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1 INLEIDING  

In opdracht van Koopman Vastgoed B.V. is door Geluid Plus Adviseurs een akoestisch onderzoek 

uitgevoerd ten behoeve van de bepaling van de geluidbelastingen ten gevolge van het weg-

verkeerslawaai ter plaatse van de ontwikkeling van appartementen gelegen aan Grotestraat 17 te 

Denekamp. 

De toekomstige appartementen ondervinden een geluidbelasting ten gevolge twee 30 km-wegen. 

Wegen met een maximaal toegestane snelheid van 30 km/uur hebben geen wettelijke zone, maar 

dienen conform opgave van Noaberkracht Dinkelland Tubbergen wel beoordeeld te worden ten 

aanzien van een goede ruimtelijke ordening. Het gaat om de Grotestraat-Ootmarsumsestraat en de 

Burgemeester Hoogklimmerstraat. 

Daarnaast zijn er berekeningen uitgevoerd naar de geluidwering ter plaatse van appartementen 

waar de geluidbelastingen hoger is dan 53 dB exclusief aftrek ex artikel 110g Wgh. 

Doel van het onderzoek is, in het kader van een goede ruimtelijke ordening, het aangeven van de 

geluidbelasting op de gevels van de toekomstige appartementen. De geluidbelastingen worden 

vergeleken met de grenswaarden uit de Wet geluidhinder (Wgh). Indien de gecumuleerde 

geluidbelasting hoger is dan 53 dB (exclusief aftrek ex artikel 110g Wgh), is nader onderzoek naar 

de geluidwering van de gevels wenselijk. 

Aan de berekeningen liggen de bouwtekeningen met werknummer 20-172 ten grondslag d.d. 

21-03-2022 die per mail zijn aangeleverd door de opdrachtgever. In bijlage 1 zijn ze bijgevoegd. 
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4 BEPALING KARAKTERISTIEKE GELUIDWERING (GA,K) 

4.1 REKENMETHODE EN EISEN CONFORM BOUWBESLUIT 

Volgens het Bouwbesluit dient de gevel van een verblijfsgebied van een woonfunctie een 

karakteristieke geluidwering te hebben die niet kleiner is dan het verschil tussen de geluidbelasting 

op de gevel en 33 dB. Deze karakteristieke geluidwering dient minimaal 20 dB(A) te bedragen. 

Voor een verblijfsruimte geldt dezelfde eis verminderd met 2 dB(A). De berekeningen zijn op een 

dusdanige wijze uitgevoerd dat de geluidwering onafhankelijk is van het volume van de ruimte (vrije 

indeelbaarheid van verblijfsgebieden, Bouwbesluit). De karakteristieke geluidwering is bepaald 

overeenkomstig de NPR 5272, “Geluidwering in gebouwen”.  

Om aan de vereiste karakteristieke geluidwering te kunnen voldoen, en het wettelijk binnenniveau 

van 33 dB te kunnen garanderen, zijn berekeningen noodzakelijk. In het onderhavig onderzoek is 

door middel van berekeningen aangetoond of geluidwerende voorzieningen noodzakelijk zijn. 

De vereiste karakteristieke geluidwering is het verschil tussen de heersende geluidbelasting en het 

maximaal toelaatbare binnenniveau van 33 dB.  

Omloopgeluid 

Omloopgeluid betreft een (eventuele) bijdrage aan het binnenniveau via lichte scheidingsconstructies 

van een tussenliggende verkeersruimte c.q. onbenoemde ruimte naar een verblijfsruimte. In het 

onderhavig onderzoek is omloopgeluid niet meegenomen vanwege de relatief lage geluidbelasting. 

Berekende appartementen 

In onderhavig onderzoek zijn berekeningen uitgevoerd voor de bouwnummers 01, 05, 07, 08, 12 en 

14. De resultaten staan representatief voor de overige nagenoeg identieke appartementen. 

4.2 VENTILATIEVOORZIENINGEN

De luchtverversingscapaciteit voor verblijfsgebieden en verblijfsruimten in een woning moet voldoen 

aan de eisen gesteld in artikel 3.29 van het Bouwbesluit. Conform opgave van de opdrachtgever 

worden de woningen geventileerd door middel van mechanische toe- en afvoer (WTW-systeem).  

4.3 BOUWKUNDIGE (GELUIDWERENDE) VOORZIENINGEN

In dit hoofdstuk worden de geluidwerende voorzieningen beschreven die noodzakelijk zijn om aan de 

eisen conform het Bouwbesluit te kunnen voldoen. De voorgestelde voorzieningen of gelijkwaardig 

dienen te worden toegepast. Onderstaand worden de constructies benoemd met de daarbij 

behorende Ra-waarde voor het spectrum wegverkeerslawaai. In bijlage 4 zijn de berekeningen van 

de karakteristieke geluidwering weergegeven. Bij elke berekening is een overzicht gegeven van de 

per gevel ingevoerde geveldelen. In bijlage 5 zijn de gehanteerde producten opgenomen. 

Naad- en kierdichtingen 

Alle naden en aansluitingen van de kozijnen met omringende constructies dienen goed te worden 

afgedicht met een elastisch blijvende kit. Ter plaatse van de draaiende delen van de geluidrelevante 

verblijfsgebieden kan voldaan worden met een goede rondom doorlopende enkele kierdichting 

(40 dB(A), zie bijlage 5). 
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Raam- en deurhout 

Het raam- en deurhout wordt uitgevoerd in 56 mm hardhout en heeft een Ra-waarde voor het 

spectrum wegverkeerslawaai van 31 dB(A). 

Beglazing 

De kozijnen in de gevels kunnen worden voorzien van isolatieglas met een minimale opbouw van  

4-15-5 mm of gelijkwaardig. Dit betreft een ‘standaard’ type glas en dus geen geluidwerende 

voorziening. Indien een andere glasopbouw wordt toegepast dan dient de opbouw zodanig te zijn 

dat een minimale Ra-waarde van 27 dB(A) wordt bereikt voor het spectrum wegverkeerslawaai. 

Dakramen 

Ter plaatse van appartement 11, 12, 19 en 20 worden dakramen toegepast. In de berekening is 

een standaard Velux dakraam, type GGL 50, opgenomen met een Ra-waarde voor het spectrum 

wegverkeerslawaai van 27 dB(A). Hiermee wordt voldaan aan de eisen. 

Gevels 

De gevels worden opgebouwd uit een steenachtige spouwmuur. Deze constructie heeft een Ra-

waarde van 51 dB(A) voor het spectrum wegverkeerslawaai. Er zijn geen aanvullende voorzieningen 

benodigd. 

Paneel 

Ter plaatse van appartement 13 t/m 21 wordt een paneel toegepast in het kozijn bij de schuifpui ter 

plaatse van het terras. In de berekeningen is uitgegaan van een standaard BP2C-paneel (zie bijlage 

5) met een Ra-waarde van 26 dB(A) voor het spectrum wegverkeerslawaai. Indien een andere 

constructie wordt toegepast dan dient de opbouw zodanig te zijn dat een minimale Ra-waarde van 

26 dB(A) wordt bereikt. Aanvullende voorzieningen zijn niet noodzakelijk. 

Plat dak dakkapel 

Conform opgave van de opdrachtgever wordt het plat dak van de dakkapellen voorzien van PIR als 

isolatiemateriaal. In de berekeningen is uitgegaan van een gelijkwaardige DP1-constructie (zie 

bijlage 5) met een Ra-waarde van 24 dB(A) voor het spectrum wegverkeerslawaai. Indien een 

andere constructie wordt toegepast dan dient de opbouw zodanig te zijn dat een minimale  

Ra-waarde van 24 dB(A) wordt bereikt. Aanvullende voorzieningen zijn niet noodzakelijk. 

Zijwang dakkapel 

Conform opgave van de opdrachtgever worden de panelen van de zijwangen van de dakkapellen 

voorzien van PIR als isolatiemateriaal. In de berekening is een gelijkwaardige BP2C-constructie (zie 

bijlage 5) gehanteerd, met een Ra-waarde van 26 dB(A) voor het spectrum wegverkeerslawaai. Er 

zijn geen aanvullende geluidwerende voorziening noodzakelijk. 

Hellend dak 

Conform opgave van de opdrachtgever wordt een prefab dakelement van Unilin toegepast dat 

voorzien is van PIR als isolatiemateriaal. In de berekeningen is uitgegaan van een gelijkwaardige 

DH2-constructie (zie bijlage 5) met een Ra-waarde van 27 dB(A) voor het spectrum wegverkeers-

lawaai. Aanvullende voorzieningen zijn niet noodzakelijk. 
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5 CONCLUSIES 

Door Geluid Plus Adviseurs is een akoestisch onderzoek uitgevoerd ten behoeve van de bepaling van 

de geluidbelastingen ten gevolge van het wegverkeerslawaai ter plaatse van de ontwikkeling van 

appartementen gelegen aan Grotestraat 17 te Denekamp. 

De toekomstige appartementen ondervinden een geluidbelasting ten gevolge van 30 km-wegen. 

Wegen met een maximaal toegestane snelheid van 30 km/uur hebben geen wettelijke zone, maar 

dienen conform opgave van Noaberkracht Dinkelland Tubbergen wel beoordeeld te worden ten 

aanzien van een goede ruimtelijke ordening. Het gaat om de Grotestraat-Ootmarsumsestraat. 

Daarnaast zijn er berekeningen uitgevoerd naar de geluidwering ter plaatse van appartementen 

waar de geluidbelastingen hoger is dan 53 dB exclusief aftrek ex artikel 110g Wgh. 

Doel van het onderzoek is, in het kader van een goede ruimtelijke ordening, het aangeven van de 

geluidbelasting op de gevels van de toekomstige appartementen. De geluidbelastingen worden 

vergeleken met de grenswaarden uit de Wet geluidhinder (Wgh).  

De volgende conclusies kunnen worden gegeven: 

 De hoogste geluidbelasting ten gevolge van de Grotestraat-Ootmarsumsestraat bedraagt 53 dB 

inclusief 5 dB aftrek ex artikel 110g Wgh. Indien de geluidbelasting wordt vergeleken met de 

grenswaarden uit de Wet geluidhinder, dan blijkt dat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB met 

5 dB wordt overschreden; 

 Ter plaatse van alle appartementen is sprake van een geluidluwe achtergevel; 

 De hoogste geluidbelasting exclusief aftrek van 5 dB ex artikel 110g Wgh bedraagt 58 dB, 

waardoor een onderzoek naar de gevelwering aan de orde is; 

 Met de oorspronkelijk toe te passen bouwkundige constructies conform de bouwtekeningen wordt 

voldaan aan de vereiste karakteristieke geluidwering conform het Bouwbesluit. Daarnaast wordt 

voldaan aan het maximaal toelaatbare binnenniveau van 33 dB. Er zijn geen aanvullende 

geluidwerende voorzieningen noodzakelijk. 
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Bijlage 1: Bouwtekeningen en situatie 
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Bijlage 2: Invoergegevens rekenmodel 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 





Geluid Plus AdviseursOntwikkeling Grotestraat 17 te Denekamp
Bijlage 2Invoergegevens beoordelingspunten 

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

01 Voorgevel nieuwbouw (bestaand)     25,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

02 Voorgevel nieuwbouw (bestaand)     25,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

03 Linkergevel nieuwbouw (bestaand)     25,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

04 Achtergevel nieuwbouw (bestaand)     25,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

05 Achtergevel nieuwbouw (bestaand)     25,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

06 Rechtergevel nieuwbouw (bestaand)     25,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

07 Linkergevel nieuwbouw     25,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

08 Voorgevel nieuwbouw     25,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

09 Voorgevel nieuwbouw     25,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

10 Voorgevel nieuwbouw     25,48 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

11 Rechtergevel nieuwbouw     25,46 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

12 Achtergevel nieuwbouw     25,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

13 Voorgevel nieuwbouw     25,41 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

14 Voorgevel nieuwbouw     25,37 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

15 Voorgevel nieuwbouw     25,31 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

16 Rechtergevel nieuwbouw     25,32 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

17 Achtergevel nieuwbouw     25,42 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

18 Achtergevel nieuwbouw     25,45 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

19 Achtergevel nieuwbouw     25,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

24-3-2022 15:05:47Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Geluid Plus Adviseurs





Geluid Plus AdviseursOntwikkeling Grotestraat 17 te Denekamp
Bijlage 2Invoergegevens wegen

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) %Int(D) %Int(A) %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N)

01 Grotestraat-Ootmarsumsestraat  30  30  30  30  30  30  30  30  30   6,56   4,04   0,64  98,52  98,68  99,12   1,33   1,18   0,79

24-3-2022 15:04:23Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Geluid Plus Adviseurs



Geluid Plus AdviseursOntwikkeling Grotestraat 17 te Denekamp
Bijlage 2Invoergegevens wegen

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) LV(D) LV(A) LV(N) MV(D) MV(A) MV(N) ZV(D) ZV(A) ZV(N) Wegdek Wegdek Totaal aantal

01   0,15   0,13   0,09     72,90     44,97      7,16      0,98      0,54      0,06      0,11      0,06      0,01 Elementenverharding in keperverband W13   1128,00

24-3-2022 15:04:23Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Geluid Plus Adviseurs
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Bijlage 3: Resultaten geluidbelastingen 









Geluid Plus AdviseursOntwikkeling Grotestraat 17 te Denekamp
Bijlage 3Resultaten Grotestraat-Ootmarsumsestraat incl aftrek 5 dB ex artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Grotestraat-Ootmarsumsestraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A Voorgevel nieuwbouw (bestaand) 1,50 49,2 47,0 38,8 49,7

01_B Voorgevel nieuwbouw (bestaand) 4,50 49,0 46,8 38,6 49,5

01_C Voorgevel nieuwbouw (bestaand) 7,50 48,3 46,1 37,9 48,8

02_A Voorgevel nieuwbouw (bestaand) 1,50 51,7 49,5 41,3 52,2

02_B Voorgevel nieuwbouw (bestaand) 4,50 51,1 48,9 40,7 51,6

02_C Voorgevel nieuwbouw (bestaand) 7,50 50,0 47,8 39,6 50,5

03_A Linkergevel nieuwbouw (bestaand) 1,50 49,2 47,1 38,9 49,8

03_B Linkergevel nieuwbouw (bestaand) 4,50 49,0 46,8 38,6 49,5

03_C Linkergevel nieuwbouw (bestaand) 7,50 48,1 45,9 37,8 48,6

04_A Achtergevel nieuwbouw (bestaand) 1,50 33,1 30,9 22,8 33,6

04_B Achtergevel nieuwbouw (bestaand) 4,50 34,4 32,2 24,0 34,9

04_C Achtergevel nieuwbouw (bestaand) 7,50 34,5 32,3 24,1 35,0

05_A Achtergevel nieuwbouw (bestaand) 1,50 27,4 25,2 17,1 27,9

05_B Achtergevel nieuwbouw (bestaand) 4,50 29,1 26,9 18,7 29,6

05_C Achtergevel nieuwbouw (bestaand) 7,50 29,4 27,2 19,0 29,9

06_A Rechtergevel nieuwbouw (bestaand) 1,50 22,4 20,2 12,0 22,9

06_B Rechtergevel nieuwbouw (bestaand) 4,50 29,3 27,2 19,0 29,9

06_C Rechtergevel nieuwbouw (bestaand) 7,50 30,9 28,7 20,5 31,4

07_A Linkergevel nieuwbouw 1,50 22,5 20,3 12,1 23,0

07_B Linkergevel nieuwbouw 4,50 32,2 30,0 21,8 32,7

07_C Linkergevel nieuwbouw 7,50 34,6 32,4 24,2 35,1

08_A Voorgevel nieuwbouw 1,50 51,0 48,9 40,7 51,5

08_B Voorgevel nieuwbouw 4,50 50,6 48,4 40,2 51,1

08_C Voorgevel nieuwbouw 7,50 49,7 47,5 39,3 50,2

09_A Voorgevel nieuwbouw 1,50 51,8 49,6 41,4 52,3

09_B Voorgevel nieuwbouw 4,50 51,1 48,9 40,7 51,6

09_C Voorgevel nieuwbouw 7,50 49,9 47,7 39,5 50,4

10_A Voorgevel nieuwbouw 1,50 52,1 49,9 41,7 52,6

10_B Voorgevel nieuwbouw 4,50 51,3 49,1 40,9 51,8

10_C Voorgevel nieuwbouw 7,50 49,9 47,8 39,6 50,5

11_A Rechtergevel nieuwbouw 1,50 50,0 47,8 39,6 50,5

11_B Rechtergevel nieuwbouw 4,50 49,7 47,6 39,4 50,3

11_C Rechtergevel nieuwbouw 7,50 49,0 46,8 38,6 49,5

12_A Achtergevel nieuwbouw 1,50 21,1 18,9 10,7 21,6

12_B Achtergevel nieuwbouw 4,50 23,3 21,1 12,9 23,8

12_C Achtergevel nieuwbouw 7,50 24,8 22,5 14,3 25,2

13_A Voorgevel nieuwbouw 1,50 50,7 48,5 40,3 51,2

13_B Voorgevel nieuwbouw 4,50 50,5 48,3 40,1 51,0

13_C Voorgevel nieuwbouw 7,50 49,8 47,6 39,4 50,3

14_A Voorgevel nieuwbouw 1,50 50,8 48,7 40,5 51,4

14_B Voorgevel nieuwbouw 4,50 50,7 48,5 40,3 51,2

14_C Voorgevel nieuwbouw 7,50 50,0 47,8 39,6 50,5

15_A Voorgevel nieuwbouw 1,50 49,6 47,4 39,2 50,1

15_B Voorgevel nieuwbouw 4,50 49,7 47,5 39,3 50,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

