
datum 16-9-2020
dossiercode    20200916-63-24254

Geachte heer/mevrouw R. Pielman,

U heeft een watertoets uitgevoerd op de website http://www.dewatertoets.nl//. Op basis van deze toets volgt u de korte procedure. Dit houdt
in dat u direct door kunt gaan met de planvorming van uw plan onder de voorwaarde dat u de standaard waterparagraaf uit dit document
toepast.

STANDAARD WATERPARAGRAAF

Belangrijk instrument om waterbelangen in ruimtelijke plannen te waarborgen is de watertoets, die sinds 1 november 2003 wettelijk is
verankerd. Initiatiefnemers zijn verplicht in ruimtelijke plannen een beschrijving op te nemen van de gevolgen van het plan voor de
waterhuishouding. Het doel van de wettelijk verplichte watertoets is te garanderen dat waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet en op
een evenwichtige wijze in het plan worden afgewogen. Deze waterhuishoudkundige doelstellingen betreffen zowel de waterkwantiteit
(veiligheid, wateroverlast, tegengaan verdroging) als de waterkwaliteit (riolering, omgang met hemelwater, lozingen op oppervlaktewater).

Deze standaard waterparagraaf heeft betrekking op het plan Rood voor rood Beuningerstraat 8, De Lutte.

Waterbeleid

De Europese Kaderrichtlijn Water is richtinggevend voor de bescherming van de oppervlaktewaterkwaliteit in de landen in de Europese
Unie. Aan alle oppervlaktewateren in een stroomgebied worden kwaliteitsdoelen gesteld die in 2015 moeten worden bereikt. Ruimtelijk
relevant rijksbeleid is verwoord in de Nota Ruimte en het Nationaal Waterplan (inclusief de stroomgebiedbeheerplannen).

Op provinciaal niveau zijn de Omgevingsvisie en de bijbehorende Omgevingsverordening richtinggevend voor ruimtelijke plannen.

Het Waterschap Vechtstromen heeft de beleidskaders van rijk en provincie nader uitgewerkt in het Waterbeheerplan 2016-2021. De
belangrijkste ruimtelijk relevante thema's zijn waterveiligheid, klimaatbestendigheid omgeving en ruimte voor waterberging. Daarnaast is de
Keur van Waterschap Vechtstromen een belangrijk regelstellend instrument waarmee in ruimtelijke plannen rekening moet worden
gehouden.

Op gemeentelijk niveau zijn het in overleg met Waterschap Vechtstromen opgestelde gemeentelijk Waterplan en het gemeentelijk
Rioleringsplan van belang bij het afwegen van waterbelangen in ruimtelijke plannen.

Watersysteem
In het waterbeheer van de 21e eeuw worden duurzame, veerkrachtige watersystemen nagestreefd. Dit betekent concreet dat droge perioden
worden doorstaan zonder droogteschade, vissterfte en stank, en dat in natte perioden geen overlast optreedt door hoge grondwaterstanden of
inundaties vanuit oppervlaktewateren. Problemen worden niet afgewenteld op andere gebieden of latere generaties. Het principe "eerst
vasthouden, dan bergen, dan pas afvoeren" is hierbij leidend. Rijk, provincies en gemeenten hebben in het Nationaal Bestuursakkoord Water
doelen vastgelegd voor het op orde brengen van het watersysteem.

Afvalwaterketen
Het zoveel mogelijk scheiden van vuil en schoon water is belangrijk voor het bereiken van een goede waterkwaliteit. Door te voorkomen dat
grote hoeveelheden relatief schoon hemelwater door rioolstelsels worden afgevoerd, neemt het aantal overstorten van verontreinigd
rioolwater op oppervlaktewater af en neemt de doelmatigheid van de rioolwaterzuivering toe. Hierdoor verbetert zowel de kwaliteit van
oppervlaktewateren waarop overstorten plaatsvinden als de kwaliteit van het effluent ontvangende oppervlaktewater. Indien het schone
hemelwater door middel van infiltratie in het gebied wordt vastgehouden alvorens het wordt afgevoerd naar oppervlaktewater, draagt dit
bovendien bij aan de duurzaamheid van het watersysteem. Vandaar dat het principe "eerst schoonhouden, dan scheiden, dan pas zuiveren"
een belangrijk uitgangspunt is bij nieuwe stedelijke ontwikkelingen. Als het hemelwater niet wordt aangekoppeld of wordt afgekoppeld van
het bestaande rioolstelsel is oppervlakkige afvoer en infiltreren in de bodem uitgangspunt. Als infiltratie in de bodem niet mogelijk is, is
lozing op het oppervlaktewater via een bodempassage gewenst.

Wateraspecten plangebied

Waterhuishouding
Het plan loopt geen verhoogd risico op wateroverlast als gevolg van overstromingen. Het plan heeft geen schadelijke gevolgen voor de
waterkwaliteit en ecologie. In het verleden is er in of rondom het plangebied geen wateroverlast of grondwateroverlast geconstateerd. De
toename van het verharde oppervlak is minder dan 1500m2. Het plangebied bevindt zich niet binnen een beschermingszone of
herinrichtingszone langs een waterloop, primair watergebied, invloedszone zuiveringstechnisch werk of een retentiecompensatiegebied.

Voorkeursbeleid hemelwaterafvoer
In het plan wordt het afvalwater en het hemelwater behandeld via (de gekozen optie wordt hieronder bevestigd met ja):
een gemengd stelsel
een gescheiden stelsel: hemelwater wordt geinfiltreerd. ja



een gescheiden stelsel: hemelwater wordt afgevoerd naar oppervlaktewater.
hemelwater wordt afgevoerd naar een hemelwaterriool van een verbeterd gescheiden stelsel.

Aanleghoogte van de bebouwing
Voor de aanleghoogte van de gebouwen (onderkant vloer begane grond) wordt een ontwateringsdiepte geadviseerd van minimaal 80
centimeter ten opzichte van de gemiddelde hoogste grondwaterstand(GHG). Bij een afwijkende maatvoering is de kans op structurele
grondwateroverlast groot. Bij het bouwen zonder kruipruimte kan worden volstaan met een geringere ontwateringsdiepte. Kelders dienen
waterdicht te zijn. Om wateroverlast en schade in woningen en bedrijven te voorkomen wordt geadviseerd om een drempelhoogte van 30
centimeter boven het straatpeil te hanteren. Ook voor lager, beneden het maaiveld, gelegen ruimtes (kelders, parkeergarages) moet aandacht
worden besteed aan het voorkomen van wateroverlast.

In het plan wordt er naar gestreefd het voorkeursbeleid van het waterschap op te volgen.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Watertoetsproces

De initiatiefnemer heeft het waterschap Vechtstromen geinformeerd over het plan door gebruik te maken van de digitale watertoets. De
beantwoording van de vragen heeft er toe geleid dat de korte procedure van de watertoets is toegepast. De bestemming en de grootte van het
plan hebben een geringe invloed op de waterhuishouding.

De procedure in het kader van de watertoets is goed doorlopen. Het waterschap Vechtstromen geeft een positief wateradvies.

Algemene info:

In de procedurebepalingen van de Wro voor het bestemmingsplan is opgenomen dat de kennisgeving wordt toegezonden aan de instanties die
bij het overleg zijn betrokken. De terinzagelegging van het bestemmingsplan kunt u zenden aan kennisgevingwro@vechtstromen.nl. 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Verklaring
Dit document is een automatisch gegenereerd bestand op basis van de door u ingevulde gegevens. U bent akkoord gegaan met de door u
ingevulde gegevens en heeft verklaard dat alles naar waarheid is ingevuld.

Copyright Digitale Watertoets - http://www.dewatertoets.nl// Dit document is gegenereerd via de website http://www.dewatertoets.nl//. Het
document mag alleen worden gebruikt ten behoeve va het plan, dat in dit document is omschreven. De informatie in dit document is
houdbaar tot maximaal 1 jaar, gerekend vanaf de genoemde datum in dit document.

www.dewatertoets.nl

mailto:kennisgevingwro@vechtsromen.nl
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SAMENVATTING 
Er zijn concrete plannen voor de bouw van een woning met bijgebouwen aan de Beuningerstraat 8 in De 
Lutte. Ter compensatie van de bouw, wordt bebouwing en erfverharding verwijderd. Als gevolg van deze 
voorgenomen activiteiten kan overtreding van de Wet natuurbescherming op voorhand niet uitgesloten 
worden. Daarom is Natuurbank Overijssel gevraagd om de wettelijke consequenties van de voorgenomen 
activiteiten in het kader van de Wet natuurbescherming in beeld te brengen. In voorliggend rapport worden 
de bevindingen van het uitgevoerde onderzoek gepresenteerd. Naast een beschrijving van 
het onderzoeksgebied, de onderzoeksopzet en de resultaten van het onderzoek, worden de wettelijke 
consequenties van de voorgenomen activiteiten weergegeven.   
 
Het plangebied is op 22 oktober 2020 onderzocht op de (potentiële) aanwezigheid van beschermde planten, 
dieren en beschermde nesten, holen, vaste rust- en voortplantingslocaties en andere beschermde functies, 
zoals foerageergebied en vliegroute van vleermuizen. Ook is onderzocht of de voorgenomen activiteiten een 
negatief effect hebben op beschermd (natuur)gebied, zoals Natura 2000 en het Natuurnetwerk Nederland.  
 
Wettelijke consequenties m.b.t. gebiedsbescherming:  
Het plangebied behoort niet tot het Natuurnetwerk Nederland of Natura 2000-gebied. Vanwege de ligging 
buiten het Natuurnetwerk Nederland, leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke consequenties, 
omdat de bescherming van het Natuurnetwerk Nederland geen externe werking kent in Overijssel. Een 
negatief effect op Natura 2000-gebied Dinkelland, als gevolg van de voorgenomen activiteiten, kan op basis 
van voorliggende studie uitgesloten worden.  
 
Wettelijke consequenties m.b.t. soortbescherming:  
De inrichting en het gevoerde beheer maken het plangebied niet tot een geschikte groeiplaats voor 
beschermde planten, maar wel tot een geschikt functioneel leefgebied van verschillende beschermde 
diersoorten. Beschermde diersoorten benutten het plangebied hoofdzakelijk als foerageergebied, maar 
mogelijk bezet een beschermd grondgebonden zoogdier er een vaste rust- en/of voortplantingsplaats, bezet 
een amfibie er een vaste (winter)rustplaats en nestelen er vogels. Vleermuizen bezetten geen vaste rust- 
en/of voortplantingsplaats in het plangebied en amfibieën bezetten er geen voortplantingsplaats. 
 
Van de in het plangebied nestelende vogelsoorten, is uitsluitend het bezette nest beschermd, niet het oude 
nest of de nestplaats. Bezette vogelnesten zijn beschermd en mogen niet beschadigd of vernield worden. 
Gelet op de aard van de werkzaamheden kan geen ontheffing verkregen worden voor het beschadigen of 
vernielen van bezette vogelnesten. Indien de voorgenomen activiteiten uitgevoerd worden tijdens de 
voortplantingsperiode, dient een broedvogelscan uitgevoerd te worden om de aanwezigheid van een bezet 
vogelnest uit te sluiten.  
 
Mogelijk wordt een beschermd grondgebonden zoogdier en/of amfibie gedood en wordt een vaste 
(winter)rust- en/of voortplantingsplaats beschadigd en vernield, als gevolg van uitvoering van de 
voorgenomen activiteiten. Voor de beschermde grondgebonden zoogdieren en amfibieën, die een vaste 
(winter)rust- en/of voortplantingsplaats in het plangebied bezetten, en die mogelijk gedood worden, geldt 
een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘doden’ en het ‘beschadigen/vernielen van vaste rust- en 
voortplantingsplaatsen’. 
 
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten, wordt de functie van een deel van het plangebied als 
foerageergebied voor de in het plangebied foeragerende grondgebonden zoogdieren, vleermuizen, 
amfibieën en vogels niet aangetast.  
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Samenvattende conclusie: 
Het plangebied vormt een deel van een agrarisch erf met bebouwing, erfverharding, beplanting en grasland 
en wordt omgeven door intensief beheerd agrarisch cultuurland en bos. De inrichting en het gevoerde beheer 
maken het plangebied niet tot een geschikte groeiplaats voor beschermde planten, maar wel tot geschikt 
functioneel leefgebied voor verschillende beschermde diersoorten. Als gevolg van de voorgenomen 
activiteiten wordt mogelijk een beschermd dier gedood en een vaste rust- en/of voortplantingsplaats van 
een beschermd dier beschadigd en/of vernield. Met uitzondering van vogels en bezette vogelnesten, geldt 
voor deze soorten een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘doden’ en het ‘beschadigen/vernielen van een 
vaste rust- en voorplantingsplaats’. Deze vrijstelling is van toepassing omdat er sprake is van een ruimtelijke 
ontwikkeling.  

Mits er geen bezet vogelnest verstoord, beschadigd of vernield wordt, leiden de voorgenomen activiteiten 
niet tot wettelijke consequenties in het kader van soortbescherming. Vanwege de aard en omvang van de 
voorgenomen activiteiten en de afstand tussen het plangebied en beschermd (natuur)gebied, leiden de 
voorgenomen activiteiten, in het kader van gebiedsbescherming, niet tot wettelijke consequenties. 
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HOOFDSTUK 1   INLEIDING  
Er zijn concrete plannen voor de bouw van een woning met bijgebouwen aan de Beuningerstraat 8 in De 
Lutte. Ter compensatie van de bouw, wordt bebouwing en erfverharding verwijderd. Als gevolg van deze 
voorgenomen activiteiten kan overtreding van de Wet natuurbescherming op voorhand niet uitgesloten 
worden. Daarom is Natuurbank Overijssel gevraagd om de wettelijke consequenties van de voorgenomen 
activiteiten in het kader van de Wet natuurbescherming in beeld te brengen. In voorliggend rapport worden 
de bevindingen van het uitgevoerde onderzoek gepresenteerd. Naast een beschrijving van 
het onderzoeksgebied, de onderzoeksopzet en de resultaten van het onderzoek, worden de wettelijke 
consequenties van de voorgenomen activiteiten weergegeven.   
 
Er is in het onderzoeksgebied gekeken naar de (potentiële) aanwezigheid van beschermde planten en dieren 
en beschermde nesten, holen, vaste rust- en voortplantingsplaatsen en andere beschermde functies. Ook is 
onderzocht of de voorgenomen activiteiten een negatief effect hebben op beschermd (natuur)gebied.  
 
Op basis van de onderzoeksresultaten worden de wettelijke consequenties bepaald van de voorgenomen 
activiteiten in het kader van de Wet natuurbescherming (soorten en Natura 2000-gebied) en de 
Omgevingsverordening Overijssel 2017 (Natuurnetwerk Nederland, geconsolideerd 27-2-2019). 
 
Doel van deze rapportage: 
De Quickscan natuurwaardenonderzoek is uitgevoerd als één van de verschillende (milieu)onderzoeken in het 
kader van besluitvorming binnen de Ruimtelijke Ordening (doorgaans het wijzigen van het bestemmingsplan) 
of het aanvragen van een Omgevingsvergunning. Het onderzoek is uitgevoerd om antwoord te kunnen geven 
op de vraag: is er sprake van een goede ruimtelijke ordening (is de voorgenomen activiteit uitvoerbaar?). Het 
is nadrukkelijk geen ecologisch werkprotocol dat opgesteld wordt om te voorkomen dat de Wet 
natuurbescherming overtreden wordt als gevolg van de voorgenomen activiteiten. De Wet 
natuurbescherming is tijdens de uitvoering van voorgenomen activiteiten altijd van toepassing en het is aan 
de uitvoerende partijen om de noodzakelijke zorgvuldigheid te betrachten tijdens de uitvoering.  
Om een goed ecologisch werkprotocol op te kunnen stellen is meer detailinformatie vereist, zoals de planning 
in uitvoering, in te zetten materieel en informatie over type bebouwing, bouwwijze, materiaalgebruik etc.  
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HOOFDSTUK 2   HET PLANGEBIED 
 

2.1 Situering  
Het plangebied is gesitueerd aan de Beuningerstraat 8 in De Lutte. Het ligt in het buitengebied van De Lutte, 
op circa 700 meter ten noorden van de woonkern van De Lutte en wordt omgeven door landelijk gebied. Op 
onderstaande afbeelding wordt de globale ligging van het plangebied weergegeven op een topografische 
kaart.  
 

 
Globale ligging van het plangebied. De ligging van het plangebied wordt met de rode marker aangeduid (bron: 
ruimtelijkeplannen.nl). 

 

2.2 Beschrijving van het plangebied  
Het plangebied vormt een deel van een agrarisch erf en van een agrarisch perceel en bestaat uit bebouwing, 
erfverharding, beplanting en grasland. In het plangebied staan drie schuren waarvan houten kapschuur, een 
houten ligboxenstal en een rundveestal met bakstenen buitengevels. De bakstenen buitengevels beschikken 
over een luchtspouw. Alle gebouwen zijn gedekt met golfplaten en beschikken niet over een beschoten of 
geïsoleerde kap. De staat van onderhoud van de gebouwen is goed; alle gebouwen zijn wind- en waterdicht. 
De agrarische bedrijfsactiviteiten zijn gestaakt en de gebouwen worden benut t.b.v. opslag. Aan enkele gevels 
groeit klimop (hedera spec.) en aan de westzijde staat enkele jonge bomen en struiken. Het agrarisch 
cultuurland bestaat uit een soortenarme vegetatie van raaigras en wordt intensief beheerd. De vegetatie was 
kort gemaaid tijdens het veldbezoek. Voor een verbeelding van het plangebied wordt verwezen naar de 
fotobijlage. Op onderstaande afbeelding wordt de begrenzing van het plangebied weergegeven.  
 

 
Begrenzing van het plangebied; deze wordt met de gele lijn aangeduid (bron luchtfoto: ruimtelijkeplannen.nl). 
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HOOFDSTUK 3 VOORGENOMEN ACTIVITEITEN

3.1 Algemeen 
Het voornemen bestaat om een woning en bijgebouw te bouwen in het plangebied. Ter compensatie voor 
deze extra woning dienen de in het plangebied aanwezige rundveestallen gesloopt te worden. De aanwezige 
kapschuur wordt verbouwd t.b.v. recreatief nevengebruik. Verder is het voornemen een bestaande vijver te 
betrekken bij het erf en om dat mogelijk te maken wordt de opgaande beplanting langs de oostrand van de 
vijver verwijderd. Het nieuwe erf wordt nadien landschappelijk ingepast d.m.v. de aanplant van 
erfbeplanting. Op onderstaande afbeelding wordt het wenselijke eindbeeld weergegeven.  

Verbeelding van het wenselijke eindbeeld. 

De volgende activiteiten worden getoetst op relevantie t.a.v. de Wet natuurbescherming: 

• Slopen bebouwing;

• Bouwrijp maken bouwplaats;

• Weghalen beplanting;

• Bouwen woning;

• Aanleggen erfverharding en beplanting;

3.2 Mogelijk effect van de voorgenomen activiteiten op beschermde soorten en/of –gebieden 
De voorgenomen activiteiten hebben mogelijk een negatieve invloed op beschermde soorten en beschermd 
(natuur)gebied. We onderscheiden de volgende negatieve invloeden: 

Mogelijke tijdelijke invloeden: 

• Verstoren rust- en voortplantingsplaatsen als gevolg van geluid, stof en trillingen tijdens de
werkzaamheden;

Mogelijke permanente invloeden: 

• Mogelijk afname/verdwijnen van beschermde vaste rust- of voortplantingsplaatsen en/of jaar rond
beschermde nesten;

• Vernielen/verdwijnen van beschermde soorten;

• Aantasting van de kwaliteit van het leefgebied van beschermde soorten;
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3.3 Vaststellen van de invloedsfeer 
Naast een tijdelijk effect in het onderzoeksgebied, kan het voorkomen dat een voorgenomen activiteit een 
negatief effect heeft op beschermde soorten of beschermd natuurgebied buiten het onderzoeksgebied. Dit 
noemen we de invloedsfeer. De omvang van de invloedsfeer wordt bepaald door de duur, aard en omvang 
van de tijdelijke en/of permanente nieuwe situatie. Het effect van de voorgenomen activiteit op een 
beschermde soort verschilt per soort en/of soortgroep.  

In deze studie wordt alleen gekeken naar de uitvoering van de fysieke werkzaamheden, zoals sloop- en 
bouwwerkzaamheden.  

Beoordeling van de invloedsfeer van de voorgenomen activiteit: 
De invloedsfeer van de voorgenomen fysieke activiteiten is lokaal. Mogelijk zijn tijdens de werkzaamheden 
geluid, stof en trillingen waarneembaar in een gebied rondom het plangebied, maar deze effecten zijn echter 
incidenteel en kortstondig en hebben geen wezenlijke schadelijke invloed op beschermde soorten, rust- of 
voortplantingsplaatsen buiten het plangebied.  

3.4 Vaststellen van het onderzoeksgebied 
Het onderzoeksgebied bestaat uit het deel van het plangebied waar fysieke ingrepen zullen plaatsvinden. 
De bestaande (bedrijfs)woning blijft hier buiten beschouwing eveneens als de te behouden voortuin.  

HOOFDSTUK 4 GEBIEDSBESCHERMING

4.1 Algemeen  
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het mogelijke effect van de voorgenomen activiteit op beschermd 
natuurgebied (Natura 2000) en het Natuurnetwerk Nederland. 

4.2 Natuurnetwerk Nederland 
Provincies zijn verantwoordelijk voor de veiligstelling en ontwikkeling van het Natuurnetwerk Nederland 
(verder NNN genoemd). De beoordeling of de voorgenomen activiteit past in het NNN, dient met name 
uitgevoerd te worden in de afweging van een ‘goede ruimtelijke ordening’ als onderdeel van de ruimtelijke 
onderbouwing. De aanwezigheid van beschermde planten en dieren is daarbij niet direct van belang.  

Vanwege het grote belang voor de biodiversiteit en de betekenis voor de kwaliteit van de leefomgeving en 
regionale economie geldt een beschermingsregime voor het gehele NNN. Voor het NNN geldt de verplichting 
tot instandhouding van de wezenlijke kenmerken en waarden van het gebied. In de verordening is het "nee, 
tenzij"-regime vast gelegd. Dit betekent dat (nieuwe) plannen, projecten of handelingen niet zijn toegestaan 
indien zij de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied significant aantasten. Er kan echter aanleiding 
zijn om toch ontwikkelingen toe te staan. De mogelijkheid om een uitzondering te maken op de algemene 
lijn van behoud en duurzame ontwikkeling van wezenlijke kenmerken en waarden, is aan strikte voorwaarden 
gebonden. Uiteraard geldt ook hier dat de generieke regeling van toepassing blijft (zoals de toepassing van 
de principes van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik, ontwikkelingsperspectieven en gebiedskenmerken) Het 
ruimtelijk beleid voor het NNN is gericht op ‘behoud, herstel en ontwikkeling van de wezenlijke kenmerken 
en waarden van het NNN’ waarbij tevens zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de andere belangen 
die in het gebied aanwezig zijn.  

De kernkwaliteiten binnen het NNN zijn natuurkwaliteit, landschappelijke kwaliteiten en beleving van rust. 
Voor grootschalige ontwikkelingen die niet passen binnen de doelstelling van het NNN is geen ruimte, tenzij 
er sprake is van een zwaarwegend maatschappelijk belang waar niet op een andere manier aan kan worden 
voldaan. Daarbij worden de zogenaamde NNN-spelregels gehanteerd: her-begrenzing van het NNN, saldering 
van negatieve effecten en toepassing van het compensatiebeginsel. Het ‘nee, tenzij’-principe en de overige 
spelregels hebben is opgenomen in de provinciale Omgevingsverordening van Overijssel. Er is door 
toepassing van de spelregels ruimte voor het aanpassen van de begrenzing als daarmee de doelen op een 
betere manier kunnen worden bereikt. 
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Ligging t.o.v. het Natuurnetwerk Nederland  
Het plangebied ligt op minimaal 25 meter afstand van gronden die tot het Natuurnetwerk Nederland 
behoren. Op onderstaande afbeelding wordt de ligging van het Natuurnetwerk Nederland in de omgeving 
van het plangebied weergegeven. 
 

 
Ligging van Natuurnetwerk Nederland in de omgeving van het plangebied. De ligging van het plangebied wordt aangeduid 
door de rode marker. Gronden die tot het Natuurnetwerk Nederland behoren worden met de donkergroene kleur op de kaart 
aangeduid (bron: ruimtelijkeplannen.nl). 

 
Effectbeoordeling 
De invloedsfeer van de voorgenomen activiteiten is lokaal. De voorgenomen activiteiten hebben geen 
negatief effect op de wezenlijke kenmerken en waarden van het Natuurnetwerk Nederland in de omgeving 
van het plangebied.  
 
Wettelijke consequenties 
Het plangebied ligt buiten het Natuurnetwerk Nederland. Omdat de bescherming van het Natuurnetwerk 
Nederland geen externe werking kent in Overijssel, leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke 
consequenties.  
 
4.3 Natura 2000 
De biodiversiteit (soortenrijkdom) in Europa gaat al jaren achteruit. Duurzame bescherming van flora en 
fauna is hard nodig. Planten en dieren trekken zich weinig aan van landsgrenzen en het is daarom belangrijk 
om natuurbescherming in Europees verband aan te pakken. Zo voorkomen we dat de natuur in Europa en in 
Nederland steeds eenvormiger wordt. Daartoe is in 1979 de Vogelrichtlijn opgesteld en in 1992 de 
Habitatrichtlijn. Deze richtlijnen hebben twee componenten: soortenbescherming en gebiedsbescherming. 
Alle EU-lidstaten wijzen beschermde gebieden aan voor specifieke (leefgebieden van) (vogel-)soorten. De 
onder beide richtlijnen aangewezen beschermde gebieden vormen het Natura 2000-netwerk. De 
Nederlandse bijdrage aan dit Europese netwerk van beschermde natuurgebieden bestaat uit ruim 160 
gebieden. 
 
Beschermingsregime 
De Wet natuurbescherming regelt in hoofdstuk 2 de bescherming van Natura 2000-gebieden. Dit zijn speciale 
beschermingszones op grond van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. De minister wijst deze 
gebieden aan. 

25 meter afstand tussen plangebied 
en gronden die tot het 
Natuurnetwerk Nederland behoren. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32009L0147
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:01992L0043-20070101
http://minez.nederlandsesoorten.nl/soorten
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31979L0409&from=NL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31992L0043&from=nl
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Voor de Natura 2000-gebieden stelt de minister instandhoudingsdoelstellingen op voor: 

• de leefgebieden van vogels;  

• de natuurlijke habitats of habitats van soorten (art. 2.1 Wet natuurbescherming);  
De provincies stellen voor de Natura 2000-gebieden een beheerplan op (art. 2.3 Wet natuurbescherming). In 
het beheerplan staan maatregelen die ervoor moeten zorgen dat de instandhoudingsdoelstellingen worden 
bereikt. 
 
Nederland past een vergunningenstelsel toe. Hierdoor is in ons land een zorgvuldige afweging gewaarborgd 
rond projecten die gevolgen kunnen hebben voor Natura 2000-gebieden. Vergunningen worden verleend 
door provincies of door de Minister van EZ. Natura 2000-gebieden mogen geen significante schade 
ondervinden. Dit houdt in dat bepaalde plannen en projecten, op zichzelf óf in combinatie met andere 
plannen en projecten, de natuurwaarden waarvoor de gebieden zijn aangewezen niet significant negatief 
mogen beïnvloeden. Elke ontwikkeling in of nabij een Natura 2000-gebied dient te worden onderworpen aan 
een ‘voortoets’. Uit de voortoets moet blijken of kan worden uitgesloten dat de gewenste 
werkzaamheden/ontwikkelingen een (significant) negatief effect hebben (op zichzelf of in combinatie met 
andere plannen of projecten). Voor alle Natura 2000-gebieden dient een beheerplan te zijn opgesteld waaruit 
duidelijk wordt welke activiteiten wel en niet zonder vergunning mogelijk zijn in en nabij die gebieden. 
 
Als gevolg van het opschorten van de PAS-systematiek, mogen plannen die leiden tot een verhoogde 
depositie van NOx/NH3 op Natura 2000-gebied, niet in uitvoering gebracht worden zonder Wet 
natuurbeschermingsvergunning. Per 1-1-2020 is de Spoedwet stikstof van kracht. Het doel van deze tijdelijke 
wet is om projecten op het gebied van woningbouw, infrastructuur en landbouw door te laten gaan. 
Projecten worden daartoe van 'dringend openbaar belang' verklaard.  
 
Ligging van het plangebied t.o.v. Natura-2000 
Het plangebied ligt op minimaal 1,4 kilometer afstand van het Natura 2000-gebied Dinkelland. Op 
onderstaande afbeelding wordt de ligging van Natura 2000-gebied in de omgeving van het plangebied 
weergegeven.  
 

  
Ligging van Natura 2000-gebied in de omgeving van het plangebied. De ligging van het plangebied wordt met de rode marker 
aangeduid. Gronden die tot Natura 2000 behoren worden met de okergele kleur aangeduid (bron: pdok.nl). 

 
Stikstofgevoelige habitattypen 
Niet alle habitattypen in Natura 2000-gebied zijn even gevoelig voor verzuring, als gevolg van 
stikstofdepositie, maar het Natura 2000-gebied Dinkelland bestaat voor een aanzienlijk deel uit 
stikstofgevoelige habitattypen.  
 
