

minerale olie gehalte: 58 mg/kg ds

Oliechromatogram 2 van 3

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

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

Opdrachtverificatiecode: COAU-ZPPL-FWZV-FHYS Ref.: 616504_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 3667220
Project omschrijving : 51192116-Verkennend bodemonderzoek J. van Galenlaa
Uw referentie : 04 (0-30)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: <35 mg/kg ds

Oliechromatogram 3 van 3

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

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

Opdrachtverificatiecode: COAU-ZPPL-FWZV-FHYS Ref.: 616504_certificaat_v1



Houdbaarheid- & conserveringsopmerkingen

De onderstaande constatering(en) wijzen op een afwijking van het SIKB-protocol 3001 (Conserveringsmethoden en
conserveringstermijnen van milieumonsters). Deze afwijking resulteert in de volgende voorgeschreven opmerking: "Er zijn
verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de gemarkeerde resultaten in dit analyserapport
mogelijk hebben beïnvloed." Deze bijlage vormt samen met andere bijlagen, tabellen en het voorblad, een integraal
onderdeel van dit analyse-certificaat.

Uw referentie : BG02
Monstercode : 3667218

Opmerking(en) by analyse(s):
Minerale olie (florisil
clean-up):

- De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken
termijn is ontvangen.

Droogrest: - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken
termijn is ontvangen.

Bijlage 1 van 4

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

Project code : 616504
Project omschrijving : 51192116-Verkennend bodemonderzoek J. van Galenlaa
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

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

Opdrachtverificatiecode: COAU-ZPPL-FWZV-FHYS Ref.: 616504_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

3667221 MM1 (puin in grond) MM1 0-1 0239803DD

3667218 BG02 02 0-0.5 2223088AA
03 0-0.4 2222054AA
06 0-0.5 2223084AA
08 0-0.5 2223089AA
10 0-0.5 2223090AA
11 0-0.5 2223094AA

3667219 03 (150-180) 03 1.5-1.8 2222053AA

3667220 04 (0-30) 04 0-0.3 2223085AA

Bijlage 2 van 4

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

Project code : 616504
Project omschrijving : 51192116-Verkennend bodemonderzoek J. van Galenlaa
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

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

Opdrachtverificatiecode: COAU-ZPPL-FWZV-FHYS Ref.: 616504_certificaat_v1



Monstercode : 3667221
Uw referentie : MM1 (puin in grond)

Asbestonderzoek
Initialen analist : A.M.
Datum geanalyseerd : 14-09-2016

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5707 (2003).

Massa aangeleverde monster : 8900 g
Droge massa aangeleverde monster : 7529 g
Percentage droogrest : 84,6 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa
asbest
(mg)

<0,5 mm 6696,4 92,1 9,2 0,14 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 83,5 1,1 8,0 9,58 0 0,0
1-2 mm 59,7 0,8 17,9 29,98 0 0,0
2-4 mm 37,1 0,5 37,1 100,00 0 0,0
4-8 mm 58,4 0,8 58,4 100,00 0 0,0
8-16 mm 115,9 1,6 115,9 100,00 0 0,0
>16 mm 216,1 3,0 216,1 100,00 0 0,0
Totaal 7267,1 100,0 462,6 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-16 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>16 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <1,1 0,0 1,1 <1,1 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <1,1 mg/kg ds

Bijlage 3 van 4

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

Project code : 616504
Project omschrijving : 51192116-Verkennend bodemonderzoek J. van Galenlaa
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

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

Opdrachtverificatiecode: COAU-ZPPL-FWZV-FHYS Ref.: 616504_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbest onderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5707 (2003)

Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Samplemate : Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droogrest : Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum) : Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754
Lutumgehalte (pipetmethode) : Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753
Barium (Ba) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Cadmium (Cd) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Kobalt (Co) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Koper (Cu) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Kwik (Hg) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN-ISO 16772 en destructie conform NEN