24-3-2022 15:06:26Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Geluid Plus Adviseurs



Geluid Plus AdviseursOntwikkeling Grotestraat 17 te Denekamp
Bijlage 3Resultaten Grotestraat-Ootmarsumsestraat incl aftrek 5 dB ex artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Grotestraat-Ootmarsumsestraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

15_C Voorgevel nieuwbouw 7,50 49,1 47,0 38,8 49,7

16_A Rechtergevel nieuwbouw 1,50 43,9 41,7 33,5 44,4

16_B Rechtergevel nieuwbouw 4,50 44,2 42,1 33,9 44,7

16_C Rechtergevel nieuwbouw 7,50 43,5 41,3 33,1 44,0

17_A Achtergevel nieuwbouw 1,50 20,5 18,3 10,1 21,0

17_B Achtergevel nieuwbouw 4,50 21,8 19,6 11,3 22,3

17_C Achtergevel nieuwbouw 7,50 22,8 20,6 12,4 23,3

18_A Achtergevel nieuwbouw 1,50 22,7 20,5 12,3 23,2

18_B Achtergevel nieuwbouw 4,50 24,4 22,2 14,0 24,9

18_C Achtergevel nieuwbouw 7,50 25,9 23,7 15,5 26,4

19_A Achtergevel nieuwbouw 1,50 21,4 19,2 11,0 21,9

19_B Achtergevel nieuwbouw 4,50 22,9 20,8 12,5 23,4

19_C Achtergevel nieuwbouw 7,50 24,0 21,8 13,6 24,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

24-3-2022 15:06:26Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Geluid Plus Adviseurs









Geluid Plus AdviseursOntwikkeling Grotestraat 17 te Denekamp
Bijlage 3Resultaten Grotestraat-Ootmarsumsestraat excl aftrek 5 dB ex artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Grotestraat-Ootmarsumsestraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A Voorgevel nieuwbouw (bestaand) 1,50 54,2 52,0 43,8 54,7

01_B Voorgevel nieuwbouw (bestaand) 4,50 54,0 51,8 43,6 54,5

01_C Voorgevel nieuwbouw (bestaand) 7,50 53,3 51,1 42,9 53,8

02_A Voorgevel nieuwbouw (bestaand) 1,50 56,7 54,5 46,3 57,2

02_B Voorgevel nieuwbouw (bestaand) 4,50 56,1 53,9 45,7 56,6

02_C Voorgevel nieuwbouw (bestaand) 7,50 55,0 52,8 44,6 55,5

03_A Linkergevel nieuwbouw (bestaand) 1,50 54,2 52,1 43,9 54,8

03_B Linkergevel nieuwbouw (bestaand) 4,50 54,0 51,8 43,6 54,5

03_C Linkergevel nieuwbouw (bestaand) 7,50 53,1 50,9 42,8 53,6

04_A Achtergevel nieuwbouw (bestaand) 1,50 38,1 35,9 27,8 38,6

04_B Achtergevel nieuwbouw (bestaand) 4,50 39,4 37,2 29,0 39,9

04_C Achtergevel nieuwbouw (bestaand) 7,50 39,5 37,3 29,1 40,0

05_A Achtergevel nieuwbouw (bestaand) 1,50 32,4 30,2 22,1 32,9

05_B Achtergevel nieuwbouw (bestaand) 4,50 34,1 31,9 23,7 34,6

05_C Achtergevel nieuwbouw (bestaand) 7,50 34,4 32,2 24,0 34,9

06_A Rechtergevel nieuwbouw (bestaand) 1,50 27,4 25,2 17,0 27,9

06_B Rechtergevel nieuwbouw (bestaand) 4,50 34,3 32,2 24,0 34,9

06_C Rechtergevel nieuwbouw (bestaand) 7,50 35,9 33,7 25,5 36,4

07_A Linkergevel nieuwbouw 1,50 27,5 25,3 17,1 28,0

07_B Linkergevel nieuwbouw 4,50 37,2 35,0 26,8 37,7

07_C Linkergevel nieuwbouw 7,50 39,6 37,4 29,2 40,1

08_A Voorgevel nieuwbouw 1,50 56,0 53,9 45,7 56,5

08_B Voorgevel nieuwbouw 4,50 55,6 53,4 45,2 56,1

08_C Voorgevel nieuwbouw 7,50 54,7 52,5 44,3 55,2

09_A Voorgevel nieuwbouw 1,50 56,8 54,6 46,4 57,3

09_B Voorgevel nieuwbouw 4,50 56,1 53,9 45,7 56,6

09_C Voorgevel nieuwbouw 7,50 54,9 52,7 44,5 55,4

10_A Voorgevel nieuwbouw 1,50 57,1 54,9 46,7 57,6

10_B Voorgevel nieuwbouw 4,50 56,3 54,1 45,9 56,8

10_C Voorgevel nieuwbouw 7,50 54,9 52,8 44,6 55,5

11_A Rechtergevel nieuwbouw 1,50 55,0 52,8 44,6 55,5

11_B Rechtergevel nieuwbouw 4,50 54,7 52,6 44,4 55,3

11_C Rechtergevel nieuwbouw 7,50 54,0 51,8 43,6 54,5

12_A Achtergevel nieuwbouw 1,50 26,1 23,9 15,7 26,6

12_B Achtergevel nieuwbouw 4,50 28,3 26,1 17,9 28,8

12_C Achtergevel nieuwbouw 7,50 29,8 27,5 19,3 30,2

13_A Voorgevel nieuwbouw 1,50 55,7 53,5 45,3 56,2

13_B Voorgevel nieuwbouw 4,50 55,5 53,3 45,1 56,0

13_C Voorgevel nieuwbouw 7,50 54,8 52,6 44,4 55,3

14_A Voorgevel nieuwbouw 1,50 55,8 53,7 45,5 56,4

14_B Voorgevel nieuwbouw 4,50 55,7 53,5 45,3 56,2

14_C Voorgevel nieuwbouw 7,50 55,0 52,8 44,6 55,5

15_A Voorgevel nieuwbouw 1,50 54,6 52,4 44,2 55,1

15_B Voorgevel nieuwbouw 4,50 54,7 52,5 44,3 55,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

24-3-2022 15:07:30Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Geluid Plus Adviseurs



Geluid Plus AdviseursOntwikkeling Grotestraat 17 te Denekamp
Bijlage 3Resultaten Grotestraat-Ootmarsumsestraat excl aftrek 5 dB ex artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Grotestraat-Ootmarsumsestraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

15_C Voorgevel nieuwbouw 7,50 54,1 52,0 43,8 54,7

16_A Rechtergevel nieuwbouw 1,50 48,9 46,7 38,5 49,4

16_B Rechtergevel nieuwbouw 4,50 49,2 47,1 38,9 49,7

16_C Rechtergevel nieuwbouw 7,50 48,5 46,3 38,1 49,0

17_A Achtergevel nieuwbouw 1,50 25,5 23,3 15,1 26,0

17_B Achtergevel nieuwbouw 4,50 26,8 24,6 16,3 27,3

17_C Achtergevel nieuwbouw 7,50 27,8 25,6 17,4 28,3

18_A Achtergevel nieuwbouw 1,50 27,7 25,5 17,3 28,2

18_B Achtergevel nieuwbouw 4,50 29,4 27,2 19,0 29,9

18_C Achtergevel nieuwbouw 7,50 30,9 28,7 20,5 31,4

19_A Achtergevel nieuwbouw 1,50 26,4 24,2 16,0 26,9

19_B Achtergevel nieuwbouw 4,50 27,9 25,8 17,5 28,4

19_C Achtergevel nieuwbouw 7,50 29,0 26,8 18,6 29,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

24-3-2022 15:07:30Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Geluid Plus Adviseurs
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project 22.075, Grotestraat 17 te Denekamp

Projectdatum

Opdrachtgever

Uitgevoerd door

22-03-2022

Koopman Vastgoed BV

Geluid Plus Adviseurs

NPR 5272

gebouw Bouwnummer 01

Rekenmethode

Uitgevoerd door K. Ligtenberg

weg2012 -14.0 -10.0 -7.0 -4.0 -6.0CiSpectrum

totaal 125 250 500 1000 2000

V/Sr is minimaal 3, conform NEN5077-C3 (2013)
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GeluidPlus

GA;k 28.3 dB

GA;k, vereist 24.0 dB

verblijfsgebied

Geluidbelasting 57 dB

(Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied)Su,tot 42.8

Woonkamer-keuken (BGG) totaal 125 250 500 1000 2000

Lden

m2

Opgegeven als

Woonkamer-keuken

42.8Su,ruimte m2 

GA;k, vereist 22 dB

GA;k 27.5 dB

V 107.9 m3

T,ref 0.5 s

GA 27.5 dB

Lp 29.5 dB 21.9 26.8 20.6 19.9 15.6Lp

35.1 30.2 36.4 37.1 41.4GA

Voorgevel

Su,gevel 17.7 m2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cl

GA;k,gevel 29.6 dB

GA,gevel 29.6 dB 37.0 32.0 38.6 39.9 44.1

Lp,gevel 27.4 20.0 25.0 18.4 17.1 12.9

GA,g

Lp,gdB

29.6

27.4

Gi,g 23 22 31.6 35.9 38.1

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalLp;p Cvlg

Cfs 0.0 0.0 0.00.0 0.0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m

--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade

diepte balkon/galerij -- m

H -- m

D -- m

handinvoer

26.5glas 8.51 gd27d glas 30.5 27.3 21.0 19.0 30.0 38.0 39.0RAm2 04/15/5 mm

16.6kozijn 2.05 ko04* kozijn 40.4 31.0 25.0 29.0 29.0 32.0 38.0RAm2 056 mm hardhout (40 kg/m2)

3.2wand 7.12 mw51b wand 53.8 51.2 41.0 46.0 52.0 59.0 64.0RAm2 1.5Steen. spouwmuur 400 kg/m2

9.3naad 18.40 na50 naad 47.7 49.8 37.0 48.0 56.0 60.0 65.0RAm 2Band en lat

15.3kier 11.00 k40 kier 41.7 39.6 41.0 44.0 44.0 38.0 39.0RAm 0O-profiel indrukking 3,5 mm

13.6begl.rand 24.60 bgl45 begl.rand 43.4 44.8 35.0 40.0 45.0 50.0 60.0RAm 0Alleen glaslat

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing

Linkergevel

Su,gevel 25.2 m2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0Cl

GA;k,gevel 31.8 dB

GA,gevel 31.8 dB 39.4 34.8 40.5 40.4 44.7

Lp,gevel 25.2 17.6 22.2 16.5 16.6 12.3

GA,g

Lp,gdB

31.8

25.2

Gi,g 25.4 24.8 33.5 36.4 38.7

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalLp;p Cvlg

Cfs 0.0 0.0 0.00.0 0.0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m

--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade

diepte balkon/galerij -- m

H -- m

D -- m

handinvoer

23.5glas 6.76 gd27d glas 33.5 27.3 21.0 19.0 30.0 38.0 39.0RAm2 04/15/5 mm

16.8kozijn 3.40 ko04* kozijn 40.2 31.0 25.0 29.0 29.0 32.0 38.0RAm2 056 mm hardhout (40 kg/m2)

4.5wand 15.00 mw51b wand 52.5 51.2 41.0 46.0 52.0 59.0 64.0RAm2 1.5Steen. spouwmuur 400 kg/m2

7.4naad 18.60 na50 naad 49.6 49.8 37.0 48.0 56.0 60.0 65.0RAm 2Band en lat

15.7kier 19.30 k40 kier 41.3 39.6 41.0 44.0 44.0 38.0 39.0RAm 0O-profiel indrukking 3,5 mm

11.8begl.rand 26.00 bgl45 begl.rand 45.2 44.8 35.0 40.0 45.0 50.0 60.0RAm 0Alleen glaslat

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing
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GeluidPlus

project 22.075, Grotestraat 17 te Denekamp

Projectdatum

Opdrachtgever

Uitgevoerd door
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Koopman Vastgoed BV

Geluid Plus Adviseurs
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gebouw Bouwnummer 05

Rekenmethode

Uitgevoerd door K. Ligtenberg

weg2012 -14.0 -10.0 -7.0 -4.0 -6.0CiSpectrum

totaal 125 250 500 1000 2000

V/Sr is minimaal 3, conform NEN5077-C3 (2013)
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24-03-2022 15:065pg:

GeluidPlus

GA;k 23.8 dB

GA;k, vereist 23.0 dB

verblijfsgebied

Geluidbelasting 56 dB

(Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied)Su,tot 28.8

Woonkamer-keuken (2e verd.) totaal 125 250 500 1000 2000

Lden

m2

Opgegeven als

Woonkamer-keuken

28.8Su,ruimte m2 

GA;k, vereist 21 dB

GA;k 22.7 dB

V 67.6 m3

T,ref 0.5 s

GA 22.7 dB

Lp 33.3 dB 26.5 30.1 25.3 24.6 17.4Lp

29.5 25.9 30.7 31.4 38.6GA

Voorgevel

Su,gevel 11.8 m2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cl

GA;k,gevel 25.5 dB

GA,gevel 25.5 dB 32.4 28.9 33.5 33.7 40.8

Lp,gevel 30.5 23.6 27.1 22.5 22.3 15.2

GA,g

Lp,gdB

25.5

30.5

Gi,g 18.4 18.9 26.5 29.7 34.8

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalLp;p Cvlg

Cfs 0.0 0.0 0.00.0 0.0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m

--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade

diepte balkon/galerij -- m

H -- m

D -- m

handinvoer

19.5glas 1.35 gd27d glas 36.5 27.3 21.0 19.0 30.0 38.0 39.0RAm2 04/15/5 mm

14.1kozijn 0.91 ko04* kozijn 41.9 31.0 25.0 29.0 29.0 32.0 38.0RAm2 056 mm hardhout (40 kg/m2)

14.3paneel 0.23 pa27 paneel 41.7 26.3 22.0 26.0 30.0 24.0 37.0RAm2 1.5BP2c;Sandw.EPS; 20 kg/m2

20.5dak, plat 0.62 da25 dak, plat 35.5 24.4 16.0 25.0 26.0 24.0 30.0RAm2 1.5DP1;Houten dakbeschot+therm. isol.

29.1dak 8.65 da27d dak 26.9 27.2 20.0 20.0 28.0 34.0 40.0RAm2 1.5DH2:PUR/EPS-geisol. gordingkap

5.7naad 6.30 na50 naad 50.3 49.8 37.0 48.0 56.0 60.0 65.0RAm 2Band en lat

16.0kier 10.20 k40 kier 40.0 39.6 41.0 44.0 44.0 38.0 39.0RAm 0O-profiel indrukking 3,5 mm

9.9begl.rand 8.40 bgl45 begl.rand 46.1 44.8 35.0 40.0 45.0 50.0 60.0RAm 0Alleen glaslat

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing
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Linkergevel

Su,gevel 17 m2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0Cl

GA;k,gevel 25.9 dB

GA,gevel 25.9 dB 32.7 29.0 33.8 35.2 42.7

Lp,gevel 30.1 23.3 27.0 22.2 20.8 13.3

GA,g

Lp,gdB

25.9

30.1

Gi,g 18.7 19 26.8 31.2 36.7

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalLp;p Cvlg

Cfs 0.0 0.0 0.00.0 0.0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m

--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade

diepte balkon/galerij -- m

H -- m

D -- m

handinvoer

15.7glas 0.90 gd27d glas 40.3 27.3 21.0 19.0 30.0 38.0 39.0RAm2 04/15/5 mm

10.2kozijn 0.59 ko04* kozijn 45.8 31.0 25.0 29.0 29.0 32.0 38.0RAm2 056 mm hardhout (40 kg/m2)

12.3paneel 0.23 pa27 paneel 43.7 26.3 22.0 26.0 30.0 24.0 37.0RAm2 1.5BP2c;Sandw.EPS; 20 kg/m2

16.7dak, plat 0.41 da25 dak, plat 39.3 24.4 16.0 25.0 26.0 24.0 30.0RAm2 1.5DP1;Houten dakbeschot+therm. isol.