 

1,4 kilometer afstand tussen het 
plangebied en de gronden die tot 
Natura 2000 behoren 
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Effectbeoordeling 
 
Beoordeling uitvoering fysieke activiteiten 
De uitvoering van fysieke activiteiten in een plangebied zou kunnen leiden tot een negatief effect op 
instandhoudingsdoelen van een Natura 2000-gebied in de omgeving van een plangebied. Als gevolg van 
sloop- en bouwwerkzaamheden kunnen negatieve effecten optreden, zoals een toename van geluid, 
trillingen, kunstlicht, visuele verstoring, areaalverlies en aantasten hydrologie. 
 
Gelet op de aard, omvang en duur van de voorgenomen activiteiten en de afstand tussen het plangebied en 
Natura 2000-gebied, wordt in voorliggend geval een negatief effect op instandhoudingsdoelen van Natura 
2000-gebied uitgesloten. De invloedsfeer van de voorgenomen activiteiten is lokaal en gelet op de afstand 
tussen het plangebied en het Natura 2000-gebied Dinkelland is een negatief effect uitgesloten. 
 
Beoordeling Stikstof  
Ten behoeve van de totale ontwikkeling, wordt materieel met een verbrandingsmotor ingezet en vindt er 
een tijdelijke toename plaats van verkeersbewegingen als gevolg van de aan- en afvoer van sloop- en 
bouwmaterialen, materieel en personeel. Als gevolg van de voorgenomen functieverandering stoppen de 
agrarische bedrijfsactiviteiten in het plangebied, in ruil voor een extra woning. Als gevolg van het staken van 
de agrarische bedrijfsactiviteiten is er sprake van een sterke reductie van ammoniakemissie (dieren) en 
stikstofoxiden (tractoren, vrachtvervoer). Gelet op de ligging van het plangebied, op 1,4 kilometer afstand 
van Natura 2000-gebied Dinkelland, kan een negatief effect op Natura 2000-gebied uitgesloten worden. Deze 
conclusie wordt getrokken op basis van ervaring met stikstofberekeningen voor soortgelijke projecten, zowel 
qua omvang, als afstand tussen plangebied en stikstofgevoelige habitattypen in Natura 2000-gebied.   
 
Wettelijke consequenties  
Voorgenomen activiteiten leiden niet tot wettelijke consequenties.  
 
4.4 Slotconclusie 
Het plangebied behoort niet tot het Natuurnetwerk Nederland of Natura 2000-gebied. Vanwege de ligging 
buiten het Natuurnetwerk Nederland, leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke consequenties, 
omdat de bescherming van het Natuurnetwerk Nederland geen externe werking kent in Overijssel. Een 
negatief effect op Natura 2000-gebied Dinkelland, als gevolg van de voorgenomen activiteiten, kan op basis 
van voorliggende studie uitgesloten worden.  
 
 
 

HOOFDSTUK 5   SOORTENBESCHERMING 
 

5.1 Verwachting en bureauonderzoek 
Het plangebied vormt een voormalig agrarisch erf, omgeven door intensief beheerd agrarisch cultuurland. 
De inrichting en het gevoerde beheer maken het plangebied niet tot een geschikte groeiplaats voor 
beschermde plantensoorten, maar wel tot een potentieel geschikt functioneel leefgebied voor verschillende 
beschermde diersoorten. Gelet op de inrichting en het gevoerde beheer, behoort het plangebied mogelijk 
tot functioneel leefgebied van sommige algemene en weinig kritische diersoorten uit onderstaande 
soortgroepen:  

• vogels;  

• vleermuizen; 

• grondgebonden zoogdieren;  

• amfibieën; 
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Overige soorten 
Het onderzoeksgebied is niet onderzocht op het voorkomen van beschermde faunasoorten als reptielen, 
libellen, vissen, dag- en nachtvlinders, bladmossen, sporenplanten, haften en kreeftachtigen omdat het 
onderzoeksgebied geen geschikte habitat vormt voor deze soorten of omdat het plangebied buiten het 
normale verspreidingsgebied van deze soortgroepen ligt. Het is niet aannemelijk dat soorten, of 
soortgroepen, die moeilijk nieuwe leefgebieden koloniseren, zich spontaan buiten het normale 
verspreidingsgebied vestigen. Dit geldt bijvoorbeeld voor sommige kleine grondgebonden zoogdieren, 
reptielen en voor planten.  
 

5.2 Methode 
In het kader van het natuurwaardenonderzoek is het plangebied op 22 oktober 2020 tijdens de 
daglichtperiode (middag) bezocht. Het onderzoeksgebied is te voet onderzocht op de aanwezigheid en 
potentiële aanwezigheid van beschermde flora- en faunawaarden. Het gebied is visueel en auditief 
onderzocht. Tijdens het veldbezoek is gebruik gemaakt van een verrekijker (Swarovski 12x50), zaklamp en 
zijn de in dit rapport opgenomen afbeeldingen gemaakt. De onderzoeker beschikte tevens over een 
warmtebeeldcamera (Helion Pulsar xq28). 
 
Bij het bepalen van de mogelijke aantasting van beschermde soorten is gebruik gemaakt van de volgende 
bronnen: 

• veldbezoek door ervaren ecoloog;1 

• aanvullend bronnenonderzoek (o.a. internet); 
 
Specifieke relevante literatuurbronnen zijn o.a. 

• Atlas van de amfibieën en reptielen van Nederland; 

• Atlas van de zoogdieren van Nederland; 

• Nieuwe atlas van de Nederlandse flora;  

• NDFF Verspreidingsatlas; 
 
Het weer tijdens het veldbezoek 
Half bewolkt, droog, temperatuur 16,1⁰C, wind 3 Bft 
 
Vogels 
Het gebied is visueel en auditief onderzocht op het voorkomen van (broed)vogels. De onderzoeksperiode is 
matig geschikt voor onderzoek naar (broed)vogels. Sommige vogels vertonen in deze tijd van het jaar nog 
wel territorium-indicerend gedrag (zingen/balts) of hebben een bezet nest (zoals houtduif, holenduif en 
Turkse tortel), maar de meeste broedvogels hebben geen bezet nest meer. De meeste trekvogels hebben de 
broedplaats reeds verlaten. Standvogels, zoals steenuil, kerkuil en huismus bevinden zich doorgaans nog wel 
op of in de directe omgeving van de nestplaats.   
  
In het plangebied is gekeken naar vogels, oude nesten en sporen die op de aanwezigheid van nesten in het 
plangebied duiden, zoals prooiresten (roofvogels), schijtsporen, braakballen, ruiveren (roofvogels), 
eierdoppen en zichtbaar nestmateriaal. Op basis van een beoordeling van de landschappelijke kenmerken 
kan een goede inschatting gemaakt worden van de functie van het onderzoeksgebied voor vogels en of de 
uitgevoerde inventarisatie voldoet aan de gestelde eisen voor onderzoek naar vogels. 
  
 
 
 

 
1 Het onderzoek is uitgevoerd door Ing. P.E.B. Leemreise. Hij heeft ruim 30 jaar ervaring als veldbioloog. Eerst specifiek op het gebied van 

vogelstudie, later meer integraal met een tweede specialisatie op het gebied van grondgebonden kleine zoogdieren en vleermuizen. Hij voert 
jaarlijks ca. 200 Quickscan natuurwaardenonderzoeken uit, verspreid over heel Nederland. Behalve beroepsmatig, is hij ook in de vrije tijd 
betrokken bij vogel- en vleermuisonderzoek, waaronder verschillende projecten in het kader van de Netwerk Ecologische Monitoring (NEM-
VT) van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ook is hij voorzitter van de Vogelwerkgroep Zuidoost-Achterhoek en bestuurslid van de 
Vleermuiswerkgroep Gelderland.  
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Grondgebonden zoogdieren 
Het onderzoeksgebied is visueel onderzocht op het voorkomen van beschermde grondgebonden 
zoogdieren. De onderzoeksperiode is geschikt voor verspreidingsonderzoek en matig geschikt voor 
onderzoek naar voortplantingslocaties. Sommige grondgebonden diersoorten bezetten de 
voortplantingsplaats nog omdat ze nog zogende jongen hebben, maar de meeste grondgebonden 
zoogdieren hebben al zelfstandige jongen die de voortplantingsplaats verlaten hebben. 
 
Er is in het onderzoeksgebied gezocht naar grondgebonden zoogdieren, verblijfplaatsen en sporen die op 
de aanwezigheid van grondgebonden zoogdieren in het onderzoeksgebied duiden zoals holen, nesten, 
graaf-, krab- en bijtsporen, haren, prooiresten, pootafdrukken en uitwerpselen 
Vleermuizen 
 
Vleermuizen 
De onderzoeksperiode is geschikt voor onderzoek naar verblijfplaatsen van vleermuizen. Er is in het 
onderzoeksgebied gezocht naar vleermuizen en naar potentiële rust- verblijfplaatsen van vleermuizen in 
bomen. 
  
Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van het jaar dat de meeste vleermuizen inactief zijn en de 
winterverblijfplaats bezetten. Soorten als gewone- en ruige dwergvleermuis zijn soms nog wel actief op 
relatief ‘warme’ avonden/nachten en bezetten nog de zomerverblijfplaats. Sommige vleermuissoorten 
bezetten de winterverblijfplaats op enige afstand van de zomerverblijfplaats. Het plangebied is bezocht op 
een moment op de dag dat vleermuizen niet foerageren en geen lijnvormige landschapselementen benutten 
als vliegroute. De mogelijke betekenis van het onderzoeksgebied als foerageergebied en vliegroute voor 
vleermuizen is bepaald op basis van een visuele beoordeling van de landschappelijke karakteristieken van 
het plangebied.   
 
Amfibieën 
De onderzoeksperiode is matig geschikt voor verspreidingsonderzoek naar amfibieën en ongeschikt voor 
onderzoek naar voortplantingswateren. Volwassen amfibieën bezetten de landbiotoop in deze tijd van het 
jaar of bezetten een winterrustplaats in de sliblaag van open water. Amfibieën in de landbiotoop zitten 
doorgaans diep weggekropen in holen en gaten in de grond of onder strooisel, bladeren, takken, rommel of 
opgeslagen goederen en zijn dan lastig waar te nemen.  
  
Op basis van een beoordeling van landschappelijke kenmerken kan een goede inschatting gemaakt worden 
van de functie van het onderzoeksgebied voor amfibieën en of de uitgevoerde inventarisatie voldoet aan de 
gestelde eisen voor onderzoek naar deze soorten. Daarbij is tevens rekening gehouden met de ligging van 
het plangebied ten opzichte van het (normale) verspreidingsgebied van verschillende amfibieënsoorten 

 
5.3 Resultaten  
In deze paragraaf worden de resultaten van het veldbezoek gepresenteerd. Alleen soorten die in het 
onderzoeksgebied vastgesteld zijn, zeer waarschijnlijk in het onderzoeksgebied voorkomen of soorten 
waarvan het onderzoeksgebied een (essentieel) onderdeel van het functionele leefgebied vormt, worden in 
deze paragraaf besproken.   
 
Vogels  
Het plangebied wordt als functioneel leefgebied voor verschillende vogelsoorten beschouwd. Vogels 
benutten het plangebied als foerageergebied, en vermoedelijk nestelen er jaarlijks vogels in het plangebied. 
Vogels kunnen nesten in/aan de bebouwing, in opgeslagen materialen en in beplanting. Vogelsoorten die 
mogelijk in het plangebied nestelen zijn wilde eend, vink, merel, koolmees, pimpelmees, winterkoning, witte 
kwikstaart, houtduif en holenduif. In het plangebied zijn geen huismussen waargenomen en de bebouwing 
in het plangebied wordt niet als potentiële nestplaats voor de huismus beschouwd. Zo ontbreken gebouwen 
met een pannendak en beschoten kap. Er zijn in het plangebied geen aanwijzingen gevonden dat steen- of 
kerkuil er een vaste rust- of voortplantingsplaats bezetten. Vaste rust- en voortplantingsplaatsen van steen- 
en kerkuil in gebouwen zijn doorgaans eenvoudig vast te stellen aan de hand van schijtsporen, braakballen  
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en ruiveren op de grond onder de zitplaats. Aan of in de gebouwen zijn geen nesten van huiszwaluw of 
boerenzwaluw aangetroffen. Het agrarisch cultuurland vormt geen geschikte broedplaats voor vogels en het 
wordt niet als functioneel leefgebied van de steenuil beschouwd. 
 

  
Potentiële nestplaats van vogels in het plangebied; vogels kunnen nestelen op/in ongeslagen spullen.  

 
Door het slopen van de gebouwen en het rooien van de beplanting tijdens de voortplantingsperiode, wordt 
mogelijk een bezet vogelnest beschadigd en/of vernield worden. Als gevolg van het beschadigen/vernielen 
van bezette vogelnesten, worden mogelijk eieren beschadigd of vernield of worden (jonge) vogels verwond 
of gedood. Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten wordt de functie van het plangebied als 
foerageergebied voor vogels niet aangetast. 
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Slopen bebouwing tijdens de voortplantingsperiode;  
- Verwijderen beplanting tijdens de voortplantingsperiode;  

 
Grondgebonden zoogdieren 
Er zijn in het plangebied geen beschermde grondgebonden zoogdieren waargenomen en er zijn geen 
aanwijzingen gevonden dat grondgebonden zoogdieren een rust- en/of voortplantingsplaats bezetten in het 
plangebied, maar gelet op de inrichting en het gevoerde beheer, behoort het plangebied vermoedelijk tot 
functioneel leefgebied van verschillende beschermde grondgebonden zoogdiersoorten als rosse woelmuis, 
veldmuis, bosmuis, huisspitsmuis, egel, haas, vos, ree en steenmarter. Voorgenoemde soorten benutten het 
plangebied hoofdzakelijk als foerageergebied, maar mogelijk bezetten soorten als rosse woelmuis, veldmuis, 
huisspitsmuis en bosmuis er een vaste rust- en/of voortplantingsplaats. Deze soorten kunnen een rust- en/of 
voortplantingsplaats bezetten in holen en gaten in de grond, in de bebouwing, in/onder opgeslagen spullen, 
groen(afval), rommel en strooisel. Bosmuis en huisspitsmuis kunnen ook een vaste rust- en 
voortplantingsplaats bezetten in toegankelijke gebouwen. Er zijn in het plangebied geen potentiële vaste 
rust- of voortplantingsplaatsen van de egel of steenmarter aangetroffen. 
 
Door het slopen van bebouwing, het verwijderen van opgeslagen goederen, (groen)afval en het uitvoeren 
van grondverzet wordt mogelijk een beschermd grondgebonden zoogdier gedood en wordt mogelijk een 
vaste rust- en/of voortplantingsplaats beschadigd en vernield. De functie van het plangebied als 
foerageergebied voor de in het plangebied foeragerende grondgebonden zoogdieren, wordt niet aangetast.  
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Slopen bebouwing;  
- Verwijderen opgeslagen spullen en rommel; 
- Uitvoeren grondverzet; 
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Vleermuizen 
 
Verblijfplaatsen  
Er zijn tijdens het veldbezoek geen vleermuizen waargenomen en er zijn geen aanwijzingen gevonden dat 
vleermuizen een rust- of voortplantingsplaats in het plangebied bezetten. De rundveestal met bakstenen 
buitengevels beschikt over een luchtspouw, maar er zijn geen potentiële invliegopeningen waargenomen 
zoals een open stootvoeg of een kier tussen de buitengevel en de betimmering van het overstek. In het 
plangebied geen verder geen potentiële verblijfplaatsen van vleermuizen aangetroffen zoals een holle ruimte 
achter een vensterluik, gevelbetimmering, zonnescherm, windveer of loodslab. Sommige gebouwen zijn 
toegankelijk voor vleermuizen, maar er zijn geen aanwijzingen gevonden dat vleermuizen een vaste 
rustplaats bezetten in de gebouwen. Vaste rustplaatsen van vleermuizen in gebouwen zijn eenduidig vast te 
stellen aan de hand van uitwerpselen en prooiresten op de grond onder de hangplek. De opgaande 
beplanting die gerooid zal worden, vormt geen potentiële verblijfplaats voor vleermuizen; deze (jonge) 
bomen beschikken niet over holen in de stam of losse schors.  
 
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten wordt geen vleermuis verstoord of gedood en wordt 
geen vaste rust- of voortplantingsplaats verstoord, beschadigd of vernield.  
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Geen; 
 
Foerageergebied  
Het veldbezoek is uitgevoerd buiten de periode van de dag waarop vleermuizen foerageren, maar op basis 
van een beoordeling van de inrichting en het gevoerde beheer, wordt het plangebied als een geschikt 
foerageergebied voor vleermuizen beschouwd. Vermoedelijk foerageren soorten als laatvlieger, gewone 
dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis en ruige dwergvleermuis rond de poel, het grasland, bebouwing 
en beplanting en vliegen ze over het plangebied terwijl ze foerageren rond bomen en struiken die net buiten 
het plangebied staan. Gelet op de inrichting, het gevoerde beheer en de kleine oppervlakte, wordt het 
plangebied niet als essentieel foerageergebied voor vleermuizen beschouwd.  
 
Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten wordt de functie van het plangebied als foerageergebied 
niet aangetast. 
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Geen; 
 
Vliegroute 
Sommige vleermuissoorten benutten lijnvormige elementen ter geleiding tijdens het foerageren en om van 
verblijfplaats naar foerageergebied te vliegen (en van foerageergebied naar verblijfplaats). Lijnvormige 
elementen die benut worden als vliegroute kunnen bestaan uit houtopstanden en wateren, maar ook een rij 
lantarenpalen en gevels van woningen.  
 
Het plangebied vormt geen verbindende schakel in een lijnvormig landschapselement en maakt daarom geen 
onderdeel uit van een vliegroute van vleermuizen. Uitvoering van de voorgenomen activiteiten heeft geen 
negatief effect op vliegroutes van vleermuizen. 
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Geen;  
 
Amfibieën  
Er zijn tijdens het veldbezoek geen amfibieën waargenomen, maar gelet op de inrichting en het gevoerde 
beheer, wordt een deel van het plangebied als functioneel leefgebied voor sommige algemene en weinig 
kritische amfibieënsoorten beschouwd. Amfibieën als bastaardkikker, gewone pad, bruine kikker en kleine 
watersalamander, benutten de buitenruimte mogelijk als foerageergebied en mogelijk bezetten ze er een 



16 

 

(winter)rustplaats. Vermoedelijk vormt de poel een geschikt voortplantingsbiotoop voor amfibieën. 
Amfibieën kunnen een (winter)rustplaats bezetten in holen en gaten in de grond, onder opgeslagen spullen, 
(groen)afval, rommel, strooisel en de sliblaag in de poel. Het plangebied wordt niet als functioneel leefgebied 
van zeldzame amfibieënsoorten als kamsalamander, rugstreeppad of poelkikker beschouwd.  
 
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten wordt mogelijk een beschermd amfibie gedood en 
wordt mogelijk een vaste (winter)rustplaats beschadigd en/of vernield. De functie van het plangebied als 
foerageergebied wordt, door uitvoering van de voorgenomen activiteiten, niet aangetast. Ook wordt het 
voortplantingsbiotoop (poel) niet negatief beïnvloed door uitvoering van de voorgenomen activiteiten. 
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Slopen bebouwing; 
- Verwijderen opgeslagen spullen, (groen)afval en rommel; 
- Uitvoeren grondverzet; 

 
Overige soorten 
Er zijn geen andere beschermde soorten aangetroffen. Het gevoerde beheer en de inrichting maken het 
onderzoeksgebied tot een ongeschikt functioneel leefgebied voor deze soorten.  

 
5.4 Toetsingskader 
Sinds 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht. Het is verboden om alle soorten die beschermd 
zijn volgens de Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en het Verdrag van Bonn, evenals de in 
paragraaf 3.2 en 3.3 van de Wet natuurbescherming genoemde soorten te doden, evenals het beschadigen 
en vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen. Verder is het verboden om plantensoorten in hun 
natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te 
vernielen.  
 
Voor sommige in de Wet natuurbescherming genoemde soorten geldt een ontheffing voor het opzettelijk 
doden en vangen en het opzettelijk beschadigen of vernielen van de vaste rust- en voortplantingsplaats, als 
gevolg van werkzaamheden die uitgevoerd worden in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling. In 
voorliggend geval is de vrijstellingsregeling van de Provincie Overijssel van kracht2.  
 
Ook gelden er bepaalde vrijstellingen voor het verbod op doden mits er gewerkt wordt volgens een door de 
Minister goedgekeurde Gedragscode. Dit kan de Gedragscode Ruimtelijke Ontwikkeling en Inrichting zijn van 
Stadswerk (2016). 
Zorgplicht  
Artikel 1.11 van de Wet natuurbescherming voorziet in een algemene verplichting voor een ieder om 
voldoende zorg te dragen voor in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving.  
 
De zorgplicht is als een open norm geformuleerd in het eerste lid van artikel 1.11. In het tweede lid wordt de 
zorgplicht iets geconcretiseerd door te bepalen dat de zorgplicht in elk geval inhoudt dat een ieder die weet 
of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen kunnen worden 
veroorzaakt voor in het wild levende dieren en planten: 

1. dergelijke handelingen achterwege laat, dan wel, 
2. indien dat achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden gevergd, de noodzakelijke maatregelen 

treft om die gevolgen te voorkomen, of 
3. voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk beperkt of 

ongedaan maakt. 
 
Wettelijk kader 
Voorgenomen activiteit wordt gezien als ‘ruimtelijke ontwikkeling’. In afwijking van de verboden in artikel 
3.10, eerste lid, van de Wet natuurbescherming is het toegestaan om sommige soorten opzettelijk te doden 

 
2 Per 1-12-2019 is een aangepaste vrijstellingslijst van kracht.  
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en te vangen en de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van deze soorten opzettelijk te beschadigen 
of te vernielen wanneer er geen andere bevredigende oplossing bestaat. 
 
In het kader moet zorgplicht is de initiatiefnemer verplicht om schadelijke gevolgen voor in het wild levende 
dieren en planten zo veel mogelijk te voorkomen. Dit betreft maatwerk. Indien het mogelijk is om zinvolle 
concrete maatregelen m.b.t. de zorgplicht te benoemen, zijn deze opgenomen in dit rapport.  

 
 
5.5 Wettelijke consequenties van de beoogde ingreep 
 
Vogels  
Als gevolg van de voorgenomen activiteiten tijdens de voortplantingsperiode, wordt mogelijk een bezet 
vogelnest beschadigd en vernield. Van de in het plangebied nestelende vogelsoorten is uitsluitend het 
bezette nest beschermd, niet het oude nest of de nestplaats. Voor het beschadigen/vernielen van bezette 
nesten (eieren) of het doden van een vogel kan geen ontheffing van de verbodsbepaling verkregen worden 
omdat de voorgenomen activiteit niet als een in de wet genoemd beland wordt beschouwd. Om te 
voorkomen dat vogels gedood worden en bezette nesten verstoord, beschadigd of vernield worden, dient 
buiten de voortplantingsperiode gewerkt te worden, of dient een broedvogelscan uitgevoerd te worden om 
de aanwezigheid van een bezet vogelnest uit te kunnen sluiten. 
 
Mits geen vogel gedood wordt en geen bezet vogelnest negatief beïnvloed wordt, leiden de voorgenomen 
activiteiten niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er 
hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te worden om de voorgenomen activiteiten 
uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.  
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Beplanting verwijderen buiten de voortplantingsperiode; 

- Bebouwing slopen buiten de voortplantingsperiode; 

- Opgeslagen spullen en rommel weghalen buiten de voortplantingsperiode; 

 
Vleermuizen  
 

• Verblijfplaatsen  
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten wordt geen vleermuis verstoord of gedood en wordt 
geen vaste rust- of verblijfplaats beschadigd of vernield. 
Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen nader 
onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te 
worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.  
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen; 
 

• Essentieel foerageergebied  
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten wordt geen essentieel foerageergebied van vleermuizen 
aangetast. Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen 
nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd 
te worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.  
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen; 
 

• Vliegroute 
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Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten wordt geen essentiële vliegroute van vleermuizen 
aangetast. Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen 
nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd 
te worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.  
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen; 
 
Grondgebonden zoogdieren  
Mogelijk wordt een beschermd grondgebonden zoogdier gedood en wordt een vaste rust- of 
voortplantingsplaats beschadigd en vernield, als gevolg van uitvoering van de voorgenomen activiteiten. Voor 
de beschermde grondgebonden zoogdieren, die een vaste rust- en/of voortplantingsplaats in het plangebied 
bezetten, en die mogelijk gedood worden, geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘doden’ en het 
‘beschadigen/vernielen van vaste rust- en voortplantingsplaatsen’. 
 
Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen nader 
onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te 
worden om te voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb. 
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen; 
 
Amfibieën  
Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten wordt mogelijk een beschermd amfibie gedood en wordt 
een (winter)rustplaats beschadigd of vernield. Voor de beschermde amfibieën, die een (winter)rustplaats in 
het plangebied bezetten, en die mogelijk gedood worden, geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen 
‘doden’ en het ‘beschadigen/vernielen van vaste rust- en voortplantingsplaatsen’. 
 
Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen nader 
onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te 
worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.  
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen;  
 
Overige soorten 
Het onderzoeksgebied behoort niet tot functioneel leefgebied van andere beschermde flora- of 
faunasoorten. Vanwege de lokale invloedsfeer heeft de voorgenomen activiteit geen negatief effect op 
andere beschermde soorten. Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing is niet noodzakelijk. 
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In onderstaande tabel worden de wettelijke consequenties samengevat weergegeven.  
 

Soortgroep Functie  Beschermde 
soorten 
planlocatie 

Verbodsbepalingen  
(Wet natuurbescherming) 
 

Aandachtspunt 

Grondgebonden 
zoogdieren  

Foerageergebied Diverse soorten   Niet van toepassing; vrijstelling 
i.v.m. ruimtelijke ontwikkeling 

Geen  

Grondgebonden 
zoogdieren  

Vaste rust en 
voortplantingsplaats  

Diverse soorten   Niet van toepassing; vrijstelling 
i.v.m. ruimtelijke ontwikkeling 

Geen  

Grondgebonden 
zoogdieren 

Doden van dieren  Diverse soorten Niet van toepassing; vrijstelling 
i.v.m. ruimtelijke ontwikkeling 

Geen 

Vogels  Foerageergebied Diverse soorten   Niet van toepassing; er wordt 
geen jaarrond beschermd nest 
aangetast 

Geen  

Vogels  Bezette nesten (niet 
jaarrond beschermd) 

Diverse soorten   Art. 3.1 lid 2 Werken buiten 
voortplantingsperiode of 
broedvogelscan 
uitvoeren 

Vogels  Jaarrond beschermde 
nest- en rustplaats  

Niet aanwezig   Niet van toepassing Geen  

Vogels Doden van dieren  Mogelijk   Art. 3.1 lid 1 Werken buiten 
voortplantingsperiode of 
broedvogelscan 
uitvoeren 

Vleermuizen   Rust- of 
voortplantingsplaats  

Niet aanwezig Niet van toepassing Geen 

Vleermuizen  Foerageergebied  Diverse soorten  Niet van toepassing; functie 
wordt niet aangepast 

Geen  

Vleermuizen  Vliegroute Niet aanwezig   Niet van toepassing Geen  

Vleermuizen  Doden van dieren  Niet van 
toepassing 

Niet van toepassing Geen 

Amfibieën  Foerageergebied Diverse soorten   Niet van toepassing; vrijstelling 
i.v.m. ruimtelijke ontwikkeling 

Geen 

Amfibieën  Vaste rustplaats  Diverse soorten   Niet van toepassing; vrijstelling 
i.v.m. ruimtelijke ontwikkeling 

Geen 

Amfibieën  Voortplantingsplaats  Diverse soorten Niet van toepassing; functie 
wordt niet aangetast  

Geen 

Amfibieën  Doden van dieren  Diverse soorten   Niet van toepassing; vrijstelling 
i.v.m. ruimtelijke ontwikkeling 

Geen  

Overige soorten 
 

Dieren en overige 
functies 

Niet aanwezig Niet van toepassing Geen 

Samenvatting van de wettelijke consequenties. 

 
Soortgroep  Vaste rust- 

plaats  
Voortplan-
tingsplaats   

Vliegroute 
(vleermuizen)  

Essentieel   
foerageer-  
gebied   

Wettelijke  
consequenties  

Nader 
onderzoek 
vereist  

Ontheffing 
vereist 

Grondgebonden 
zoogdieren   

ja ja n.v.t.  nee  nee nee Nee, vrijstelling 

Vogels   nee ja n.v.t.  nee Ja, mogelijk nee Nee, tenzij vogels 
gedood, bezette 
nest verstoord, 
beschadigd of 
vernield wordt 

Vleermuizen    nee nee nee  nee  nee nee nee 

Amfibieën  ja ja n.v.t.  nee  nee nee Nee, vrijstelling 

Vereenvoudigde samenvatting van de wettelijke consequenties per diergroep.  