6961
Lood (Pb) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Molybdeen (Mo) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Nikkel (Ni) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Zink (Zn) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3010 prestatieblad 7
PAKs : Conform AS3010 prestatieblad 6
PCBs : Conform AS3010 prestatieblad 8

Bijlage 4 van 4

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

Project code : 616504
Project omschrijving : 51192116-Verkennend bodemonderzoek J. van Galenlaa
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

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

Opdrachtverificatiecode: COAU-ZPPL-FWZV-FHYS Ref.: 616504_certificaat_v1



MUG Ingenieursbureau b.v.
T.a.v. de heer S. Meijer
Postbus 136
9350AC LEEK

Uw kenmerk : 51192116-Verkennend bodemonderzoek J. van Galenlaa
Ons kenmerk : Project 616738
Validatieref. : 616738_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : MFZK-CHUZ-CCIB-WBMH
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 1 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 15 september 2016

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

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

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

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

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

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

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 F +31-(0)20-597 66 89 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.omegam.nl KvK nr. 34215654



Anorganische parameters - metalen
Metalen ICP-MS (opgelost):
S barium (Ba) µg/l 260
S cadmium (Cd) µg/l < 0,2
S kobalt (Co) µg/l 7,7
S koper (Cu) µg/l < 2
S Kwik (Hg) niet vluchtig µg/l < 0,05
S lood (Pb) µg/l < 2
S molybdeen (Mo) µg/l < 2
S nikkel (Ni) µg/l 6,6
S zink (Zn) µg/l 64

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) µg/l < 50

Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S benzeen µg/l < 0,2
S ethylbenzeen µg/l < 0,2
S naftaleen µg/l < 0,02
S styreen µg/l < 0,2
S tolueen µg/l < 0,2
S xyleen (ortho) µg/l < 0,1
S xyleen (som m+p) µg/l < 0,2

S som xylenen µg/l 0,2

Organische parameters - gehalogeneerd
Vluchtige chlooralifaten:
S dichloormethaan µg/l < 0,2
S 1,1-dichloorethaan µg/l < 0,2
S 1,2-dichloorethaan µg/l < 0,2
S 1,2-dichlooretheen (trans) µg/l < 0,1
S 1,1-dichlooretheen µg/l < 0,1
S 1,2-dichlooretheen (cis) µg/l < 0,1
S 1,1-dichloorpropaan µg/l < 0,2
S 1,2-dichloorpropaan µg/l < 0,2
S 1,3-dichloorpropaan µg/l < 0,2
S trichloormethaan µg/l < 0,2
S tetrachloormethaan µg/l < 0,1
S 1,1,1-trichloorethaan µg/l < 0,1
S 1,1,2-trichloorethaan µg/l < 0,1
S trichlooretheen µg/l < 0,2
S tetrachlooretheen µg/l < 0,1
S vinylchloride µg/l < 0,2

S som C+T dichlooretheen µg/l 0,1
S som dichloorpropanen µg/l 0,4

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers:
S tribroommethaan µg/l < 0,2

Tabel 1 van 2

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

Project code : 616738
Project omschrijving : 51192116-Verkennend bodemonderzoek J. van Galenlaa
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

Monsterreferenties
3667786 = 01-1:1(2.2-3.2)+2(2.2-3.2)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 09/09/2016
Ontvangstdatum opdracht : 09/09/2016
Startdatum : 09/09/2016
Monstercode : 3667786
Matrix : Grondwater

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: MFZK-CHUZ-CCIB-WBMH Ref.: 616738_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.
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A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 616738
Project omschrijving : 51192116-Verkennend bodemonderzoek J. van Galenlaa
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

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

Opdrachtverificatiecode: MFZK-CHUZ-CCIB-WBMH Ref.: 616738_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 3667786
Project omschrijving : 51192116-Verkennend bodemonderzoek J. van Galenlaa
Uw referentie : 01-1:1(2.2-3.2)+2(2.2-3.2)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: <50 µg/l