29.5dak 14.89 da27d dak 26.5 27.2 20.0 20.0 28.0 34.0 40.0RAm2 1.5DH2:PUR/EPS-geisol. gordingkap

2.6naad 4.90 na50 naad 53.4 49.8 37.0 48.0 56.0 60.0 65.0RAm 2Band en lat

12.2kier 6.80 k40 kier 43.8 39.6 41.0 44.0 44.0 38.0 39.0RAm 0O-profiel indrukking 3,5 mm

6.2begl.rand 5.60 bgl45 begl.rand 49.8 44.8 35.0 40.0 45.0 50.0 60.0RAm 0Alleen glaslat

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing

Materialen met catalogusnummers eindigend op * of ** zijn door de gebruiker ingevoerd.
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Rekenmethode

Uitgevoerd door K. Ligtenberg

weg2012 -14.0 -10.0 -7.0 -4.0 -6.0CiSpectrum

totaal 125 250 500 1000 2000

V/Sr is minimaal 3, conform NEN5077-C3 (2013)
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GeluidPlus

GA;k 26.3 dB

GA;k, vereist 23.0 dB

verblijfsgebied

Geluidbelasting 56 dB

(Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied)Su,tot 25.4

Woonkamer-keuken (BGG) totaal 125 250 500 1000 2000

Lden

m2

Opgegeven als

Woonkamer-keuken

25.4Su,ruimte m2 

GA;k, vereist 21 dB

GA;k 26.3 dB

V 109 m3

T,ref 0.5 s

GA 27.8 dB

Lp 28.2 dB 20.5 25.3 19.4 19.2 14.9Lp

35.5 30.7 36.6 36.8 41.1GA

Voorgevel

Su,gevel 12.4 m2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cl

GA;k,gevel 30.3 dB

GA,gevel 31.9 dB 39.7 35.4 40.6 39.2 43.2

Lp,gevel 24.1 16.3 20.6 15.4 16.8 12.8

GA,g

Lp,gdB

31.9

24.1

Gi,g 25.7 25.4 33.6 35.2 37.2

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalLp;p Cvlg

Cfs 0.0 0.0 0.00.0 0.0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m

--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade

diepte balkon/galerij -- m

H -- m

D -- m

handinvoer

21.8glas 3.70 gd27d glas 32.6 27.3 21.0 19.0 30.0 38.0 39.0RAm2 04/15/5 mm

15.8kozijn 2.18 ko04* kozijn 38.7 31.0 25.0 29.0 29.0 32.0 38.0RAm2 056 mm hardhout (40 kg/m2)

1.8wand 6.47 mw51b wand 52.7 51.2 41.0 46.0 52.0 59.0 64.0RAm2 1.5Steen. spouwmuur 400 kg/m2

7.1naad 14.00 na50 naad 47.4 49.8 37.0 48.0 56.0 60.0 65.0RAm 2Band en lat

17.0kier 20.80 k40 kier 37.4 39.6 41.0 44.0 44.0 38.0 39.0RAm 0O-profiel indrukking 3,5 mm

11.3begl.rand 18.80 bgl45 begl.rand 43.1 44.8 35.0 40.0 45.0 50.0 60.0RAm 0Alleen glaslat

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing

Gevel t.p.v. terras

Su,gevel 13 m2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cl

GA;k,gevel 28.5 dB

GA,gevel 30.0 dB 37.5 32.5 38.9 40.6 45.2

Lp,gevel 26.0 18.5 23.5 17.1 15.4 10.8

GA,g

Lp,gdB

30.0

26.0

Gi,g 23.5 22.5 31.9 36.6 39.2

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalLp;p Cvlg

Cfs 1.0 1.0 1.01.0 1.0Cfs figuur ( NPR5272 )

0.0 m

<= 0.3absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade

diepte balkon/galerij 2.5 m

H 1.5 m

D 10.0 m

balkon geheel inspringend

25.0glas 9.78 gd27d glas 29.4 27.3 21.0 19.0 30.0 38.0 39.0RAm2 04/15/5 mm

16.5kozijn 3.22 ko04* kozijn 38.0 31.0 25.0 29.0 29.0 32.0 38.0RAm2 056 mm hardhout (40 kg/m2)

7.7naad 20.40 na50 naad 46.7 49.8 37.0 48.0 56.0 60.0 65.0RAm 2Band en lat

11.6kier 7.60 k40 kier 42.8 39.6 41.0 44.0 44.0 38.0 39.0RAm 0O-profiel indrukking 3,5 mm

11.1begl.rand 22.20 bgl45 begl.rand 43.4 44.8 35.0 40.0 45.0 50.0 60.0RAm 0Alleen glaslat

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing

Materialen met catalogusnummers eindigend op * of ** zijn door de gebruiker ingevoerd.
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GeluidPlus

GA;k 27.6 dB

GA;k, vereist 25.0 dB

verblijfsgebied

Geluidbelasting 58 dB

(Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied)Su,tot 28

Woonkamer-keuken (BGG) totaal 125 250 500 1000 2000

Lden

m2

Opgegeven als

Woonkamer-keuken

28Su,ruimte m2 

GA;k, vereist 23 dB

GA;k 27.6 dB

V 114.3 m3

T,ref 0.5 s

GA 28.9 dB

Lp 29.1 dB 21.5 25.6 20.2 21.6 17.6Lp

36.5 32.4 37.8 36.4 40.4GA

Voorgevel

Su,gevel 21.8 m2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cl

GA;k,gevel 28.4 dB

GA,gevel 29.8 dB 37.4 32.9 38.5 37.9 42.0

Lp,gevel 28.2 20.6 25.1 19.5 20.1 16.0

GA,g

Lp,gdB

29.8

28.2

Gi,g 23.4 22.9 31.5 33.9 36

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalLp;p Cvlg

Cfs 0.0 0.0 0.00.0 0.0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m

--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade

diepte balkon/galerij -- m

H -- m

D -- m

handinvoer

26.4glas 7.01 gd27d glas 30.3 27.3 21.0 19.0 30.0 38.0 39.0RAm2 04/15/5 mm

19.5kozijn 3.41 ko04* kozijn 37.1 31.0 25.0 29.0 29.0 32.0 38.0RAm2 056 mm hardhout (40 kg/m2)

6.0wand 11.42 mw51b wand 50.6 51.2 41.0 46.0 52.0 59.0 64.0RAm2 1.5Steen. spouwmuur 400 kg/m2

11.8naad 27.20 na50 naad 44.9 49.8 37.0 48.0 56.0 60.0 65.0RAm 2Band en lat

19.8kier 26.00 k40 kier 36.9 39.6 41.0 44.0 44.0 38.0 39.0RAm 0O-profiel indrukking 3,5 mm

15.2begl.rand 30.40 bgl45 begl.rand 41.4 44.8 35.0 40.0 45.0 50.0 60.0RAm 0Alleen glaslat

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing

Rechtergevel

Su,gevel 6.1 m2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0Cl

GA;k,gevel 35.2 dB

GA,gevel 36.6 dB 44.0 42.4 45.8 41.7 45.3

Lp,gevel 21.4 14.0 15.6 12.2 16.3 12.7

GA,g

Lp,gdB

36.6

21.4

Gi,g 30 32.4 38.8 37.7 39.3

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalLp;p Cvlg

Cfs 0.0 0.0 0.00.0 0.0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m

--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade

diepte balkon/galerij -- m

H -- m

D -- m

handinvoer

15.6glas 0.93 gd27d glas 41.1 27.3 21.0 19.0 30.0 38.0 39.0RAm2 04/15/5 mm

10.9kozijn 0.75 ko04* kozijn 45.7 31.0 25.0 29.0 29.0 32.0 38.0RAm2 056 mm hardhout (40 kg/m2)

-0.1wand 4.43 mw51b wand 56.7 51.2 41.0 46.0 52.0 59.0 64.0RAm2 1.5Steen. spouwmuur 400 kg/m2

9.8naad 27.20 na50 naad 46.9 49.8 37.0 48.0 56.0 60.0 65.0RAm 2Band en lat

17.8kier 26.00 k40 kier 38.9 39.6 41.0 44.0 44.0 38.0 39.0RAm 0O-profiel indrukking 3,5 mm

13.2begl.rand 30.40 bgl45 begl.rand 43.4 44.8 35.0 40.0 45.0 50.0 60.0RAm 0Alleen glaslat

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing
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24-03-2022 15:0612pg:

GeluidPlus

project 22.075, Grotestraat 17 te Denekamp

Projectdatum

Opdrachtgever

Uitgevoerd door

22-03-2022

Koopman Vastgoed BV

Geluid Plus Adviseurs

NPR 5272

gebouw Bouwnummer 12

Rekenmethode

Uitgevoerd door K. Ligtenberg

weg2012 -14.0 -10.0 -7.0 -4.0 -6.0CiSpectrum

totaal 125 250 500 1000 2000

V/Sr is minimaal 3, conform NEN5077-C3 (2013)



BOA Geluidwering Gevels (c) dirActivity-software BV 2022

24-03-2022 15:0613pg:

GeluidPlus

GA;k 22.6 dB

GA;k, vereist 23.0 dB

verblijfsgebied

Geluidbelasting 56 dB

(Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied)Su,tot 30

Woonkamer-keuken (2e verd.) totaal 125 250 500 1000 2000

Lden

m2

Opgegeven als

Woonkamer-keuken

30Su,ruimte m2 

GA;k, vereist 21 dB

GA;k 22.6 dB

V 131.7 m3

T,ref 0.5 s

GA 24.3 dB

Lp 31.7 dB 24.3 29.2 24.2 20.3 13.0Lp

31.7 26.8 31.8 35.7 43.0GA

Voorgevel/kopgevel

Su,gevel 30 m2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cl

GA;k,gevel 22.6 dB

GA,gevel 24.3 dB 31.7 26.8 31.8 35.7 43.0

Lp,gevel 31.7 24.3 29.2 24.2 20.3 13.0

GA,g

Lp,gdB

24.3

31.7

Gi,g 17.7 16.8 24.8 31.7 37

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalLp;p Cvlg

Cfs 0.0 0.0 0.00.0 0.0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m

--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade

diepte balkon/galerij -- m

H -- m

D -- m

handinvoer

26.1glas 7.88 gs27i glas 28.2 26.9 22.6 18.9 26.9 36.4 39.3RAm2 1.5Velux dakraam GGL 50

30.3dak 22.12 da27d dak 24.0 27.2 20.0 20.0 28.0 34.0 40.0RAm2 1.5DH2:PUR/EPS-geisol. gordingkap

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing

Materialen met catalogusnummers eindigend op * of ** zijn door de gebruiker ingevoerd.



BOA Geluidwering Gevels (c) dirActivity-software BV 2022

24-03-2022 15:0614pg:

GeluidPlus

project 22.075, Grotestraat 17 te Denekamp

Projectdatum

Opdrachtgever

Uitgevoerd door

22-03-2022

Koopman Vastgoed BV

Geluid Plus Adviseurs

NPR 5272

gebouw Bouwnummer 14

Rekenmethode

Uitgevoerd door K. Ligtenberg

weg2012 -14.0 -10.0 -7.0 -4.0 -6.0CiSpectrum

totaal 125 250 500 1000 2000

V/Sr is minimaal 3, conform NEN5077-C3 (2013)



BOA Geluidwering Gevels (c) dirActivity-software BV 2022

24-03-2022 15:0615pg:

GeluidPlus

GA;k 25.8 dB

GA;k, vereist 23.0 dB

verblijfsgebied

Geluidbelasting 56 dB

(Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied)Su,tot 23.4

Woonkamer-keuken (BGG) totaal 125 250 500 1000 2000

Lden

m2

Opgegeven als

Woonkamer-keuken

23.4Su,ruimte m2 

GA;k, vereist 21 dB

GA;k 25.8 dB

V 98.3 m3

T,ref 0.5 s

GA 27.2 dB

Lp 28.8 dB 21.3 26.0 19.8 20.3 12.8Lp

34.7 30.0 36.2 35.7 43.2GA

Voorgevel

Su,gevel 11.4 m2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cl

GA;k,gevel 29.6 dB

GA,gevel 31.0 dB 38.2 33.2 40.0 43.1 48.2

Lp,gevel 25.0 17.8 22.8 16.0 12.9 7.8

GA,g

Lp,gdB

31.0

25.0

Gi,g 24.2 23.2 33 39.1 42.2

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalLp;p Cvlg

Cfs 0.0 0.0 0.00.0 0.0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m

--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade

diepte balkon/galerij -- m

H -- m

D -- m

handinvoer

24.2glas 5.87 gd27d glas 30.3 27.3 21.0 19.0 30.0 38.0 39.0RAm2 04/15/5 mm

14.2kozijn 1.38 ko04* kozijn 40.3 31.0 25.0 29.0 29.0 32.0 38.0RAm2 056 mm hardhout (40 kg/m2)

0.3wand 4.19 mw51b wand 54.2 51.2 41.0 46.0 52.0 59.0 64.0RAm2 1.5Steen. spouwmuur 400 kg/m2

8.0naad 15.80 na50 naad 46.5 49.8 37.0 48.0 56.0 60.0 65.0RAm 2Band en lat

11.8begl.rand 18.90 bgl45 begl.rand 42.7 44.8 35.0 40.0 45.0 50.0 60.0RAm 0Alleen glaslat

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing

Gevel t.p.v. terras

Su,gevel 12 m2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cl

GA;k,gevel 28.1 dB

GA,gevel 29.6 dB 37.3 32.7 38.6 36.6 44.8

Lp,gevel 26.4 18.7 23.3 17.4 19.4 11.2

GA,g

Lp,gdB

29.6

26.4

Gi,g 23.3 22.7 31.6 32.6 38.8

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalLp;p Cvlg

Cfs 1.0 1.0 1.01.0 1.0Cfs figuur ( NPR5272 )

0.0 m

<= 0.3absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade

diepte balkon/galerij 2.2 m

H 1.5 m

D 10.0 m

balkon geheel inspringend

24.6glas 7.95 gd27d glas 30.0 27.3 21.0 19.0 30.0 38.0 39.0RAm2 04/15/5 mm

16.3kozijn 2.80 ko04* kozijn 38.2 31.0 25.0 29.0 29.0 32.0 38.0RAm2 056 mm hardhout (40 kg/m2)

19.0paneel 1.25 pa27 paneel 35.5 26.3 22.0 26.0 30.0 24.0 37.0RAm2 1.5BP2c;Sandw.EPS; 20 kg/m2

7.8naad 18.60 na50 naad 46.8 49.8 37.0 48.0 56.0 60.0 65.0RAm 2Band en lat

11.6kier 6.90 k40 kier 42.9 39.6 41.0 44.0 44.0 38.0 39.0RAm 0O-profiel indrukking 3,5 mm

11.1begl.rand 20.10 bgl45 begl.rand 43.5 44.8 35.0 40.0 45.0 50.0 60.0RAm 0Alleen glaslat

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing

Materialen met catalogusnummers eindigend op * of ** zijn door de gebruiker ingevoerd.
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1 Inleiding 
 
Dit rapport beschrijft het verkennend en nader bodemonderzoek, dat in opdracht van Koopman 
Vastgoed BV op het terrein aan de Grotestraat 17, 17a, 19, 21 en 23 en de Ootmarsumsestraat 
1 in Denekamp door Kruse Milieu BV is uitgevoerd.   
 
De aanleiding van dit onderzoek is de geplande herontwikkeling van het terrein. Een deel van 
het pand (voormalig hotel Veldman) zal verbouwd worden tot 6 appartementen. De overige 
bebouwing zal gesloopt worden. Er worden twee nieuwe woongebouwen met in totaal 15 
appartementen gebouwd. Het overige deel van het terrein zal ingericht worden als openbare 
ruimte (parkeren en groen).  
 