 

5.6  Historische gegevens en overige bronnen 
Er zijn geen historische gegevens van het plangebied bekend.  
 
 
5.7 Volledigheid van het onderzoek 
Het onderzoek is volledig uitgevoerd met geschikte weersomstandigheden.  
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HOOFDSTUK 6   CONCLUSIES  
De voorgenomen activiteiten worden gezien als ‘ruimtelijke ontwikkeling’. Voor een aantal algemeen 
voorkomende en talrijke faunasoorten geldt in Overijssel een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘doden’, 
en het opzettelijk ‘verstoren, beschadigen en vernielen van rust- en voortplantingsplaats’, als gevolg van 
werkzaamheden die in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd3. Voor beschermde 
soorten die niet op deze vrijstellingslijst staan, is een ontheffing vereist om ze te mogen verstoren of te doden 
en om opzettelijk de vaste rust- en voortplantingsplaats te mogen beschadigen en te vernielen. Afhankelijk 
van de status van de beschermde soorten, kan soms ook gewerkt worden conform een door de Minister 
goedgekeurde, en op de situatie toepasbare, gedragscode. In het kader van de zorgplicht moet rekening 
worden gehouden met alle in het plangebied aanwezige planten en dieren en moet er gekozen worden voor 
een werkmethode en/of planning in de tijd, waardoor planten en dieren zo min mogelijk schade ondervinden 
als gevolg van de voorgenomen activiteiten.  
 
Het plangebied behoort niet tot het Natuurnetwerk Nederland of Natura 2000-gebied. Vanwege de ligging 
buiten het Natuurnetwerk Nederland, leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke consequenties, 
omdat de bescherming van het Natuurnetwerk Nederland geen externe werking kent in Overijssel. Een 
negatief effect op Natura 2000-gebied Dinkelland, als gevolg van de voorgenomen activiteiten, kan op basis 
van voorliggende studie uitgesloten worden.  
 
De inrichting en het gevoerde beheer maken het plangebied niet tot een geschikte groeiplaats voor 
beschermde planten, maar wel tot een geschikt functioneel leefgebied van verschillende beschermde 
diersoorten. Beschermde diersoorten benutten het plangebied hoofdzakelijk als foerageergebied, maar 
mogelijk bezet een beschermd grondgebonden zoogdier en amfibie er een vaste rust- en/of 
voortplantingsplaats en nestelen er vogels. Vleermuizen bezetten geen vaste rust- of voortplantingsplaats in 
het plangebied. 
 
Van de in het plangebied nestelende vogelsoorten, is uitsluitend het bezette nest beschermd, niet het oude 
nest of de nestplaats. Bezette vogelnesten zijn beschermd en mogen niet beschadigd of vernield worden. 
Gelet op de aard van de werkzaamheden kan geen ontheffing verkregen worden voor het beschadigen of 
vernielen van bezette vogelnesten. Indien de voorgenomen activiteiten uitgevoerd worden tijdens de 
voortplantingsperiode, dient een broedvogelscan uitgevoerd te worden om de aanwezigheid van een bezet 
vogelnest uit te sluiten.  
 
Mogelijk wordt een beschermd grondgebonden zoogdier en/of amfibie gedood en wordt een vaste 
(winter)rust- en/of voortplantingsplaats beschadigd en vernield, als gevolg van uitvoering van de 
voorgenomen activiteiten. Voor de beschermde grondgebonden zoogdieren en amfibieën, die een vaste 
(winter)rust- en/of voortplantingsplaats in het plangebied bezetten, en die mogelijk gedood worden, geldt 
een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘doden’ en het ‘beschadigen/vernielen van vaste rust- en 
voortplantingsplaatsen’. 
 
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten, wordt de functie van een deel van het plangebied als 
foerageergebied voor de in het plangebied foeragerende grondgebonden zoogdieren, vleermuizen, 
amfibieën en vogels niet aangetast.  
 
  

 
3 De lijst met soorten waarvoor een vrijstelling geldt in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling, wordt per 1-12-2019 aangepast. Egel en 

kleine marterachtigen vallen dan niet meer onder de vrijstelling.  
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Bijlagen 
Bijlage 1. De natuurkalender (indicatie voor het uitvoeren van werkzaamheden het kader van de zorgplicht) 
Bijlage 2. Toelichting Wet natuurbescherming  
Bijlage 3. Fotobijlage 
Bijlage 4. Geraadpleegde bronnen: 
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Bijlage 2 
Toelichting Wet Natuurbescherming  
 
Drie beschermingsregimes  
De Wet natuurbescherming kent een apart beschermingsregime voor soorten van de Vogelrichtlijn, een apart 
beschermingsregime voor soorten van de Habitatrichtlijn (het Verdrag van Bern en het Verdrag van Bonn) en 
een apart beschermingsregime voor andere soorten, die vanuit nationaal oogpunt beschermd worden. Elk 
van deze beschermingsregimes kent zijn eigen verbodsbepalingen en vereisten voor vrijstelling of ontheffing 
van de verboden. Alle vogels (ruim 700 soorten), zijn beschermd. Daarnaast worden ongeveer 230 overige 
Europese en nationale soorten beschermd. 
 
Om af te mogen wijken van de verbodsbepalingen via een ontheffing of vrijstelling moet aan drie criteria zijn 
voldaan: 
 

- Ten eerste mag alleen van de verbodsbepaling afgeweken worden als er geen andere bevredigende 
oplossing voor de handeling mogelijk is.  

- Ten tweede moet tegenover de afwijking van het verbod een in de wet genoemd belang staan. De 
wet geeft voor de verschillende beschermingsregimes aan wat die belangen zijn zoals 
volksgezondheid of openbare veiligheid. 

- Tenslotte mag de ingreep geen afbreuk doen aan de staat van instandhouding van de soort.  
 

Als aan deze drie vereisten voldaan is, kan een ontheffing worden verleend. Voor een aantal handelingen zijn 
bovendien vrijstellingen mogelijk, bijvoorbeeld in de vorm van een provinciale verordening of een 
gedragscode. 
 
Soortenbescherming en het ‘nee, tenzij principe’ 
De verbodsbepalingen voor vogels en Habitatrichtlijnsoorten in de Wet natuurbescherming sluiten vrijwel 
één op één aan bij de bepalingen uit de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. De verbodsbepalingen zijn gericht 
op de bescherming van individuen van soorten. 
 
Ook voor de andere soorten, die niet op grond van de Vogel- of Habitatrichtlijn maar vanuit nationaal oogpunt 
beschermd worden, geldt dat de verbodsbepalingen zien op het individu, maar of ontheffing verleend kan 
worden, wordt afgewogen tegen het effect van de ingreep op het populatieniveau van de soort. 
 
Zorgplicht voor dieren en planten  
Of dier- en plantensoorten nu wettelijk beschermd zijn of niet, iedereen moet voldoende rekening houden 
met in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving. De wet erkent daarmee de intrinsieke 
waarde van in het wild levende soorten. De Memorie van Toelichting zegt het zo: “De zorgplicht houdt in dat 
eenieder voldoende zorg in acht moet nemen voor de in het wild levende dieren en planten, alsmede voor 
hun directe leefomgeving. Overtreding van de zorgplicht is niet strafbaar gesteld; de zorgplicht kan wel door 
toepassing van bestuursdwang worden gehandhaafd”. 
 
Vrijstelling regelgeving  
Onder de Wet natuurbescherming is niet altijd een ontheffing nodig bij handelingen met gevolgen voor 
beschermde plant- en diersoorten. In (veel) gevallen kunt u gebruik maken van een vrijstelling. Een vrijstelling 
is een uitzondering op een wettelijk verbod, die wordt vastgesteld voor een van te voren bepaalde categorie 
van gevallen. Er zijn verschillende vrijstellingen van de verboden voor beschermde soorten mogelijk. Een 
bekende en reeds in de praktijk toegepaste vorm van vrijstelling is die van de gedragscode. In de Wet 
natuurbescherming zijn voor beschermde soorten ook andere vormen van vrijstelling geïntroduceerd, zoals 
door middel van een Programmatische Aanpak of via een provinciale verordening. Overigens is ook een 
vrijstelling in de vorm van een ministeriële regeling mogelijk. 
 
Provinciale staten kunnen vrijstelling van de verbodsbepalingen verlenen. Dit moet worden geregeld in een 
provinciale verordening.  
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Gedragscodes die zijn opgesteld onder de Flora- en faunawet kunnen worden uitgebreid ten aanzien van 
soorten die op grond van de Wet natuurbescherming beschermd worden maar dat op grond van de Flora- en 
faunawet nog niet waren. Goedkeuring van een gedragscode op grond van de Flora- en faunawet blijft ook 
onder de Wet natuurbescherming geldig, voor de duur van de goedkeuring. Daarna dient de gedragscode 
voor goedkeuring getoetst te worden aan de Wet natuurbescherming. 
 
 
Welke soorten zijn beschermd? 
De Wet natuurbescherming kent drie categorieën beschermde soorten:  
 
1. Ten eerste worden alle van nature in Nederland in het wild levende vogels beschermd volgens het 
beschermingsregime van de Vogelrichtlijn.  
2. Ten tweede worden soorten beschermd op grond van de Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en het 
Verdrag van Bonn.  
3. Tenslotte is er een beschermingsregime voor ‘andere soorten’ waaronder soorten vallen die vanuit 
nationaal oogpunt bescherming behoeven.  
 

 
Verbodsbepalingen Wet natuurbescherming  
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Vrijgestelde soorten 
In afwijking van de verboden in artikel 3.10, eerste lid, van de Wet is het toegestaan de onderstaande soorten 
opzettelijk te doden, en te vangen en de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van deze soorten 
opzettelijk te beschadigen of te vernielen wanneer er geen andere bevredigende oplossing bestaat. De 
vrijstelling is van kracht wanneer de handeling verband houdt met de volgende activiteiten: 
 

- de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen het daarop volgende 
gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied; 

- het bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, 
waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van 
natuurbeheer. 

 

 

# 

# 

# 

# 
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Lijst met soorten waarvoor een vrijstelling van de verbodsbepalingen geldt als gevolg van handelingen die in het kader van 
een ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd. Op basis van door PS vastgestelde verordeningen d.d. 4 maart 2019. 

 
Deze soorten zijn per 1-12-2019 van de vrijstellingslijst gehaald.  

 
  

# 
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Bijlage 3. Fotobijlage. Impressie van het plangebied en de directe omgeving.  
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Bijlage 4. Geraadpleegde bronnen: 
 
Internet: 
 
https://www.verspreidingsatlas.nl 
 
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/ 
 
https://www.regelink.net/kenniscentrum/beschermde-soorten-wet-natuurbescherming/  
 
http://www.netwerkgroenebureaus.nl/werken-aan-kwaliteit/vleermuisprotocol (vleermuisprotocol)  
 
https://calculator.aerius.nl 
 
http://www.ruimtelijkeplannen.nl 
 
https://pdokviewer.pdok.nl/ 
 
 

https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/
https://www.regelink.net/kenniscentrum/beschermde-soorten-wet-natuurbescherming/
http://www.netwerkgroenebureaus.nl/werken-aan-kwaliteit/vleermuisprotocol
https://calculator.aerius.nl/
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
https://pdokviewer.pdok.nl/
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1 Inleiding 
 
Dit rapport beschrijft het verkennend en nader (asbest)bodemonderzoek, dat in opdracht van 
BJZ.NU BV op een deel van het terrein aan de Beuningerstraat 8 in De Lutte door Kruse Milieu 
BV is uitgevoerd.  
 
Het bodemonderzoek is noodzakelijk in het kader van de voorgenomen bestemmingsplan-
wijziging en de nieuwbouw van een woning. 
 
Voorafgaande aan het bodemonderzoek heeft een standaard vooronderzoek plaatsgevonden 
op basis van norm NEN 5725. Uit de resultaten van dit vooronderzoek is gebleken dat binnen 
de onderzoekslocatie een bovengrondse dieseltank (deellocatie A) en 2 asbestverdachte 
druppelzones (deellocaties B en C) aanwezig zijn. De bovengrond van het overige terreindeel 
wordt beschouwd als verdacht voor zware metalen, PAK en asbest. De ondergrond en het 
grondwater zijn niet verdacht. 
 
De aanleiding voor het nader asbestonderzoek wordt gevormd door de resultaten van het 
verkennend asbestonderzoek, waarbij het gewogen asbestgehalte in MM FF - 02 de 
toetsingswaarde voor nader asbestonderzoek overschrijdt. 
 
De onderzoeksopzet gaat uit van:  
- NEN 5707 + C2, “Bodem - Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem en  
  partijen grond”, NNI Delft, december 2017; 
- NEN 5725, “Bodem. Leidraad bij het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend, oriënterend  
  en nader onderzoek”, NNI Delft, oktober 2017; 
- NEN 5740, "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend  
  bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond”,  
  NNI Delft, januari 2009; 
- NEN 5740/A1, "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend  
  bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond”,  
  NNI Delft, februari 2016. 
 
De doelstelling van het onderzoek op een onverdachte locatie is aan te tonen dat op de locatie 
redelijkerwijs gesproken geen verontreinigende stoffen aanwezig zijn in de grond of het 
freatisch grondwater.  
 
De doelstelling van het onderzoek op de verdachte deellocaties is vast te stellen of de 
vooronderstelde verontreinigingskernen ook daadwerkelijk op de vermoede plaatsen aanwezig 
zijn en in hoeverre de verontreinigende stoffen in de grond en het freatisch grondwater 
respectievelijk de achtergrond-, norm- en de streefwaarden overschrijden.  
 
Het veldwerk is uitgevoerd in oktober en november 2020 conform BRL SIKB 2000 en de 
protocollen 2001, 2002 en 2018. Hierbij wordt verklaard dat Kruse Milieu BV financieel en 
juridisch onafhankelijk is van de opdrachtgever.  
 
In dit rapport worden de resultaten besproken van het veld- en het laboratoriumonderzoek. De 
gemeten gehalten in de grond worden vergeleken met de achtergrondwaarden (AW 2000) en 
de interventiewaarden om vast te stellen of er al dan niet verontreinigingen aanwezig zijn. De in 
het grondwater gemeten gehalten worden vergeleken met de streef- en interventiewaarden.  
 
Tevens worden de resultaten met betrekking tot asbest vergeleken met de wetgeving inzake 
asbest in bodem en puin, welke door de ministeries van SZW en I&M is vastgesteld. In het 
beleid is voor asbest een restconcentratienorm en een interventiewaarde opgenomen. 
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2  Locatiegegevens 

 
2.1  Beschrijving huidige situatie 

 
Algemeen 
De onderzoekslocatie is gelegen aan de Beuningerstraat 8, op circa 650 meter ten noord-
oosten van de bebouwde kom van De Lutte. Het centrale punt van het te onderzoeken 
terreindeel heeft de RD-coördinaten x = 264.985 en y = 482.618. Het perceel is kadastraal 
bekend als: gemeente Losser, sectie D, nummer 3888 (ged.). De Beuningerstraat is ten 
noorden van de onderzoekslocatie gelegen. 
 
Bebouwing en verharding 
Binnen de locatie bevinden zich een bedrijfswoning, 2 veeschuren (deels onderkelderd ten 
behoeve van mestopslag) en een werktuigenberging. De inpandige vloeren zijn hoofdzakelijk 
van beton. Op de daken van diverse schuren en overkappingen liggen asbesthoudende 
golfplaten. Er zijn 2 asbestverdachte druppelzones aanwezig (deellocaties B en C). Er is sprake 
van een druppelzone als hemelwater via asbestverdachte dakplaten afwatert op onverhard 
terrein. Op het zuidelijke deel van de onderzoekslocatie bevinden zich 2 kuilvoerplaten en een 
mestkelder. Het onbebouwde deel van de onderzoekslocatie is verhard met klinkers, beton en 
puin. De onverharde terreindelen zijn braakliggend, in gebruik als tuin of begroeid met gras.  
 
Onderzoekslocatie 
Het bodemonderzoek is noodzakelijk in het kader van de voorgenomen bestemmings-
planwijziging en woningbouw, waardoor inzicht in de bodemkwaliteit is gewenst. De huidige 
woning blijft behouden. Het verkennend (asbest)bodemonderzoek wordt verricht op de 
volgende terreindelen: 
- Deellocatie A: voormalige bovengrondse dieseltank (15 m2); 
- Deellocatie B: druppelzone (17 m2, 17 meter x 1 meter); 
- Deellocatie C: druppelzone (10 m2, 10 meter x 1 meter); 
- Te herontwikkelen terreindeel (circa 4950 m2). 
 
In bijlage I is de regionale ligging van de locatie weergegeven en is het boorplan opgenomen. 
 
 

2.2 Historische gegevens 
 
In het vooronderzoek komt naast informatie uit het huidige gebruik het vroegere gebruik van het 
terrein aan de orde evenals de vraag of er in het verleden reeds bodemonderzoeken zijn 
verricht op het terrein. Het vroegere gebruik van het terrein is van belang, omdat bronnen van 
verontreiniging aanwezig geweest kunnen zijn. Er is navraag gedaan bij de opdrachtgever, bij 
de eigenaar en bij de gemeente Losser. De volgende informatie is verzameld: 
- De oudste bebouwing (vrijstaande veeschuur) dateert van 1975 en de meest recente 

bebouwing van 1995 (woning met aangrenzende veeschuur). Op historische topografische 
kaarten is sinds medio jaren ’50 van de 19e eeuw bebouwing zichtbaar binnen de 
onderzoekslocatie. 

-  De oprichtingsvergunning dateert van februari 1982. Uit de milieuvergunning blijkt dat er 
sprake was van het houden van melkvee. Op de milieutekening van 2010 staat een 
bovengrondse dieseltank (1200 liter) in een lekbak weergegeven. Hier vond ook kleinschalig 
opslag plaats van brandstoffen (benzine, mengsmering, motorolie en afgewerkte olie 
(deellocatie A). Verder was er een kleine werkplaats aanwezig voor kleinschalig onderhoud. 
Hier werden geen bodembedreigende (vloei)stoffen opgeslagen. 

- Gezien de historie en het gebruik van het terrein wordt de bovengrond beschouwd als 
verdacht van zware metalen, PAK en asbest. Er zijn 2 asbestverdachte druppelzones 
aanwezig (deellocaties B en C). Een deel van de onderzoekslocatie is verhard met puin. De 
herkomst en de kwaliteit van het puin is onbekend.   
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- Voor zover bekend is het te onderzoeken terreindeel in het verleden niet opgehoogd en 
hebben er geen dempingen van lager gelegen delen of sloten plaatsgevonden.  

- Er zijn geen bodemonderzoeken op de locatie of directe omgeving bekend. 
 
 

2.3 Geologie en geohydrologie 
 
Op basis van literatuurstudie is de onderstaande regionale geohydrologische situatie afgeleid:  
- Het maaiveld bevindt zich circa 33 meter boven NAP. 
- In de omgeving van Oldenzaal worden hoofdzakelijk pleistocene grondmorene (Formatie van  
  Drente) en fluvio-periglaciale afzettingen (Formatie van Twente) aangetroffen. 
- Ter plaatse van de onderzoekslocatie is een deklaag aanwezig van circa 25 meter dikte. Deze  
  deklaag bestaat uit matig fijn zand tot matig grof zand (grindhoudend). Deze deklaag is tevens  
  het eerste watervoerende pakket. Onder de deklaag bevindt zich een slecht waterdoorlatende  
  keileemlaag welke bestaat uit klei, leem, grind en keien. 
- Het freatische grondwater stroomt in noordwestelijke richting onder invloed van afstroming  
  vanaf de stuwwal. De grondwaterspiegel bevindt zich circa 2.0 meter onder het maaiveld. 
- Op circa 300 meter ten zuiden van de onderzoekslocatie stroomt de Bloemenbeek. De invloed  
  hiervan op de freatische grondwaterstand en grondwaterstroming is bij ons bureau niet  
  bekend. 
- De locatie is niet in een waterwingebied of grondwaterbeschermingsgebied gelegen. 
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3 Uitvoering bodemonderzoek 
 

3.1 Onderzoeksstrategie 
 
De onderzoeksopzet gaat uit van:  
- NEN 5707 + C2, “Bodem - Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem en  
  partijen grond”, NNI Delft, december 2017; 
- NEN 5740, "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend  
  bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond”,  
  NNI Delft, januari 2009; 
- NEN 5740/A1, "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend  
  bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond”,  
  NNI Delft, februari 2016. 
 
Het verkennend bodemonderzoek wordt verricht op de volgende terreindelen: 
- Deellocatie A: voormalige bovengrondse dieseltank en olie-opslag (15 m2); 
- Deellocatie B: druppelzone (17 m2, 17 meter x 1 meter); 
- Deellocatie C: druppelzone (10 m2, 10 meter x 1 meter); 
- Te herontwikkelen terreindeel (circa 4950 m2). 
 
Deellocatie A - voormalige dieseltank en olie-opslag 
De onderzoeksstrategie ter plekke van de voormalige dieseltank en olie-opslag is gebaseerd op 
norm NEN 5740, paragraaf 5.3: Onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie met een 
plaatselijke bodembelasting met een duidelijke verontreinigingskern (VEP). De bovengrond is 
verdacht ten aanzien van minerale olie en het grondwater is verdacht ten aanzien van minerale 
olie, vluchtige aromaten (BTEX) en naftaleen.  
 
Deellocatie B en C - druppelzones 
De deellocaties B en C worden beschouwd als verdacht ten aanzien van de aanwezigheid van 
asbest. De onderzoeksstrategie is gebaseerd op de norm NEN 5707, paragraaf 6.4.5: 
verdachte locatie met diffuse bodembelasting, heterogeen verdeeld (VED-HE). Er worden per 
druppelzone 4 inspectiegaten gegraven met een lengte en breedte van minimaal 0.3 x 0.3 
meter. Het aantal gaten voldoet daarmee aan de NEN 5707 nader asbestonderzoek (bepalen 
gemiddelde gehalte per ruimtelijke eenheid). De resultaten worden derhalve getoetst aan de 
interventiewaarde. De toplaag van 0 tot 0.1 m-mv wordt bemonsterd en geanalyseerd. 
 
Te herontwikkelen terreindeel 
Gezien de historie en de voormalige bedrijfsactiviteiten wordt de bovengrond beschouwd als 
verdacht voor zowel chemische componenten (met name zware metalen en PAK) en asbest. 
Derhalve wordt het onderzoek van de bovengrond uitgevoerd conform norm NEN 5740 en NEN 
5707 (beide verdacht heterogeen, VED-HE-NL). De ondergrond en het grondwater zijn niet 
verdacht; hiervoor wordt norm NEN 5740 (onverdacht, ONV-NL) gehanteerd. De 3 strategieën 
worden met elkaar gecombineerd, waarbij in totaal 18 inspectiegaten worden gegraven 
(gecodeerd als 1 tot en met 18). Van de 18 inspectiegaten worden er 4 doorgeboord tot in de 
ondergrond met een maximum van 2.0 m-mv. Eén diepe boring wordt afgewerkt tot peilbuis.  
De peilbuis wordt geplaatst bij de toekomstige woning. 
 
In de normen NEN 5740 en NEN 5707 zijn voor onverdachte en verdachte locaties richtlijnen 
gegeven voor een systematisch veldonderzoek, de bemonsteringsstrategie en de uit te voeren 
analyses. De gekozen onderzoeksstrategie is voldoende intensief voor het verkrijgen van 
inzicht in de bodemkwaliteit ten behoeve van de omgevingsvergunning, bestemmings-
planwijziging of eigendomsoverdracht.  
 
In tabel 1 op de volgende pagina is de onderzoeksstrategie per deellocatie weergegeven.  
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Tabel 1: Onderzoeksstrategie. 

Deellocatie Oppervlakte  
Boringen of 

gaten tot  
0.5 m-mv 

Boringen  
tot 1.0 m-mv 

Boringen  
tot 2.0 m-mv 

Peilbuis 

A 15 m2 - 2 - 1 

B 17 m2 4 - - - 

C 10 m2 4 - - - 

Te herontwikkelen 
terreindeel 

4950 m2 14 - 3 1 

 
 
Bij percentages bodemvreemd materiaal van meer dan 50% (bijvoorbeeld de puinverharding) is 
er geen sprake van bodem. Eventuele verhardings- en funderingslagen (bijvoorbeeld puin) 
vallen buiten de scope van dit onderzoek. Het opgeboorde materiaal wordt wel beoordeeld op 
de aanwezigheid van asbestverdachte materialen. In geval er sprake is van meer dan 50% 
bodemvreemd materiaal/puin is norm NEN 5897 + C2 van toepassing: “Inspectie en 
monsterneming van asbest in bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat” NNI Delft, december 
2017. 
 
Bij het verkennend bodemonderzoek worden de volgende uitgangspunten in acht genomen: 
- in door mensen bewoonde gebieden kunnen door jarenlang gebruik van de grond 
  verhoogde gehalten aan PAK en/of zware metalen voorkomen. Deze worden over het 
  algemeen aangeduid als lokale achtergrondwaarden. Deze gehalten zijn vaak gerelateerd 
  aan het voorkomen van puin- en/of kooldeeltjes in de bodem 
- in humeuze of veenhoudende bodems worden regelmatig verhoogde gehalten minerale 
  olie waargenomen. Deze gehalten worden veroorzaakt door humuszuren en overig organisch  
  materiaal, dat van nature aanwezig is en door een florisilbehandeling niet geheel wordt  
  verwijderd. Tijdens chemische analyses worden deze verbindingen gedetecteerd als de zware  
  fractie van minerale olie (C27 tot C40).  
  Bij veenbodems betreft het gehalten van 50 tot 100 mg/kg droge stof; bij humeuze  
  bodemlagen gaat het om bijdrages van 10 tot 50 mg/kg droge stof. Deze gehalten kunnen 
  worden beschouwd als natuurlijke achtergrondwaarden 
- in het grondwater kunnen van nature verhoogde gehalten aan zware metalen en fenolen 
  voorkomen. Deze worden doorgaans aangeduid als natuurlijke achtergrondwaarden. Een 
  voorbeeld wordt gevormd door (sterk) verhoogde arseengehalten in gebieden, die zeer 
  ijzerrijk zijn. Door kwel kunnen bij hoge grondwaterstanden eveneens verhoogde gehalten 
  aan arseen in de grond ontstaan. Ook deze gehalten kunnen worden beschouwd als 
  natuurlijke achtergrondwaarden.  
 
 

3.2  Chemische analyses 
 
De chemische analyses worden uitgevoerd door Eurofins Analytico BV te Barneveld, een door 
de Raad voor Accreditatie erkend laboratoria voor analyses conform de AS3000-protocollen. 
De monsters worden volgens de voorschriften uit NEN 5740 onderzocht. De asbestmonsters 
worden onderzocht door Eurofins Omegam te Amsterdam, een door de Raad voor Accreditatie 
erkend laboratorium voor vezelonderzoek. 
 
De samenstelling van de mengmonsters vindt plaats op basis van de zintuiglijke waar-
nemingen. De samenstelling van de mengmonsters staat vermeld in paragraaf 4.2 in tabel 4. 
 
De monsters worden volgens de voorschriften uit NEN 5740 en NEN 5707 onderzocht. In tabel 
2 is weergegeven welke analyses worden uitgevoerd. 
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Tabel 2: Analysepakket per monster. 

Monster Analysepakket Codering 
(meng)monster 

Deellocatie A 

Bovengrond (1x) Minerale olie, organische stof en droge stof  A - BG  

Grondwater (1x) 
Minerale olie, vluchtige aromaten (BTEX), naftaleen, 
zuurgraad (pH), elektrisch geleidingsvermogen (EC) en 
troebelheidsmeting 

PB A1 

Deellocatie B 

Bovengrond (1x) Asbest en droge stof  B - MM FF  

Deellocatie C 

Bovengrond (1x) Asbest en droge stof  C - MM FF  

Te herontwikkelen terreindeel 

Bovengrond (3x) 
Ondergrond (1x) 

Zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb en Zn), 
minerale olie, PCB, PAK (10), organische stof, lutum en 
droge stof 

BG I, BG II,  
BG III en OG  

Grondwater (1x) 

Zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb en Zn), 
minerale olie, vluchtige aromaten (BTEX), naftaleen, 
styreen en gechloreerde koolwaterstoffen (oplosmiddelen 
standaardpakket), zuurgraad (pH), elektrisch 
geleidingsvermogen (EC) en troebelheidsmeting 

PB 1 

Bovengrond (3x) Asbest en droge stof 
MM FF - 01 
MM FF - 02 
MM FF - 03 

 
Algemene opmerkingen 
- Op de grondmengmonsters wordt standaard een florisilbehandeling uitgevoerd om verstoring 

van de analyse op minerale olie door natuurlijke humuszuren tegen te gaan. 
- 
 

De zuurgraad (pH), het elektrisch geleidingsvermogen (EC) en troebelheidsmeting, van het 
grondwater worden in het veld gemeten. Filtratie van het grondwater voor de metalenanalyse 
vindt eveneens in het veld plaats. 
 
 

3.3 Toetsing chemische analyses 
 
De resultaten van de chemische analyses uit het bodemonderzoek worden beoordeeld aan de 
hand van de gecorrigeerde achtergrond-, streef- en interventiewaarden voor verontreinigingen 
in de bodem uit de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 en tabel 1 van bijlage B, Regeling 
bodemkwaliteit van het ministerie van I&M.  
 
De achtergrondwaarden voor grond zijn vastgelegd in de Regeling bodemkwaliteit (Staatsblad, 
22 november 2012). De interventiewaarden voor grond en grondwater zijn vastgelegd in de 
Circulaire bodemsanering. 
 