Oliechromatogram 1 van 1

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

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

Opdrachtverificatiecode: MFZK-CHUZ-CCIB-WBMH Ref.: 616738_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

3667786 01-1:1(2.2-3.2)+2(2.2-3.2) 01 2.2-3.2 0175880MM
01 2.2-3.2 0258924YA

Bijlage 1 van 2

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

Project code : 616738
Project omschrijving : 51192116-Verkennend bodemonderzoek J. van Galenlaa
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

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

Opdrachtverificatiecode: MFZK-CHUZ-CCIB-WBMH Ref.: 616738_certificaat_v1



Analysemethoden in Grondwater (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Barium (Ba) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Cadmium (Cd) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Kobalt (Co) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Koper (Cu) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Kwik (Hg) niet vluchtig : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Lood (Pb) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Molybdeen (Mo) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Nikkel (Ni) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Zink (Zn) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3110 prestatieblad 5
Aromaten (BTEXXN) : Conform AS3130 prestatieblad 1
Styreen : Conform AS3130 prestatieblad 1
Chlooralifaten : Conform AS3130 prestatieblad 1
Vinylchloride : Conform AS3130 prestatieblad 1
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A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 616738
Project omschrijving : 51192116-Verkennend bodemonderzoek J. van Galenlaa
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

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

Opdrachtverificatiecode: MFZK-CHUZ-CCIB-WBMH Ref.: 616738_certificaat_v1



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 6 Getoetste analyseresultaten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Toetsdatum: 20 september 2016 09:44BoToVa 2.0.0Toetsversie

T.1 - Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op
of in de bodem

Toetsing

615466Certificaten

51192116-Verkennend bodemonderzoek J. van GalenlaaProject

INDWOAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

BG01Monsteromschrijving

3567918Monsterreferentie

Lutum/Humus

102.8% (m/m ds)Organische stof

253.8% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@86.486.4%droogrest

Metalen ICP-AES

@9229mg/kg dsbarium (Ba)

4.31.20.6-< 0.23< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

1903515-< 6.2< 3mg/kg dskobalt (Co)

1905440-168.4mg/kg dskoper (Cu)

4.80.830.15-0.080.06mg/kg dskwik (Hg) FIAS/Fims

53021050-3926mg/kg dslood (Pb)

190881.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

1003935-< 7< 4mg/kg dsnikkel (Ni)

720200140-13061mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

500190190-16045mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

0.130.13mg/kg dsfenantreen

0.070.07mg/kg dsanthraceen

0.390.39mg/kg dsfluoranteen

0.160.16mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.210.21mg/kg dschryseen

0.110.11mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.170.17mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.130.13mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.070.07mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

406.81.5-1.51.5mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0025< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0025< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0025< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0025< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0025< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0025< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0025< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

0.50.040.02-< 0.0180.005mg/kg dssom PCBs (7)

Altijd toepasbaarToetsoordeel monster 3567918:
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INDWOAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

OG01Monsteromschrijving

3567919Monsterreferentie

Lutum/Humus

102.1% (m/m ds)Organische stof

2531.4% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@76.176.1%droogrest

Metalen ICP-AES

@4251mg/kg dsbarium (Ba)

4.31.20.6-< 0.17< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

1903515-3.74.4mg/kg dskobalt (Co)

1905440-1111mg/kg dskoper (Cu)

4.80.830.15-< 0.03< 0.05mg/kg dskwik (Hg) FIAS/Fims

53021050-1414mg/kg dslood (Pb)

190881.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

1003935-1012mg/kg dsnikkel (Ni)

720200140-5154mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

500190190IND21045mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

0.060.06mg/kg dsfluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)antraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dschryseen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)pyreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

406.81.5-0.380.38mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0033< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0033< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0033< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0033< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0033< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0033< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0033< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

0.50.040.02-< 0.0230.005mg/kg dssom PCBs (7)

Klasse industrieToetsoordeel monster 3567919:

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

<= Achtergrondwaarde-

IndustrieIND
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Toetsdatum: 20 september 2016 09:46BoToVa 2.0.0Toetsversie

T.12 - Beoordeling kwaliteit van grond volgens WbbToetsing

615466Certificaten

51192116-Verkennend bodemonderzoek J. van GalenlaaProject

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

BG01Monsteromschrijving

3567918Monsterreferentie

Lutum/Humus

102.8% (m/m ds)Organische stof

253.8% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@86.486.4%droogrest

Metalen ICP-AES

@9229mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-< 0.23< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

190102.515-< 6.2< 3mg/kg dskobalt (Co)

19011540-168.4mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15-0.080.06mg/kg dskwik (Hg) FIAS/Fims

53029050-3926mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.535-< 7< 4mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-13061mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-16045mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

0.130.13mg/kg dsfenantreen

0.070.07mg/kg dsanthraceen

0.390.39mg/kg dsfluoranteen

0.160.16mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.210.21mg/kg dschryseen

0.110.11mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.170.17mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.130.13mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.070.07mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.5-1.51.5mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0025< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0025< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0025< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0025< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0025< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0025< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0025< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-< 0.0180.005mg/kg dssom PCBs (7)
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

OG01Monsteromschrijving

3567919Monsterreferentie

Lutum/Humus

102.1% (m/m ds)Organische stof

2531.4% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@76.176.1%droogrest

Metalen ICP-AES

@4251mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-< 0.17< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

190102.515-3.74.4mg/kg dskobalt (Co)

19011540-1111mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15-< 0.03< 0.05mg/kg dskwik (Hg) FIAS/Fims

53029050-1414mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.535-1012mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-5154mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

500025951901.1 AW(IND)21045mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

0.060.06mg/kg dsfluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)antraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dschryseen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)pyreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.5-0.380.38mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0033< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0033< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0033< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0033< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0033< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0033< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0033< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-< 0.0230.005mg/kg dssom PCBs (7)

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

x maal Achtergrondwaarde (Industrie)x AW(IND)

<= Achtergrondwaarde-
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Toetsdatum: 16 september 2016 14:14BoToVa 2.0.0Toetsversie

T.1 - Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op
of in de bodem

Toetsing

616504Certificaten

51192116-Verkennend bodemonderzoek J. van GalenlaaProject

INDWOAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

BG02Monsteromschrijving

3667218Monsterreferentie

Lutum/Humus

103.1% (m/m ds)Organische stof

253.0% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@85.785.7%droogrest

Metalen ICP-AES

@7923mg/kg dsbarium (Ba)

4.31.20.6-< 0.23< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

1903515-< 6.7< 3mg/kg dskobalt (Co)

1905440-147.4mg/kg dskoper (Cu)

4.80.830.15WO0.200.14mg/kg dskwik (Hg) FIAS/Fims

53021050-3926mg/kg dslood (Pb)

190881.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

1003935-< 8< 4mg/kg dsnikkel (Ni)

720200140-9543mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

500190190IND31095mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

0.080.08mg/kg dsfenantreen

0.070.07mg/kg dsanthraceen

0.40.4mg/kg dsfluoranteen

0.290.29mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.340.34mg/kg dschryseen

0.20.2mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.30.3mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.20.2mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.230.23mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

406.81.5WO2.12.1mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0023< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0023< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0023< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0023< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0023< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0023< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0023< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

0.50.040.02-< 0.0160.005mg/kg dssom PCBs (7)

Klasse industrieToetsoordeel monster 3667218:
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INDWOAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

03 (150-180)Monsteromschrijving

3667219Monsterreferentie

Lutum/Humus

102.7% (m/m ds)Organische stof

258.0% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@81.881.8%droogrest

Metalen ICP-AES

@8237mg/kg dsbarium (Ba)

4.31.20.6-< 0.21< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

1903515-< 4.5< 3mg/kg dskobalt (Co)

1905440-9.75.8mg/kg dskoper (Cu)