Voorafgaande aan het bodemonderzoek heeft een standaard vooronderzoek plaatsgevonden 
op basis van norm NEN 5725. Op basis van het historisch gebruik is het plangebied in 4 deel-
locaties opgedeeld. De (geroerde) bovengrond van de locaties wordt als gevolg van de voor-
malige (bedrijfs)activiteiten als verdacht beschouwd voor de parameters uit het NEN 5740-
standaardpakket. De (ongeroerde) ondergrond wordt als onverdacht beschouwd. De boven-
grond van de gehele locatie wordt tevens als verdacht beschouwd voor asbest.  
 
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; 
- NTA 5755, "Bodem - Landbodem. Strategie voor het uitvoeren van nader onderzoek - 
  Onderzoek naar de aard en omvang van bodemverontreiniging", NNI Delft, juli 2010. 
 
De doelstelling van het onderzoek op de verdachte locaties is vast te stellen of de vooronder-
stelde verontreinigingskernen ook daadwerkelijk op de vermoede plaatsen aanwezig zijn en in 
hoeverre de verontreinigende stoffen in de grond en het freatisch grondwater respectievelijk de 
achtergrondwaarden en de streefwaarden overschrijden.  
 
Het veldwerk is uitgevoerd in november en december 2021 conform BRL SIKB 2000 en de 
protocollen 2001, 2002 en 2018, waarvoor Kruse Milieu BV is gecertificeerd. 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 Grotestraat 17, 17a, 19 en 21 en de voormalige 
adressen Grotestraat 23 en Ootmarsumsestraat 1 in Denekamp. Het te onderzoeken deel van 
het terrein heeft de RD-coördinaten x = 265.08 en y = 488.74 en is kadastraal bekend als 
gemeente Denekamp, sectie O, nummer 1410, 1419, 1421, 1422 en 4924. De Grotestraat is 
ten noordoosten van de onderzoekslocatie gelegen en de Ootmarsumsestraat is ten noorden 
van de onderzoekslocatie gelegen.   
 
Bebouwing en verharding 
De onderzoekslocatie is deels bebouwd met de voormalige horecapanden aan de Grotestraat 
(tot circa 2015 als Bar Café Mad Dog en café ’t Wiefke). In 2013 is het pand aan de Grotestraat 
23 (restaurant Bella Pyramide) uitgebrand. Het uitgebrande pand en het naastgelegen pand 
aan de Ootmarsumsestraat 1 (voormalige smederij) zijn hierna gesloopt. Sindsdien is dit deel 
van het terrein verhard met puingranulaat en in gebruik als parkeerterrein. Het overige deel van 
het terrein is grotendeels verhard met klinkers (parkeerterrein) en deels onverhard (groen). Op 
het westelijke deel van de onderzoekslocatie bevinden zich 6 garageboxen.  
 
Onderzoekslocatie 
Er zijn plannen voor het creëren van in totaal 21 appartementen. Een deel van het pand (voor-
malig hotel Veldman) zal verbouwd worden tot 6 appartementen en de overige panden worden 
gesloopt. Er worden 2 woongebouwen met in totaal 15 appartementen gebouwd. Het overige 
deel van het terrein zal ingericht worden als openbare ruimte (parkeren en groen).  
 
De onderzoekslocatie heeft een oppervlakte van in totaal 2915 m2. Op basis van het voormalige 
gebruik is de onderzoekslocatie opgedeeld in 4 deellocaties, namelijk: 
 
Deel A: Overig terrein dat altijd in gebruik is geweest als horeca of parkeren; 
Deel B: Voormalige garagebedrijf op het zuidelijke deel van de onderzoekslocatie;  
Deel C: Voormalig pand aan de Ootmarsumsestraat 1 dat in gebruik is geweest als smederij; 
Deel D: Voormalig pand aan de Grotestraat 23 dat in 2013 is uitgebrand.  
 
In bijlage I is de regionale ligging van de locatie weergegeven, zijn de boorplannen van drie 
eerdere bodemonderzoeken opgenomen en zijn de boorplannen van onderhavig verkennend 
en nader bodemonderzoek opgenomen.  
 
 

2.2 Vooronderzoek 
 
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, de eigenaar van de voormalige smederij aan de 
Ootmarsumsestraat, de eigenaar van het garagebedrijf dat tot 1967 was gevestigd in het pand 
aan de Grotestraat 17 en bij de gemeente Dinkelland. Op 1 en 7 oktober 2021 is door Kruse 
Milieu BV een archiefonderzoek uitgevoerd bij de gemeente Dinkelland. De volgende informatie 
is verzameld: 
 
- De onderzoekslocatie heeft al jaren de huidige bestemming (centrum en verkeer). In 2013 is 

van het noordwestelijke deel van het terrein de bestemming centrum gewijzigd in verkeer. 
Dit deel van het terrein is destijds ingericht als parkeerterrein.  
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- Grotestraat 17 en 17A: 
Op het zuidwestelijke deel van het perceel was tot 1967 een garagebedrijf aanwezig (tot 
1948 garagebedrijf Alink en daarna garagebedrijf Tijkorte).Er zijn bij de gemeente geen 
Hinderwet- of milieuvergunningen van de locatie bekend. De garage bevond zich ter plekke 
van de “schuur” aan de Grotestraat 17. Aan de achterzijde was een kleine bedrijfswoning 
aanwezig. Circa 5 meter ten zuiden van de huidige onderzoekslocatie (tegenwoordig in de 
achtertuin van Burgemeester Hoogklimmerstraat 20), was van 1959 tot circa 1980 een 
schuur van het garagebedrijf aanwezig. In 1968 is de kleine bedrijfswoning verbouwd tot 
garageboxen.  
 
Ter plekke van het voormalige garagebedrijf heeft opslag van olie en kleine hoeveelheden 
brandstof plaatsgevonden. Dit vond plaats in de voormalige werkplaats maar de exacte 
locatie hiervan is niet meer te achterhalen. Het terrein rondom de werkplaats was in gebruik 
door het garagebedrijf als opslagterrein. Voor zover bekend is er op het terrein geen sprake 
geweest van opslag in tanks van chemicaliën of brandstoffen, zoals benzine, huisbrandolie 
of diesel. Bij de gemeente Dinkelland, de huidige eigenaar van het garagebedrijf en de 
vroegere eigenaar van de voormalige smederij aan de Ootmarsumsestraat is geen 
informatie bekend over een tankstation.  
 
In 1971 is het garagebedrijf verbouwd tot horecapand en is het garagebedrijf verhuisd. Aan 
de achterzijde is het pand in 1972 uitgebreid met kegelbanen. Van het voormalige garage-
bedrijf is ter plekke niets meer waar te nemen. 
 
Het oostelijke deel van het pand is gebouwd in 1926 en is lange tijd in gebruik geweest als 
hotel (Hotel Veldman). Sinds 1977 vormt de begane grond van de panden één horeca-
bedrijf. In 1996 is het oostelijke deel van het pand (voormalig restaurant) in verbouwd tot 
kledingwinkel. Op de eerste verdieping en de zolder bevonden zich de hotelkamers en een 
woonruimte. De panden zijn al enkele jaren niet meer in gebruik en staan leeg. 
 
Het terrein rondom het pand is grotendeels verhard met klinkers. Aan de westzijde van de 
onderzoekslocatie bevinden zich 4 garageboxen. In 2013 is de tuin van het voormalige hotel 
verhard met klinkers (parkeerterrein). Een klein deel van het terrein aan de achterzijde van 
de panden is onverhard (begroeid met planten).  
 
Grotestraat 19 en 21: 
De begane grond van het pand is in het verleden in gebruik geweest als chinees restaurant. 
Vanaf 2006 was in het pand een café aanwezig. De bovenverdieping (huisnummer 21) was 
in gebruik als bovenwoning. Het pand is niet meer in gebruik en staat leeg. Tot 1960 was 
het pand in gebruik als magazijn van Hotel Veldman. Hierna is het verbouwd tot winkel 
(slijterij). Het is niet bekend wanneer de winkel is verbouwd tot restaurant.  
 
Grotestraat 23: 
Het pand op de hoek van de Grotestraat en de Ootmarsumsestraat was sinds 1997 in 
gebruik als restaurant (pizzeria) met een bovenwoning. Hiervoor was het pand in gebruik als 
winkel. Het is niet bekend wat in de voormalige winkels werd verkocht. Het pand is gesloopt 
nadat er in mei 2013 brand is geweest. Het terrein is momenteel verhard met puingranulaat 
en in gebruik als parkeerterrein. De herkomst van het puingranulaat is niet bekend, maar 
gezien het jaar van aanbrengen is de puinverharding onverdacht voor asbest.  
 
Ootmarsumsestraat 1: 
Tot circa 1959 was op de locatie een smederij aanwezig. De smederij is verhuisd naar het 
naastgelegen pand aan de Ootmarsumsestraat 3. Het pand is in het verleden in gebruik 
geweest als onder andere een groentewinkel, een wasserette, een schildersbedrijf en een 
fotograaf. Het pand is gelijktijdig met het naastgelegen uitgebrande pand gesloopt in 2013. 
Ter plekke van het voormalige pand is een verharding van puingranulaat aangebracht. Ten 
westen van het voormalige pand is het terrein verhard met klinkers (parkeerplaatsen).  
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Tot in de jaren ’30 zou op de locatie een elektriciteitscentrale aanwezig zijn geweest. Er is 
bij de gemeente Dinkelland en de vroegere eigenaar geen informatie bekend over een 
elektriciteitscentrale. Het is niet zeker of de centrale daadwerkelijk aanwezig is geweest. 
 
Openbare ruimte: 
Een gedeelte van het trottoir aan de noord- en oostzijde van de (voormalige) bebouwing valt 
binnen de onderzoekslocatie. Deze delen van het terrein zijn verhard met klinkers en voor 
zover bekend altijd in gebruik geweest als weg, trottoir of parkeerplaats.  
 

- 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.  
 

- Voor zover bekend bevindt zich geen asbest op of in de bodem op de onderzoekslocatie. In 
eerdere onderzoeken is gebleken dat de bovengrond plaatselijk puinhoudend is. Vanwege 
de aanwezigheid van puin wordt de bovengrond als verdacht beschouwd voor asbest. De 
herkomst van puingranulaat ter plekke van het parkeerterrein is niet bekend maar omdat dit 
is aangebracht in 2013, kan het puingranulaat als onverdacht worden beschouwd voor 
asbest.  
 

- Er zijn voor zover bekend 3 eerdere bodemonderzoeken op de locatie uitgevoerd. Deze 
worden hieronder nader toegelicht: 
 
Verkennend bodemonderzoek Grotestraat 23 te Denekamp, Twinnova B.V., d.d. 8 juni 1995 
met projectnummer 95.05.542 
Het onderzoek is uitgevoerd ter plekke van de Grotestraat 23 en de Ootmarsumsestraat 1. 
Er zijn geen inpandige boringen verricht. Er zijn geen bodemvreemde materialen aange-
troffen. In het mengmonster van de bovengrond zijn een sterk verhoogd gehalte aan PAK 
en licht verhoogde gehalten aan lood en minerale olie aangetoond. De ondergrond is niet 
verontreinigd en het grondwater is licht verontreinigd met fenolen, xylenen en naftaleen. 
Geadviseerd werd om een nader onderzoek naar het sterk verhoogde PAK-gehalte in de 
bovengrond uit te voeren. 
 
Nader bodemonderzoek Grotestraat 23 te Denekamp, Geofox bv, d.d. oktober 1995 met 
projectnummer 47760/MM/JO 
Naar aanleiding van bovengenoemd verkennend bodemonderzoek is op de locatie aan de 
Grotestraat 1 een nader bodemonderzoek uitgevoerd. In de bovengrond zijn plaatselijk 
sporen kolengruis en baksteenpuin aangetroffen. De grondmonsters van de geroerde 
bovengrond waarin sporen kolengruis en baksteenpuin zijn waargenomen zijn licht veront-
reinigd met PAK (getoetst aan de huidige achtergrondwaarde voor PAK zijn de monsters 
niet verontreinigd). Er is geen sprake van een ernstige verontreiniging met PAK op de 
locatie. De resultaten vormen geen aanleiding voor aanvullend onderzoek. De provincie 
Overijssel heeft ingestemd met de conclusie van het rapport (d.d. 31 oktober 1995 met 
kenmerk MBG 95/2882). Er is geen noodzaak voor een sanering omdat er geen sprake is 
van een geval van ernstige bodemverontreiniging.  
 
Verkennend bodemonderzoek Grotestraat 17, 17A en 19 te Denekamp, Aveco de Bondt, 
d.d. 7 juni 2006 met projectnummer 06-0915 
De aanleiding van het bodemonderzoek was de voorgenomen aankoop van de locatie. In 
het rapport is aangegeven dat er nagenoeg geen gegevens beschikbaar zijn over het 
voormalige gebruik van de locatie. Bij het merendeel van de boringen is in de bovenste 
meter puin aangetroffen. Bij enkele boringen zijn ook sporen kolengruis aangetroffen. In de 
bovengrond zijn plaatselijk licht verhoogde gehalten aan lood en PAK aangetoond (getoetst 
aan de huidige achtergrondwaarde is het monster niet verontreinigd met PAK). In de onder-
grond is plaatselijk een licht verhoogd gehalte aan lood aangetoond. Het grondwater is niet 
verontreinigd. Uit de resultaten van de asbestanalyses blijkt dat de bovengrond niet asbest-
houdend is.  
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2.3 Bodemsamenstelling en geohydrologie 
 
Op basis van literatuurstudie is de onderstaande regionale geohydrologische situatie afgeleid: 
 
- het maaiveld bevindt zich ongeveer 25 meter boven NAP; 
- de onderzoekslocatie is gelegen in het Bekken van Lattrop, oostelijk van de stuwwal bij 

Ootmarsum en ten noorden van de stuwwal bij Oldenzaal. In de omgeving van Denekamp 
bedraagt de diepte tot de basis (bestaande uit kleiige, tertiaire afzettingen) afwisselend 20 
tot meer dan 100 meter. Het watervoerend pakket bestaat veelal uit fijnzandige afzettingen. 
In vrijwel het gehele bekken komen afdekkende lagen voor (slibhoudende zanden en kleien 
van de Eemformatie); 

- de lokale deklaag is ter plaatse circa 50 meter dik (formaties Boxtel en Drente) met rond 
circa 19 tot 23 meter diepte een kleilaag van de Formatie van Boxtel. Het doorlatend 
vermogen tot circa 20 meter diepte is circa 25 - 100 m2 /dag; 

- de grondwaterspiegel bevindt zich op circa 1.5 meter onder het maaiveld. Het grondwater 
stroomt in west-noordwestelijke richting met een gering verhang van ongeveer 1.0 m/km; 

- het waterwingebied Denekamp ligt circa 1.0 kilometer ten westen van de onderzoekslocatie 
en het waterwingebied Rodenmors ligt circa 2.5 kilometer in noordoostelijke richting; 

- de Dinkel stroomt op circa 2.0 kilometer ten westen van de onderzoekslocatie, het Kanaal 
Almelo-Nordhorn stroomt op circa 1.3 kilometer ten noorden van de onderzoekslocatie en 
het Omleidingskanaal stroomt op circa 2.0 kilometer ten oosten van de onderzoekslocatie; 

- de invloed van de grondwaterbeschermingsgebieden en oppervlaktewateren op het 
freatische grondwater is bij ons bureau niet bekend. 
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3 Uitvoering bodemonderzoek 
 

3.1 Onderzoeksstrategie 
 
De onderzoeksopzet gaat uit van  
- NEN 5740, "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend 
  bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond” 
  NNI Delft, januari 2009; 
- de aanvulling 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; 
- NEN 5707+C2, “Bodem - Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem en  
  partijen grond”, NNI Delft, december 2017. 
 
De onderzoeksstrategie en het boorplan zijn goedgekeurd door Omgevingsdienst Twente. 
 
De onderzoekslocatie heeft een totale oppervlakte van in totaal 2915 m2. Het plangebied is op 
basis van de voormalige bedrijfsactiviteiten opgedeeld in 4 deellocaties, namelijk: 
Deel A: Overig terrein (horeca/parkeren; circa 1575 m2); 
Deel B: Voormalige garagebedrijf (werkplaats/bedrijfsterrein; circa 200 m2 en 775 m2);  
Deel C: Voormalig pand Ootmarsumsestraat 1 (smederij/schilder; circa 275 m2); 
Deel D: Voormalig pand aan de Grotestraat 23 (brand in 2013; circa 90 m2).  
 