De toetsing aan de eisen in de Wet Bodembescherming en de Circulaire Bodemsanering is 
beoogd om te beoordelen of er sprake is van een ernstig gevaar voor de volksgezondheid en/of 
het milieu. Hierbij worden de volgende waarden onderscheiden: 
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achtergrondwaarde (AW) voor grond: het niveau waarbij sprake is van een duurzame 
kwaliteit van de grond; bij overschrijding wordt gesproken van een lichte verontreiniging; 
 
streefwaarde (S) voor grondwater: het niveau waarbij sprake is van een duurzame kwaliteit 
van het grondwater; bij overschrijding wordt gesproken van een lichte verontreiniging; 
 
interventiewaarde bodem (I): het niveau waarbij de functionele eigenschappen van de bodem 
voor mens, plant of dier ernstig verminderd zijn of ernstig bedreigd worden; bij overschrijding 
wordt gesproken van een sterke verontreiniging. 
 
tussenwaarde (T): Gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- of streefwaarde en 
de interventiewaarde, dus (A+I)/2 (grond) of (S+I)/2 (grondwater). Wanneer bij een verkennend 
onderzoek een component met concentratie boven deze waarde wordt gevonden is in principe 
een nader onderzoek nodig. 
 
Bij de toetsing van de analyseresultaten aan de landelijke achtergrondwaarden en de 
interventiewaarden worden deze eerst omgerekend naar een gestandaardiseerde meetwaarde 
(GSSD).  
 
Bij de toetsing van de grondresultaten wordt daarbij gebruik gemaakt van de gemeten 
percentages lutum en organische stof in de grond(meng)monsters. 
 
De analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters zijn volgens BoToVa getoetst aan 
de achtergrond-, streef- en interventiewaarden. Het toetsingsresultaat is overeenkomstig 
BoToVa als volgt aangeduid: 
-  concentratie kleiner of gelijk aan AW of S; 
*  concentratie groter dan AW of S en kleiner of gelijk aan T; 
**  concentratie groter dan T en kleiner of gelijk aan I. 
***  concentratie groter dan I. 
 
Een locatie wordt als verontreinigd beschouwd als de GSSD groter is dan de achtergrond-
waarde of streefwaarde. Voor een aantal stoffen kan de rapportagegrens bepalend zijn voor de 
achtergrondwaarde of streefwaarde.  
 
De locatie wordt niet verontreinigd verklaard als geen van de onderzochte stoffen in de bodem 
aanwezig is met een concentratie hoger dan de achtergrondwaarde of streefwaarde. 
 
De resultaten van eventuele PFAS-analyses worden getoetst aan de achtergrondwaarden in de 
landbodem genoemd in het “Tijdelijk Handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende 
grond en baggerspecie” (geactualiseerde versie 2 juli 2020) van het Ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat, alsmede aan de sinds 5 maart 2020 door het RIVM afgeleide 
INEV’s (Indicatieve Niveaus voor Ernstige Verontreinigingen) voor de stoffen PFOS, PFOA en 
GenX in grond en grondwater. 
 
 

3.4 Toetsing asbestanalyses 
 
De resultaten van de asbestanalyses worden getoetst aan de wetgeving inzake asbest in 
bodem en puin welke door de ministeries van SZW en I&M is vastgesteld. In het beleid is voor 
asbest een restconcentratienorm en een interventiewaarde opgenomen.  
 
De restconcentratienorm beschrijft de concentratie asbest, waaronder hergebruik nog is 
toegestaan. De interventiewaarde beschrijft de concentratie asbest in bodem, waarboven in 
principe gesaneerd dient te worden. Voor asbest is de restconcentratienorm gelijk aan de 
interventiewaarde en deze waarde bedraagt 100 mg/kg gewogen asbest. De gewogen 
concentratie asbest is gelijk aan de concentratie serpentijnasbest, vermeerderd met 10 maal de 
concentratie amfiboolasbest.  
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Voor puinverhardingen dient de asbestconcentratie te worden getoetst aan de normen uit het 
Besluit Asbestwegen Wet Milieugevaarlijke Stoffen (WMS). Hierin wordt tevens een 
restconcentratie van 100 mg/kg gewogen asbest genoemd. 
 
Bij een asbestgehalte groter dan de helft van de interventiewaarde is bij een verkennend 
asbestonderzoek een nader onderzoek asbest verplicht. De hoogste bepaalde waarde binnen 
een (deel)locatie is hiervoor bepalend. Bij een nader asbestonderzoek wordt getoetst aan de 
interventiewaarde. Alleen indien in het verkennend bodemonderzoek de onderzoeksintensiteit 
(hoeveelheid geïnspecteerde grond in de gaten en het aantal analyses) op hetzelfde niveau zit 
als het nader asbestonderzoek, dan is een directe toetsing aan de interventiewaarde mogelijk. 
 
Indien overschrijding van de restconcentratienorm plaatsvindt, dan dienen werkzaamheden met 
de betreffende bodem/puinverharding plaats te vinden onder asbestcondities. Bij 
asbestconcentraties lager dan de restconcentratienorm zijn geen aanvullende maatregelen 
noodzakelijk bij be- en verwerking van de grond of puinverharding. 
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4 Resultaten 
 

4.1 Algemeen 
 
In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de veldwerkzaamheden en de analyse-
resultaten. De uitgevoerde veldwerkzaamheden en waarnemingen, de samenstelling van de 
mengmonsters en de grondwatergegevens worden beschreven in paragraaf 4.2. De resultaten 
van de chemische analyses en de asbestanalyses worden weergegeven in paragraaf 4.3 en 4.5 
en in paragraaf 4.4 en 4.6 worden de resultaten besproken. 
 
 

4.2 Veldwerkzaamheden 
 
De veldwerkzaamheden zijn in oktober 2020 uitgevoerd door de heren J. Hartman en N. 
Pepping. De veldwerkers zijn conform BRL SIKB 2000 gecertificeerd en erkend (certificaat-
nummer K44441/08).  
 
Op 5 oktober 2020 zijn in totaal 4 boringen verricht (deellocaties A en peilbuis 1). Er zijn geen 
grondmonsters genomen van boring 1 in verband met de conserveringstermijn van enkele 
parameters. Boring 1 wordt voor het nemen van grondmonsters opnieuw verricht en gecodeerd 
als 1A. Op 22 oktober 2020 zijn, na het inspecteren van het maaiveld, in totaal 18 inspectie-
gaten gegraven met behulp van een schep. Er zijn 3 inspectiegaten doorgeboord tot de 
ondergrond. De situering van de monsterpunten is weergegeven op de situatieschets van 
bijlage I. 
 
Het maaiveld was grotendeels vrij van obstakels en begroeiing en was goed te inspecteren 
(inspectie-efficiëntie: 100%). De bodem kon deels, vanwege de aanwezigheid van verhardings-
lagen en gras, niet of niet goed geïnspecteerd worden; er is sprake van een indicatieve 
maaiveldinspectie. De weersomstandigheden tijdens de inspectie waren goed (goed zicht, geen 
of weinig neerslag). Door de veldwerker zijn visueel geen asbestverdachte materialen 
waargenomen op het maaiveld. 
 
Tijdens de boorwerkzaamheden is de bodemopbouw beschreven en is de grond zintuiglijk 
beoordeeld op eventuele aanwezigheid van verontreinigingen. De boorbeschrijvingen zijn 
weergegeven in bijlage II.  
 
De bodemopbouw ter plaatse van de onderzoekslocatie bestaat tot maximaal 3.20 meter diepte 
voornamelijk uit matig fijn tot matig grof zand. In de ondergrond zijn veen-, roest- en/of 
oerhoudende lagen aangetroffen. Er zijn plaatselijk bodemvreemde materialen waargenomen 
(zie tabel 3). Door de veldwerkers zijn visueel geen asbestverdachte materialen waargenomen 
in bodem of in de puinverharding ter plekke van monsterpunten A1, A3, 6, 8 en 9.  
 
Er zijn ter plekke van deellocatie A geen waarnemingen gedaan, die duiden op een 
verontreiniging met minerale olie.  
 
Tabel 3: Weergave bodemvreemde materialen. 

Monsterpunt Diepte (m-mv) Waarneming 

Deellocatie A 

A1 0 - 0.30 Volledig puin 

A2 0.24 - 0.50 Sporen baksteen 

A3 
0 - 0.30 

0.30 - 080 
Volledig puin 
Zwak baksteenhoudend 
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Vervolg tabel 3: Weergave bodemvreemde materialen. 

Monsterpunt Diepte (m-mv) Waarneming 

Deellocatie B 

B1 0 - 0.20 Sporen puin 

B2 0 - 0.20 Sporen puin en glas 

B3 0 - 0.10 Sporen puin en glas 

B4 0 - 0.30 Sporen puin/baksteen 

Deellocatie C 

C1 
0 - 0.10 

0.15 
Sporen puin 
Gestaakt op puin 

C2 0 - 0.10 Matig plastichoudend 

C3 0 - 0.10 Matig plastichoudend 

C4 
0 - 0.10 

0.15 
Sporen puin 
Gestaakt op puin 

Te herontwikkelen terreindeel 

1 0 - 0.25 Sterk puinhoudend 

1A 0 - 0.20 Matig puinhoudend 

3 0 - 0.35 Sporen baksteen 

4 0 - 0.50 Sporen baksteen 

5 0.27 - 0.75 Zwak puinhoudend 

6 0 - 0 .10 
0.10 - 0.70 

Volledig baksteenpuin 
Sporen baksteen 

7 0.20 - 0.60 Sporen baksteen 

8 0 - 0.25 Volledig baksteenpuin 

9 0 - 0.80 
0.81 

Volledig puin 
Gestaakt op puin 

10 0 - 0.40 Sporen baksteen 

11 0 - 0.10 Sporen baksteen 

13 0 - 0.50 Sporen baksteen 

14 0 - 0.15 Sporen baksteen 

15 0 - 0.15 Sporen baksteen 

17 0.30 - 0.50 Sporen baksteen 

18 0.16 - 0.50 Sporen baksteen 

 
 
Op basis van de zintuiglijke waarnemingen, bodemsamenstelling en/of geografische positie van 
de monsterpunten zijn onderstaande (meng)monsters geanalyseerd, zoals in tabel 4 staat 
omschreven.  
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Tabel 4: Samenstelling (meng)monsters. 

(Meng)monster Boringnummer Traject  
(diepte in m-mv) 

Analyse  

Deellocatie A 

A - BG 
A1 en A3  

A2 
0.30 - 0.80 
0.24 - 0.50 

Minerale olie 

Deellocatie B 

B - MM FF B1, B2, B3 en B4 0 - 0.10 Asbest 

Deellocatie C 

C - MM FF C1, C2, C3 en C4 0 - 0.10 Asbest 

Te herontwikkelen terreindeel 

BG I 
 (zwak/matig puinhoudend) 

1A 
5 

0 - 0.20 
0.27 - 0.75 

Standaard pakket  

BG II 
(sporen baksteen) 

3 
13 
15 
17 

0 - 0.35 
0 - 0.50 
0 - 0.15 

0.30 - 0.50 

Standaard pakket  

BG III 
(sporen baksteen) 

4 
6 
7 
10 

0 - 0.50 
0.10 - 0.60 
0.20 - 0.60 

0 - 0.40 

Standaard pakket 

OG 

1A 
2 
3 
15 

0.80 - 1.05 
0.50 - 1.40 
0.35 - 0.75 
0.60 - 0.70 

Standaard pakket  

MM FF - 01 
(puinhoudend) 

4 en 13 
10 
11 
15 

0 - 0.50 
0 - 0.40 
0 - 0.10 
0 - 0.15 

Asbest 

MM FF - 02 
(puinhoudend) 

5 
7 
17 
18 

0.27 - 0.75 
0.20 - 0.60 
0.30 - 0.50 
0.16 - 0.50 

Asbest 

MM FF - 03 
(puinhoudend) 

1A 
3 
13 
14 

0 - 0.20 
0 - 0.35 
0 - 0.50 
0 - 0.15 

Asbest 

 
 
De boringen A1 en 1 zijn doorgezet tot maximaal 4.20 m-mv. Wanneer het grondwater werd 
bereikt, werd een zuigerboor gebruikt om een PVC-peilbuis te kunnen plaatsen. Een peilbuis 
bestaat uit een filter met een lengte van 1.0 meter, gekoppeld aan een blinde stijgbuis. Ter 
hoogte van het filter, met een diameter van 28 x 32 mm, is filtergrind in het boorgat gestort. 
Rondom het filter is een filterkous aangebracht. Er is bentoniet in het boorgat gestort om directe 
indringing van hemelwater in het filter tegen te gaan. De rest van het boorgat is opgevuld met 
het oorspronkelijke bodemmateriaal. Vervolgens zijn de peilbuizen doorgepompt.  
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Op 22 oktober 2020 is het grondwater bemonsterd. Het voorpompen en bemonsteren heeft 
conform NEN 5744 plaatsgevonden met een laag debiet (tussen 100 en 500 ml/min).  
Er is op toegezien dat de grondwaterstand tijdens het voorpompen niet meer dan 50 cm is 
gedaald en dat er is bemonsterd met hetzelfde (of lager) debiet) als waarmee is voorgepompt 
(bemonstering maximaal 200 ml/min in verband met vluchtige stoffen). De grondwatergegevens 
staan weergegeven in tabel 5. 
 
Tabel 5: Weergave gegevens grondwater. 

Peilbuis Filterstelling 
(m-mv) 

Grondwaterstand 
(m-mv) 

pH (-) EC 
(μS/cm) 

Troebelheid 
(NTU) 

Toestroming  

A1 3.20 - 4.20 2.40 7.23 700 27 
Slecht, niet 

belucht 

1 3.00 - 4.00 1.90 7.03 590 39 
Slecht, niet 

belucht 

 
pH-waarden tussen 5.5 en 7.5, EC-waarden tussen 100 en 1000 μS/cm en een NTU-waarde 
<10 worden als normaal beschouwd. In het grondwater is een hogere troebelheid gemeten dan 
voor natuurlijke troebelheid verwacht wordt (≥10 NTU). De peilbuis heeft voldoende rusttijd 
gehad na plaatsing (minimaal een week). Ook is de peilbuis zorgvuldig en met een voldoende 
laag debiet afgepompt waardoor aangenomen wordt dat er geen sprake is geweest van een 
verstoord bodemevenwicht tijdens monsterneming, en dat de gemeten waarde voor troebelheid 
een natuurlijke oorzaak heeft (zwevende stoffen als lutum of silt in het grondwater). Zwevende 
delen kunnen leiden tot verhoogde meetwaarden in het grondwater als gevolg van 
matrixstoringen bij de analyse en ab- en adsorptie organische verbindingen en zware metalen 
aan deze zwevende delen. 
 
 

4.3 Resultaten chemische analyses vaste bodem 
 
In algemene zin dient opgemerkt te worden dat indien de analyses van grondmonsters zijn 
uitgevoerd op mengmonsters, dit betekent dat de gehaltes hoger kunnen zijn in de individuele 
monsters. 
 
De analyseresultaten en de toetsingstabellen zijn weergegeven in bijlage III. Bij de toetsing van 
de analyseresultaten aan de landelijke achtergrondwaarden en de interventiewaarden worden 
deze eerst omgerekend naar een gestandaardiseerde meetwaarde (GSSD). Bij de toetsing van 
de grondresultaten wordt daarbij gebruik gemaakt van de gemeten percentages organische stof 
in de grond(meng)monsters. De analyseresultaten van de grondmonsters zijn volgens BoToVa 
getoetst aan de achtergrond- en interventiewaarden.  
 
In de bovengrond BG II is een zeer lichte verontreiniging aangetoond. Deze is weergegeven in 
tabel 6.  
 
De bovengrond A - BG, BG I, BG III, de ondergrond (OG) en grondwater in de peilbuizen A1 en 
1 zijn niet verontreinigd. 
 
Tabel 6: Verhoogde concentratie (mg/kg d.s.). 

Monster Component Gemeten 
concentratie 

GSSD Achtergrond-  
waarde1 

Interventie- 
waarde 

Overig terrein 

Bovengrond, BG II Minerale olie 56 280 * 190 5000 
1  AW2000 
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In de vierde kolom van tabel 6 wordt het toetsingsresultaat overeenkomstig BoToVa als volgt 
aangeduid: 
-  concentratie kleiner of gelijk aan AW of S; 
*  concentratie groter dan AW of S en kleiner of gelijk aan T; 
**  concentratie groter dan T en kleiner of gelijk aan I; 
***  concentratie groter dan I. 
 
 

4.4 Bespreking resultaten chemische analyses 
 
Zoals in de vorige paragraaf is weergegeven, is er een verontreiniging aangetoond. In deze 
paragraaf worden mogelijke verklaringen gegeven voor de analyseresultaten. 
 
Deellocatie A 
De voormalige bovengrondse diesel- en olie-opslag heeft geen aantoonbare negatieve invloed 
gehad op de bodemkwaliteit. De bovengrond en het grondwater zijn niet verontreinigd met 
brandstofcomponenten.  
 
Te herontwikkelen terreindeel 
Bovengrond BG II - Minerale olie 
De bovengrond is zeer licht verontreinigd met minerale olie. Het licht verhoogde oliegehalte is 
op basis van de beschikbare gegevens niet direct verklaarbaar. Aangezien de tussenwaarde 
niet wordt overschreden is nader bodemonderzoek niet noodzakelijk. 
 
 

4.5 Resultaten van de asbestanalyses 
 
In bijlage IV zijn de analyserapporten van het asbestonderzoek opgenomen. In tabel 7 zijn de 
gewogen asbestconcentraties weergegeven. 
 
Tabel 7: Gewogen asbestconcentraties (mg/kg droge stof). 

Monster Component 
Gewogen  

asbestconcentratie 

Toetsings-
waarde nader 

asbestonderzoek 

Interventie- 
waarde 

Deellocatie B 

B - MM FF Asbest 38 50 100 

Deellocatie C 

C - MM FF Asbest 19 50 100 

Te herontwikkelen terreindeel 

MM FF - 01 Asbest n.a. 50 100 

MM FF - 02 Asbest 120 50 100 

MM FF - 03 Asbest 2.2 50 100 

 
In de derde kolom van tabel 7 wordt de volgende codering toegepast: 
n.a.  :  Geen asbest aangetoond. 
Normaal :  Het gehalte is lager dan de toetsingswaarde voor nader asbestonderzoek.  
Onderstreept :  Overschrijding van de toetsingswaarde voor nader asbestonderzoek. 
Vet  :  Overschrijding van de interventiewaarde. 
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4.6 Bespreking asbestanalyses 
 
Deellocaties B en C  
De druppelzones ter plekke van deellocatie B en C zijn asbesthoudend; de gewogen 
asbestgehalten zijn ruim lager dan de toetsingswaarde voor nader asbestonderzoek.  
 
Te herontwikkelen terreindeel 
Het mengmonster MM FF - 01 is niet asbesthoudend. MM FF - 03 is asbesthoudend; het 
gewogen asbestgehalte is ruim lager dan de toetsingswaarde voor nader asbestonderzoek. MM 
FF - 02 is asbesthoudend; het gewogen asbestgehalte is hoger dan de toetsingswaarde voor 
nader asbestonderzoek. Om inzicht te krijgen in de aard en omvang van de asbest-
verontreiniging is een nader asbestonderzoek uitgevoerd. Het nader asbestonderzoek staat 
omschreven in hoofdstuk 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Kruse Milieu BV    Project: 20062216                              Pagina 15 van 20 

5 Nader asbestonderzoek  
 

De aanleiding voor het nader asbestonderzoek wordt gevormd door de resultaten van het 
verkennend asbestonderzoek, waarbij het gewogen asbestgehalte in MM FF - 02 de toetsings-
waarde voor nader asbestonderzoek overschrijdt. In MM FF - 02 zijn inspectiegaten 5, 7, 17 en 
18 opgenomen. 
 
Het doel van het nader asbestonderzoek is het vaststellen van de aard en omvang van de 
bodemverontreiniging.  
 
 

5.1 Strategie nader asbestonderzoek 
 
De onderzoeksopzet gaat uit van:  
NEN 5707, “Bodem - Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem en partijen 
grond”, NNI Delft, augustus 2015. 
 
Het klinkerverharde terreindeel waar het nader asbestonderzoek wordt uitgevoerd heeft een 
oppervlakte van 780 m². Per ruimtelijke eenheid van maximaal 1000 m2 dienen minimaal 5 
inspectiesleuven te worden gegraven. 
 
Om meer inzicht te krijgen in de aard en omvang van de asbestverontreiniging in de grond 
worden 5 inspectiesleuven gegraven met behulp van een mobiele kraan. Alle sleuven worden 
doorgegraven of doorgeboord tot de ongeroerde ondergrond. Indien het niet mogelijk is om een 
inspectiesleuf te graven, dan worden ter vervanging van 1 sleuf minimaal 2 inspectiegaten 
gegraven. Vier van de vijf sleuven worden gegraven nabij de inspectiegaten 5, 7, 17 en 18. 
 
Er worden minimaal 6 asbestanalyses verricht: 1x ten behoeve van de verticale afperking en 5x 
ten behoeve van de horizontale afperking. Indien asbestverdacht materiaal wordt aangetroffen 
worden aanvullende analyses verricht. De sleuven worden gecodeerd als S1 t/m S5. 
 
De minimale afmeting van een inspectiesleuf bedraagt minimaal 2.0x0.3 meter en van een 
inspectiegat 0.3x0.3 meter. Het opgegraven materiaal wordt gezeefd over 20 mm.  
 
 

5.2 Analyses 
 
In tabel 9 staan de analyses weergegeven, die worden uitgevoerd in het kader van het nader 
asbestonderzoek op het terreindeel. 
 
Tabel 9: Asbest- en chemische analyses. 

Monster Analyse Motivatie 

Fijne fractie (1x) Asbest en droge stof Verticale afperking 

Fijne fractie (5x) Asbest en droge stof Horizontale afperking 

 
 

5.3 Veldwerkzaamheden 
 
De veldwerkzaamheden zijn op 23 november 2020 uitgevoerd door de heer R. Veltmaat, die is 
geassisteerd door de heer B. Oude Hengel. Er zijn in totaal 5 inspectiesleuven gegraven. De 
inspectiesleuven uit het nader asbestonderzoek zijn weergegeven op de situatieschets in 
bijlage I. Er zijn visueel geen asbestverdachte materialen waargenomen. 
 
De visuele waarnemingen zijn in tabel 10 weergegeven.  
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Tabel 10: Weergave bodemvreemde materialen. 

Monsterpunt Diepte  
(m-mv) 

Waarneming 

Sleuf S1 0.20 - 0.50 Sporen puin 

Sleuf S2 0.08 - 0.90 Matig puinhoudend 

Sleuf S3 
0.20 - 0.60 
0.60 - 0.70 

Sporen puin 
Sporen puin, de sleuf is niet dieper gegraven in verband met 
kabels en leidingen (er is naast de kabels doorgeboord) 

Sleuf S4 0.20 - 0.90 Sporen puin, sporen ijzer 

Sleuf S5 0.20 - 0.70 Sporen puin 

 
 
Op basis van de visuele waarnemingen zijn de monsters geanalyseerd, zoals in tabel 11 staat 
weergegeven.  
 
Tabel 11: Weergave geanalyseerde monsters. 

Monster Afkomstig uit  
monsterpunten 

Traject (m-
mv) 

Motivatie 

MM FF - OG 

S1 
S2 
S3 
S4 
S5 

0.50 - 0.70 
0.90 - 1.10 
0.70 - 0.90 
0.90 - 1.10 
0.70 - 0.90 

Verticale afperking  

FF - Sleuf S1 S1 0.20 - 0.50 Horizontale afperking  

FF - Sleuf S2 S2 0.08 - 0.90 Horizontale afperking  

FF - Sleuf S3 S3 0.20 - 0.60 Horizontale afperking  

FF - Sleuf S4 S4 0.20 - 0.90 Horizontale afperking  

FF - Sleuf S5 S5 0.20 - 0.70 Horizontale afperking  

 
 

5.4 Resultaten asbestanalyses nader onderzoek 
 
In bijlage IV zijn de analyserapporten en de concentratieberekeningen van het asbestonderzoek 
en de concentratieberekeningen opgenomen. De gewogen asbestconcentraties zijn 
weergegeven in tabel 12. 
 
Tabel 12: Gewogen asbestconcentraties (mg/kg droge stof). 

Monster Component Gewogen asbestconcentratie Interventiewaarde 

MM FF - OG Asbest n.a. 100 

Inspectiesleuf S1 Asbest n.a. 100 

Inspectiesleuf S2 Asbest n.a. 100 

Inspectiesleuf S3 Asbest 0.1 100 

Inspectiesleuf S4 Asbest n.a. 100 

Inspectiesleuf S5 Asbest n.a. 100 
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In de derde kolom van tabel 12 wordt de volgende codering toegepast: 
n.a.  :  Geen asbest aangetoond. 
Normaal :  Het gehalte is lager dan de toetsingswaarde voor nader asbestonderzoek.        
Onderstreept :  Overschrijding van de toetsingswaarde voor nader asbestonderzoek. 
Vet  :  Overschrijding van de interventiewaarde. 
 
 

5.5 Bespreking resultaten asbestanalyses 
 
De bron van het sterk verhoogde asbestgehalte in het mengmonster MM FF - 02 is niet 
achterhaald. De (meng)monsters van de fijne fractie ten behoeve van de verticale en 
horizontale afperking zijn niet asbesthoudend of het gewogen asbestgehalte is ruim lager dan 
de interventiewaarde.  
 
Waarschijnlijk is het aangetoonde asbest in MM FF - 02 te wijten aan een toevalstreffer of een 
puntbron van zeer beperkte omvang. Er is op basis van de resultaten van het nader asbest-
onderzoek geen reden voor sanering. 
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6 Samenvatting, conclusie en aanbevelingen  
 
Algemeen 
In opdracht van BJZ.NU BV is in een verkennend en nader (asbest)bodemonderzoek de bodem 
onderzocht op een terreindeel ter grootte van circa 4950 m² aan de Beuningerstraat 8-3 te De 
Lutte. Het bodemonderzoek is noodzakelijk in het kader van de voorgenomen bestemmings-
planwijziging van het te onderzoeken terreindeel en de woningbouw. Het verkennend 
bodemonderzoek is verricht op de volgende terreindelen: 
- Deellocatie A: voormalige bovengrondse dieseltank en olie-opslag (15 m2); 
- Deellocatie B: druppelzone (17 m2, 17 meter x 1 meter); 
- Deellocatie C: druppelzone (10 m2, 10 meter x 1 meter); 
- Te herontwikkelen terreindeel (circa 4950 m2). 
 
 
Resultaten veldwerk 
In totaal zijn er 6 grondboringen verricht en handmatig 24 inspectiegaten gegraven. Drie gaten 
zijn doorgeboord tot in de ongeroerde ondergrond. Er zijn 2 diepe boringen afgewerkt tot 
peilbuis. Ten behoeve van het nader asbestonderzoek zijn 5 inspectiesleuven gegraven. 
Gebleken is dat de bodem voornamelijk bestaat uit zeer fijn tot matig fijn zand en leem. 
Zintuiglijk zijn plaatselijk bodemvreemde materiaal waargenomen. Visueel zijn geen 
asbestverdachte materialen waargenomen. Het freatische grondwater is aangetroffen op 
gemiddeld 2.15 meter min maaiveld. 
 
 
Analyseresultaten  
Op basis van de resultaten van de analyseresultaten kan het volgende worden geconcludeerd: 
 
Bovengrondse dieseltank, deellocatie A 
- Bovengrond, A - BG is zeer verontreinigd met minerale olie; 
- Grondwater, PB A1 is niet verontreinigd met minerale olie, vluchtige aromaten (BTEX) en 

naftaleen. 
 
Druppelzones, deellocaties B en C 
- B - MM FF is asbesthoudend. Het gewogen asbestgehalte is lager dan de toetsingswaarde 

voor nader asbestonderzoek; 
- C - MM FF is asbesthoudend. Het gewogen asbestgehalte is ruim lager dan de toetsings-

waarde voor nader asbestonderzoek. 
 
Te herontwikkelen terreindeel 
- Bovengrond, BG I en BG III is niet verontreinigd; 
- Bovengrond, BG II is zeer licht verontreinigd met minerale olie; 
- MM FF - 01 is niet asbesthoudend;  
- MM FF - 02 is asbesthoudend. Het gewogen asbestgehalte is hoger dan de toetsings-

waarde voor nader asbestonderzoek; 
- MM FF - 03 is niet asbesthoudend;  
- Ondergrond, OG is niet verontreinigd; 
- Grondwater, PB 1 is niet verontreinigd. 
 
Nader asbestonderzoek 
- MM FF - OG is niet asbesthoudend; 
- Inspectiesleuf S1 is niet asbesthoudend; 
- Inspectiesleuf S2 is niet asbesthoudend; 
- Inspectiesleuf S3 is asbesthoudend. Het gewogen asbestgehalte is ruim lager dan de 

toetsingswaarde voor nader asbestonderzoek. 
- Inspectiesleuf S4 is niet asbesthoudend; 
- Inspectiesleuf S5 is niet asbesthoudend. 
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Conclusies en aanbevelingen 
Deellocatie A 
De voormalige bovengrondse diesel- en olie-opslag heeft geen aantoonbare negatieve invloed 
gehad op de bodemkwaliteit. De bovengrond en het grondwater zijn niet verontreinigd met 
brandstofcomponenten.  
 
Deellocaties B en C 
De druppelzones ter plekke van deellocaties B en C zijn asbesthoudend; de gewogen asbest-
gehalten zijn ruim lager dan de toetsingswaarde voor nader asbestonderzoek. Er is geen 
saneringsnoodzaak. 
 