4.80.830.15-< 0.05< 0.05mg/kg dskwik (Hg) FIAS/Fims

53021050-4834mg/kg dslood (Pb)

190881.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

1003935-105mg/kg dsnikkel (Ni)

720200140-7743mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

500190190IND21058mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

4.24.2mg/kg dsnaftaleen

1.51.5mg/kg dsfenantreen

0.390.39mg/kg dsanthraceen

0.950.95mg/kg dsfluoranteen

0.360.36mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.470.47mg/kg dschryseen

0.340.34mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.370.37mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.170.17mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.20.2mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

406.81.5IND9.09mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0026< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0026< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0026< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0026< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0026< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0026< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0026< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

0.50.040.02-< 0.0180.005mg/kg dssom PCBs (7)

Klasse industrieToetsoordeel monster 3667219:
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INDWOAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

04 (0-30)Monsteromschrijving

3667220Monsterreferentie

Lutum/Humus

101.7% (m/m ds)Organische stof

251.8% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@88.588.5%droogrest

Metalen ICP-AES

@15038mg/kg dsbarium (Ba)

4.31.20.6-< 0.24< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

1903515-< 7.4< 3mg/kg dskobalt (Co)

1905440-209.8mg/kg dskoper (Cu)

4.80.830.15-< 0.05< 0.05mg/kg dskwik (Hg) FIAS/Fims

53021050-3321mg/kg dslood (Pb)

190881.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

1003935-186mg/kg dsnikkel (Ni)

720200140-10042mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

500190190-< 120< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

0.130.13mg/kg dsfluoranteen

0.070.07mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.10.1mg/kg dschryseen

0.060.06mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.090.09mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.060.06mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.060.06mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

406.81.5-0.680.68mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

0.50.040.02-< 0.0240.005mg/kg dssom PCBs (7)

Altijd toepasbaarToetsoordeel monster 3667220:

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

<= Achtergrondwaarde-

IndustrieIND

WonenWO
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Toetsdatum: 16 september 2016 14:13BoToVa 2.0.0Toetsversie

T.12 - Beoordeling kwaliteit van grond volgens WbbToetsing

616504Certificaten

51192116-Verkennend bodemonderzoek J. van GalenlaaProject

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

BG02Monsteromschrijving

3667218Monsterreferentie

Lutum/Humus

103.1% (m/m ds)Organische stof

253.0% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@85.785.7%droogrest

Metalen ICP-AES

@7923mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-< 0.23< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

190102.515-< 6.7< 3mg/kg dskobalt (Co)

19011540-147.4mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.151.3 AW(WO)0.200.14mg/kg dskwik (Hg) FIAS/Fims

53029050-3926mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.535-< 8< 4mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-9543mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

500025951901.6 AW(IND)31095mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

0.080.08mg/kg dsfenantreen

0.070.07mg/kg dsanthraceen

0.40.4mg/kg dsfluoranteen

0.290.29mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.340.34mg/kg dschryseen

0.20.2mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.30.3mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.20.2mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.230.23mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.51.4 AW(WO)2.12.1mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0023< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0023< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0023< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0023< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0023< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0023< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0023< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-< 0.0160.005mg/kg dssom PCBs (7)
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

03 (150-180)Monsteromschrijving

3667219Monsterreferentie

Lutum/Humus

102.7% (m/m ds)Organische stof

258.0% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@81.881.8%droogrest

Metalen ICP-AES

@8237mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-< 0.21< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

190102.515-< 4.5< 3mg/kg dskobalt (Co)

19011540-9.75.8mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15-< 0.05< 0.05mg/kg dskwik (Hg) FIAS/Fims

53029050-4834mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.535-105mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-7743mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

500025951901.1 AW(IND)21058mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

4.24.2mg/kg dsnaftaleen

1.51.5mg/kg dsfenantreen

0.390.39mg/kg dsanthraceen

0.950.95mg/kg dsfluoranteen

0.360.36mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.470.47mg/kg dschryseen