Deel A: Overig terrein (horeca/parkeren); 
Op basis van de beschikbare informatie omtrent het historisch gebruik en ouderdom van de 
locatie, wordt de bovengrond als heterogeen verdacht beschouwd voor zware metalen en PAK. 
De hypothese "verdachte locatie" uit NEN5740 (VED-HE-NL: verdachte locatie met een diffuse 
bodemverontreiniging met een heterogene verspreiding) wordt voor deze locatie gebruikt.  
 
Deel B: Voormalige garagebedrijf (werkplaats/bedrijfsterrein);  
Op basis van de beschikbare informatie omtrent het historisch gebruik als garagebedrijf en de 
ouderdom van de locatie, wordt de bovengrond als heterogeen verdacht beschouwd voor zware 
metalen, minerale olie en PAK. De hypothese "verdachte locatie" uit NEN5740 (VED-HE-NL: 
verdachte locatie met een diffuse bodemverontreiniging met een heterogene verspreiding) 
wordt voor deze locatie gebruikt.  
 
Deel C: Voormalig pand Ootmarsumsestraat 1 (smederij/schilder); 
Op basis van de beschikbare informatie omtrent het historisch gebruik als smederij en 
schildersbedrijf en de ouderdom van de locatie, wordt de bovengrond als heterogeen verdacht 
beschouwd voor zware metalen, minerale olie, PCB en PAK. De hypothese "verdachte locatie" 
uit NEN5740 (VED-HE-NL: verdachte locatie met een diffuse bodemverontreiniging met een 
heterogene verspreiding) wordt voor deze locatie gebruikt.  
 
Deel D: Voormalig pand aan de Grotestraat 23 (brand in 2013).  
Op basis van de beschikbare informatie omtrent het historisch gebruik, de brand en de 
ouderdom van de locatie, wordt de bovengrond als heterogeen verdacht beschouwd voor zware 
metalen en PAK. De hypothese "verdachte locatie" uit NEN5740 (VED-HE-NL: verdachte 
locatie met een diffuse bodemverontreiniging met een heterogene verspreiding) wordt voor 
deze locatie gebruikt.  
 
Van blusschuim is bekend dat dit PFAS bevat en dat daardoor de bodem verontreinigd kan 
raken. Waarschijnlijk is bij het blussen van deze brand alleen water gebruikt en geen 
blusschuim. Ter onderbouwing hiervan wordt één grondmengmonster van de bovengrond 
geanalyseerd op PFAS. 
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Asbestonderzoek bovengrond gehele onderzoekslocatie 
Voor het asbestonderzoek kan het gehele terrein als één onderzoekslocatie beschouwd. Voor 
het asbestbodemonderzoek worden 13 boringen op het onbebouwde terreindeel gecombineerd 
met een inspectiegat (30x30 cm). Het opgegraven materiaal wordt uitgezeefd over 20 mm en 
visueel geïnspecteerd op de aanwezigheid van asbest. Wanneer geen asbestverdachte 
materialen worden aangetroffen, worden conform NEN5707, strategie “verdacht heterogeen” 
(VED-HE) in totaal 3 mengmonsters van de fijne fractie (<20 mm) samengesteld voor een 
asbestanalyse. 
 
Ondergrond gehele onderzoekslocatie 
Voor de ondergrond wordt gebruik gemaakt van alle diepe boringen en peilbuizen op de gehele 
onderzoekslocatie (deellocaties A tot en met D). Uit eerdere onderzoeken op de locatie bljikt dat 
de ondergrond tot een diepte van 1.0/1.5 meter geroerd is. Er worden in totaal 3 grondmeng-
monsters geanalyseerd op het NEN5740-standaardpakket. Het aantal analyses komt overeen 
met de strategie VED-HE uit de norm NEN5740. 
 
Voor een beter beeld van de bodemkwaliteit worden alle grondmengmonsters en grondwater-
monsters geanalyseerd op het NEN5740-standaardpakket. De verdachte parameters voor de 
deellocaties zijn, met uitzondering van PFAS, opgenomen in het standaardpakket.  
 
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 een omgevingsvergunning, 
bestemmingsplanwijziging of eigendomsoverdracht.  
 
Bij percentages bodemvreemd materiaal van meer dan 50% is er geen sprake van bodem. 
Eventuele funderingslagen (asfalt- en puingranulaat) 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.  
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3.2 Veldwerkzaamheden 
 
Het onderzoek is uitgevoerd volgens de onderzoeksstrategie voor verdachte locaties uit 
NEN5740 en NEN5707. Beide onderzoeksstrategieën worden met elkaar gecombineerd. Bij de 
boringen en monsternemingen is gewerkt volgens de geldende NEN- en NPR-voorschriften, 
alsmede conform BRL SIKB 2000 en de protocollen 2001, 2002 en 2018, waarvoor Kruse 
Milieu BV is gecertificeerd. 
 
Deel A: Overig terrein (circa 1775 m2); 
Op een terreindeel met een oppervlakte van circa 1775 m² worden in totaal 15 boringen 
verricht, waarvan 12 tot 0.50 meter en 3 tot 2.0 meter diepte of tot de grondwaterspiegel. Er 
wordt 1 boring overeenkomstig NEN5766 afgewerkt met een peilbuis ten behoeve van het 
meten van het grondwaterpeil en het nemen van grondwatermonsters (PB A1). 
 
Deel B: Voormalige garagebedrijf (circa 200 m2 werkplaats en 775 m2 bedrijfsterrein);  
Op een terreindeel met een oppervlakte van circa 200 m² worden in totaal 5 boringen verricht, 
waarvan 3 tot 0.50 meter en 2 tot 2.0 meter diepte of tot de grondwaterspiegel. Op een terrein-
deel met een oppervlakte van circa 775 m² worden in totaal 7 boringen verricht, waarvan 5 tot 
0.50 meter en 2 tot 2.0 meter diepte of tot de grondwaterspiegel. Er worden 2 boringen 
overeenkomstig NEN5766 afgewerkt met een peilbuis ten behoeve van het meten van het 
grondwaterpeil en het nemen van grondwatermonsters (PB B1 en PB B6). 
 
Deel C: Voormalig pand Ootmarsumsestraat 1 (circa 275 m2); 
Op een terreindeel met een oppervlakte van circa 275 m² worden in totaal 5 boringen verricht, 
waarvan 3 tot 0.50 meter en 2 tot 2.0 meter diepte of tot de grondwaterspiegel. Er wordt 1 
boring overeenkomstig NEN5766 afgewerkt met een peilbuis ten behoeve van het meten van 
het grondwaterpeil en het nemen van grondwatermonsters (PB C1). 
 
Deel D: Voormalig pand aan de Grotestraat 23 (circa 90 m2).  
Op een terreindeel met een oppervlakte van circa 90 m² worden in totaal 4 boringen verricht, 
waarvan 2 tot 0.50 meter en 2 tot 2.0 meter diepte of tot de grondwaterspiegel. Er wordt 1 
boring overeenkomstig NEN5766 afgewerkt met een peilbuis ten behoeve van het meten van 
het grondwaterpeil en het nemen van grondwatermonsters (PB D1). De bovengrond wordt 
aanvullend op PFAS geanalyseerd. 
 
Asbestonderzoek bovengrond gehele onderzoekslocatie 
Op een terrein met een oppervlakte van circa 2915 m² worden van 13 boringen op het 
onbebouwde terreindeel vervangen door inspectiegaten met een lengte en een breedte van 
minimaal 0.3 meter. Er wordt doorgeboord tot op de ondergrond (ongeroerde bodem) met een 
maximum diepte van 2.0 meter minus maaiveld. Het opgegraven materiaal wordt uitgezeefd 
over 20 mm en visueel geïnspecteerd op de aanwezigheid van asbest. De gaten worden 
handmatig met een schop gegraven. De inspectiegaten worden over het te onderzoeken 
terreindeel verdeeld. Wanneer geen asbestverdachte materialen worden aangetroffen, worden 
conform NEN5707, strategie “verdacht heterogeen” (VED-HE) in totaal 3 mengmonsters van de 
fijne fractie (<20 mm) samengesteld voor een asbestanalyse. 
 
Ondergrond gehele onderzoekslocatie 
Voor de ondergrond wordt gebruik gemaakt van alle diepe boringen en peilbuizen op de gehele 
onderzoekslocatie (deellocaties A tot en met D). Uit eerdere onderzoeken op de locatie bljikt dat 
de ondergrond tot een diepte van 1.0/1.5 meter geroerd is. Er worden in totaal 3 
grondmengmonsters geanalyseerd op het NEN5740-standaardpakket. Het aantal analyses 
komt overeen met de strategie VED-HE uit de norm NEN5740. 
 
Van elk inspectiegat en iedere boring wordt de samenstelling van de bodem beschreven 
volgens NEN 5104. Het opgeboorde materiaal wordt tevens beoordeeld door zintuiglijke 
waarneming op verontreinigingskenmerken zoals afwijkende geur en/of kleur. 
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3.3 Analyses 
 
De chemische analyses worden uitgevoerd door Eurofins Analytico BV te Barneveld, een door 
de Raad voor Accreditatie erkend laboratorium voor analyses conform de AS3000-protocollen. 
De asbestmonsters worden onderzocht door Eurofins Omegam in Amsterdam, een door de 
Raad voor Accreditatie erkend laboratorium voor vezelonderzoek. Voor het uitvoeren van deze 
analyses worden in een verkennend onderzoek van deze omvang 19 grond(meng)monsters 
(waarvan 3 mengmonsters van de fijne fractie) samengesteld en er word en 5 grondwater-
monsters genomen.  
 
De samenstelling van de mengmonsters vindt plaats op basis van de zintuiglijke 
waarnemingen, de bodemopbouw en/of posities van de boringen. De samenstelling van de 
mengmonsters staat vermeld in paragraaf 4.2 in tabel 3. 
 
De monsters worden volgens de voorschriften uit NEN 5740 en NEN5707 onderzocht. In tabel 
1 is weergegeven welke chemische analyses worden uitgevoerd. 
 
Tabel 1: Analysepakket per (meng) monster. 

Monster Analysepakket 

Deel A: Overig terrein 

Bovengrond (3x) Zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb en Zn), 
minerale olie, PCB, PAK (10), organische stof, lutum en 
droge stof 

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  

Deel B: Voormalige garagebedrijf 

Bovengrond (2x werkplaats) 
                    (3x bedrijfsterrein) 

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

Grondwater (1x werkplaats) 
                    (1x bedrijfsterrein) 

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  

Deel C: Voormalig pand Ootmarsumsestraat 1 

Bovengrond (3x) Zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb en Zn), 
minerale olie, PCB, PAK (10), organische stof, lutum en 
droge stof 

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  
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Vervolg tabel 1: Analysepakket per (meng) monster. 

Monster Analysepakket 

Deel D: Voormalig pand aan de Grotestraat 23 

Bovengrond (2x) Zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb en Zn), 
minerale olie, PCB, PAK (10), organische stof, lutum en 
droge stof 

Bovengrond (1x) PFAS en droge stof 

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  

Asbestonderzoek bovengrond gehele onderzoekslocatie 

Bovengrond (3x) Asbest en droge stof  

Ondergrond gehele onderzoekslocatie 

Ondergrond (3x) Zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb en Zn), 
minerale olie, PCB, PAK (10), organische stof, lutum en 
droge stof 

 
 
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. 

 
 

3.4 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: 
 
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; 
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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 de 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 15 januari 2020 door het RIVM afgeleide 
INEV’s (Indicatieve Niveaus voor Ernstige Verontreinigingen) voor de stoffen PFOS, PFOA en 
GenX in grond en grondwater. 
 
 

3.5 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.  
 
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 een nader onderzoek asbest verplicht. De hoogste bepaalde 
waarde binnen een (deel)locatie is hiervoor bepalend. 
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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 
analyseresultaten. 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 worden weergegeven in paragraaf 4.3 en besproken in 
paragraaf 4.4. De resultaten van de asbestanalyses worden weergegeven in paragraaf 4.5 en 
besproken in paragraaf 4.6. In paragraaf 4.7 zijn de separate analyses beschreven. 
 
 

4.2 Veldwerkzaamheden 
 
De veldwerkzaamheden zijn in november 2021 uitgevoerd door de heren J. Hartman en  
N. Pepping. De veldwerkers zijn conform BRL SIKB 2000 gecertificeerd en erkend 
(certificaatnummer K44441/08).  
 
Deel A: Overig terrein 
Op 17 november 2021 zijn er, met behulp van een Edelmanboor, 4 boringen verricht, waarvan 
er 1 met behulp van een Edelmanboor en zuigerboor is afgewerkt met een peilbuis (PB A1). 
Tevens zijn er op 17 december 2021, na het inspecteren van het maaiveld, in totaal 11 inspec-
tiegaten gegraven (handmatig met een schop). Er zijn 10 gaten zijn met behulp van een 
Edelmanboor verdiept in de diepere ondergrond. In boring A7 is onder het beton een baksteen-
laag tot 0.75 meter diepte aangetroffen. Ter plekke van boring A3 en A4 bevindt zich tot 0.5 m-
mv een kruipruimte en ter plekke van boring A6 bevindt zich tot 1.05 m-mv een kruipruimte. 
 
Deel B: Voormalige garagebedrijf;  
Op 10 november 2021 zijn er, met behulp van een Edelmanboor, 7 boringen verricht waarvan 
er 2 met behulp van een Edelmanboor en zuigerboor zijn afgewerkt met een peilbuis (B1 en 
B6). Tevens zijn er op 10 november 2021 na het inspecteren van het maaiveld, in totaal 5 
inspectiegaten gegraven (handmatig met een schop). Er zijn 10 gaten met behulp van een 
Edelmanboor verdiept in de diepere ondergrond. In boring B3 is onder het beton een baksteen-
laag tot 0.34 meter diepte aangetroffen.  
 
Deel C: Voormalig pand Ootmarsumsestraat 1 
Op 17 november 2021 is er, ten behoeve van het plaatsen van de peilbuis (PB C1), een boring 
verricht met behulp van een Edelmanboor en zuigerboor. Er zijn geen grondmonsters genomen 
uit boring C1 in verband met de conserveringstermijn van enkele te onderzoeken parameters. 
Boring 1 is op een later tijdstip opnieuw geplaatst voor het nemen van grondmonsters (C1A). 
Op 24 november 2021 zijn er, na het inspecteren van het maaiveld, in totaal 4 inspectiegaten 
gegraven (handmatig met een schop). Er zijn 2 gaten met behulp van een Edelmanboor 
doorgezet in de diepere ondergrond. Tevens is er op 24 november 2021, met behulp van een 
Edelmanboor, 1 boring verricht tot in de diepere ondergrond. Inspectiegat C2 is op een diepte 
van 1.0 m-mv gestaakt op een baksteenlaag. 
 
Deel D: Voormalig pand aan de Grotestraat 23.  
Er is op 17 november 2021, ten behoeve van het plaatsen van een peilbuis, een boring verricht 
met behulp van een Edelmanboor (PB D1). Er zijn geen grondmonsters genomen uit boring 1 in 
verband met de conserveringstermijn van enkele te onderzoeken parameters. Boring D1 is op 
een later tijdstip opnieuw geplaatst voor het nemen van grondmonsters (D1A). Er is op 24 
november 2021, ten behoeve van het plaatsen van een peilbuis, een boring verricht met behulp 
van een Edelmanboor (PB D4). Op 24 november 2021 is er, na het inspecteren van het 
maaiveld, in 1 inspectiegat gegraven (handmatig met een schop) en zijn er 2 boringen, met 
behulp van een Edelmanboor, verricht. Ter plekke van boring D4 is er zintuiglijk geen minerale 
olie waargenomen in de grond of in het grondwater (geen oliegeur, geen olie/water-reactie).  
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Omdat de zintuiglijk verontreinigde laag aanwezig is onder het grondwaterniveau, is de boring 
doorgezet en afgewerkt tot peilbuis. In het nader bodemonderzoek (hoofdstuk 5) is de 
bemonstering van de peilbuis beschreven. 
 
Asbestonderzoek bovengrond gehele onderzoekslocatie 
Voor het verkennend asbestbodemonderzoek zijn in totaal 20 boringen tot een diepte van 0.5 
meter vervangen door een inspectiegat. Het betreft de boringen A1, A2, A3, A4, A8, A9, A10, 
A11, A12, A14, A15, B6, B7, B8, B9, B12, C1A, C2, C4, C5 en D1A. De opgegraven grond is 
gezeefd over 20 mm en is visueel geïnspecteerd op asbestverdachte materialen.  
 