Te herontwikkelen terreindeel 
De bovengrond BG II is zeer licht verontreinigd met minerale olie. De overige (meng)monsters 
van de bovengrond, ondergrond en het grondwater zijn niet verontreinigd met parameters uit 
het standaard pakket. 
 
De mengmonsters MM FF - 01 en MM FF - 03 zijn niet asbesthoudend. MM FF - 02 is 
asbesthoudend; het gewogen asbestgehalte is hoger dan de toetsingswaarde voor nader 
asbestonderzoek. Er heeft derhalve een nader asbestonderzoek plaatsgevonden. 
 
Uit de resultaten van het nader asbestonderzoek blijkt dat de bron van het sterk verhoogde 
gehalte in het mengmonster MM FF - 02 niet is achterhaald. De (meng)monsters van de fijne 
fractie ten behoeve van de verticale en horizontale afperking zijn niet asbesthoudend of het 
gewogen asbestgehalte is ruim lager dan de interventiewaarde.  
 
Waarschijnlijk is het aangetoonde asbest in MM FF - 02 te wijten aan een toevalstreffer of een 
puntbron van zeer beperkte omvang. Er is op basis van de resultaten van het nader 
asbestonderzoek geen reden voor sanering. 
 
 
Slotconclusie 
Uit milieukundig oogpunt is er naar onze mening, geen bezwaar tegen de voorgenomen 
bestemmingsplanwijziging en nieuwbouwplannen, aangezien de vastgestelde verontreinigingen 
geen risico's voor de volksgezondheid opleveren. De bodem wordt geschikt geacht voor het 
huidige en toekomstige gebruik. 
 
 
Standaard slotopmerkingen 
Het volgende dient opgemerkt te worden: gezien het verkennende karakter van dit onderzoek is 
het, ondanks de zorgvuldigheid waarmee het is uitgevoerd, altijd mogelijk dat eventueel lokaal 
voorkomende verontreinigingen niet zijn ontdekt.  
 
Vermeld dient tevens te worden dat op basis van voorliggend onderzoek geen conclusies 
kunnen worden getrokken omtrent de bodemkwaliteit van andere terreindelen of aangrenzende 
percelen. 
 
Tenslotte dient in acht genomen te worden dat elk bodemonderzoek een momentopname is. 
Eventuele toekomstige calamiteiten (bijvoorbeeld brand of morsing van bodemvreemde 
vloeistoffen), sloopwerkzaamheden of bouwrijp maken en aanvoer van grond van elders 
kunnen de bodemkwaliteit (sterk) beïnvloeden. 
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Topografische kaart 

Boorplan verkennend en nader (asbest)bodemonderzoek, Kruse Milieu BV, december 2020 
 



  
          
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kruse Milieu BV 

Topografische kaart 

Projectnummer: 20062216 Schaal: 1:25000 

Bijlage: I Kaartblad: 29 C  

Kaartmateriaal: Topografische dienst Kadaster 

Beuningerstraat 8 
te De Lutte 



= Druppelzone, niet asbesthoudend

= Druppelzone, asbesthoudend (< 50 mg/kg d.s.)

= Druppelzone, asbesthoudend (>100 mg/kg d.s.)

= Druppelzone, asbesthoudend (>50 en <100 mg/kg d.s.)

BJZ.NU BV
Beuningerstraat 8
7587 LD  De Lutte

Verkennend bodemonderzoek

:  20062216
:  1:500 (A3-formaat)
:  December 2020

Huyerenseweg 33
7678 SC  Geesteren

Tel: 0546 - 639663
www.krusegroep.nl

Projectcode
Schaal
Datum

Kruse Milieu BV

0 25

Veldwerker: JH/RV Tekenaar: JK
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bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Beuningerst raat  8  - De Lut t e

projectcode 2 0 0 6 2 2 1 6

getekend conform NEN 5 1 0 4

1 gras, m aaiveld

type peilbuis m et  1  f ilt er
datum 0 5 -1 0 -2 0 2 0

boorm eester J. Hart m an

0

50

100

150

200

250

300

350

400

0

-25

zand, zeer fijn, zwak silt ig, zwak 
grindig, zwak hum eus, donker bruin, 
sterk puin, sporen wortels,

-25

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, beige, ophoogzand

-50

-80

leem , zwak zandig, neut raal groen, 
bruin, zwak teelaarde, geroerd

-80

-100

zand, uiterst  fijn, m at ig silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin

-100

-230

leem , zwak zandig, zwak grindig, 
neut raal groen

-230

-300

leem , zwak zandig, licht  groen, geel, 
sporen roest

-300

-400

leem , sterk zandig, donker grijs

1

300

400

1 A gras, m aaiveld

type inspect iegat
datum 2 2 -1 0 -2 0 2 0

boorm eester J. Hart m an

0

50

100

150

200

0

-20

32x31cm , zand, zeer fijn, zwak silt ig, 
zwak grindig, zwak hum eus, bv: 
15.9%, donker bruin, m at ig puin, 
sporen wortels, gf/ff : ,1,8/ 21,8 kg. 
geen asbest  aanget roffen

-20

-60

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, beige, ophoogzand

-60

-80

leem , zwak zandig, neut raal groen, 
bruin, zwak teelaarde, geroerd

-80

-105

zand, uiterst  fijn, m at ig silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin

-105

-200

leem , zwak zandig, zwak grindig, 
neut raal groen

1

2

3

4

5

6

2 beton, m aaiveld

type grondboring
datum 2 2 -1 0 -2 0 2 0

boorm eester J. Hart m an

0

50

100

150

200

0

-14-14

-35

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
beige

-35

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
grijs, bruin, sporen teelaarde, 
ophoogzand

-50

-90

zand, uiterst  fijn, m at ig silt ig, zwak 
grindig, zwak hum eus, donker zwart , 
bruin, zwak leem , geroerd

-90

-145

zand, uiterst  fijn, m at ig silt ig, m at ig 
hum eus, donker zwart , grijs

-145

-170

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  grijs

-170

-200
leem , zwak zandig, licht  groen

1

2

3

4

5

3 , m aaiveld

type inspect iegat
datum 2 2 -1 0 -2 0 2 0

boorm eester J. Hart m an

0

50

100

150

200

0

-35

zand, zeer fijn, zwak silt ig, neut raal 
beige, bruin, sporen teelaarde, 
sporen baksteen

-35

-75

zand, uiterst  fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, grijs, zwak 
leem

-75

-200

leem , zwak zandig, zwak grindig, 
licht  groen, geel

onverhard

1

2

3

4

4 gazon, m aaiveld

type inspect iegat
datum 2 2 -1 0 -2 0 2 0

boorm eester J. Hart m an

0

50

100

150

200

0

-50

31x32cm , zand, uiterst  fijn, m at ig 
silt ig, zwak grindig, zwak hum eus, 
bv: 13.6%, donker bruin, grijs, 
sporen baksteen, zwak zand

-50

-100

leem , zwak zandig, zwak grindig, 
neut raal groen, rood, zwak oer

-100

-200

leem , zwak zandig, zwak grindig, 
licht  groen, geel, sporen roest

1

2

3

4



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Beuningerst raat  8  - De Lut t e

projectcode 2 0 0 6 2 2 1 6

getekend conform NEN 5 1 0 4

5 klinker, m aaiveld

type inspect iegat
datum 2 2 -1 0 -2 0 2 0

boorm eester J. Hart m an

0

50

100

0

-6-6

-27

31x31cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, zwak grindig, licht  beige

-27

-75

zand, uiterst  fijn, m at ig silt ig, zwak 
grindig, zwak hum eus, donker bruin, 
groen, zwak puin, sterk leem

-75

-90

zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal beige

-90

-100

leem , zwak zandig, zwak grindig, 
neut raal groen

1

2

6 puin, m aaiveld

type inspect iegat
datum 2 2 -1 0 -2 0 2 0

boorm eester J. Hart m an

0

50

0

-10

33x32cm , baksteenpuin gf/ff : 
10,5/8,5 kg. geen asbest  

-10

-70

31x30cm , zand, zeer fijn, zwak silt ig, 
zwak grindig, zwak hum eus, donker 
bruin, grijs, sporen baksteen, zwak 
leem

-70

-75

leem , sterk zandig, donker groen, 
bruin

1

7 klinker, m aaiveld

type inspect iegat
datum 2 2 -1 0 -2 0 2 0

boorm eester J. Hart m an

0

50

0

-8-8

-20

31x31cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, zwak grindig, licht  beige

-20

-50

zand, uiterst  fijn, m at ig silt ig, zwak 
grindig, zwak hum eus, donker zwart , 
bruin, sporen baksteen, sterk leem

-50

-60

zand, uiterst  fijn, m at ig silt ig, zwak 
grindig, zwak hum eus, donker zwart , 
bruin, sporen baksteen, sterk leem

-60

-80

leem , zwak zandig, zwak grindig, 
donker grijs, bruin, zwak teelaarde

1

2

8 puin, m aaiveld

type inspect iegat
datum 2 2 -1 0 -2 0 2 0

boorm eester J. Hart m an

0

50

0

-25

35x33cm , uiterst  baksteen, sterk 
zand, gf/ff : 25,6/14,3 kg. geen 
asbest  aanget roffen

-25

-50

zand, uiterst  fijn, m at ig silt ig, zwak 
grindig, zwak hum eus, donker bruin, 
grijs, zwak leem

-50

-70

leem , zwak zandig, zwak grindig, 
donker groen, geel, sporen roest

1

9 puin, m aaiveld

type inspect iegat
datum 2 2 -1 0 -2 0 2 0

boorm eester J. Hart m an

0

50

0

-50

34x33cm , sterk baksteen, sporen 
asfalt , sterk beton, gf/ff : 39,6/25,7 
kg. geen asbest  aanget roffen

-50

-80

uiterst  puin

-80

-81
gestaakt  op puin

1 0 weiland, m aaiveld

type inspect iegat
datum 2 2 -1 0 -2 0 2 0

boorm eester J. Hart m an

0

50

0

-40

33x31cm , zand, zeer fijn, zwak silt ig, 
zwak grindig, zwak hum eus, donker 
bruin, beige, sterk zand, sporen 
baksteen

-40

-50

zand, uiterst  fijn, m at ig silt ig, zwak 
grindig, zwak hum eus, donker zwart , 
bruin

1

2

1 1 weiland, m aaiveld

type inspect iegat
datum 2 2 -1 0 -2 0 2 0

boorm eester J. Hart m an

0

50

0

-10

31x32cm , zand, zeer fijn, zwak silt ig, 
zwak grindig, zwak hum eus, donker 
bruin, beige, sterk zand, sporen 
baksteen, m at ig keien

-10

-35

zand, uiterst  fijn, sterk silt ig, zwak 
grindig, zwak hum eus, donker zwart , 
bruin

-35

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
beige, bruin, m at ig teelaarde

1

2

1 2 groenst rook, m aaiveld

type inspect iegat
datum 2 2 -1 0 -2 0 2 0

boorm eester J. Hart m an

0

50

0

-50

33x32cm , zand, zeer fijn, zwak silt ig, 
zwak grindig, zwak hum eus, donker 
zwart , bruin, zwak wortels

1

1 3 gras, m aaiveld

type inspect iegat
datum 2 2 -1 0 -2 0 2 0

boorm eester J. Hart m an

0

50

0

-50

31x30cm , zand, zeer fijn, zwak silt ig, 
zwak grindig, zwak hum eus, donker 
bruin, groen, sterk leem , sporen oer, 
sporen baksteen

-50

-60

leem , zwak zandig, zwak grindig, 
neut raal groen

1



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Beuningerst raat  8  - De Lut t e

projectcode 2 0 0 6 2 2 1 6

getekend conform NEN 5 1 0 4

1 4 gras, m aaiveld

type inspect iegat
datum 2 2 -1 0 -2 0 2 0

boorm eester J. Hart m an

0

50

0

-15

31x32cm , zand, zeer fijn, zwak silt ig, 
zwak grindig, zwak hum eus, donker 
bruin, groen, sterk leem , sporen oer, 
sporen baksteen

-15

-60

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, beige, ophoogzand

-60

-70

zand, uiterst  fijn, m at ig silt ig, zwak 
grindig, zwak hum eus, donker zwart , 
bruin

1

2

3

1 5 gras, m aaiveld

type inspect iegat
datum 2 2 -1 0 -2 0 2 0

boorm eester J. Hart m an

0

50

0

-15

31x32cm , zand, zeer fijn, zwak silt ig, 
zwak grindig, zwak hum eus, donker 
bruin, groen, sterk leem , sporen oer, 
sporen baksteen

-15

-60

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, beige, ophoogzand

-60

-70

zand, uiterst  fijn, m at ig silt ig, zwak 
grindig, zwak hum eus, donker zwart , 
bruin

1

2

3

1 6 beton, m aaiveld

type grondboring
datum 2 2 -1 0 -2 0 2 0

boorm eester J. Hart m an

0

50

0

-13-13

-35

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
beige, bruin, sporen teelaarde, 
ophoogzand

-35

-80

zand, uiterst  fijn, m at ig silt ig, zwak 
hum eus, donker zwart , bruin

1

2

1 7 klinker, m aaiveld

type inspect iegat
datum 2 2 -1 0 -2 0 2 0

boorm eester J. Hart m an

0

50

0

-8-8

-30

31x31cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, licht  beige

-30

-50

zand, uiterst  fijn, m at ig silt ig, zwak 
grindig, zwak hum eus, donker zwart , 
groen, sporen baksteen, sterk leem

-50

-70

leem , zwak zandig, licht  groen, 
zwart , zwak teelaarde

1

2

1 8 klinker, m aaiveld

type inspect iegat
datum 2 2 -1 0 -2 0 2 0

boorm eester J. Hart m an

0

50

0

-8-8

-16

31x31cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, zwak grindig, licht  beige

-16

-50

zand, uiterst  fijn, m at ig silt ig, zwak 
grindig, zwak hum eus, donker zwart , 
bruin, sporen baksteen

-50

-60

zand, uiterst  fijn, sterk silt ig, m at ig 
hum eus, donker zwart

1

2

A1 puin, m aaiveld

type peilbuis m et  1  f ilt er
datum 0 5 -1 0 -2 0 2 0

boorm eester J. Hart m an

0

50

100

150

200

250

300

350

400

0

-30

puin

-30

-80

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, ow: geen, zwak baksteen

-80

-120

leem , zwak zandig, licht  groen, geel, 
ow: geen, sporen roest , sporen 
teelaarde

-120

-250

leem , zwak zandig, zwak grindig, 
licht  groen, geel, sporen roest

-250

-260

zand, m at ig grof, zwak silt ig, licht  
grijs, geel, sporen roest

-260

-290

leem , zwak zandig, neut raal grijs, 
geel, sporen roest

-290

-420

leem , zwak zandig, donker grijs

1

1

320

420

A2 beton, m aaiveld

type grondboring
datum 0 5 -1 0 -2 0 2 0

boorm eester J. Hart m an

0

50

100

0

-24-24

-50

zand, zeer fijn, m at ig silt ig, neut raal 
bruin, groen, ow: geen, sporen 
baksteen

-50

-100

leem , zwak zandig, licht  groen, geel, 
ow: geen, sporen roest

1

A3 puin, m aaiveld

type grondboring
datum 0 5 -1 0 -2 0 2 0

boorm eester J. Hart m an

0

50

100

0

-30

puin

-30

-80

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, ow: geen, zwak baksteen

-80

-100

leem , zwak zandig, licht  groen, geel, 
ow: geen, sporen roest , sporen 
teelaarde

1



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Beuningerst raat  8  - De Lut t e

projectcode 2 0 0 6 2 2 1 6

getekend conform NEN 5 1 0 4

B1 braak, m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 3 -1 0 -2 0 2 0

boorm eester J. Hart m an

0

50

0

-10

33x32cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, zwak hum eus, donker bruin, 
beige, m at ig wortels, sporen puin, 
sterk zand

-10

-20

31x32cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, zwak hum eus, donker bruin, 
beige, m at ig wortels, sporen puin, 
sterk zand

-20

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
beige, geel, sterk roest

B2 braak, m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 3 -1 0 -2 0 2 0

boorm eester J. Hart m an

0

50

0

-10

31x32cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, zwak hum eus, donker bruin, 
beige, m at ig wortels, sporen puin, 
sporen glas, sterk zand

-10

-20

31x32cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, zwak hum eus, donker bruin, 
beige, m at ig wortels, sporen puin, 
sporen glas, sterk zand

-20

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
beige, geel, sterk roest

B3 braak, m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 3 -1 0 -2 0 2 0

boorm eester J. Hart m an

0

50

0

-10

31x32cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, zwak hum eus, bv: 17.6%, 
donker bruin, beige, m at ig wortels, 
sporen puin, sporen glas, sterk zand

-10

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
beige, geel, sterk roest

B4 braak, m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 3 -1 0 -2 0 2 0

boorm eester J. Hart m an

0

50

0

-10

33x32cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, zwak hum eus, donker bruin, 
m at ig wortels, sporen puin

-10

-30

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
beige, bruin, sporen baksteen, 
sporen teelaarde

-30

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
beige, geel, sporen roest

C1 gras, m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 3 -1 0 -2 0 2 0

boorm eester J. Hart m an

0 0

-10

30x31cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, zwak hum eus, bv: 18.9%, 
donker bruin, beige, m at ig zand, 
sporen puin, sporen wortels

-10

-15
gestopt  op puin m et  zand

C2 gras, m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 3 -1 0 -2 0 2 0

boorm eester J. Hart m an

0

50

0

-10

32x31cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, zwak hum eus, donker bruin, 
beige, sterk zand, m at ig plast ic, 
sporen wortels

-10

-30

leem , sterk zandig, neut raal grijs, 
geel

-30

-50

zand, zeer fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin

C3 gras, m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 3 -1 0 -2 0 2 0

boorm eester J. Hart m an

0

50

0

-10

32x31cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, zwak hum eus, donker bruin, 
beige, sterk zand, m at ig plast ic, 
sporen wortels

-10

-40

leem , sterk zandig, neut raal groen, 
beige, sterk zand, geroerd

-40

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
beige

C4 gras, m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 3 -1 0 -2 0 2 0

boorm eester J. Hart m an

0 0

-10

32x31cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, zwak hum eus, bv: 18.9%, 
donker bruin, grijs, sporen zand, 
sporen puin, sporen wortels

-10

-15
gestopt  op puin m et  zand

S1 klinker, m aaiveld

type sleuf
datum 2 4 -1 1 -2 0 2 0

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

0

-8-8

-20

30x210cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, licht  beige, geel, graafm achine

-20

-50

30x205cm , zand, zeer fijn, sterk 
silt ig, zwak hum eus, donker bruin, 
grijs, sporen puin, sterk leem , sporen 
hout , graafm achine, geen asbest  
gf< 1%

-50

-80

leem , zwak zandig, neut raal groen, 
grijs, edelm an

1

S2 klinker, m aaiveld

type sleuf
datum 2 4 -1 1 -2 0 2 0

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

100

0

-8-8

-90

30x200cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, licht  beige, geel, zwak puin, 
graafm achine, ophoogzand geroerd, 
gf+ /-3%

-90

-130

leem , sterk zandig, neut raal groen, 
grijs, edelm an

1



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Beuningerst raat  8  - De Lut t e

projectcode 2 0 0 6 2 2 1 6

getekend conform NEN 5 1 0 4

S3 klinker, m aaiveld

type sleuf
datum 2 4 -1 1 -2 0 2 0

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

0

-8-8

-20

30x200cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, licht  beige, geel, graafm achine

-20

-60

30x210cm , zand, zeer fijn, m at ig 
silt ig, m at ig hum eus, bv: 18.0%, 
donker bruin, grijs, sporen puin, 
m at ig leem , sporen hout , 
graafm achine, geen asbest  gf1%

-60

-70

zand, zeer fijn, m at ig silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, grijs, sporen 
puin, m at ig leem , edelm an, sleuf niet  
dieper gegraven door kabels en 
leidingen

-70

-90

leem , sterk zandig, neut raal groen, 
grijs, edelm an

1

S4 klinker, m aaiveld

type sleuf
datum 2 4 -1 1 -2 0 2 0

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

100

0

-8-8

-20

30x210cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, licht  beige, geel, graafm achine

-20

-90

30x205cm , zand, zeer fijn, sterk 
silt ig, m at ig hum eus, bv: 23.0%, 
donker bruin, grijs, sporen puin, sterk 
leem , sporen hout , sporen ijzer, 
graafm achine, geen asbest  gf< 1%

-90

-120

leem , zwak zandig, neut raal groen, 
grijs, edelm an

1

S5 klinker, m aaiveld

type sleuf
datum 2 4 -1 1 -2 0 2 0

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

0

-8-8

-20

30x210cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, licht  beige, geel, graafm achine

-20

-70

30x210cm , zand, zeer fijn, sterk 
silt ig, m at ig hum eus, bv: 21.0%, 
donker bruin, grijs, sporen puin, sterk 
leem , sporen hout , graafm achine, 
geen asbest  gf< 1%

-70

-90

leem , zwak zandig, neut raal groen, 
grijs, edelm an

1



num m er

filtert raject

grondwaterstand

casing

filtergrind

bentoniet

PEILBUIS BORING

bodem laag

bodem laag

bodem m onster, geroerd

bodem m onster, ongeroerd

grondwaterstand t ijdens boren

links= cm -m aaiveld

rechts= cm + NAP

GRONDSOORTEN

GRIND, grindig (G,g)

ZAND, zandig (Z,z)

LEEM, silt ig (L,s)

KLEI, kleiig (K,k)

VEEN, hum eus (V,h)

slib

VERHARDINGEN

asfalt , beton, klinkers, tegels
stelconplaat , ondoordringbare laag

OVERIG

bodem vreem de bestandsdelen aanwezig

water

OLIE OP W ATER REACTIE

GEUR INTENISTEIT

Geen Zwak Mat ig Sterk Uiterst

Geen Zeer zwak Zwak Mat ig Sterk Zeer sterk

M ATE VAN BIJM ENGING

zwak - (0-5%)

m at ig - (5-15%)

sterk - (15-50%)

uiterst  - (> 50%)

GRADATIE ZAND

uf =  uiterst  fijn (63-105 um )
zf =  zeer fijn (105-150 um )
m f =  m at ig fijn (150-210 um )
m g =  m at ig grof (210-300 um )
zg =  zeer grof (300-420 um )
ug =  uiterst  grof (420-2000 um )

GRADATIE GRIND

f =  fijn (2-5.6 m m )
m g =  m at ig grof (5.6-16 m m )
zg =  zeer grof (16-63 m m )

BESCHRIJVING BODEM LAAG

pid =  foto ionisat ie detector
bv =  bodem vocht
ow =  olie op water



 

 

 
 
 
 
 

Bijlage III 
Resultaten chemische analyses 



T.a.v. J. Kienstra
Huyerenseweg 33
7678 SC  GEESTEREN

Datum: 07-Oct-2020

Kruse Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 05-Oct-2020

Beuningerstraat 8 - De Lutte

20062216
2020154442/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

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

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

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

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

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

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

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Beuningerstraat 8 - De Lutte

1

Jan Hartman

1/1

20062216

Analysecertificaat

07-Oct-2020/16:13

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

05-Oct-2020

2020154442/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 07-Oct-2020

A,B,C

Voorbehandeling

UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 85.8% (m/m)Droge stof

S
1)

1.4% (m/m) dsOrganische stof

98% (m/m) dsGloeirest

Minerale olie

<3.0mg/kg dsMinerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg dsMinerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg dsMinerale olie (C16-C21)

<11mg/kg dsMinerale olie (C21-C30)

7.1mg/kg dsMinerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg dsMinerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg dsMinerale olie totaal (C10-C40)

1 A - BG 11616755

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2020154442/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 11616755 A - BG

A10538453487  30  80 05-Oct-2020

A20538453495  24  50 05-Oct-2020

A30538453498  30  80 05-Oct-2020

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2020154442/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

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

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020154442/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

pb 3010-2 en NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

pb 3010-3 en NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

Minerale olie

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

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

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2020.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



20062216

Beuningerstraat 8 - De Lutte

05-10-2020

Jan Hartman

2020154442

05-10-2020

07-10-2020

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG AW T I

1,4

25

Uitgevoerd

% (m/m) 85,8 85,8

% (m/m) ds 1,4 1,4

% (m/m) ds 98

mg/kg ds <3,0 10,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <11 38,5

mg/kg ds 7,1 35,5

mg/kg ds <6,0 21

mg/kg ds <35 122,5 - 35 190 2600 5000

Nr. Analytico-nr Monster

1 11616755

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

RG

AW

T

I

Gebruikte afkortingen

-

*

**

***

GSSD

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Legenda

A - BG

Eindoordeel: 

Gloeirest

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



T.a.v. J. Kienstra
Huyerenseweg 33
7678 SC  GEESTEREN

Datum: 02-Nov-2020

NETHERLANDS

Kruse Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 22-Oct-2020

Beuningerstraat 8 - De Lutte

20062216
2020166322/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

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

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

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

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

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

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

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Beuningerstraat 8 - De Lutte

1 2 3 4

Jan Hartman

1/2

20062216

Analysecertificaat

02-Nov-2020/11:34

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

22-Oct-2020

2020166322/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 02-Nov-2020

A,B,C

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 85.9% (m/m) 86.7 84.8 83.0Droge stof

S 2.2% (m/m) ds 2.0 3.0 2.9Organische stof

98% (m/m) ds 97 97 97Gloeirest

S 3.9% (m/m) ds 7.5 5.8 5.7Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 26mg/kg ds 21 28 28Barium (Ba)

S <0.20mg/kg ds <0.20 0.22 0.23Cadmium (Cd)

S <3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 3.3Kobalt (Co)

S 5.9mg/kg ds <5.0 6.5 8.2Koper (Cu)

S <0.050mg/kg ds <0.050 0.073 <0.050Kwik (Hg)

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

S <4.0mg/kg ds <4.0 <4.0 <4.0Nikkel (Ni)

S 17mg/kg ds 18 17 18Lood (Pb)

S 44mg/kg ds 31 43 32Zink (Zn)

Minerale olie

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

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

<5.0mg/kg ds 5.1 <5.0 <5.0Minerale olie (C16-C21)

14mg/kg ds 28 <11 <11Minerale olie (C21-C30)

9.1mg/kg ds 17 7.3 11Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds 6.7 <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds 56 <35 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

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

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

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

1

2

3

4

BG I

BG II

BG III

OG 11654262

11654261

11654260

11654259

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)
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Analysecertificaat

02-Nov-2020/11:34

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

22-Oct-2020

2020166322/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 02-Nov-2020

A,B,C

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

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

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

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

S
1)1)1)1)

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

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

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

S 0.064mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Fenanthreen

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

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

S 0.14mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Benzo(a)anthraceen

S 0.15mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Chryseen

S 0.065mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Benzo(k)fluorantheen

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

S 0.092mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Benzo(ghi)peryleen

S 0.089mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
1)1)1)

0.99mg/kg ds 0.35 0.35 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

BG I

BG II

BG III

OG 11654262

11654261

11654260

11654259

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2020166322/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 11654259 BG I

1A0538453491  0  20 22-Oct-2020

50538453533  27  75 22-Oct-2020

 11654260 BG II

130538453588  0  50 22-Oct-2020

150538453582  0  15 22-Oct-2020

170538453134  30  50 22-Oct-2020

30538453129  0  35 22-Oct-2020

 11654261 BG III

60538319155  10  60 22-Oct-2020

40538453572  0  50 22-Oct-2020

100538453585  0  40 22-Oct-2020

70538453732  20  60 22-Oct-2020

 11654262 OG

1A0538453494  80  105 22-Oct-2020

150538453579  60  70 22-Oct-2020

20538453147  50  90 22-Oct-2020

20538453146  90  140 22-Oct-2020

30538453138  35  75 22-Oct-2020

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2020166322/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

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

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020166322/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

pb 3010-2 en NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

pb 3010-3 en NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

pb 3010-4 en NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Metalen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Minerale olie

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

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

Polychloorbifenylen, PCB

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

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

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

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

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

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2020.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 11654260
Certificate no.: 2020166322
Sample description.: BG II
 V
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20062216

Beuningerstraat 8 - De Lutte

22-10-2020

Jan Hartman

2020166322

22-10-2020

02-11-2020

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG AW T I

2,2

3,9

Uitgevoerd

% (m/m) 85,9 85,9

% (m/m) ds 2,2 2,2

% (m/m) ds 98

% (m/m) ds 3,9 3,9

mg/kg ds 26 81,41 20 190 555 920

mg/kg ds <0,20 0,2321 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds <3,0 6,113 - 3 15 103 190

mg/kg ds 5,9 11,38 - 5 40 115 190

mg/kg ds <0,050 0,0487 - 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds <4,0 7,05 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds 17 25,76 - 10 50 290 530

mg/kg ds 44 94,77 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 9,545

mg/kg ds <5,0 15,91

mg/kg ds <5,0 15,91

mg/kg ds 14 63,64

mg/kg ds 9,1 41,36

mg/kg ds <6,0 19,09

mg/kg ds <35 111,4 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0031

mg/kg ds <0,0010 0,0031

mg/kg ds <0,0010 0,0031

mg/kg ds <0,0010 0,0031

mg/kg ds <0,0010 0,0031

mg/kg ds <0,0010 0,0031

mg/kg ds <0,0010 0,0031

mg/kg ds 0,0049 0,0222 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,064 0,064

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,19 0,19

mg/kg ds 0,14 0,14

mg/kg ds 0,15 0,15

mg/kg ds 0,065 0,065

mg/kg ds 0,12 0,12

mg/kg ds 0,092 0,092

mg/kg ds 0,089 0,089

mg/kg ds 0,99 0,98 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

1 11654259

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD

RG

AW

T

I

BG I

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



20062216

Beuningerstraat 8 - De Lutte

22-10-2020

Jan Hartman

2020166322

22-10-2020

02-11-2020

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG AW T I

2

7,5

Uitgevoerd

% (m/m) 86,7 86,7

% (m/m) ds 2 2

% (m/m) ds 97

% (m/m) ds 7,5 7,5

mg/kg ds 21 48,22 20 190 555 920

mg/kg ds <0,20 0,2222 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds <3,0 4,61 - 3 15 103 190

mg/kg ds <5,0 6,087 - 5 40 115 190

mg/kg ds <0,050 0,0461 - 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds <4,0 5,6 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds 18 25,71 - 10 50 290 530

mg/kg ds 31 57,48 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 10,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds 5,1 25,5

mg/kg ds 28 140

mg/kg ds 17 85

mg/kg ds 6,7 33,5

mg/kg ds 56 280 * 35 190 2600 5000

Zie bijl.