0.340.34mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.370.37mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.170.17mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.20.2mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.56.0 AW(IND)9.09mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0026< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0026< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0026< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0026< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0026< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0026< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0026< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-< 0.0180.005mg/kg dssom PCBs (7)
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

04 (0-30)Monsteromschrijving

3667220Monsterreferentie

Lutum/Humus

101.7% (m/m ds)Organische stof

251.8% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@88.588.5%droogrest

Metalen ICP-AES

@15038mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-< 0.24< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

190102.515-< 7.4< 3mg/kg dskobalt (Co)

19011540-209.8mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15-< 0.05< 0.05mg/kg dskwik (Hg) FIAS/Fims

53029050-3321mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.535-186mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-10042mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-< 120< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

0.130.13mg/kg dsfluoranteen

0.070.07mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.10.1mg/kg dschryseen

0.060.06mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.090.09mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.060.06mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.060.06mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.5-0.680.68mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-< 0.0240.005mg/kg dssom PCBs (7)

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

x maal Achtergrondwaarde (Industrie)x AW(IND)

x maal Achtergrondwaarde (Wonen)x AW(WO)

<= Achtergrondwaarde-
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T.13 - Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens WbbToetsing

616738Certificaten

51192116-Verkennend bodemonderzoek J. van GalenlaaProject

ITSToetsoordeelAnalyseres.EenheidAnalyse

01-1:1(2.2-3.2)+2(2.2-3.2)Monsteromschrijving

3667786Monsterreferentie

Metalen ICP-MS (opgelost)

625337.5505.2 S260µg/lbarium (Ba)

63.20.4-< 0.2µg/lcadmium (Cd)

1006020-7.7µg/lkobalt (Co)

754515-< 2µg/lkoper (Cu)

0.30.1750.05-< 0.05µg/lKwik (Hg) niet vluchtig

754515-< 2µg/llood (Pb)

300152.55-< 2µg/lmolybdeen (Mo)

754515-6.6µg/lnikkel (Ni)

800432.565-64µg/lzink (Zn)

Minerale olie

60032550-< 50µg/lminerale olie (florisil clean-up)

Vluchtige aromaten

3015.10.2-< 0.2µg/lbenzeen

150774-< 0.2µg/lethylbenzeen

7035.0050.01-< 0.02µg/lnaftaleen

3001536-< 0.2µg/lstyreen

1000503.57-< 0.2µg/ltolueen

< 0.1µg/lxyleen (ortho)

< 0.2µg/lxyleen (som m+p)

Sommaties aromaten

7035.10.2-0.2µg/lsom xylenen

Vluchtige chlooralifaten

1000500.0050.01-< 0.2µg/ldichloormethaan

900453.57-< 0.2µg/l1,1-dichloorethaan

400203.57-< 0.2µg/l1,2-dichloorethaan

105.0050.01-< 0.1µg/l1,1-dichlooretheen

< 0.1µg/l1,2-dichlooretheen (trans)

< 0.1µg/l1,2-dichlooretheen (cis)

< 0.2µg/l1,1-dichloorpropaan

< 0.2µg/l1,2-dichloorpropaan

< 0.2µg/l1,3-dichloorpropaan

4002036-< 0.2µg/ltrichloormethaan

105.0050.01-< 0.1µg/ltetrachloormethaan

300150.0050.01-< 0.1µg/l1,1,1-trichloorethaan

13065.0050.01-< 0.1µg/l1,1,2-trichloorethaan

50026224-< 0.2µg/ltrichlooretheen

4020.0050.01-< 0.1µg/ltetrachlooretheen

52.5050.01-< 0.2µg/lvinylchloride

Sommaties

2010.0050.01-0.1µg/lsom C+T dichlooretheen

8040.40.8-0.4µg/lsom dichloorpropanen

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers

630@< 0.2µg/ltribroommethaan

Overschrijding StreefwaardeToetsoordeel monster 3667786:

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

<= Streefwaarde-

x maal Streefwaardex S
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