Opgemerkt dient te worden dat het maaiveld, vanwege de aanwezigheid van klinkers en 
puingranulaat, niet goed geïnspecteerd kon worden. Er is sprake van een indicatieve 
maaiveldinspectie. Eventuele kleine asbestverdachte fragmenten kunnen hierdoor niet zijn 
opgemerkt. De weersomstandigheden tijdens de inspectie waren goed (goed zicht, geen 
neerslag).  
 
Ondergrond gehele onderzoekslocatie 
Voor het onderzoek van de ondergrond zijn in totaal 11 diepe boringen verricht. Het betreft de 
boringen A1, A2, A3, B1, B2, B6, B7, C1A, C2, D1A en D2.  
 
De situering van de monsterpunten is weergegeven op de situatieschets van bijlage I. 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 globaal uit matig fijn tot matig 
grof siltig zand met plaatselijk veen- en leemhoudende lagen. In de geroerde bovengrond zijn 
op een groot deel van het terrein sporen baksteen, puin en kolengruis aangetroffen. De overige 
bodemvreemde materialen en zintuiglijke waarnemingen zijn weergegeven in tabel 2. Door de 
veldwerkers zijn visueel geen asbestverdachte materialen waargenomen op het maaiveld, in de 
puinlagen of in de bodem. 
 
Tabel 2: Weergave bodemvreemde materialen. 

Boring Diepte (m-mv) Waarneming 

Deel A: Overig terrein (horeca/parkeren; circa 1575 m2) 

A3 0.5 - 0.9 Zwak puinhoudend 

A4 0.5 - 0.7 Zwak puinhoudend 

A7 1.05 - 1.35 Zwak puinhoudend 

Deel B: Voormalige garagebedrijf 

B8 0.35 - 0.6 Zwak baksteenhoudend 

Deel C: Voormalig pand Ootmarsumsestraat 1 

C2 0.4 - 0.6 
0.6 - 1.0 

Zwak puinhoudend 
Zwak baksteenhoudend, sporen glas en sporen slakken 

C3 0.2 - 0.45 
1.1 - 1.5 

Zwak baksteenhoudend 
Zwak baksteenhoudend 
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Tabel 2: Weergave bodemvreemde materialen. 

Boring Diepte (m-mv) Waarneming 

C4 0.3 - 0.75 Zwak puinhoudend 

C5 0.35 - 0.7 Zwak puinhoudend 

Deel D: Voormalig pand aan de Grotestraat 23 

D1 0.45 - 1.0 Zwak kolengruis- en puinhoudend 

D1A 0.45 - 1.0 Zwak kolengruis- en puinhoudend 

D3 0.55 - 0.8 
0.8 - 0.9 

Sterk baksteenhoudend 
Matig sintel- en slakkenhoudend  

D4 0.16 - 0.35 
0.6 - 0.7 

1.95 - 2.2 

Zwak houtskoolhoudend 
Zwak kolengruishoudend 
Matige olie/water-reactie en sterke dieselgeur 

 
 
Op basis van de zintuiglijke waarnemingen, bodemsamenstelling en/of geografische positie van 
de boringen zijn de mengmonsters samengesteld, zoals in tabel 3 staat omschreven. Vanwege 
de zintuiglijke waarnemingen zijn de grondmonsters van boring D3 (matig sintels- en slakken-
houdend) en boring D4 (matige olie/water-reactie en sterke dieselgeur) separaat geanalyseerd 
op het NEN5740-standaardpakket. Voor een beter beeld van de bodemkwaliteit met betrekking 
tot asbest is tevens één extra mengmonster van de fijne fractie geanalyseerd op asbest.   
 
Tabel 3: Samenstelling mengmonsters. 

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

Deel A: Overig terrein 

A - BG I 
(sporen puin/kolengruis) 

A1 en A2 
A8 
A14 

0.2 - 0.7 
0.5 - 0.75 
0.23 - 0.5 

NEN5740-
standaardpakket 

A - BG II 
(zwak puin) 

A3 
A4 
A7 

0.5 - 0.9 
0.5 - 0.7 

1.05 - 1.35 

NEN5740-
standaardpakket 

A - BG III 
(sporen baksteen) 

A5 
A9 
A10 
A12 

0.5 - 1.0 
0.3 - 0.8 
0.33 - 0.5 
0.4 - 0.8 

NEN5740-
standaardpakket 

Deel B: Voormalige garagebedrijf 

B - BG I 
(visueel schoon) 

B1 
B4 
B5 

0.15 - 0.4 
0.27 - 0.5 
0.15 - 0.4 

NEN5740-
standaardpakket 

B - BG II 
(sporen baksteen) 

B1 
B2 
B3 
B5 

0.55 - 0.95 
0.24 - 0.5 
0.3 - 0.8 

0.46 - 0.95 

NEN5740-
standaardpakket 
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Vervolg tabel 3: Samenstelling mengmonsters. 

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

B - BG III 
(sporen baksteen) 

B6 
B7 

0.35 - 0.65 
0.09 - 0.6 

NEN5740-
standaardpakket 

B - BG IV 
(zwak/sporen puin) 

B8 
B9 

0.35 - 0.6 
0.2 - 0.6 

NEN5740-
standaardpakket 

B - BG V 
(visueel schoon) 

B10 
B11 

0.14 - 0.5 
0.2 - 0.7 

NEN5740-
standaardpakket 

Deel C: Voormalig pand Ootmarsumsestraat 1 

C - BG I 
(sporen puin / baksteen / 

kolengruis) 

C1A 
C4 

0.23 - 0.55 
0.75 - 0.9 

NEN5740-
standaardpakket 

C - BG II 
(zwak puin/baksteen) 

C2 
C3 
C4 
C5 

0.4 - 0.6 
0.2 - 0.45 
0.3 - 0.75 
0.35 - 0.7 

NEN5740-
standaardpakket 

C - BG III 
(sporen slakken) 

C2 0.6 - 1.0 
NEN5740-

standaardpakket 

Deel D: Voormalig pand Grotestraat 23 

D - BG I 
(sporen / zwak kolengruis 

/ puin / baksteen) 

D1A 
D4 

D1A 

0.2 - 0.45 
0.6 - 0.7 

0.45 - 0.95 

NEN5740-
standaardpakket 

D - BG II 
(sporen baksteen / puin) 

D2 
D3 
D4 

0.07 - 0.55 
0.15 - 0.55 
0.35 - 0.6 

NEN5740-
standaardpakket 

Boring D3  
(matig sintels slakken) 

D3 0.8 - 0.9 
NEN5740-

standaardpakket 

Boring D4  
(sterke dieselgeur) 

D4 1.95 - 2.20 
NEN5740-

standaardpakket 

D - PFAS D1A 
D2 
D3 
D4 

0.2 - 0.45 
0.07 - 0.55 
0.15 - 0.55 
0.35 - 0.6 

PFAS 

Asbestonderzoek bovengrond 

MM FF - 01 B6 
B7 
B8 
B9 
B12 

0.35 - 0.5 
0.09 - 0.6 
0.35 - 0.6 
0.2 - 0.6 

0.35 - 0.6  

Asbest 

MM FF - 02 A3 
A4 
A8 
A9 

0.5 - 0.9 
0.5 - 0.7 
0.08 - 0.5 
0.3 - 0.5 

Asbest 
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Vervolg tabel 3: Samenstelling mengmonsters. 

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

MM FF - 03 A2 
A10 en A11 

A12 
A13 
A14 
A15 

0.2 - 0.5 
0.33 - 0.5 
0.33 - 0.5 
0.4 - 0.5 
0.23 - 0.5 
0.33 - 0.5 

Asbest 

MM FF - 04 C1A  
C2 
C4 
C5 

D1A 

0.15 - 0.55 
0.15 - 1.0 

0.08 - 0.75 
0.15 - 0.7 
0.2 - 0.6 

Asbest 

Ondergrond gehele onderzoekslocatie 

A - OG 
(visueel schoon) 

A1 
A2 
A3 

0.7 - 1.1 
0.7 - 1.0 
0.9 - 1.4 

NEN5740-
standaardpakket 

B - OG 
(visueel schoon) 

B1 
B1 
B1 
B2 
B6 
B6 

0.95 - 1.45 
1.45 - 1.65 
1.75 - 2.0 
1.3 - 1.8 

0.65 - 1.15 
1.35 - 1.6 

NEN5740-
standaardpakket 

C + D - OG 
(visueel schoon) 

C1A 
C1A 
C3 

D1A 
D1A 
D2 
D2 

0.55 - 0.8 
1.3 - 1.8 
1.5 - 2.0 
0.95 - 1.3 
1.3 - 1.6 
1.0 - 1.3 
1.3 - 1.8 

NEN5740-
standaardpakket 

 
 
De boringen A1, B1, B6, C1 en D1 zijn doorgezet tot circa 3.0 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.  
 
Op 17 en 24 november 2021 zijn de peilbuizen bemonsterd. Het voor-pompen 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. De 
grondwatergegevens staan weergegeven in tabel 4. 
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Tabel 4: Weergave gegevens grondwater. 

Peilbuis Filterstelling 
(m-mv) 

Grondwaterstand 
(m-mv) 

pH (-) EC 
(μS/cm) 

Troebelheid 
(NTU) 

Toestroming  

A1 2.00 - 3.00 1.45 6.2 450 7.8 Goed 

B1 2.20 - 3.20 1.60 5.6 980 8.1 Goed 

B6 2.10 - 3.10 1.50 5.8 280 9.4 Goed 

C1 2.00 - 3.00 1.55 6.0 570 7.3 Goed 

D1 2.10 - 3.10 1.60 6.0 240 29 Goed 

 
 
De waarden voor de pH, de EC en troebelheid in de peilbuizen A1, B1, B6, C1 en D4 worden 
als normaal beschouwd. In het grondwatermonster van peilbuis D1 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. 
 
 

4.3 Resultaten en toetsing van de chemische analyses 
 
In algemene zin dient opgemerkt te worden dat indien de analyses van de grondmonsters zijn 
uitgevoerd op mengmonsters, dit kan betekenen 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 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.  
 
In de bovengrond, de separaat geanalyseerde monster van boring D3 en D4 en in het grond-
water zijn licht tot sterk verhoogde concentraties aangetoond. Deze zijn weergegeven in tabel 
5. In de mengmonsters van de bovengrond B - BG II, B - BG V en D - BG II, de ondergrond en 
in het grondwater van peilbuis C1, D1 en B6 zijn geen verhoogde gehalten gemeten. 
 
De resultaten van de PFAS-analyse worden getoetst aan de achtergrondwaarden in de 
landbodem genoemd in de kamerbrief “Aanpassing tijdelijke Handelingskader PFAS” van het 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat d.d. 1 december 2019 en door het RIVM (sinds 5 
maart 2020) afgeleide INEV’s (Indicatieve Niveaus voor Ernstige Verontreinigingen) voor de 
stoffen PFOS, PFOA en GenX in grond. Voor PFAS zijn op dit moment geen duidelijke, officiële 
interventiewaarden voorhanden. Voor grondwater zijn door het expertisecentrum PFAS voor de 
stoffen PFOA, PFOS en GenX ad-hoc interventiewaarden (afgeleide waarden) vastgesteld. 
 
Het mengmonster van de bovengrond (D - BG PFAS) bevat geen PFAS. De analyseresultaten 
en de toetsingstabel zijn weergegeven in bijlage III. 
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Tabel 5: Verhoogde concentraties (mg/kg droge stof of μg/l). 

Monster Component Gemeten 
concentratie 

GSSD Achtergrond-
waarde1 of 

Streefwaarde 

Interventie- 
waarde 

Deel A: Overig terrein 

A - BG I Kwik  
Lood 

0.15 
410 

0.21 * 
610 *** 

0.15 
50 

36 
530 

A - BG II Kwik 
Lood 

0.18 
64 

0.25 * 
99 * 

0.15 
50 

36 
530 

A - BG III Kwik 
Lood 

0.16 
52 

0.22 * 
77 * 

0.15  
50 

36 
530 

PB A1 Barium 56 56 * 50 625 

Deel B: Voormalige garagebedrijf 

B - BG I  Kobalt 20 66 15 190 

B - BG III Lood 
PAK 

44 
4.4 

63 * 
4.4 * 

50 
1.5 

530 
40 

B - BG IV Koper 
Kwik 
Lood 
Zink 
PAK 

24 
0.12 
62 
94 
2.6 

44 * 
0.17 * 
92 * 
200 * 
2.6 * 

40 
0.15 
50 

140 
1.5 

190 
36 

530 
720 
40 

PB B1 Barium 78 78 * 50 625 

Deel C: Voormalig pand Ootmarsumsestraat 1 

C - BG I Kwik 0.11 0.15 * 0.15 36 

C - BG II Kwik 
Lood 

0.12 
47 

0.17 * 
73 * 

0.15 
50 

36 
530 

C - BG III Kwik 
Lood 

0.31 
85 

0.43 * 
130 * 

0.15 
50 

36 
530 

Deel D: Voormalig pand aan de Grotestraat 23 

D - BG I Lood 34 51 * 50 530 

D3 (0.8 - 0.9) Kobalt 
Koper 
Molybdeen 
Nikkel 

11 
60 
1.7 
15 

32 * 
100 * 
1.7 * 
38 * 

15 
40 
1.5 
35 

190 
190 
19 

100 

D4 (1.95 - 2.2) Minerale olie 2900 14000 *** 190 5000 
1  AW2000 

 
In de vierde kolom van tabel 5 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. 
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4.4 Bespreking resultaten chemische analyses 
 
Zoals in de vorige paragraaf is weergegeven, zijn er enkele verontreinigingen aangetoond. In 
deze paragraaf worden mogelijke verklaringen gegeven voor de analyseresultaten. 
 
Bovengrond - Zware metalen en PAK 
Zoals reeds beschreven in paragraaf 3.1, zijn verontreinigingen in de grond met metalen en 
PAK niet ongebruikelijk op locaties, waar al tientallen jaren sprake is geweest van bebouwing 
en bewoning. Oorzaak voor de verhoogde gehalten wordt deels gezocht in de waargenomen 
bodemvreemde materialen (sporen baksteen en kolengruis).  
 
Het gehalte aan lood in mengmonster A - BG I overschrijdt de interventiewaarde. Naar 
aanleiding hiervan zijn de grondmonsters die zijn opgenomen in het mengmonster separaat 
geanalyseerd op lood. De resultaten van de separate analyses zijn weergegeven in paragraaf 
4.8. Aangezien de overige gehalten de tussenwaarden niet overschreden, is hier geen nader 
onderzoek niet noodzakelijk.  
 
Grondwater - Barium 
De licht verhoogde bariumgehalten in het grondwater van peilbuis A1 en B1 zijn waarschijnlijk 
te wijten aan een plaatselijk (natuurlijk) verhoogde achtergrondwaarde. In de ondergrond zijn 
roest- en oer-houdende lagen waargenomen, wat duidt op de natuurlijke aanwezigheid van 
metalen in de bodem. Aangezien de tussenwaarde niet wordt overschreden, wordt het 
uitvoeren van nader onderzoek niet noodzakelijk geacht. 
 
Ondergrond boring D3 - Kobalt, koper, molybdeen en nikkel 
De oorzaak voor de verhoogde gehalten wordt deels gezocht in de waargenomen bodem-
vreemde materialen (matig sintels- en slakkenhoudend). Aangezien de tussenwaarde niet wordt 
overschreden, wordt het uitvoeren van nader onderzoek niet noodzakelijk geacht. 
 
Ondergrond boring D4 - Minerale olie 
De zintuiglijk verontreinigde bodemlaag (sterke dieselgeur en een matige olie/water-reactie) is 
analytisch sterk verontreinigd met minerale olie. Op basis van de beschikbare gegevens is de 
verontreiniging niet direct verklaarbaar. Een nader bodemonderzoek is noodzakelijk om de 
omvang van de sterke verontreiniging in kaart te brengen. Het nader bodemonderzoek is 
beschreven in hoofdstuk 5. 
 
 

4.5 Resultaten van de asbestanalyses 
 
In bijlage IV zijn de analyserapporten van het asbestonderzoek opgenomen. In mengmonster 
MM FF - 03 is asbest aangetoond. Het gewogen asbestgehalte is in tabel 6 weergegeven.  
 
Tabel 6: Gewogen asbestconcentratie (mg/kg droge stof). 