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds 0,0049 0,0245 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

2 11654260

Overschrijding Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

I

**

***

GSSD

RG

AW

T

Legenda

BG II

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



20062216

Beuningerstraat 8 - De Lutte

22-10-2020

Jan Hartman

2020166322

22-10-2020

02-11-2020

Eenheid 3 GSSD Oordeel RG AW T I

3

5,8

Uitgevoerd

% (m/m) 84,8 84,8

% (m/m) ds 3 3

% (m/m) ds 97

% (m/m) ds 5,8 5,8

mg/kg ds 28 73,56 20 190 555 920

mg/kg ds 0,22 0,3429 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds <3,0 5,215 - 3 15 103 190

mg/kg ds 6,5 11,54 - 5 40 115 190

mg/kg ds 0,073 0,098 - 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds <4,0 6,203 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds 17 24,57 - 10 50 290 530

mg/kg ds 43 83,73 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 7

mg/kg ds <5,0 11,67

mg/kg ds <5,0 11,67

mg/kg ds <11 25,67

mg/kg ds 7,3 24,33

mg/kg ds <6,0 14

mg/kg ds <35 81,67 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0023

mg/kg ds <0,0010 0,0023

mg/kg ds <0,0010 0,0023

mg/kg ds <0,0010 0,0023

mg/kg ds <0,0010 0,0023

mg/kg ds <0,0010 0,0023

mg/kg ds <0,0010 0,0023

mg/kg ds 0,0049 0,0163 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

3 11654261

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD

RG

AW

T

I

BG III

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



20062216

Beuningerstraat 8 - De Lutte

22-10-2020

Jan Hartman

2020166322

22-10-2020

02-11-2020

Eenheid 4 GSSD Oordeel RG AW T I

2,9

5,7

Uitgevoerd

% (m/m) 83 83

% (m/m) ds 2,9 2,9

% (m/m) ds 97

% (m/m) ds 5,7 5,7

mg/kg ds 28 74,19 20 190 555 920

mg/kg ds 0,23 0,3605 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds 3,3 8,259 - 3 15 103 190

mg/kg ds 8,2 14,64 - 5 40 115 190

mg/kg ds <0,050 0,0471 - 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds <4,0 6,242 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds 18 26,11 - 10 50 290 530

mg/kg ds 32 62,7 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 7,241

mg/kg ds <5,0 12,07

mg/kg ds <5,0 12,07

mg/kg ds <11 26,55

mg/kg ds 11 37,93

mg/kg ds <6,0 14,48

mg/kg ds <35 84,48 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0024

mg/kg ds <0,0010 0,0024

mg/kg ds <0,0010 0,0024

mg/kg ds <0,0010 0,0024

mg/kg ds <0,0010 0,0024

mg/kg ds <0,0010 0,0024

mg/kg ds <0,0010 0,0024

mg/kg ds 0,0049 0,0169 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

4 11654262

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD

RG

AW

T

I

OG

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



T.a.v. J. Kienstra
Huyerenseweg 33
7678 SC  GEESTEREN

Datum: 27-Oct-2020

Kruse Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 22-Oct-2020

Beuningerstraat 8 - De Lutte

20062216
2020165988/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

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

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

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

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

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

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

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Beuningerstraat 8 - De Lutte

1 2

Jan Hartman

1/2

20062216

Analysecertificaat

27-Oct-2020/13:29

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

22-Oct-2020

2020165988/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 27-Oct-2020

A,B,C

Metalen

S 37µg/LBarium (Ba)

S <0.20µg/LCadmium (Cd)

S <2.0µg/LKobalt (Co)

S <2.0µg/LKoper (Cu)

S <0.050µg/LKwik (Hg)

S <2.0µg/LMolybdeen (Mo)

S <3.0µg/LNikkel (Ni)

S <2.0µg/LLood (Pb)

S 16µg/LZink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20Benzeen

S <0.20µg/L <0.20Tolueen

S <0.20µg/L <0.20Ethylbenzeen

S <0.10µg/L <0.10o-Xyleen

S <0.20µg/L <0.20m,p-Xyleen

S
1)1)

0.21µg/L 0.21Xylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/L <0.90BTEX (som)

S <0.020µg/L <0.020Naftaleen

S <0.20µg/LStyreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/LDichloormethaan

S <0.20µg/LTrichloormethaan

S <0.10µg/LTetrachloormethaan

S <0.20µg/LTrichlooretheen

S <0.10µg/LTetrachlooretheen

S <0.20µg/L1,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/Lcis 1,2-Dichlooretheen

1

2

Peilbuis 1

Peilbuis A1 11653331

11653330

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Water (AS3000)

Water (AS3000)



Beuningerstraat 8 - De Lutte

1 2

Jan Hartman

2/2

20062216

Analysecertificaat

27-Oct-2020/13:29

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

22-Oct-2020

2020165988/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 27-Oct-2020

A,B,C

S <0.10µg/Ltrans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/LCKW (som)

S <0.20µg/LTribroommethaan

S <0.10µg/LVinylchloride

S <0.10µg/L1,1-Dichlooretheen

S
1)

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

S <0.20µg/L1,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/LDichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<10µg/L <10Minerale olie (C10-C12)

<10µg/L <10Minerale olie (C12-C16)

<10µg/L <10Minerale olie (C16-C21)

<15µg/L <15Minerale olie (C21-C30)

<10µg/L <10Minerale olie (C30-C35)

<10µg/L <10Minerale olie (C35-C40)

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

1

2

Peilbuis 1

Peilbuis A1 11653331

11653330

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Water (AS3000)

Water (AS3000)

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2020165988/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 11653330 Peilbuis 1

10692047541  300  400 22-Oct-2020

10800882694  300  400 22-Oct-2020

 11653331 Peilbuis A1

10692047525  320  420 22-Oct-2020

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2020165988/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

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

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020165988/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Metalen

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Barium (Ba)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cadmium (Cd)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kobalt (Co)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Koper (Cu)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kwik (Hg)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Molybdeen (Mo)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Nikkel (Ni)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Lood (Pb)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

pb 3130-1HS-GC-MSW0254VOCl (11)

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Tribroommethaan (Bromoform)

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichlooretheen

pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichloorpropaan

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,2-Dichloorpropaan

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,3-Dichloorpropaan

pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS3000

Minerale olie

pb 3110-5GC-FIDW0215Minerale olie (C10-C40)

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

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2020.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



20062216

Beuningerstraat 8 - De Lutte

22-10-2020

Jan Hartman

2020165988

22-10-2020

27-10-2020

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L 37 37 - 20 50 338 625

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,4 3,2 6

µg/L <2,0 1,4 - 2 20 60 100

µg/L <2,0 1,4 - 2 15 45 75

µg/L <0,050 0,035 - 0,05 0,05 0,175 0,3

µg/L <2,0 1,4 - 2 5 153 300

µg/L <3,0 2,1 - 3 15 45 75

µg/L <2,0 1,4 - 2 15 45 75

µg/L 16 16 - 10 65 433 800

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,2 15,1 30

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 504 1000

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 4 77 150

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,21 0,21 - 0,2 0,2 35,1 70

µg/L <0,90

µg/L <0,020 0,014 - 0,02 0,01 35 70

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 153 300

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,01 500 1000

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 203 400

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 24 262 500

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 20 40

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 454 900

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 204 400

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 150 300

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 65 130

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,10 0,07

µg/L <1,6

µg/L <0,20 0,14 630

µg/L <0,10 0,07 - 0,2 0,01 2,5 5

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10

µg/L 0,14 0,14 - 0,2 0,01 10 20

µg/L <0,20 0,14

µg/L <0,20 0,14

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,42 0,42 - 0,6 0,8 40,4 80

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <15 10,5

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <50 35 - 50 50 325 600

µg/L 0,77 Geen oordeel mogelijk

Nr. Analytico-nr Monster

1 11653330

Voldoet aan Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde

groter dan Streefwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Streefwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

T

I

*

**

***

GSSD

RG

S

som 16 aromatische oplosmiddelen

Legenda

Peilbuis 1

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Extra parameters

1,2-Dichloorpropaan

1,3-Dichloorpropaan

Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

CKW (som)

Tribroommethaan

Vinylchloride

1,1-Dichlooretheen

1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

1,1-Dichloorpropaan

1,1-Dichloorethaan

1,2-Dichloorethaan

1,1,1-Trichloorethaan

1,1,2-Trichloorethaan

cis 1,2-Dichlooretheen

trans 1,2-Dichlooretheen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Dichloormethaan

Trichloormethaan

Tetrachloormethaan

Trichlooretheen

Tetrachlooretheen

o-Xyleen

m,p-Xyleen

Xylenen (som) factor 0,7

BTEX (som)

Naftaleen

Styreen

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Metalen

Barium (Ba)

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



20062216

Beuningerstraat 8 - De Lutte

22-10-2020

Jan Hartman

2020165988

22-10-2020

27-10-2020

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,2 15,1 30

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 504 1000

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 4 77 150

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,21 0,21 - 0,2 0,2 35,1 70

µg/L <0,90

µg/L <0,020 0,014 - 0,02 0,01 35 70

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <15 10,5

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <50 35 - 50 50 325 600

µg/L 0,63 Geen oordeel mogelijk

Nr. Analytico-nr Monster

2 11653331

Voldoet aan Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde

groter dan Streefwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Streefwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD

RG

S

T

I

Peilbuis A1

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Extra parameters

som 16 aromatische oplosmiddelen

Legenda

Naftaleen

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Tolueen

Ethylbenzeen

o-Xyleen

m,p-Xyleen

Xylenen (som) factor 0,7

BTEX (som)

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



 
 
 
 
 

Bijlage IV 
Asbestanalyses 



T.a.v. J. Kienstra
Huyerenseweg 33
7678 SC  GEESTEREN

Datum: 17-Oct-2020

Kruse Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 13-Oct-2020

Beuningerstraat 8 - De Lutte

20062216
2020160073/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

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

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

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

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

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

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

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Beuningerstraat 8 - De Lutte

1 2

Jan Hartman

1/1

20062216

Analysecertificaat

17-Oct-2020/14:20

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

14-Oct-2020

2020160073/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 17-Oct-2020

A,B,C

Extern / Overig onderzoek
1)1)

83.5% (m/m) 86.9Droge stof (Extern)
2)2)

13.7kg 14.2In behandeling genomen hoeveelheid
2)2)

19mg 11Asbest fractie 0,5-1mm
2)2)

17mg 31Asbest fractie 1-2mm
2)2)

29mg 13Asbest fractie 2-4mm
2)2)

9.2mg 20Asbest fractie 4-8mm
2)2)

140mg 0.0Asbest fractie 8-20mm
2)2)

0.0mg 0.0Asbest fractie >20mm
2)2)

220mg 75Asbest (som)
2)2)

38mg/kg ds 19Asbest in grond
2)2)

20mg/kg ds 6.3Gemeten Asbestconcentratie
2)2)

17mg/kg ds 4.8Gemeten concentratie Chrysotiel
2)2)

2.0mg/kg ds 1.4Gemeten concentratie Amfibool
2)2)

14mg/kg ds 0.0Totaal asbest hechtgebonden
2)2)

5.8mg/kg ds 6.3Totaal asbest niet hechtgebonden

1

2

B - MM FF

C - MM FF 11634404

11634403

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Asbestverdachte grond

Asbestverdachte grond

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2020160073/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 11634403 B - MM FF

FF B1616778MG  0  10 13-Oct-2020

 11634404 C - MM FF

FF C1616779M  0  10 13-Oct-2020

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2020160073/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Opmerking 2)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020160073/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Extern / Overig onderzoek

UitbestedingExternW0004Droge stof (uitbesteed)

NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Grond NEN5898 2016

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

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2020.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Monstercode : 6482218
Uw referentie : B - MM FF
Opgegeven bemonsteringsdatum : 13/10/2020

Asbestonderzoek
Initialen analist : M.A.
Datum geanalyseerd : 17-10-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 13740 g
Droge massa aangeleverde monster : 11473 g
Percentage droogrest : 83,5 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-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 10104,9 89,7 10,9 0,11 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 389,2 3,5 113,6 29,19 22 124,6
1-2 mm 177,5 1,6 76,0 42,82 16 158,5
2-4 mm 108,0 1,0 108,0 100,00 20 419,1
4-8 mm 145,3 1,3 145,3 100,00 1 73,5
8-20 mm 295,8 2,6 295,8 100,00 1 1159,1
>20 mm 43,5 0,4 43,5 100,00 0 0,0
Totaal 11264,2 100,0 793,1 60 1934,8

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 1,7 0,6 3,6 1,3 0,6 2,6 0,4 0,0 1,0
1-2 mm 1,5 0,5 3,1 1,2 0,5 2,2 0,3 0,0 0,9
2-4 mm 2,6 1,5 3,7 1,3 0,7 1,9 1,3 0,7 1,9
4-8 mm 0,8 0,7 1,0 0,8 0,7 1,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 13 10 15 13 10 15 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal 20 14 27 17 13 23 2,0 0,8 3,8

Aangetroffen type asbest : Serpentijn en Amfibool
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 14 0,0 14
niet hecht 3,8 2,0 5,8

totaal afgerond 17 2,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: 38 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
++ : enkele losse vezels incl bundel

Tabel 1 van 5

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

Projectcode : 1099596
Uw project omschrijving : 2020160073-20062216
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

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 door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: RBNB-ETSA-IWJR-AKID Ref.: 1099596_certificaat_v1



Monstercode : 6482218
Uw referentie : B - MM FF
Opgegeven bemonsteringsdatum : 13/10/2020

Asbestonderzoek - productidentificatie

zeeffractie
(mm)

materiaal gebondenheid asbestsoort percentage
(m/m %)

0.5-1 mm vezelbundel niet hecht
chrysotiel 2-5
crocidoliet 0.1-2

1-2 mm vezelbundel niet hecht
chrysotiel 2-5
crocidoliet 0.1-2

2-4 mm vezelbundel niet hecht
chrysotiel 2-5
crocidoliet 2-5

4-8 mm cement, vlakke plaat hecht chrysotiel 10-15
8-20 mm cement, vlakke plaat hecht chrysotiel 10-15

Tabel 2 van 5

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

Projectcode : 1099596
Uw project omschrijving : 2020160073-20062216
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

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 door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: RBNB-ETSA-IWJR-AKID Ref.: 1099596_certificaat_v1



Monstercode : 6482219
Uw referentie : C - MM FF
Opgegeven bemonsteringsdatum : 13/10/2020

Asbestonderzoek
Initialen analist : M.A.
Datum geanalyseerd : 17-10-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 14150 g
Droge massa aangeleverde monster : 12296 g
Percentage droogrest : 86,9 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-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 10775,5 89,5 11,8 0,11 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 466,1 3,9 129,0 27,68 18 69,6
1-2 mm 435,8 3,6 105,7 24,25 14 163,2
2-4 mm 136,7 1,1 136,7 100,00 15 292,0
4-8 mm 76,6 0,6 76,6 100,00 7 439,7
8-20 mm 144,9 1,2 144,9 100,00 0 0,0
>20 mm 0,1 0,0 0,1 100,00 0 0,0
Totaal 12035,7 100,0 604,8 54 964,5

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 1,0 0,3 2,1 0,7 0,3 1,5 0,2 0,0 0,6
1-2 mm 2,5 0,8 5,9 2,0 0,7 4,2 0,6 0,0 1,7
2-4 mm 1,1 0,5 1,7 0,8 0,5 1,2 0,3 0,0 0,5
4-8 mm 1,7 0,8 2,6 1,3 0,7 1,8 0,4 0,0 0,7
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal 6,3 2,4 12 4,8 2,2 8,8 1,4 0,1 3,5

Aangetroffen type asbest : Serpentijn en Amfibool
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 4,8 1,4 6,3

totaal afgerond 4,8 1,4

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: 19 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
+ : enkele losse vezels

Tabel 3 van 5

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

Projectcode : 1099596
Uw project omschrijving : 2020160073-20062216
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

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 door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: RBNB-ETSA-IWJR-AKID Ref.: 1099596_certificaat_v1



Monstercode : 6482219
Uw referentie : C - MM FF
Opgegeven bemonsteringsdatum : 13/10/2020

Asbestonderzoek - productidentificatie

zeeffractie
(mm)

materiaal gebondenheid asbestsoort percentage
(m/m %)

0.5-1 mm vezelbundel niet hecht
chrysotiel 2-5
crocidoliet 0.1-2

1-2 mm vezelbundel niet hecht
chrysotiel 2-5
crocidoliet 0.1-2

2-4 mm vezelbundel niet hecht
chrysotiel 2-5
crocidoliet 0.1-2

4-8 mm vezelbundel niet hecht
chrysotiel 2-5
crocidoliet 0.1-2

Tabel 4 van 5

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

Projectcode : 1099596
Uw project omschrijving : 2020160073-20062216
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

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 door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: RBNB-ETSA-IWJR-AKID Ref.: 1099596_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

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

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, 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.

Tabel 5 van 5

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

Projectcode : 1099596
Uw project omschrijving : 2020160073-20062216
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: RBNB-ETSA-IWJR-AKID Ref.: 1099596_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie uw monsterref. uw diepte uw barcode

6482218 B - MM FF FF B 0-.1 1616778MG

6482219 C - MM FF FF C 0-.1 1616779MG

Bijlage 1 van 2

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

Projectcode : 1099596
Uw project omschrijving : 2020160073-20062216
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: RBNB-ETSA-IWJR-AKID Ref.: 1099596_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.

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Bijlage 2 van 2

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

Projectcode : 1099596
Uw project omschrijving : 2020160073-20062216
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: RBNB-ETSA-IWJR-AKID Ref.: 1099596_certificaat_v1



T.a.v. J. Kienstra
Huyerenseweg 33
7678 SC  GEESTEREN

Datum: 27-Oct-2020

Kruse Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 22-Oct-2020

Beuningerstraat 8 - De Lutte

20062216
2020166280/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

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

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

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

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

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

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

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Beuningerstraat 8 - De Lutte

1 2 3

Jan Hartman

1/1

20062216

Analysecertificaat

27-Oct-2020/14:07

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

22-Oct-2020

2020166280/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 27-Oct-2020

A,B,C

Extern / Overig onderzoek
1)1)1)

84.9% (m/m) 87.5 96.3Droge stof (Extern)
2)2)2)

13.7kg 13.4 13.1In behandeling genomen hoeveelheid
2)2)2)

0.0mg 1.1 0.0Asbest fractie 0,5-1mm
2)2)2)

0.0mg 5.3 0.0Asbest fractie 1-2mm
2)2)2)

0.0mg 7.4 0.0Asbest fractie 2-4mm
2)2)2)

0.0mg 14 0.0Asbest fractie 4-8mm
2)2)2)

0.0mg 270 0.0Asbest fractie 8-20mm
2)2)2)

0.0mg 0.0 0.0Asbest fractie >20mm
2)2)2)

<7.4mg 300 <4.4Asbest (som)
2)2)2)

<0.7mg/kg ds 120 <0.4Asbest in grond
2)2)2)

<0.7mg/kg ds 26 <0.4Gemeten Asbestconcentratie
2)2)2)

<0.7mg/kg ds 16 <0.4Gemeten concentratie Chrysotiel
2)2)2)

0.0mg/kg ds 9.9 0.0Gemeten concentratie Amfibool
2)2)2)

0.0mg/kg ds 26 0.0Totaal asbest hechtgebonden
2)2)2)

0.0mg/kg ds 0.0 0.0Totaal asbest niet hechtgebonden

1

2

3

MM FF - 01

MM FF - 02

MM FF - 03 11654163

11654162

11654161

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Asbestverdachte grond

Asbestverdachte grond

Asbestverdachte grond

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2020166280/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 11654161 MM FF - 01

FF-011616988MG  0  50 22-Oct-2020

 11654162 MM FF - 02

FF-021616989MG  6  50 22-Oct-2020

 11654163 MM FF - 03

FF-031616998MG  0  50 22-Oct-2020

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2020166280/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Opmerking 2)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020166280/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Extern / Overig onderzoek

UitbestedingExternW0004Droge stof (uitbesteed)

NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Grond NEN5898 2016

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

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2020.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Monstercode : 6494376
Uw referentie : MM FF - 01
Opgegeven bemonsteringsdatum : 22/10/2020

Asbestonderzoek
Initialen analist : M.A.
Datum geanalyseerd : 27-10-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 13700 g
Droge massa aangeleverde monster : 11631 g
Percentage droogrest : 84,9 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-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 10560,2 92,8 12,8 0,12 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 116,4 1,0 23,3 20,02 0 0,0
1-2 mm 326,4 2,9 79,4 24,33 0 0,0
2-4 mm 104,0 0,9 104,0 100,00 0 0,0
4-8 mm 113,5 1,0 113,5 100,00 0 0,0
8-20 mm 164,6 1,4 164,6 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 11385,1 100,0 497,6 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 0,3 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1
1-2 mm 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5
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
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,7 0,0 1,3 <0,7 0,0 0,6 0,0 0,0 0,6

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: <0,7 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 1 van 5

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

Projectcode : 1103814
Uw project omschrijving : 2020166280-20062216
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

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 door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: BKRV-SXXA-JGQG-XWIC Ref.: 1103814_certificaat_v1



Monstercode : 6494377
Uw referentie : MM FF - 02
Opgegeven bemonsteringsdatum : 22/10/2020

Asbestonderzoek
Initialen analist : L.M.B.
Datum geanalyseerd : 26-10-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 13390 g
Droge massa aangeleverde monster : 11716 g
Percentage droogrest : 87,5 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-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 11012,8 95,9 12,8 0,12 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 63,2 0,6 11,0 17,41 1 1,0
1-2 mm 130,3 1,1 44,1 33,84 2 9,0
2-4 mm 104,7 0,9 104,7 100,00 2 37,0
4-8 mm 82,6 0,7 82,6 100,00 1 69,5
8-20 mm 95,2 0,8 95,2 100,00 1 1374,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 11488,8 100,0 350,4 7 1490,5

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 0,1 0,0 0,6 0,1 0,0 0,4 0,0 0,0 0,2
1-2 mm 0,5 0,1 1,6 0,3 0,1 0,9 0,2 0,0 0,6
2-4 mm 0,6 0,5 0,8 0,4 0,3 0,5 0,2 0,2 0,3
4-8 mm 1,2 0,9 1,5 0,8 0,6 0,9 0,5 0,3 0,6
8-20 mm 24 18 30 15 12 18 9,0 6,0 12
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal 26 19 34 16 13 21 9,9 6,5 14

Aangetroffen type asbest : Serpentijn en Amfibool
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 16 9,9 26
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 16 9,9

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: 120 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
+ : enkele losse vezels

Tabel 2 van 5

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

Projectcode : 1103814
Uw project omschrijving : 2020166280-20062216
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

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 door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: BKRV-SXXA-JGQG-XWIC Ref.: 1103814_certificaat_v1



Monstercode : 6494377
Uw referentie : MM FF - 02
Opgegeven bemonsteringsdatum : 22/10/2020

Asbestonderzoek - productidentificatie

zeeffractie
(mm)

materiaal gebondenheid asbestsoort percentage
(m/m %)

0.5-1 mm cement, standleiding hecht
chrysotiel 10-15
crocidoliet 5-10

1-2 mm cement, standleiding hecht
chrysotiel 10-15
crocidoliet 5-10

2-4 mm cement, standleiding hecht
chrysotiel 10-15
crocidoliet 5-10

4-8 mm cement, standleiding hecht
chrysotiel 10-15
crocidoliet 5-10

8-20 mm cement, standleiding hecht
chrysotiel 10-15
crocidoliet 5-10

Tabel 3 van 5

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

Projectcode : 1103814
Uw project omschrijving : 2020166280-20062216
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

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 door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: BKRV-SXXA-JGQG-XWIC Ref.: 1103814_certificaat_v1



Monstercode : 6494378
Uw referentie : MM FF - 03
Opgegeven bemonsteringsdatum : 22/10/2020

Asbestonderzoek
Initialen analist : M.S.
Datum geanalyseerd : 26-10-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 13130 g
Droge massa aangeleverde monster : 12644 g
Percentage droogrest : 96,3 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-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 11576,6 93,6 13,1 0,11 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 88,3 0,7 19,0 21,52 0 0,0
1-2 mm 435,0 3,5 168,1 38,64 0 0,0
2-4 mm 130,2 1,1 130,2 100,00 0 0,0
4-8 mm 78,9 0,6 78,9 100,00 0 0,0
8-20 mm 65,6 0,5 65,6 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 12374,6 100,0 474,9 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 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1
1-2 mm 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2
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
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,4 0,0 0,7 <0,4 0,0 0,4 0,0 0,0 0,4

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: <0,4 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen
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A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1103814
Uw project omschrijving : 2020166280-20062216
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

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 door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: BKRV-SXXA-JGQG-XWIC Ref.: 1103814_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

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

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, 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.
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A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1103814
Uw project omschrijving : 2020166280-20062216
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: BKRV-SXXA-JGQG-XWIC Ref.: 1103814_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie uw monsterref. uw diepte uw barcode

6494376 MM FF - 01 FF-01 0-.5 1616988MG

6494377 MM FF - 02 FF-02 .06-.5 1616989MG

6494378 MM FF - 03 FF-03 0-.5 1616998MG

Bijlage 1 van 2

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

Projectcode : 1103814
Uw project omschrijving : 2020166280-20062216
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: BKRV-SXXA-JGQG-XWIC Ref.: 1103814_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.