Mengmonster Component 
Gewogen  

asbestconcentratie 
Toetsingswaarde voor 

nader asbestonderzoek 

MM FF - 01 Asbest n.a. 50 

MM FF - 02 Asbest n.a. 50 

MM FF - 03 Asbest 14 50 

MM FF - 04 Asbest n.a. 50 

 
  



 

Kruse Milieu BV Project: 21055716 Pagina 21 van 29 

In de derde kolom van tabel 6 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. 
 
 

4.6 Bespreking resultaten asbestanalyses 
 
Zoals in paragraaf 4.5 is weergegeven, is er in het mengmonster van de fijne fractie MM FF - 03 
asbest aangetoond maar is het gewogen asbestgehalte is ruim lager dan de toetsingswaarde 
voor nader asbestonderzoek. 
 
 

4.7 Resultaten separate analyses 
 
Naar aanleiding van het sterk verhoogde gehalte aan lood in het mengmonster A - BG I zijn de 
grondmonsters separaat geanalyseerd op lood. De resultaten van de separate analyses zijn 
weergegeven in onderstaande tabel. 
 
Tabel 7: Concentraties lood (mg/kg droge stof). 

Monster Component Gemeten 
concentratie 

GSSD Achtergrond-
waarde1  

Interventie- 
waarde 

Boring A1-2 Lood 160 230 * 50 530 

Boring A2-2 Lood 77  110 * 50 530 

Boring A8-3 Lood 89  140 * 50 530 

Boring A14-2 Lood 59 88 * 50 530 
1  AW2000 

 
In de vierde kolom van tabel 7 wordt het toetsingsresultaat overeenkomstig BoToVa als volgt 
aangeduid: 
-  concentratie kleiner of gelijk aan AW; 
*  concentratie groter dan AW en kleiner of gelijk aan T; 
**  concentratie groter dan T en kleiner of gelijk aan I; 
***  concentratie groter dan I. 
 
 
In de separaat geanalyseerde grondmonsters zijn enkel licht verhoogde gehalten aan lood 
aangetoond. Het sterk verhoogde gehalte is niet bevestigd. Geconcludeerd wordt dat het eerder 
gemeten sterk verhoogde loodgehalte een toevalstreffer of een meetfout betreft. 
 
Er is geen sprake van een sterke verontreiniging met lood. Aangezien de loodgehalten de 
tussenwaarde niet overschrijden, is een nader bodemonderzoek niet noodzakelijk.  
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5 Nader bodemonderzoek 
 
Naar aanleiding van het sterk verhoogde gehalte aan minerale olie in de ondergrond van boring 
D4 is een nader onderzoek uitgevoerd om de omvang, ernst en spoedeisendheid van de 
verontreiniging vast te stellen. 
 
 

5.1 Conceptueel model en onderzoeksopzet 
 
Op basis van de beschikbare gegevens uit het vooronderzoek, is conform NTA 5755 een 
conceptueel model opgesteld, waarbij aandacht vooral uit gaat naar de omvang van de 
verontreiniging. Op dit conceptueel model wordt de onderzoeksopzet gebaseerd. 
 
Tabel 8: Conceptueel model in tabelvorm. 

Oorzaak van de 
verontreiniging 

Zintuiglijk is ter plekke van de verontreiniging een dieselgeur waar-
genomen. De locatie was tot 2013 bebouwd met een restaurant 
(pizzeria). Na een brand zijn de restanten van het pand gesloopt en 
is het terrein verhard met puingranulaat (parkeerterrein). In de 
bovengrond van boring D4 is geen minerale olie aangetoond (de 
monsters van 0.6 - 0.7 m-mv en 0.35 - 0.6 m-mv zijn opgenomen in 
de mengmonsters D - BG I en D - BG II). Verwacht wordt dat de 
verontreiniging niet is ontstaan door lekkage van een geparkeerd 
voertuig ter plekke van boring D4. Het is niet bekend waardoor de 
verontreiniging is ontstaan.  

Bodemgebruik De locatie is momenteel verhard met puingranulaat en is in gebruik 
als parkeerterrein. 

Bodemopbouw Ter plekke van boring D4 is de bodem tot een diepte van circa 1.0 
meter geroerd (sporen baksteen, kolengruis en houtskool). Tot 
einde boordiepte (3.2 m-mv) bestaat de bodem uit zeer fijn tot matig 
grof zwak siltig zand. In de boring is het grondwater aangetroffen op 
een diepte van circa 1.7 meter.  

Omvang van de 
verontreiniging 

De omvang van de verontreiniging in de ondergrond is niet bekend. 
Verwacht wordt dat verontreiniging zich beperkt tot de zintuiglijk met 
diesel verontreinigde bodemlaag. Het grondwater is waarschijnlijk 
ook verontreinigd maar het is niet bekend in welke mate. Ook de 
omvang van de eventuele grondwaterverontreiniging is niet bekend.  

Ernst van de 
verontreiniging 

Omdat de omvang niet bekend is, kan op voorhand geen uitspraak 
worden gedaan over de ernst en spoedeisendheid. Ter plekke van 
de verontreiniging zal waarschijnlijk nieuwbouw plaatsvinden. Een 
sanering van de verontreiniging is waarschijnlijk noodzakelijk in het 
kader van de voorgenomen nieuwbouw.  

 
 

5.2 Onderzoeksstrategie 
 
Ten behoeve van de verticale afperking van de verontreiniging worden 2 grondmonsters van 
boring D4 geanalyseerd op minerale olie, organische stof en droge stof.  
 
Ten behoeve van de horizontale afperking worden rondom boring D4 in totaal 3 boringen 
verricht tot een diepte van circa 2.5 meter. De boringen worden gecodeerd als boring D41 tot 
en met D43. Er worden in totaal 3 grondmonsters geanalyseerd op minerale olie, organische 
stof en droge stof.  
 
Omdat de bodemlaag onder het grondwaterniveau zintuiglijk verontreinigd is, is boring D4 reeds 
doorgezet tot circa 3.2 meter diepte en afgewerkt tot peilbuis. Om vast te kunnen stellen of en 
in welke mate het grondwater verontreinigd is, zal peilbuis D4 bemonsterd worden. Het grond-
watermonster wordt geanalyseerd op minerale olie, vluchtige aromaten (BTEX) en naftaleen.  
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5.3 Veldwerkzaamheden 
 
De veldwerkzaamheden zijn op 7 december 2021 uitgevoerd door de heer J. Hartman.  
 
Er zijn in totaal 7 boringen verricht, waarvan 3 tot 2.5 meter diepte (D41, D42 en D43). Er zijn 4 
boringen op een diepte van 1.4 m-mv en 1.8 m-mv gestaakt op een volledige puinlaag (D44, 
D45, D46 en D47. De locaties van de aanvullende boringen zijn weergegeven op de 
situatieschets in bijlage I. 
 
De bodemopbouw ter plaatse van de aanvullende boringen is globaal matig fijn tot matig grof, 
zwak siltig zand. Er zijn bodemvreemde materialen waargenomen. Deze zijn weergegeven in 
tabel 9. Ter plekke van boring D41 is zintuiglijk olie waargenomen (zwakke olie/water-reactie). 
In de overige boringen en het grondwater is zintuiglijk geen olie waargenomen (geen olie/water-
reactie en geen geur).  
 
Tabel 9: Weergave bodemvreemde materialen en zintuiglijke waarnemingen. 

Boring Diepte (m-mv) Waarneming 

D41 0.35 - 0.85 
2.0 - 2.3 

Sporen puin 
Zwakke olie/water-reactie 

D42 0.15 - 0.4  Sterk puinhoudend 

D43 0.1 - 0.8 Sterk puinhoudend 

D44 0.8 - 1.3 
1.3 - 1.4 

Matig puinhoudend 
Uiterst puinhoudend, boring gestaakt op puin 

D45 0.8 - 1.3 
1.3 - 1.4 

Matig puinhoudend 
Uiterst puinhoudend, boring gestaakt op puin 

D46 0.8 - 1.3 
1.3 - 1.4 

Matig puinhoudend 
Uiterst puinhoudend, boring gestaakt op puin 

D47 0.2 - 1.0 
1.0 - 1.5 

1.8  

Matig puinhoudend 
Uiterst puinhoudend 
boring gestaakt op puin 

 
 
Op basis van de zintuiglijke waarnemingen is besloten de onderstaande monsters te 
analyseren op minerale olie, organische stof en droge stof.  
 
Tabel 10: Weergave geanalyseerde monsters. 

Boring (m-mv) Aanleiding 

D4 (1.0 - 1.50) Verticale afperking 

D4 (2.0 - 2.7) Verticale afperking 

D42 (1.8 - 2.3) Horizontale afperking 

D43 (2.0 - 2.5) Horizontale afperking 

D47 (1.5 - 1.8) Horizontale afperking 
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Op 7 december 2021 is de peilbuis D4 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. De grond-
watergegevens staan weergegeven in tabel 11. 
 
Tabel 11: Weergave gegevens grondwater. 

Peilbuis Filterstelling 
(m-mv) 

Grondwaterstand 
(m-mv) 

pH (-) EC 
(μS/cm) 

Troebelheid 
(NTU) 

Toestroming  

D4 2.2 - 2.3 1.60 6.1 400 8.3 Goed 

 
De waarden voor de pH, de EC en troebelheid worden als normaal beschouwd.  
 
Het grondwatermonster wordt geanalyseerd op minerale olie, vluchtige aromaten (BTEX) en 
naftaleen.  
 
 

5.4 Resultaten chemische analyses 
 
In geen van de onderzochte (meng)monsters uit de afperkende boringen zijn verhoogde 
gehalten ten opzichte van de achtergrondwaarde aangetoond. In het grondwatermonster van 
peilbuis D4 zijn licht tot matig verhoogde gehalten aangetoond. De verhoogde gehalten zijn 
weergegeven in tabel 12. 
 
Tabel 12: Verhoogde concentraties (μg/l). 

Monster Component Gemeten 
concentratie 

GSSD Streefwaarde Interventie- 
waarde 

Peilbuis D4 Ethylbenzeen 
Xylenen 
Naftaleen 
Minerale olie 

5.8 
4.2 
3.1 
420 

5.8 * 
4.2 * 
3.1 * 

420 ** 

4 
0.2 
0.01 
50 

150 
70 
70 

600 

 
In de vierde kolom van tabel 12 wordt het toetsingsresultaat overeenkomstig BoToVa als volgt 
aangeduid: 
-  concentratie kleiner of gelijk aan S; 
*  concentratie groter dan S en kleiner of gelijk aan T; 
**  concentratie groter dan T en kleiner of gelijk aan I; 
***  concentratie groter dan I. 
 
 

5.5 Bespreking resultaten chemische analyses 
 
In de grondmonsters voor de verticale en horizontale afperking zijn geen verhoogde gehalten 
aan minerale olie aangetoond. De verontreiniging in de ondergrond is in voldoende mate 
afgeperkt. Het grondwater is matig verontreinigd met minerale olie. Omdat de peilbuis in de 
zintuiglijk meest verontreinigde boring is geplaatst, kan aangenomen worden dat het grond-
water niet sterk verontreinigd is met minerale olie.  
 
De omvang van de verontreiniging in de ondergrond wordt geschat op 20 m2 x 0.5 meter = circa 
10 m3, waarvan naar verwachting circa 5 m3 sterk verontreinigd is. Omdat er minder dan 25 m3 
grond sterk verontreinigd is, is er geen sprake van een ernstig geval van bodemverontreiniging.  
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De oorzaak van de verontreiniging is niet bekend en hierdoor is ook niet bekend wanneer de 
verontreiniging is ontstaan. De sanering van de sterke verontreiniging is noodzakelijk omdat er 
waarschijnlijk ter plekke van de verontreiniging gebouwd zal worden.  
 
Er dient voorkomen te worden dat er vermenging ontstaat met de schone grond. Tevens mag 
de verontreinigde grond niet worden verminderd of verplaatst zonder toestemming van het 
bevoegd gezag (gemeente Dinkelland). Voorafgaande aan de sanering dient saneringsplan 
opgesteld te worden en goedgekeurd te worden door het bevoegd gezag. Een sanering mag 
alleen door hiervoor erkende bedrijven worden uitgevoerd. 
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6 Samenvatting, conclusies en aanbevelingen 
 
Algemeen 
In opdracht van Koopman Vastgoed BV is in een verkennend (asbest)bodemonderzoek de 
bodem onderzocht op een terrein ter grootte van circa 2915 m² aan de Grotestraat 17-23 en 
Ootmarsumsestraat 1 te Denekamp. De onderzoekslocatie is deels bebouwd en deels verhard 
met klinkers en puingranulaat. De aanleiding van dit onderzoek is de geplande herontwikkeling 
van het terrein. Een deel van het pand (voormalig hotel Veldman) zal verbouwd worden tot 6 
appartementen. De overige bebouwing zal gesloopt worden. Er worden twee nieuwe woon-
gebouwen met in totaal 15 appartementen gebouwd. Het overige deel van het terrein zal 
ingericht worden als openbare ruimte (parkeren en groen).  
 
Voorafgaande aan het bodemonderzoek heeft een standaard vooronderzoek plaatsgevonden 
op basis van norm NEN 5725. Op basis van het historisch gebruik is het plangebied in 4 
deellocaties opgedeeld. De (geroerde) bovengrond van de locaties wordt als gevolg van de 
voormalige (bedrijfs)activiteiten als verdacht beschouwd voor de parameters uit het NEN5740-
standaardpakket. De (ongeroerde) ondergrond wordt als onverdacht beschouwd. De 
bovengrond van de gehele locatie wordt tevens als verdacht beschouwd voor asbest.  
 
 
Resultaten veldwerk 
Het gehele terrein (boven- en ondergrond) is beschouwd als verdacht voor chemische 
componenten De bovengrond is tevens verdacht voor asbest. In totaal zijn er 24 boringen 
verricht en zijn er 20 inspectiegaten gegraven. Er zijn 6 boringen afgewerkt met peilbuizen (PB 
A1, B1, B6, C1, D1 en D4). Gebleken is dat de bodem voornamelijk bestaat uit matig fijn tot 
matig grof zwak siltig zand met plaatselijk veen- en leem houdende lagen. Op een groot deel 
van het terrein zijn in de bovengrond sporen baksteen, puin en/of kolengruis aangetroffen. Ten 
noorden van Grotestraat 19-21 is in de ondergrond zintuiglijk olie waargenomen. Het freatische 
grondwater is in de peilbuizen aangetroffen op gemiddeld 1.55 meter min maaiveld. 
 
 
Resultaten chemische analyses 
Op basis van de resultaten van de chemische analyses kan het volgende worden 
geconcludeerd: 
Deel A: Overig terrein 
- de bovengrond (A - BG I) is sterk verontreinigd met lood en licht verontreinigd met kwik. In 

de separaat geanalyseerde grondmonsters uit het grondmengmonsters zijn enkel licht 
verhoogde gehalten aan lood aangetoond; 

- de bovengrond (A - BG II) is zeer licht verontreinigd met kwik en lood; 
- de bovengrond (A - BG III) is zeer licht verontreinigd met kwik en lood; 
- de ondergrond (A - OG ) is niet verontreinigd; 
- het grondwater (PB A1) is zeer licht verontreinigd met barium. 

 
Deel B: Voormalige garagebedrijf 
- de bovengrond (B - BG I) is licht verontreinigd met kobalt; 
- de bovengrond (B - BG II en B - BG V) is niet licht verontreinigd; 
- de bovengrond (B - BG III) is licht verontreinigd met lood en PAK; 
- de bovengrond (B - BG IV) is zeer licht verontreinigd met koper, kwik, lood, zink en PAK; 
- de ondergrond (B - OG) is niet verontreinigd; 
- het grondwater (PB B1) is zeer licht verontreinigd met barium; 
- het grondwater (PB B6) is niet verontreinigd. 
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Deel C: Voormalig pand Ootmarsumsestraat 1 
- de bovengrond (C - BG I) is zeer licht verontreinigd met kwik; 
- de bovengrond (C - BG II) is zeer licht verontreinigd met kwik en lood; 
- de bovengrond (C - BG III) is licht verontreinigd met kwik en lood; 
- de ondergrond (CD - OG) is niet verontreinigd; 
- het grondwater (PB C1) is niet verontreinigd. 

 
Deel D: Voormalig pand Grotestraat 23 
- de bovengrond (D - BG I) is zeer licht verontreinigd met lood; 
- de bovengrond (D - BG II) is niet verontreinigd; 
- de ondergrond (Boring D3, 0.8 - 0.9 m-mv) is licht verontreinigd met kobalt, koper, 

molybdeen en nikkel; 
- de ondergrond (Boring D4, 1.95 - 2.2 m-mv) is sterk verontreinigd met minerale olie; 
- de ondergrond (CD - OG) is niet verontreinigd; 
- het grondwater (PB D1) is niet verontreinigd. 