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Bijlage 2 van 2

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

Projectcode : 1103814
Uw project omschrijving : 2020166280-20062216
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: BKRV-SXXA-JGQG-XWIC Ref.: 1103814_certificaat_v1



T.a.v. J. Kienstra
Huyerenseweg 33
7678 SC  GEESTEREN

Datum: 30-Nov-2020

Kruse Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 24-Nov-2020

Beuningerstraat 8 - De Lutte

20062216
2020188347/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

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

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

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

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

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

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

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Beuningerstraat 8 - De Lutte

1 2 3 4 5

Riemer Veltmaat

1/2

20062216

Analysecertificaat

30-Nov-2020/19:33

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

24-Nov-2020

2020188347/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 30-Nov-2020

A,B,C

Extern / Overig onderzoek
1)1)1)1)1)

93.3% (m/m) 93.3 92.8 93.6 88.3Droge stof (Extern)
2)2)2)2)2)

13.7kg 14.2 13.0 14.1 13.1In behandeling genomen hoeveelheid
2)2)2)2)2)

0.0mg 0.0 0.0 0.0 0.0Asbest fractie 0,5-1mm
2)2)2)2)2)

0.0mg 0.0 0.0 0.0 0.0Asbest fractie 1-2mm
2)2)2)2)2)

0.0mg 0.0 1.8 0.0 0.0Asbest fractie 2-4mm
2)2)2)2)2)

0.0mg 0.0 0.0 0.0 0.0Asbest fractie 4-8mm
2)2)2)2)2)

0.0mg 0.0 0.0 0.0 0.0Asbest fractie 8-20mm
2)2)2)2)2)

0.0mg 0.0 0.0 0.0 0.0Asbest fractie >20mm
2)2)2)2)2)

<7.4mg <5.3 1.8 <8.7 <8.5Asbest (som)
2)2)2)2)2)

<0.6mg/kg ds <0.5 0.1 <0.7 <0.8Asbest in grond
2)2)2)2)2)

<0.6mg/kg ds <0.5 0.1 <0.7 <0.8Gemeten Asbestconcentratie
2)2)2)2)2)

<0.6mg/kg ds <0.5 0.1 <0.7 <0.8Gemeten concentratie Chrysotiel
2)2)2)2)2)

0.0mg/kg ds 0.0 0.0 0.0 0.0Gemeten concentratie Amfibool
2)2)2)2)2)

0.0mg/kg ds 0.0 0.1 0.0 0.0Totaal asbest hechtgebonden
2)2)2)2)2)

0.0mg/kg ds 0.0 0.0 0.0 0.0Totaal asbest niet hechtgebonden

1

2

3

4

5

FF - Sleuf S1

FF - Sleuf S2

FF - Sleuf S3

FF - Sleuf S4

FF - Sleuf S5 11722512

11722511

11722510

11722509

11722508

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Asbestverdachte grond

Asbestverdachte grond

Asbestverdachte grond

Asbestverdachte grond

Asbestverdachte grond



Beuningerstraat 8 - De Lutte

6

Riemer Veltmaat

2/2

20062216

Analysecertificaat

30-Nov-2020/19:33

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

24-Nov-2020

2020188347/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 30-Nov-2020

A,B,C

Extern / Overig onderzoek
1)

84.6% (m/m)Droge stof (Extern)
2)

13.7kgIn behandeling genomen hoeveelheid
2)

0.0mgAsbest fractie 0,5-1mm
2)

0.0mgAsbest fractie 1-2mm
2)

0.0mgAsbest fractie 2-4mm
2)

0.0mgAsbest fractie 4-8mm
2)

0.0mgAsbest fractie 8-20mm
2)

0.0mgAsbest fractie >20mm
2)

<6.7mgAsbest (som)
2)

<0.6mg/kg dsAsbest in grond
2)

<0.6mg/kg dsGemeten Asbestconcentratie
2)

<0.6mg/kg dsGemeten concentratie Chrysotiel
2)

0.0mg/kg dsGemeten concentratie Amfibool
2)

0.0mg/kg dsTotaal asbest hechtgebonden
2)

0.0mg/kg dsTotaal asbest niet hechtgebonden

6 MM FF  - OG 11722513

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Asbestverdachte grond

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2020188347/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 11722508 FF - Sleuf S1

S11641717MG  20  50 24-Nov-2020

 11722509 FF - Sleuf S2

S21641719MG  8  90 24-Nov-2020

 11722510 FF - Sleuf S3

S31641718MG  20  60 24-Nov-2020

 11722511 FF - Sleuf S4

S41641714MG  20  90 24-Nov-2020

 11722512 FF - Sleuf S5

S51641720MG  20  70 24-Nov-2020

 11722513 MM FF  - OG

MMFFOG1641715MG  50  100 24-Nov-2020

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2020188347/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Opmerking 2)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020188347/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Extern / Overig onderzoek

UitbestedingExternW0004Droge stof (uitbesteed)

NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Grond NEN5898 2016

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

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2020.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Monstercode : 6536320
Uw referentie : FF - Sleuf S1
Opgegeven bemonsteringsdatum : 24/11/2020

Asbestonderzoek
Initialen analist : M.M.
Datum geanalyseerd : 30-11-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 13690 g
Droge massa aangeleverde monster : 12773 g
Percentage droogrest : 93,3 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-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 11427,7 91,4 12,7 0,11 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 251,8 2,0 45,6 18,11 0 0,0
1-2 mm 344,2 2,8 85,5 24,84 0 0,0
2-4 mm 196,2 1,6 196,2 100,00 0 0,0
4-8 mm 176,1 1,4 176,1 100,00 0 0,0
8-20 mm 106,1 0,8 106,1 100,00 0 0,0
>20 mm 0,1 0,0 0,1 100,00 0 0,0
Totaal 12502,2 100,0 622,3 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 0,3 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1
1-2 mm 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5
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
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,6 0,0 1,2 <0,6 0,0 0,6 0,0 0,0 0,6

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: <0,6 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 1 van 8

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

Projectcode : 1119404
Uw project omschrijving : 2020188347-20062216
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

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 door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: PBIG-HCOB-QEUM-ZQIR Ref.: 1119404_certificaat_v1



Monstercode : 6536321
Uw referentie : FF - Sleuf S2
Opgegeven bemonsteringsdatum : 24/11/2020

Asbestonderzoek
Initialen analist : A.S.
Datum geanalyseerd : 30-11-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 14200 g
Droge massa aangeleverde monster : 13249 g
Percentage droogrest : 93,3 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-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 12820,0 98,9 12,6 0,10 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 27,5 0,2 5,7 20,73 0 0,0
1-2 mm 18,2 0,1 6,0 32,97 0 0,0
2-4 mm 21,2 0,2 21,2 100,00 0 0,0
4-8 mm 36,1 0,3 36,1 100,00 0 0,0
8-20 mm 45,6 0,4 45,6 100,00 0 0,0
>20 mm 0,1 0,0 0,1 100,00 0 0,0
Totaal 12968,7 100,0 127,3 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 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1
1-2 mm 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3
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
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,5 0,0 0,8 <0,5 0,0 0,4 0,0 0,0 0,4

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: <0,5 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 2 van 8

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

Projectcode : 1119404
Uw project omschrijving : 2020188347-20062216
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

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 door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: PBIG-HCOB-QEUM-ZQIR Ref.: 1119404_certificaat_v1



Monstercode : 6536322
Uw referentie : FF - Sleuf S3
Opgegeven bemonsteringsdatum : 24/11/2020

Asbestonderzoek
Initialen analist : M.S.
Datum geanalyseerd : 27-11-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 13020 g
Droge massa aangeleverde monster : 12083 g
Percentage droogrest : 92,8 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-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 11075,2 93,5 7,2 0,06 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 114,8 1,0 24,6 21,43 0 0,0
1-2 mm 504,2 4,3 139,0 27,57 0 0,0
2-4 mm 94,8 0,8 94,8 100,00 2 14,0
4-8 mm 47,0 0,4 47,0 100,00 0 0,0
8-20 mm 5,3 0,0 5,3 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 11841,3 100,0 317,9 2 14,0

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 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 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
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Serpentijn
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 0,1 0,0 0,1
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,1 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: 0,1 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 3 van 8

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

Projectcode : 1119404
Uw project omschrijving : 2020188347-20062216
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

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 door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: PBIG-HCOB-QEUM-ZQIR Ref.: 1119404_certificaat_v1



Monstercode : 6536322
Uw referentie : FF - Sleuf S3
Opgegeven bemonsteringsdatum : 24/11/2020

Asbestonderzoek - productidentificatie

zeeffractie
(mm)

materiaal gebondenheid asbestsoort percentage
(m/m %)

2-4 mm cement, vlakke plaat hecht chrysotiel 10-15
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A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1119404
Uw project omschrijving : 2020188347-20062216
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

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 door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: PBIG-HCOB-QEUM-ZQIR Ref.: 1119404_certificaat_v1



Monstercode : 6536323
Uw referentie : FF - Sleuf S4
Opgegeven bemonsteringsdatum : 24/11/2020

Asbestonderzoek
Initialen analist : A.S.
Datum geanalyseerd : 30-11-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 14140 g
Droge massa aangeleverde monster : 13235 g
Percentage droogrest : 93,6 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-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 12456,9 96,2 13,3 0,11 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 243,4 1,9 43,4 17,83 0 0,0
1-2 mm 164,3 1,3 35,0 21,30 0 0,0
2-4 mm 56,6 0,4 56,6 100,00 0 0,0
4-8 mm 33,0 0,3 33,0 100,00 0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 12954,2 100,0 181,3 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 0,3 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1
1-2 mm 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5
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
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,7 0,0 1,3 <0,7 0,0 0,7 0,0 0,0 0,7

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: <0,7 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen
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A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1119404
Uw project omschrijving : 2020188347-20062216
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

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 door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: PBIG-HCOB-QEUM-ZQIR Ref.: 1119404_certificaat_v1



Monstercode : 6536324
Uw referentie : FF - Sleuf S5
Opgegeven bemonsteringsdatum : 24/11/2020

Asbestonderzoek
Initialen analist : A.S.
Datum geanalyseerd : 27-11-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 13060 g
Droge massa aangeleverde monster : 11532 g
Percentage droogrest : 88,3 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-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 10898,7 96,4 13,3 0,12 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 184,1 1,6 23,0 12,49 0 0,0
1-2 mm 140,1 1,2 34,3 24,48 0 0,0
2-4 mm 41,6 0,4 41,6 100,00 0 0,0
4-8 mm 17,9 0,2 17,9 100,00 0 0,0
8-20 mm 19,9 0,2 19,9 100,00 0 0,0
>20 mm 0,1 0,0 0,1 100,00 0 0,0
Totaal 11302,4 100,0 150,1 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 0,2 0,0 0,0 0,2
1-2 mm 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5
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
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,8 0,0 1,5 <0,8 0,0 0,7 0,0 0,0 0,7

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: <0,8 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 6 van 8

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

Projectcode : 1119404
Uw project omschrijving : 2020188347-20062216
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

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 door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: PBIG-HCOB-QEUM-ZQIR Ref.: 1119404_certificaat_v1



Monstercode : 6536325
Uw referentie : MM FF - OG
Opgegeven bemonsteringsdatum : 24/11/2020

Asbestonderzoek
Initialen analist : A.S.
Datum geanalyseerd : 27-11-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 13700 g
Droge massa aangeleverde monster : 11590 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-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 10547,2 92,8 13,3 0,13 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 208,9 1,8 26,7 12,78 0 0,0
1-2 mm 184,4 1,6 58,2 31,56 0 0,0
2-4 mm 138,6 1,2 138,6 100,00 0 0,0
4-8 mm 105,4 0,9 105,4 100,00 0 0,0
8-20 mm 177,2 1,6 177,2 100,00 0 0,0
>20 mm 0,1 0,0 0,1 100,00 0 0,0
Totaal 11361,8 100,0 519,5 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 0,2 0,0 0,0 0,2
1-2 mm 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,4
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
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,6 0,0 1,2 <0,6 0,0 0,6 0,0 0,0 0,6

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: <0,6 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen
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A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1119404
Uw project omschrijving : 2020188347-20062216
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

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 door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: PBIG-HCOB-QEUM-ZQIR Ref.: 1119404_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

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

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, 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.
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A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1119404
Uw project omschrijving : 2020188347-20062216
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: PBIG-HCOB-QEUM-ZQIR Ref.: 1119404_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie uw monsterref. uw diepte uw barcode

6536320 FF - Sleuf S1 S1 .2-.5 1641717MG

6536321 FF - Sleuf S2 S2 .08-.9 1641719MG

6536322 FF - Sleuf S3 S3 .2-.6 1641718MG

6536323 FF - Sleuf S4 S4 .2-.9 1641714MG

6536324 FF - Sleuf S5 S5 .2-.7 1641720MG

6536325 MM FF - OG MMFFOG .5-1 1641715MG
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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.

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898
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Bijlage V 
 Verklaring van enkele gebruikte termen en afkortingen 
 



Termen 
De gehalten van de chemische componenten in de bodem en in het grondwater worden 
getoetst aan de zogenaamde achtergrond- of streef- en interventiewaarden uit de Circulaire 
Bodemsanering 2013. Deze waarden worden gecorrigeerd voor de gehalten lutum en 
organische stof (humus) voor de betreffende bodem. Deze gehalten worden in het 
laboratorium bepaald. 
 
Achtergrondwaarden: De gehalten zoals die op dit moment voorkomen in de bodem 

van natuur- en landbouwgronden waarvoor geldt dat er geen 
sprake is van belasting door lokale verontreinigingsbronnen. 

Streefwaarden:  Waarden, die het niveau aangeven, waarbij sprake is van een 
duurzame bodemkwaliteit. Gebruikt symbool: S. De streefwaarde 
wordt alleen voor grondwater gebruikt. 

Interventiewaarden:  Waarden, die aangeven wanneer de functionele eigenschappen 
van de bodem voor mens, dier en plant, ernstig zijn of dreigen te 
worden verminderd. Gebruikt symbool: I. 

Tussenwaarde:  Gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- of streefwaarde en 
de interventiewaarde, dus (A+I)/2 (grond) of (S+I)/2 (grondwater). 
Wanneer bij een verkennend onderzoek een component met 
concentratie boven deze waarde wordt gevonden is in principe 
een nader onderzoek nodig. Gebruikt symbool: T. 

 
Overige termen, die in dit rapport worden gebruikt, zijn als volgt te definiëren: 
Niet verontreinigd:  Gehalte van elke component overschrijdt de achtergrond- of 

streefwaarde niet. 
 
Zeer licht verontreinigd: Gehalte van een component ligt boven de achtergrond- of streef- 

waarde, maar overschrijdt het dubbele van de achtergrond- of  
streefwaarde niet. 

 
Licht verontreinigd:  Gehalte van een component is hoger dan het dubbele van de 

Achtergrond- of streefwaarde, maar overschrijdt de tussenwaarde niet. 
 
Matig verontreinigd: Gehalte van een component is hoger dan de tussenwaarde, maar 

overschrijdt de interventiewaarde niet. 
 
Sterk verontreinigd:  Gehalte van een component is hoger dan de interventiewaarde, 

maar overschrijdt het tienvoud van de interventiewaarde niet. 
 
Zeer sterk verontreinigd: Gehalte van een component is hoger dan het tienvoud van de 

interventiewaarde. 
 
NEN5740:   Nederlandse norm "Bodem. Onderzoeksstrategie bij verkennend 

bodemonderzoek." Een verkennend onderzoek heeft tot doel met 
relatief beperkt onderzoek vast te stellen of er sprake is van een 
bodemverontreiniging op de onderzoekslocatie. 

 
Verdachte locatie:  Locatie, waarvan op basis van vooronderzoek of historische 

informatie wordt verwacht dat er verontreiniging aanwezig is. 
 
Nulsituatie:  Huidige chemische kwaliteit van grond en grondwater ten aanzien van 

bodemverontreinigende stoffen. 
 
Nader onderzoek:  Bodemonderzoek, waarin de ernst en de omvang van een eerder 

aangetoonde verontreiniging wordt vastgesteld. 



Afkortingen 
 
AMvB     Algemene Maatregel van Bestuur 
BG     Bovengrond 
BOOT     Besluit Opslaan in Ondergrondse Tanks 
BSB     Stichting Bodemsanering Bedrijfsterreinen 
BSB     Bouwstoffenbesluit 
BTEX     Benzeen, Tolueen, Ethylbenzeen, Xylenen 
BTEXN    Afkorting voor vluchtige aromaten (BTEX) en Naftaleen 
BZV     Biologisch zuurstofverbruik 
CZV     Chemisch zuurstofverbruik 
EC     Elektrisch geleidingsvermogen 
EOCl     Extraheerbare organochloorverbindingen 
EOX     Extraheerbare organohalogeenverbindingen 
GHG     Gemiddeld hoogste grondwaterstand 
GLG     Gemiddeld laagste grondwaterstand 
GWS     Actuele grondwaterstand 
HBO     Huisbrandolie 
HCB     Hexachloorbenzeen 
HCH     Hexachloorhexaan  
ILT    Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ministerie van I en W  Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
MM FF    Mengmonster fijne fractie 
MVR     Ministeriële Vrijstellingsregeling 
NEN     Nederlandse norm 
NNI     Nederlands Normalisatie Instituut 
NPR     Nederlandse praktijkrichtlijn 
NVN     Nederlandse voornorm 
OCB's     Chloorpesticiden 
OG     Ondergrond 
OW-test    Olie/water-test 
PAK's     Polycyclische aromatische koolwaterstoffen 
PCB's     Polychloorbifenylen  
PFAS    poly- en perfluor alkyl stoffen 
pH     Zuurgraad 
SUBAT    Stichting Uitvoering Bodemsanering Amovering Tankstations 
VC     Vinylchloride 
VNG     Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
VROM    Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 
VOCl     Vluchtige organochloorverbindingen, zoals per en tri  
WBB     Wet Bodembescherming 
As     Arseen 
Ba     Barium 
Cd     Cadmium 
Cr     Chroom 
Co     Kobalt 
Cu     Koper 
Fe     IJzer 
Hg     Kwik 
Mn     Mangaan 
Mo     Molybdeen 
Na     Natrium 
Ni     Nikkel 
Pb    Lood 
St     Tin 
Zn     Zink 
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HOOFDSTUK 1  INLEIDING 
Aan de Beuningerstraat 8, ten noordoosten van de kern De Lutte, bevindt zich een agrarisch erf, bekend onder 

kadastraal nummer: LSR00 D 3888. Initiatiefnemer wenst, in het kader van de rood voor rood-regeling, de 

bestaande agrarische bedrijfsbebouwing te verwijderen en daar één compensatiewoning voor in de plaats te 

bouwen.  

In afbeelding 1.1 is de ligging van het projectgebied (rode cirkel) ten opzichte van de directe omgeving 

weergegeven. 

Afbeelding 1.1 Ligging van het projectgebied ten opzichte van de directe omgeving (Bron: PDOK). 

Het realiseren van de compensatiewoning is niet in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan, 

waardoor een bestemmingsplanherziening nodig is. 

De te realiseren woning ligt binnen de wettelijke geluidszones van de Beuningerweg, een erftoegangsweg met 

een maximale rijsnelheid van 60 km/uur. De Wet geluidhinder (Wgh) is daardoor van toepassing. Voorliggend 

akoestisch onderzoek heeft uitsluitend betrekking op het aspect wegverkeerslawaai.  
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HOOFDSTUK 2  WETTELIJK KADER 

2.1  Algemeen 

Artikel 77 van de Wet geluidhinder (Wgh) bepaalt dat bij de voorbereiding van een bestemmingsplan, 

wijzigingsplan, uitwerkingsplan of bij het voorbereiden van een omgevingsvergunning voor een buitenplanse 

afwijking, akoestisch onderzoek uitgevoerd dient te worden. Doel van dit onderzoek is de geluidsbelasting aan 

de gevel van een geluidsgevoelig object als gevolg van de weg te bepalen. Onderzoek is enkel noodzakelijk 

indien een geluidsgevoelige bestemming zich binnen de wettelijke geluidszone van een weg bevindt. In de 

volgende paragraaf wordt nader ingegaan op de wettelijke geluidszone van wegen. 

2.2  Zone langs wegen 

Artikel 74.1 van de Wgh bepaalt dat wegen een wettelijke geluidszone hebben. De breedte van de geluidszone 

is afhankelijk van het aantal rijstroken en of de weg in stedelijk of in buiten stedelijk gebied is gelegen. In tabel 

1 worden de wettelijke geluidszones weergegeven. 

Aantal rijstroken Stedelijk gebied Buiten stedelijk gebied 

1 of 2 200 m 250 m 
3 of 4 350 m 400 m 
5 of meer 350 m 600 m 

Tabel 1: Wettelijke geluidszones wegen (Bron: wetten.overheid.nl). 

De wettelijke geluidszone bevindt zich aan weerszijde van de weg en begint naast de buitenste rijstrook. 

Eventuele parkeerstroken, voet- en fietspaden en vluchtstroken behoren niet tot de weg. 

Binnen de zone van een weg dient akoestisch onderzoek plaats te vinden naar de geluidsbelasting op de binnen 

de zone gelegen woning(en). Bij het berekenen van de geluidsbelasting wordt de Lden-waarde in dB bepaald. De 

Lden-waarde is het energetisch en naar tijdsduur van de beoordelingsperiode gemiddelde van de volgende 

waarden: 

• Het geluidsniveau in de dagperiode (tussen 7.00 en 19.00 uur); 

• Het geluidsniveau in de avondperiode (tussen 19.00 en 23.00 uur) + 5 dB; 

• Het geluidsniveau in de nachtperiode (tussen 23.00 en 7.00 uur) + 10 dB. 

De berekende geluidsbelasting dient aan de voorkeurswaarde en indien nodig aan de uiterste grenswaarde van 

de Wgh worden getoetst. 

Op basis van artikel 74.2 van de Wgh gelden de in tabel 1 opgenomen zones niet voor: 

• Wegen die als woonerf zijn aangeduid; 

• Wegen met een maximumsnelheid van 30 km/uur. 

Het feit dat er voor de hiervoor genoemde gevallen geen wettelijke geluidszone geldt, betekent niet dat een 

akoestisch onderzoek automatisch niet benodigd is. Indien vooraf aangenomen kan worden dat er niet aan de 

voorkeurswaarde van 48 dB kan worden voldaan, dient er een akoestisch onderzoek uitgevoerd te worden. De 

geluidsbelasting van de weg kan hierdoor meegenomen worden in de belangenafweging in het kader van ‘een 

goede ruimtelijke ordening’.  
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2.3 Grenswaarden 

In de Wgh worden eisen gesteld aan de maximaal toelaatbare geluidsbelasting op gevels van nog niet 

geprojecteerde woningen of gebouwen die binnen de geluidszone van een weg liggen. Met niet geprojecteerde 

woningen of gebouwen worden bedoeld: 

‘woningen of gebouwen waarvoor het geldende bestemmingsplan verlening van de omgevingsvergunning voor 

een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht niet toelaat’  

De voorkeurswaarde voor de geluidsbelasting door wegverkeer bedraagt 48 dB. Bij een hogere geluidsbelasting 

kunnen burgemeester en wethouders een hogere grenswaarde vaststellen. Voor een hogere grenswaarde 

geldt een maximum, afhankelijk van de ligging van een geluidsgevoelig object. In tabel 2 is de hoogst mogelijke 

grenswaarde voor woningen als gevolg van wegverkeerslawaai weergegeven (artikel 83 Wgh).  

Tabel 2 Hoogst mogelijke grenswaarde wegverkeerslawaai (Bron: wetten.overheid.nl) 

Het vaststellen van een hogere waarde is enkel mogelijk indien maatregelen om de geluidsbelasting te 

reduceren op bezwaren stuiten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke 

of financiële aard. Hierbij dient afgewogen te worden of de cumulatieve geluidsbelasting (het totaal van de 

geluidsbelasting van alle wegen gezamenlijk) niet leidt tot een onaanvaardbare geluidsbelasting.  

Bij het vaststellen van een hogere waarde dient bij de bouwvergunningsaanvraag aangetoond te worden dat 

aan de gestelde geluidseisen (binnenwaarde in de geluidgevoelige ruimten 33 dB) wordt voldaan zoals in artikel 

3.1 van het bouwbesluit en in artikel 3.10 van het Besluit geluidhinder genoemd wordt. 

2.4  Berekenen geluidsbelasting 

De geluidsbelasting dient per weg afzonderlijk berekend en aan de voorkeurswaarde getoetst te worden. 

Voordat de geluidsbelasting aan de voorkeurswaarde van 48 dB getoetst wordt, mag de berekende 

geluidsbelasting op basis van artikel 110g van de Wgh, aangevuld met artikel 3.4 van het Reken- en 

meetvoorschrift geluid 2012, worden verminderd. Reden hiervoor is de verwachting dat de geluidsproductie 

van motorvoertuigen steeds verder af zal nemen. De geluidsbelasting mag in de volgende situaties worden 

verminderd met: 

• 5 dB voor wegen met een maximumsnelheid tot 70 km/uur; 

Voor wegen met een maximumsnelheid van 70 km/uur of meer mag de geluidsbelasting worden verminderd 

met: 

• 4 dB indien de geluidsbelasting zonder reductie 57dB bedraagt; 

• 3 dB indien de geluidsbelasting zonder reductie 56 dB bedraagt; 

• 2 dB voor overige geluidsbelasting. 

Uit uitspraak 201304862/3/R2 van de Raad van State blijkt dat het voor wegen met een snelheidsregime van 30 

km/uur eveneens is toegestaan de geluidsbelasting met 5 dB te verminderen. Bij lagere snelheden wordt de 

geluidsemissie voornamelijk door motorgeluid veroorzaakt, bandengeluid speelt een minder grote rol. 

Toekomstige geluidsreductie is in de toekomst voornamelijk te verwachten door het gebruik van stillere 

motoren. De aftrek van 5 dB kan daardoor ook toegepast worden bij snelheden van 30 km/uur of minder.  

2.5  Gemeentelijk geluidsbeleid 

De gemeente Losser beschikt niet over een eigen geluidsbeleid.  

Locatie woning Hoogst mogelijke waarde wegverkeerslawaai 

Stedelijk gebied 63 dB (art. 83 lid 2 Wgh) 
Buitenstedelijk gebied 53 dB (art. 83 lid 1 Wgh) 
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HOOFDSTUK 3  UITGANGSPUNTEN 

3.1 Situatie projectgebied 

Het voornemen bestaat om in het kader van de rood voor rood-regeling agrarische gebouwen te slopen en 

daar een compensatiewoning voor terug te bouwen. Deze compensatie woning zal worden gerealiseerd op het 

perceel aan de Beuningerstraat 8, De Lutte. 

In afbeelding 3.1 is een plattegrond van de nieuwe situatie weergegeven, waarin de compensatiewoning met 

nummer 3 is aangeduid. 

 

Afbeelding 3.1 Plattegrond appartement eerste verdieping (Bron: De Erfontwikkelaar). 

Het projectgebied ligt in buiten stedelijk gebied. In de directe nabijheid van het projectgebied bevindt zich de 

Beuningerstraat. Ter hoogte van het projectgebied geldt een snelheidsregime van 60 km/uur, waardoor de 

Wgh van toepassing is in voorliggend geval.   
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3.2 Verkeersgegevens 

De verkeersgegevens gebruikt in het akoestisch onderzoek, zijn door de Omgevingsdienst Twente aangeleverd. 

Deze gegevens zijn een prognose voor het jaar 2030. 

In tabel 3 is weergegeven welke verkeersgegevens zijn gehanteerd. 

Weg- en verkeersgegevens Beuningerstraat  

Etmaalintensiteit 2030 (prognose) 1716 

Uurintensiteit dag/avond/nacht (%) 6,57/3,75/0,77 

Lichte motorvoertuigen dag/ avond/ nacht (%) 94,93/94,04/94,97 

Middelzware vrachtwagens dag/ avond/ nacht (%) 3,3/2,98/2,09 

Zware vrachtwagens dag/ avond/ nacht (%) 1,77/2,98/3,13 

Wettelijke rijsnelheid (km/uur) 60 

Wegdektype Referentiewegdek 

Tabel 3: Gehanteerde verkeersgegevens (Bron: Omgevingsdienst Twente).  
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HOOFDSTUK 4  RESULTATEN 

4.1 Berekeningen 

De overdrachtsberekening voor de wegen is uitgevoerd overeenkomstig Standaard Reken Methode 2 van het 

Reken- en meetvoorschrift geluid 2012.  

Bij de berekening is uitgegaan van een standaard bodemfactor van 0,0 (akoestisch hard). In het model zijn de 

volgende zaken opgenomen: 

- wegen met intensiteiten; 
- gebouwen inclusief hoogte; 
- zachte bodemgebieden 
- rekenpunten op 1,5, 4,5 en 7,5 meter op de noordoost- en westgevel van de te realiseren 

appartementen; 
 

In bijlage 1 en 2 zijn het rekenmodel en de itemeigenschappen opgenomen.  

 

4.2 Geluidsbelasting 

Voor dit akoestisch onderzoek zijn drie gevels getoetst. De achtergevel is in dit onderzoek niet meegenomen, 

omdat deze de minste geluidsbelasting van de Beuningerstraat geniet. In tabel 4 zijn de resultaten van het 

onderzoek weergeven.  

Gevel Hoogte in meter Geluidsbelasting 
Beuningerstraat in 
dB 

Overschrijding 
voorkeurswaarde 
in dB 

Voorgevel  1,5 44 -4 

4,5 46 -2 

7,5 47 -1 

Noordoostelijke 
gevel 

1,5 41 -7 

4,5 43 -5 

7,5 44 -4 

Westelijke gevel 1,5 39 -9 

4,5  41 -7 

7,5 42 -6 

Tabel 4: Geluidsbelasting en overschrijding van de voorkeurswaarde van de Beuningerstraat op de woning (Bron: BJZ.nu). 

Uit de gegevens van tabel 4 valt te concluderen dat er ter plaatse van de compensatiewoning geen 

overschrijding is van de voorkeurswaarde van 48 dB. Er wordt dus wordt voldaan aan de voorkeurswaarde uit 

de Wet geluidhinder voldaan. De resultatentabel is tevens toegevoegd in bijlage 3.  
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HOOFDSTUK 5  CONCLUSIE 
 

De geluidsbelasting ten gevolge van het wegverkeerslawaai van de Beuningerstraat bedraagt hoogstens 47 dB. 

Hiermee wordt voldaan aan de voorkeurswaarde uit de Wet geluidhinder. Er is daarmee sprake van 

aanvaardbaar woon- en leefklimaat ter plaatse van de te realiseren woning.  



Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Beuningerstraat 8, De Lutte  
Definitief 

 

BIJLAGEN 
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Bijlage 1 Rekenmodel 
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Bijlage 2 Itemeigenschappen 
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Bijlage 3 Resultatentabellen 

 





bijlage 2 itemeigenschappen

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. Type Cpl Cpl_W Helling Wegdek V(MR(D))

Beus Beuningerstraat      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  60

19-10-2020 16:45:34Geomilieu V2020.1 rev 1 Licentiehouder: BJZ.nu B.V.



bijlage 2 itemeigenschappen

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam V(MR(A)) V(MR(N)) V(MR(P4)) V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(LV(P4)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N))

Beus  60  60 --  60  60  60 --  60  60  60

19-10-2020 16:45:34Geomilieu V2020.1 rev 1 Licentiehouder: BJZ.nu B.V.



bijlage 2 itemeigenschappen

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam V(MV(P4)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) V(ZV(P4)) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %Int(P4)

Beus --  60  60  60 --   1761,00   6,57   3,75   0,77 --

19-10-2020 16:45:34Geomilieu V2020.1 rev 1 Licentiehouder: BJZ.nu B.V.



bijlage 2 itemeigenschappen

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %MR(D) %MR(A) %MR(N) %MR(P4) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %LV(P4) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %MV(P4) %ZV(D)

Beus -- -- -- --  94,93  94,04  94,97 --   3,30   2,98   2,09 --   1,77

19-10-2020 16:45:34Geomilieu V2020.1 rev 1 Licentiehouder: BJZ.nu B.V.



bijlage 2 itemeigenschappen

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %ZV(A) %ZV(N) %ZV(P4) MR(D) MR(A) MR(N) MR(P4) LV(D) LV(A) LV(N) LV(P4) MV(D)

Beus   2,98   3,13 -- -- -- -- --    109,83     62,10     12,88 --      3,82

19-10-2020 16:45:34Geomilieu V2020.1 rev 1 Licentiehouder: BJZ.nu B.V.



bijlage 2 itemeigenschappen

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam MV(A) MV(N) MV(P4) ZV(D) ZV(A) ZV(N) ZV(P4) LE (D) 63 LE (D) 125 LE (D) 250

Beus      1,97      0,28 --      2,05      1,97      0,42 --   75,57   83,67   89,55

19-10-2020 16:45:34Geomilieu V2020.1 rev 1 Licentiehouder: BJZ.nu B.V.



bijlage 2 itemeigenschappen

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (D) 500 LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k LE (D) 8k LE (A) 63 LE (A) 125 LE (A) 250 LE (A) 500

Beus   95,75  102,33   98,74   91,94   81,63   73,63   81,59   87,56   93,78

19-10-2020 16:45:34Geomilieu V2020.1 rev 1 Licentiehouder: BJZ.nu B.V.



bijlage 2 itemeigenschappen

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (A) 1k LE (A) 2k LE (A) 4k LE (A) 8k LE (N) 63 LE (N) 125 LE (N) 250 LE (N) 500 LE (N) 1k

Beus  100,02   96,43   89,63   79,46   66,66   74,49   80,40   86,86   93,14

19-10-2020 16:45:34Geomilieu V2020.1 rev 1 Licentiehouder: BJZ.nu B.V.



bijlage 2 itemeigenschappen

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (N) 2k LE (N) 4k LE (N) 8k LE (P4) 63 LE (P4) 125 LE (P4) 250 LE (P4) 500 LE (P4) 1k LE (P4) 2k

Beus   89,53   82,72   72,47 -- -- -- -- -- --

19-10-2020 16:45:34Geomilieu V2020.1 rev 1 Licentiehouder: BJZ.nu B.V.



bijlage 2 itemeigenschappen

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (P4) 4k LE (P4) 8k

Beus -- --

19-10-2020 16:45:34Geomilieu V2020.1 rev 1 Licentiehouder: BJZ.nu B.V.



bijlage 2 itemeigenschappen

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

VG Voorgevel 1      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
WG Westgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
OG Oost gevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

19-10-2020 16:45:34Geomilieu V2020.1 rev 1 Licentiehouder: BJZ.nu B.V.



bijlage 2 itemeigenschappen

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf

ERF ERF 0,30
BOS Bosje 0,70
vijv vijver 0,00
LSG Landschappelijk gebied 1,00
LSG Landschappelijk gebied 1,00

LSG Landschappelijk gebied 1,00
GS Grasland 1,00

1,00

19-10-2020 16:45:34Geomilieu V2020.1 rev 1 Licentiehouder: BJZ.nu B.V.



bijlage 2 itemeigenschappen

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Functie Gebouwtype BAG-id Gemeente Jaar

    6,00      0,00 Relatief    0
BWH Bestaand woonhuis     8,00      0,00 Relatief    0
NW Nieuwe woning    10,00      0,00 Relatief    0
NBG Nieuw bijgebouw     6,00      0,00 Relatief    0
NS nieuwe schuur     6,00      0,00 Relatief    0

UBBG Uitbouw bestaand bijgebouw     6,00      0,00 Relatief    0
LHB Landhuis Hotel De Bloemenbeek    10,00      0,00 Relatief    0
LHB Landhuis Hotel De Bloemenbeek     8,00      0,00 Relatief    0
MTW Molthofweg woning     8,00      0,00 Relatief    0
MTW Molthofweg woning     8,00      0,00 Relatief    0

19-10-2020 16:45:34Geomilieu V2020.1 rev 1 Licentiehouder: BJZ.nu B.V.



bijlage 2 itemeigenschappen

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam AHN-jaar Trust Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k

   0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
BWH    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
NW    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
NBG    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
NS    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

UBBG    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
LHB    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
LHB    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
MTW    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
MTW    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

19-10-2020 16:45:34Geomilieu V2020.1 rev 1 Licentiehouder: BJZ.nu B.V.



bijlage 2 itemeigenschappen

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Refl. 8k

0,80
BWH 0,80
NW 0,80
NBG 0,80
NS 0,80

UBBG 0,80
LHB 0,80
LHB 0,80
MTW 0,80
MTW 0,80

19-10-2020 16:45:34Geomilieu V2020.1 rev 1 Licentiehouder: BJZ.nu B.V.



bijlage 2 itemeigenschappen

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Adrespunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Straat Huisnr Ltr. Huis toev Postcode Post toev. Wijknr Wijk Type Type naam

BEUS 8 Beuningerstraat 8     0     -1    -1

19-10-2020 16:45:34Geomilieu V2020.1 rev 1 Licentiehouder: BJZ.nu B.V.



bijlage 2 itemeigenschappen

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Adrespunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Opmerking Inwoners Woningen H van H tot Zoeken Dag Min Dag Max

BEUS 8      0,00      0,00     0,00   500,00  500,00             0,00             0,00

19-10-2020 16:45:34Geomilieu V2020.1 rev 1 Licentiehouder: BJZ.nu B.V.



bijlage 2 itemeigenschappen

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Adrespunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Avond Min Avond Max Nacht Min Nacht Max 24u min

BEUS 8             0,00             0,00             0,00             0,00             0,00

19-10-2020 16:45:34Geomilieu V2020.1 rev 1 Licentiehouder: BJZ.nu B.V.



bijlage 2 itemeigenschappen

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Adrespunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam 24u max

BEUS 8             0,00

19-10-2020 16:45:34Geomilieu V2020.1 rev 1 Licentiehouder: BJZ.nu B.V.



bijlage 3 rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

OG_A Oost gevel 265021,76 482615,78 1,50 40 38 31 41
OG_B Oost gevel 265021,76 482615,78 4,50 42 40 33 43
OG_C Oost gevel 265021,76 482615,78 7,50 43 41 34 44
VG_A Voorgevel 1 265013,51 482618,79 1,50 44 41 34 44
VG_B Voorgevel 1 265013,51 482618,79 4,50 45 43 36 46

VG_C Voorgevel 1 265013,51 482618,79 7,50 46 44 37 47
WG_A Westgevel 265005,10 482611,55 1,50 39 36 29 39
WG_B Westgevel 265005,10 482611,55 4,50 40 38 31 41
WG_C Westgevel 265005,10 482611,55 7,50 41 39 32 42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

19-10-2020 16:44:59Geomilieu V2020.1 rev 1 Licentiehouder: BJZ.nu B.V.



ruimtelijk
kwaliteitsplan
Beuningerstraat 8 de Lutte



Door: dé Erfontwikkelaar b.v. 

Radewijkerweg 9

7791 RJ Radewijk

Telefoonnummer 06 24 88 38 28

E-mail herbert@erfontwikkelaar.nl

Internet www.erfontwikkelaar.nl

Project 1856

Auteur H. Oldehinkel

Datum laatst gewijzigd 23 december 2021

Bestandsnaam 1856-RKP-003.indd

Aantal pagina’s 13

Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, of op welke 

andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever en/of dé Erfontwikkelaar b.v.



INHOUDSOPGAVE

1  I N T R O D U C T I E  1

2  V I G E R E N D  B E L E I D  4

2.1. omgevingsvisie overijssel 4

2.2. landschapsontwikkelingsplan losser 4

2.3. bijdragen van rode ontwikkeling aan het landschap: 5

2.4. advies ervenconsulent 6

3  R U I M T E L I J K  K W A L I T E I T S P L A N  8

3.1. ruimtelijk onderbouwing 8

3.2. samenvatting maatregelen 10

3.3. kwaliteitsimpuls groene omgeving 10

3.4. samenvatting Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving 10



1

1  I N T R O D U C T I E

dé Erfontwikkelaar is gevraagd een visie te geven op de 

inrichting als onderdeel van een ontwikkeling aan de 

Beuningerstraat 8 de Lutte. Initiatiefnemer heeft op deze 

locatie recent een melkveehouderij gestaakt. De vrijkomen-

de agrarische bijgebouwen zullen middels de rood voor 

rood regeling gesloopt worden waarbij ter compensatie een 

nieuwe woning op het erf gebouwd mag worden. 

De gemeente Losser wil hier middels de kwaliteitsimpuls 

groene omgeving in principe aan medewerken, mits de in-

vestering en de ontwikkeling in balans zijn. Deels wordt dit 

bereikt door de zogenaamde basisinspanning, het inpassen 

van het erf in het landschap en deels door extra maatregle-

ne die de kwaliteit van het landschap versterken.  

Ten grondslag van dit Ruimtelijk kwaliteitsplan ligt het 

advies van de ervenconsulent. Naast dit advies zijn ook 

de wensen en de randvoorwaarden van initiatiefnemer 

verwerkt in een plan. 

locat ie  p langebied
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Op het erf staat de 

bedrijfswoning aan de 

noordzijde gericht op de 

Beuningerstraat. Daar 

achter liggen de stallen 

met de voeropslagen. De 

omliggende gronden zijn 

nogsteeds in eigendom.  

Beuningerstraat

Bestaande woning behouden

Slopen

Slopen

Voeropslag omvormen naar pluktuin

Slopen

Bestaande vijver

Hotel Bloemberg

Oud zandpad

Bestaande singel

Bestaande haag

Voeropslagen 

opruimen
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plangebied en omgeving rond 2010

plangebied en omgeving rond 1900

plangebied en omgeving rond 195
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2  V I G E R E N D  B E L E I D

2.1. OMGEVINGSVISIE OVERIJSSEL

De Provincie Overijssel heeft het Streekplan, het verkeer- en 

vervoerplan, het waterhuishoudingsplan en het milieube-

leidsplan samengevoegd tot de Omgevingsvisie. Het vormt 

het provinciale beleidsplan voor de fysieke leefomgeving van 

Overijssel. De Provincie Overijssel stuurt op ruimtelijke kwali-

teit en duurzaamheid. Bestaande kwaliteiten moeten worden 

beschermd en er moeten verbindingen worden gelegd tussen 

deze bestaande kwaliteiten en nieuwe ontwikkelingen. Dat wil 

zeggen dat nieuwe ontwikkelingen moeten bijdragen aan de 

verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. Voor het behoud en 

het versterken van de ruimtelijke kwaliteit vormen essentiële 

gebiedskenmerken het uitgangspunt.

Gebiedskenmerken

Middels een verdeling in 4 lagen zijn de gebiedskenmerken 

binnen de Omgevingsvisie toegelicht:

De natuurlijke laag
De laag van het agrarisch-cultuur landschap
De stedelijke laag
De laag van de beleving

Toelichting: 

Stuwwal

De verschillende stuwwallen in de provincie hebben zich in de 

loop van de tijd allemaal anders ontwikkeld. In de occupatie-

geschiedenis zijn sommige stuwwallen betrekkelijk ongemoeid 

gelaten. Op andere kwamen grote en kleinere escomplexen tot 

ontwikkeling.

natuurlijke laag

agrarisch cultuurlandschap

stuwwal

essenlandschap

De hoge delen werden vaak als extensieve heidevelden in ge-

bruik genomen, later zijn grote delen ervan bebost. De inzijging 

is afgenomen door oppervlakkige afwatering, waterwinning en 

het op grote schaal bebossen met naaldhout.

Het landschap is geordend vanuit de erven en de essen, de 

eeuwenoude akkercomplexen die op de hogere dek  zandkoppen 

en flanken van stuwwallen werden aangelegd. Eeuwenlange 

bemesting   met heideplaggen en stal  mest   heeft geleidt tot 

een karakteris tiek reliëf met soms hoge stijlranden. 

De dorpen en erven lagen op de flanken van de es, op overgang 

naar het lager gelegen maten  en flieren  landen. Zo lagen ze 

droog en werden te  gelijkertijd de werklijnen zo kort mogelijk 

gehouden.

Zo ont stond vanuit de dorpen een organische spinragstructuur 

naar de omliggende gronden en de dorpen in de omgeving. Het 

landschapsbeeld is afwisselend en contrastrijk, volgend aan de 

organische patronen van het natuurlijke landschap. Typerend 

zijn de losse hoeven rond de es en de esdorpen met hun karak-

teristieke boerderijen en herkenbaar dorpssilhouet met vaak de 

kerktoren als markant element.

2.2. LANDSCHAPSONTWIKKELINGSPLAN LOSSER

Het LOP geeft aan hoe het landschap kan worden ontwikkeld, 

gebruikmakend van bestaande kwaliteiten en potenties. Het 

plangebied ligt in gebied 3: Oldenzaalse Stuwwal

De landschappelijke eenheid Oldenzaalse stuwwal ligt aan de 

westkant van de gemeente Losser. De eenheid loopt verder in 

gemeente Oldenzaal en gemeente Dinkelland. 

Door de hoge reliëfgraad, de grote hoogteverschillen en de on-

doorlatendheid van de bodem wordt de Oldenzaalse stuwwal 
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gekenmerkt door vele waardevolle bronnen en snelstro-

mende beken. Herstel van het watersysteem, de bronnen 

en het vermogen om water te kunnen vasthouden heeft 

hier dan ook hoge prioriteit, ten behoeve van herstel van 

het Dinkelsysteem. 

Elfterheurne-Lage Hoek 

Het deelgebied Elfterheurne-Lage Hoek bekleed in Losser 

een bijzondere rol, vanwege zijn waterhuishoudkundige op-

bouw: Op de rand van de stuwwal ontspringen veel bron-

nen die de bovenlopen van de Dinkel voeden. Het gebied 

bevat veel bos en landbouw, waarin een deels herkenbaar 

oorspronkelijk essen- en Kampenlandschap te vinden is. 

Met name in de noordoost hoek en zuidpunt.

Gebiedskenmerken

Landschapstype: 

Essen- en kampenlandschap;

Ontwikkelingsrichting: 

Behoud en herstel en versterking landschapswaarden

Toekomstbeeld:

• Actief herstel van kleine landschapselementen in de 

vorm van bos of houtwallen

• Aanleg recreatieve paden, herstel en/of openstellen 

kerkepaden

• Ruimte bieden aan kleinschalige ontwikkelingen ge-

combineerd met aanleg van landschapselementen en 

boscomplexen

• Kwalitatief schoon bronwater rond bronnen langer 

vasthouden door dempen sloten

Tegenprestatie bij ontwikkelen erf: 

Aanleg van erfbeplanting in de vorm van kleine bosjes, 

houtsingels, hagen en solitaire bomen.

2.3. BIJDRAGEN VAN RODE ONTWIKKELING 

AAN HET LANDSCHAP:

Kenmerken:

• Ruimtelijke en functionele relatie met omgeving. Het erf 

gaat op een diffuse wijze over in het landschap;

Meerwaarde voor het landschap:

• Versterken van de kleinschalige structuur van het land-

schap tussen de erven en de relatie met het landschap 

(verankering in omgeving) door erfbeplantingen en 

openbare paden rond de kavels;

• De ontwikkeling blijft kleinschalig en het landschap 

behoud de afwisseling van open en besloten delen.

Gebouwen op het erf

• karakteristieke historische bebouwing, bijvoorbeeld 

kapschuren en hooimijten;

• grote dakvlakken;

• zadeldak met lage goten, evt wolfseinden of een dak-

schild.

Algemene kwaliteitseisen:

•  Ruimte voor ontwikkelimpuls, vernieuwing en innovatie;

•  Versteviging van het landschappelijk raamwerk: raste-

ren randen.

• De massa van de bebouwing en de erfbeplantingstaan 

in een goede verhouding tot elkaar. Zij doen recht aan 

het orthogonale, rationele en grootschalige karakter van 

het landschap.

het erf ligt in gebied 3 de Oldenzaalse Stuwwal



6

2.4. ADVIES ERVENCONSULENT

Het voorstel van de initiatiefnemers moet bijdragen aan verbe-

tering van de ruimtelijke kwaliteit van erf en omgeving. Daarom 

is het bekeken en vergeleken met de ontwikkelingen tot nu toe 

en met de huidige situatie. Opvallend aan het huidige erf is dat 

alle gebouwen, inclusief de woning, een leeftijd hebben tussen 

ongeveer 20 en 50 jaar oud. Van een oud erf is geen sprake 

meer. Het enige gebouw dat nog enigszins beeldbepalend is en 

de moeite waard zou zijn om te behouden bij een nieuwe ont-

wikkeling, is de kapschuur. Het beleid van de gemeente Losser is 

echter – jammer genoeg – duidelijk: bij Rood voor rood moeten 

alle bijgebouwen gesloopt worden ongeacht hun betekenis voor 

(de continuïteit van) het erf.  

Op de plaats waar vroeger de boerderij moet hebben gestaan 

ligt nu een grote stapel keien. Aan de westkant van de oprit 

stonden een of meer bijgebouwen. Het erf is opgeschoven in 

oostelijke richting. De ingang tot het erf heeft nog een relatie 

met een oude route langs de bosstrook maar de vijver in dat 

deel van het eigendom doet ruimtelijk niet mee in het bestaan-

de erf. In het voorstel van de architect is dit deel van het erf 

ook niet meegenomen.

De ruimtelijke kwaliteit van erf en landschap is gediend met de 

combinatie van een compact erf in de oksel van de hoge op-

gaande beplanting - aan de rand van de glooiende open ruimte.

Op de hiernaast afgebeelde erfschets is het voorstel de oude 

route ‘in ere te herstellen’ en meer zichtbaar te maken. Ook de 

vijver verdient meer zichtbaarheid; daarvoor wordt de beplan-

ting verwijderd. 

De twee deel-erven krijgen ieder een ingang vanaf de oprit (de 

oude route); de nieuwe schuur (meer richting weg ten opzichte 

van de gesloopte kapschuur) vormt de afscheiding en tegelijk 

verbinding tussen de twee wooneenheden. De tuin tussen 

oprit en bosrand wordt meer betrokken bij het erf; een deel 

van de al aanwezige fruit- en notenbomen moet eventueel 

hierheen worden verplaatst. 

In de voortuin aan de weg staan wat fruitbomen in gras; een 

groep van grotere bomen (1e grootte) in de noordoosthoek, 

bijvoorbeeld winterlinde, vormt de overgang naar de wei en 

de straat. De compensatiewoning wordt gebouwd binnen de 

contour van de huidige bebouwing; niet ten oosten ervan. 

Daardoor blijft het erf compact en blijft ook de open ruimte 

zo open mogelijk. Aan de oostzijde sluit de gevel vrijwel 

direct aan op de weide. Een bijgebouw van 100 m2 staat 

zodanig dat de vier gebouwen met elkaar samenhang en een 

eenheid vormen. Tussen dit gebouw en de oprit staat nog 

een aantal (voor een deel verplaatste? hoogstam) fruit- en 

notenbomen. 

Tussen beide woningen wordt een erfbosje aangeplant; dit 

bestaat uit streekeigen bomen en struiken, zoals lijsterbes, 

haagbeuk, hazelaar, kardinaalsmuts en hulst. 

Verwijderen van de oude mestkelder is een beter idee dan 

hem te laten liggen, behalve als het idee zou zijn de be-

dekking te verwijderen en de kelder zelf te benutten voor 

bijvoorbeeld een verdiepte schaduwtuin of vijverbak.

De gebouwen vormen met elkaar een nieuw erf. De samen-

hang tussen de gebouwen is erg belangrijk. Overleg met de 

stadsbouwmeester in een vroeg stadium van het ontwerp-

proces wordt ten sterkste aangeraden, om hier een passend 

ensemble te creëren. Extra aandacht wordt gevraagd voor 

nest- en verblijfplaatsen voor erfvogels (bijvoorbeeld boe-

ren- en gierzwaluwen, uilen) en vleermuizen.

Conclusie:

Voor het nieuwe erf op deze locatie zijn een paar punten erg 

belangrijk: samenhang, eenheid en compactheid, en respect 

en aandacht voor oude elementen zoals de oude route en de 

bosstrook van hoog opgaande beplanting.

Op de volgende pagina staat de schets met voorstellen van 

de Ervenconsulent van Het Oversticht. 

het erf in context landschap (door ervenconsulent)
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3  R U I M T E L I J K               

K W A L I T E I T S P L A N

Uitgangspunten initiatiefnemer:

sloop alle landschapsontsierende bebouwing (884 m2)
behoud van betonplaat en herinrichten als ‘pluktuin’
nieuwe schuur op plek oude schuur;
één compensatiewoning met bijgebouw op het erf
nieuw bijgebouw aan bestaande bedrijfswoning;
nieuw bijgebouw aan compensatiewoning;

Uitgangspunten gemeente (advies Ervenconsulent):

sloop alle landschapsontsierende bebouwing;
samenhang, eenheid en compactheid zijn belangrijk;
respect en aandacht voor oude elementen (zandpad en 
bosstrook met hoog opgaande beplanting.

Uitgangspunten provincie:

het erf moet aansluiten op de gebiedskenmerken 
(essenlandschap) volgens de Omgevingsvisie Overijssel;
de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving is van toepassing, 
deze wordt in hoofdstuk 3.2. nader toegelicht

3.1. RUIMTELIJK ONDERBOUWING

Situering woning

Het erf aan de Beuningerstraat kent veel landschapsont-

sierende bebouwing die geen gebruikswaarde meer kennen 

na het staken van het bedrijf. Door de stallen te slopen kan 

er weer een groen en compact erf gemaakt worden. Hierbij 

zijn de randvoorwaarden die door de ervenconsulent opge-

steld zijn van belang. 

Een belangrijke ruimtelijke voorwaarde is dat dit erf zich als 

een eenheid in het landschap moet blijven presenteren. Dat 

wordt deels bereikt door geen harde grensen op het erf te 

maken in de vorm van hoge hagen/schuttingen of andere 

bouwkundige elementen. Middels een afgewogen positi-

onering van de compensatiewoning blijft het ensemble 

behouden maar krijgt iedere wooneenheid wel een eigen 

plek op het erf. 

Doordat de compensatiewoning binnen de contouren van 

de het huidige erf wordt gepositioneerd zal de impact op 

de omgeving beperkt blijven. Iets ten noorden van de be-

staande kapschuur zal weer een nieuwe schuur gerealiseerd 

worden. 

Opvallende kleuren zijn vanuit het landschap niet wenselijk. 

Materialen die mooi verouderen passen in het landschap. 

De woning en het bijgebouw moeten voldoen aan de 

welstandsnota. 

Groenstructuur en inrichting erf:

Vanuit het landschapsontwikkelingsplan is het gewenst 

om in het essen- en hoevenlandschap erfbeplanting toe te 

voegen in de vorm van bomen hagen en struweel. Hiermee 

wordt naast een passende landschappelijke inpassing ook 

de ecologische waarde verbeterd. 

De erven langs de Beuningerstraat komen sterk overeen 

met de omschreven karakteristiek. Over het algemeen 

verspreide bebouwing en half open erfensembles, al dan 

niet voorzien van enkele grote bomen, hagen of struweel. 

Richting de weg zijn de tuinen open en er is zicht op de 

bebouwing. De erven in het essen- en hoevenlandschap 

kennen een duidelijk cluster en worden veelal ontsloten 

door één inrit die voorzien is van begeleidende beplanting. 

Het bestaande (cultuurhistorisch waardevolle) zandpad 

zal als ontsluiting van het erf blijven dienen. Hiermee kan 

het erf zich beter presenteren naar het meer open land-

schap aan de oostzijde. (zie uitgangspunt ervenconsulent). 

Dit pad is altijd de ontsluiting van het erf geweest en kan 

daardoor prima een vervolgfunctie krijgen. Een bestaande 

vijver blijft behouden. Aan de oostzijde wordt een erfbosje 

aangeplant om zo enige afscherming te maken tussen het 

naastgelegen hotel en het erf. Op het voorerf wordt een 

groep fruitbomen aangeplant. (hoogstam) Ook wordt er op 

het achtererf enkele fruitbomen aangeplant. 

De gebouwen op de erven blijven in de omgeving deels 

zichtbaar. Dit is een kwaliteit van het landschap. De erven 

kennen geen harde begrenzing, er is daarom gekozen enkel 

daar hagen toe te passen waar enige beschutting wenselijk 

is. Op het erf wordt een erfbosje aangeplant dat naast een 

afschermende functie ook een ecologische meerwaarde 

kent. Overeenkomstig de conclusie van de Ervenconsulent 

blijft het erf een compact cluster van gebouwen in het 

landschap die middels de aanplant van bomen en struweel 

goed passen in de omgeving. 

De keuze voor de verharding moet in afstemming gemaakt 

worden met de materialisering van de architectuur. Ver-

harding moet in een gedekte kleurstelling sober toegepast 

worden. Dit in afstemming met de kleurstelling van de 

gevels en overige materialisering van het woonhuis en de 

overige gebouwen. Schuttingen en hoge opgaande exoten 

moeten in het buitengebied voorkomen worden. 
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De wens van opdrachtgever is om een bestaande onder-

grondse mestopslag te handhaven. Hier zal een pluktuin 

gerealiseerd worden met bovengrondse bakken. Aangezien 

de locatie ten noorden van het erf ligt (binnen de randen 

van het erf) en het geen ruimtelijk impact kent kan dit goed 

ingepast worden. Ook deze pluktuin zal een meerwaarde 

zijn voor de diversiteit van het landschap. Recreanten of 

mensen uit de omgeving kunnen hier gebruik van maken. 

De materialisatie van de pluktuin zal eenvoudig en functio-

neel moeten zijn. Bij voorkeur uitgevoerd in materialen die 

passen in het landschap (hout/steen etc.)

3.2. SAMENVATTING MAATREGELEN

sloop landschapsontsierende bebouwing
het erf blijft zich als eenheid in het landschap presenteren
bestaande pad blijft ontsluiting van beide woningen
op het erf worden bomen en struweel aangeplant, deze 
schermen het erf niet af maar geven het wel de gewenste 
groene uitstraling;
de nieuwe woning komt op de plek waar al bebouwing 
staat, hiermee blijft de compactheid van het erf 
behouden;
aanplant bomen op het erf;
er kan op eigen erf gekeerd en geparkeerd worden.

3.3. KWALITEITSIMPULS GROENE OMGEVING

Met de kwaliteitsimpuls Groene Omgeving biedt de provin-

cie Overijssel beleidsruimte aan gemeenten voor ontwikke-

lingen in de groene ruimte. Nieuwe ontwikkelingen moeten 

mogelijk zijn onder voorwaarde dat ze bijdragen aan de 

kwaliteit van de leefomgeving. In het buitengebied is ruimte 

voor grootschalige uitbreidingen en nieuwe ontwikkelingen 

mits die gelijk opgaan met verbeteringen van de ruimtelijke 

kwaliteit. 

Ruimtelijke kwaliteit wordt gerealiseerd door naast 

bescherming vooral in te zetten op het verbinden van 

bestaande gebiedskwaliteiten en nieuwe ontwikkelingen, 

waarbij bestaande kwaliteiten worden beschermd en ver-

sterkt en nieuwe kwaliteiten worden toegevoegd. 

De methodiek voor het bepalen van de balans tussen 

ontwikkelingsruimte en de gevraagde investering in de 

groene omgeving, is gericht op het volgende: hoe meer de 

ontwikkeling als gebiedsvreemd te beschouwen is en /of 

hoe groter de schaal en impact op de ruimtelijke kwaliteit 

is, des te zwaarder weegt dat aan de ontwikkelingskant van 

de balans en hoe hoger de aanvullende kwaliteitsprestaties 

dan dienen te zijn. Als het gaat om een gebiedsvreem-

de ontwikkeling van een grote schaal en met een grote 

impact op de omgeving, dan zal een forse investering in het 

landschap nodig zijn. Om te beoordelen of medewerking 

kan worden verleend aan het verzoek, wordt het volgende 

model gevolgd:

Gebiedseigen ontwikkeling

Het ontwikkelingsperspectief voor het plangebied voorziet 

primair in het bieden van ruimte aan wonen.en agrariërs. 

Vanuit het beleid wordt sloop van vrijkomende agragrische 

bebouwing gestimuleerd. Hieruit kan geconcludeerd wor-

den het een gebiedseigen ontwikkeling is. 

Schaal en impact op de omgeving

De activiteiten zullen plaats vinden op een bestaand erf. 

Daarbij wordt er zo compact mogelijk gebouwd. De schaal 

is gering en de impact op de omgeving na het uitvoering 

van de basisinspaning gering. 

Eigen belang en maatschappelijk belang

Er is deels sprake van een eigen belang. Daarnaast vervult 

het een maatschappelijk belang Nabij een grote horeca-

onderneming wordt asbest gesaneerd en vindt er een 

kwaliteitsimpuls plaats. Dit is goed voor de beleving van de 

recreanten die het gebied veelvuldig bezoeken. 

. 

Tegenprestatie

Al met al worden er boven op de basisinspanning aanvul-

lende kwaliteitspretaties gevraagd, die bijdragen aan de 

versterking van de ruimtelijke kwaliteit van het gebied. 

Deze tegenprestatie zal bestaan door het slopen van 884 

m2 landschapsontsierende bebouwing en het opheffen 

van een milleuvergunning. In de nieuwe situatie wordt 

het een woonerf dat geen negatieve invloed heeft op de 

luchtkwaliteit. 

3.4. SAMENVATTING KWALITEITSIMPULS 

GROENE OMGEVING

sloop 884 m2 landschapsontsierende bebouwing
opheffen milleuvergunning
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hoogstamfruitbomen

extensief gras langs padvogelbosje op erf sfeerbeeld vijver

walnoot
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