 
Nader bodemonderzoek boring D4 
- boring D4 (1.0 - 1.50 m-mv) is niet verontreinigd met minerale olie; 
- boring D4 (2.0 - 2.7 m-mv) is niet verontreinigd met minerale olie; 
- boring D42 (1.8 - 2.3 m-mv) is niet verontreinigd met minerale olie; 
- boring D43 (2.0 - 2.5 m-mv) is niet verontreinigd met minerale olie; 
- boring D47 (1.5 - 1.8 m-mv) is niet verontreinigd met minerale olie; 
- het grondwater (peilbuis D4) is matig verontreinigd met minerale olie en licht verontreinigd 

met ethylbenzeen, xylenen en naftaleen. 
 
 
Resultaten asbestanalyses 
Op basis van de resultaten van de asbestanalyses kan het volgende worden geconcludeerd: 
- in de mengmonsters van de fijne fractie MM FF - 01, MM FF - 02 en MM FF - 04 is geen 

asbest aangetoond; 
- het mengmonster van de fijne fractie MM FF - 03 bevat asbest; het gehalte is ruim lager dan 

de toetsingswaarde voor nader asbestonderzoek. 
 
 
Hypothese 
De hypothese "verdachte locatie" kan worden aangenomen, aangezien overschrijdingen van de 
achtergrond- en streefwaarden zijn aangetoond. 
 
De hypothese "verdachte locatie" ten aanzien van PFAS voor deellocatie D kan verworpen 
worden, aangezien er geen overschrijdingen van de achtergrondwaarden is aangetoond. 
 
De hypothese “verdacht voor de aanwezigheid van asbest” kan aangenomen worden, 
aangezien er plaatselijk asbest is aangetoond.  
 
 
Conclusies en aanbevelingen 
In de geroerde bovengrond (zeer) lichte verontreinigingen met zware metalen (met name kwik 
en lood) en PAK aangetoond. De ongeroerde ondergrond is niet verontreinigd. In het grond-
water zijn plaatselijk zeer licht verhoogde gehalten aan barium aangetoond.  
 
Ter plekke van boring D4 is de zintuiglijk met olie verontreinigde bodemlaag analytisch sterk 
verontreinigd met olie. Naar aanleiding van het sterk verhoogde gehalte is een nader bodem-
onderzoek uitgevoerd. De verontreiniging in de grond is in voldoende mate afgeperkt en wordt 
geschat op 20 m2 x 0.50 meter = circa 10 m3, waarvan naar verwachting circa 5 m3 grond sterk 
verontreinigd is.  
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Het grondwater ter plekke van de verontreiniging is matig verontreinigd met minerale olie en 
licht verontreinigd met ethylbenzeen, xylenen en naftaleen.  
 
De oorzaak van de verontreiniging is niet bekend en hierdoor is ook niet bekend wanneer de 
verontreiniging is ontstaan. De sanering van de sterke verontreiniging is noodzakelijk omdat er 
waarschijnlijk ter plekke van de verontreiniging gebouwd zal worden.  
 
Er dient voorkomen te worden dat er vermenging ontstaat met de schone grond. Tevens mag 
de verontreinigde grond niet worden verminderd of verplaatst zonder toestemming van het 
bevoegd gezag (gemeente Dinkelland). Voorafgaande aan de sanering dient saneringsplan 
opgesteld te worden en goedgekeurd te worden door het bevoegd gezag. Een sanering mag 
alleen door hiervoor erkende bedrijven worden uitgevoerd. 
 
 
Slotconclusie 
Uit milieukundig oogpunt is er, na sanering van de verontreiniging met minerale olie, geen 
bezwaar tegen de voorgenomen herontwikkeling, aangezien de overige vastgestelde veront-
reinigingen geen risico's voor de volksgezondheid opleveren. De bodem wordt na sanering 
geschikt geacht voor het toekomstige gebruik (wonen met tuin). 
 
 
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. Hoewel voldaan wordt aan de geldende wet- 
en regelgeving, wordt tijdens een verkennend of nader bodemonderzoek een beperkt aantal 
boringen, inspectiegaten of inspectiesleuven verricht. 
 
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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bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Grot est raat  - Denekam p

projectcode 2 1 0 5 5 7 1 6

getekend conform NEN 5 1 0 4

1

2

3

4

5

0

-7-7

-20

30x30cm , zand, m at ig grof, zwak 
silt ig, donker beige, sporen oer, 
schep, ophoogzand

-20

-50

30x30cm , zand, zeer fijn, m at ig 
silt ig, zwak grindig, m at ig hum eus, 
donker zwart , sporen puin, sporen 
kolengruis, schep

-50

-70

zand, zeer fijn, m at ig silt ig, zwak 
grindig, m at ig hum eus, donker zwart , 
sporen puin, sporen kolengruis, 
schep

-70

-110

zand, zeer fijn, sterk silt ig, m at ig 
hum eus, donker zwart , edelm an

-110

-150

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, donker 
grijs, beige, sporen roest , edelm an

-150

-170

leem , zwak zandig, neut raal grijs, 
geel, m at ig roest , edelm an

-170

-200

zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal grijs, edelm an

-200

-300

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
grijs, zuigerboor handm at ig

1

200

300

A1
klinker / cm  tov m aaiveld

type peilbuis m et  1  f ilt er
datum 1 7 -1 1 -2 0 2 1

boorm eester Nick Pepping
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300
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0

-6-6

-20

30x30cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, donker beige, sporen oer, 
schep, ophoogzand

-20

-50

30x30cm , zand, zeer fijn, m at ig 
silt ig, zwak grindig, m at ig hum eus, 
donker zwart , sporen puin, sporen 
kolengruis, schep

-50

-70

zand, zeer fijn, m at ig silt ig, zwak 
grindig, m at ig hum eus, donker zwart , 
sporen puin, sporen kolengruis, 
schep

-70

-100

zand, zeer fijn, sterk silt ig, m at ig 
hum eus, donker zwart , edelm an

-100

-140

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, donker 
grijs, beige, sporen roest , edelm an

-140

-160

leem , zwak zandig, neut raal grijs, 
geel, m at ig roest , edelm an

-160

-200

zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal grijs, edelm an

A2
klinker / cm  tov m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 7 -1 1 -2 0 2 1

boorm eester Nick Pepping

0
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200

1

2

3

4

0

-15-15

-50

edelm an, kruipruim te

-50

-90

32x32cm , zand, uiterst  fijn, m at ig 
silt ig, neut raal beige, bruin, zwak 
puin, schep, ophoogzand geroerd

-90

-140

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

-140

-170

zand, zeer fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, rood, m at ig oer, edelm an

-170

-200

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
beige, rood, sporen oer, edelm an

A3
houten vloer / cm  tov m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 7 -1 1 -2 0 2 1

boorm eester Jan A.W . Hart m an

0
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200

1

2

0

-15-15

-50

edelm an, kruipruim te

-50

-70

32x31cm , zand, uiterst  fijn, m at ig 
silt ig, neut raal beige, bruin, zwak 
puin, edelm an, ophoogzand geroerd

-70

-100

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

A4
houten vloer / cm  tov m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 7 -1 1 -2 0 2 1

boorm eester Jan A.W . Hart m an

0

50

100

1

2

3

0

-14
edelm an

-14

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
beige, edelm an, ophoogzand

-50

-100

zand, zeer fijn, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, donker zwart , zwart , sporen 
baksteen, edelm an

-100

-120

zand, zeer fijn, zwak silt ig, donker 
grijs, bruin, edelm an

A5
beton / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 1 7 -1 1 -2 0 2 1

boorm eester Jan A.W . Hart m an

0

50

100



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Grot est raat  - Denekam p

projectcode 2 1 0 5 5 7 1 6

getekend conform NEN 5 1 0 4

1

2

3

0

-8
betonboor, baksteenlaag

-8

-19
betonboor, beton

-19

-105

kruipruim te

-105

-190

zand, zeer fijn, m at ig silt ig, m at ig 
hum eus, donker zwart , beige, sporen 
puin

-190

-220

leem , sterk zandig, neut raal beige, 
grijs, m at ig roest

A6
beton / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 1 7 -1 1 -2 0 2 1

boorm eester Nick Pepping

0
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200

1

2

3

0

-10
edelm an

-10

-75

uiterst  baksteen, zwak zand, 
edelm an

-75

-105

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

-105

-135

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

-135

-180

zand, uiterst  fijn, m at ig silt ig, licht  
beige, geel, sporen roest , edelm an

-180

-190

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

-190

-200

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
grijs, geel, edelm an

A7
beton / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 1 7 -1 1 -2 0 2 1

boorm eester Jan A.W . Hart m an
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-8-8

-30

31x32cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, licht  beige, bruin, sporen puin, 
schep

-30

-50

31x32cm , zand, zeer fijn, zwak silt ig, 
licht  beige, bruin, schep

-50

-75

zand, zeer fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, beige, sporen 
baksteen, sporen kolengruis, 
edelm an

-75

-115

zand, zeer fijn, zwak silt ig, licht  
beige, bruin, sporen baksteen, 
edelm an, ophoogzand geroerd

-115

-125

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

A8
klinker / cm  tov m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 7 -1 1 -2 0 2 1

boorm eester Jan A.W . Hart m an

0
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0

-8-8

-20

31x30cm , zand, m at ig grof, zwak 
silt ig, zwak grindig, neut raal grijs, 
schep, ext reem  hard, gestabiliseerd

-20

-30

31x30cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, licht  beige, schep, ophoogzand

-30

-50

30x31cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, zwak hum eus, donker bruin, 
beige, sporen baksteen, sporen zand, 
schep

-50

-80

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, beige, sporen 
baksteen, zwak zand, edelm an

-80

-105

zand, zeer fijn, zwak silt ig, neut raal 
grijs, bruin, edelm an

-105

-125

zand, uiterst  fijn, zwak silt ig, licht  
beige, edelm an

A9
klinker / cm  tov m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 7 -1 1 -2 0 2 1

boorm eester Jan A.W . Hart m an

0

50

100

1

2

3

0

-10-10

-33

31x30cm , zand, m at ig grof, zwak 
silt ig, m at ig grindig, licht  beige, geel, 
schep, ophoogzand

-33

-50

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

-50

-70

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

A1 0
klinker / cm  tov m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 7 -1 1 -2 0 2 1

boorm eester Jan A.W . Hart m an

0

50

1

2

3

4

5

6

0

-10-10

-33

31x31cm , zand, m at ig grof, zwak 
silt ig, m at ig grindig, licht  beige, wit , 
sporen roest , schep, ophoogzand

-33

-50

31x30cm , zand, zeer fijn, zwak silt ig, 
zwak grindig, zwak hum eus, donker 
bruin, beige, sporen baksteen, 
sporen zand, sporen oer, sporen 
kolengruis, schep

-50

-125

zand, uiterst  fijn, m at ig silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, beige, sporen 
baksteen, zwak zand, sporen 
kolengruis, edelm an

-125

-150

zand, uiterst  fijn, sterk silt ig, sterk 
hum eus, donker zwart , edelm an

-150

-175

zand, uiterst  fijn, m at ig silt ig, donker 
grijs, zwart , edelm an

A1 1
klinker / cm  tov m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 7 -1 1 -2 0 2 1

boorm eester Jan A.W . Hart m an

0

50

100

150
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onderzoek Grot est raat  - Denekam p

projectcode 2 1 0 5 5 7 1 6

getekend conform NEN 5 1 0 4

1

2

3

0

-10-10

-40

32x31cm , zand, m at ig grof, zwak 
silt ig, licht  geel, schep

-40

-50

32x31cm , zand, uiterst  fijn, m at ig 
silt ig, m at ig hum eus, donker bruin, 
beige, sporen baksteen, sporen zand, 
schep

-50

-80

zand, uiterst  fijn, m at ig silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, beige, sporen 
baksteen, sporen zand, schep

-80

-100

zand, uiterst  fijn, m at ig silt ig, sterk 
hum eus, donker zwart , zwak wortels, 
edelm an

A1 2
klinker / cm  tov m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 7 -1 1 -2 0 2 1

boorm eester Jan A.W . Hart m an

0

50

100

1

2

3

4

0

-7-7

-40

zand, m at ig grof, zwak silt ig, licht  
geel, edelm an, ophoogzand

-40

-110

zand, uiterst  fijn, m at ig silt ig, m at ig 
hum eus, donker zwart , bruin, sporen 
baksteen, sporen kolengruis, 
edelm an

-110

-150

zand, zeer fijn, zwak silt ig, neut raal 
grijs, bruin, edelm an

A1 3
klinker / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 1 7 -1 1 -2 0 2 1

boorm eester Jan A.W . Hart m an

0

50

100

150

1

2

3

4

0

-7-7

-23

31x30cm , zand, m at ig grof, zwak 
silt ig, licht  beige, schep

-23

-50

31x30cm , zand, uiterst  fijn, m at ig 
silt ig, m at ig hum eus, donker zwart , 
bruin, sporen kolengruis, sporen 
baksteen, schep

-50

-80

zand, uiterst  fijn, m at ig silt ig, m at ig 
hum eus, donker zwart , bruin, sporen 
kolengruis, sporen baksteen, 
edelm an

-80

-100

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

A1 4
klinker / cm  tov m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 7 -1 1 -2 0 2 1

boorm eester Jan A.W . Hart m an

0

50

100

1

2

3

0

-6-6

-30

31x30cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, donker beige, sporen oer, 
schep, ophoogzand

-30

-50

31x30cm , zand, zeer fijn, m at ig 
silt ig, zwak grindig, m at ig hum eus, 
donker zwart , sporen puin, sporen 
kolengruis, schep

-50

-80

zand, zeer fijn, m at ig silt ig, zwak 
grindig, m at ig hum eus, donker zwart , 
sporen puin, sporen kolengruis, 
schep

-80

-100

zand, zeer fijn, sterk silt ig, m at ig 
hum eus, donker zwart , edelm an

A1 5
klinker / cm  tov m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 7 -1 1 -2 0 2 1

boorm eester Nick Pepping

0

50

100

1

2

3

4

5

6

7

0

-15
edelm an

-15

-40

zand, m at ig grof, zwak silt ig, licht  
beige, edelm an

-40

-55

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

-55

-95

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
beige, sporen baksteen, edelm an, 
ophoogzand geroerd

-95

-145

zand, zeer fijn, m at ig silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, grijs, edelm an

-145

-165

zand, zeer fijn, zwak silt ig, licht  grijs, 
geel, sporen roest , edelm an

-165

-175

leem , sterk zandig, licht  grijs, geel, 
sporen roest , edelm an

-175

-200

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

-200

-320

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
beige, geel, sporen roest , edelm an

1

220

320

B1
beton / cm  tov m aaiveld

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

boorm eester Jan A.W . Hart m an

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

0

-24

edelm an
-24

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
beige, geel, sporen roest , sporen 
baksteen, edelm an, ophoogzand 
geroerd

-50

-100

zand, m at ig grof, zwak silt ig, licht  
bruin, rood, sterk oer, edelm an, 
ophoogzand

-100

-130

zand, zeer fijn, m at ig silt ig, neut raal 
bruin, sporen baksteen, edelm an, 
geroerd

-130

-200

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

B2
beton / cm  tov m aaiveld

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

boorm eester Jan A.W . Hart m an

0

50

100

150

200

1

2

3

0

-13
edelm an

-13

-30
volledig baksteen, edelm an

-30

-120

zand, zeer fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, beige, sporen baksteen, 
edelm an, geroerd

-120

-150

zand, zeer fijn, zwak silt ig, licht  
beige, geel, sporen roest , edelm an

B3
beton / cm  tov m aaiveld

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

boorm eester Jan A.W . Hart m an

0

50

100

150



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Grot est raat  - Denekam p

projectcode 2 1 0 5 5 7 1 6

getekend conform NEN 5 1 0 4

1

2

3

0

-14
betonboor, baksteenlaag

-14

-27
betonboor, beton

-27

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, donker 
beige, edelm an, ophoogzand

-50

-70

leem , sterk zandig, zwak hum eus, 
donker zwart , sporen puin, edelm an

-70

-100

zand, zeer fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker grijs, beige, 
edelm an

B4
beton / cm  tov m aaiveld

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

boorm eester Nick Pepping

0

50

100

1

2

3

4

5

0

-16
edelm an

-16

-40

zand, m at ig grof, zwak silt ig, licht  
beige, edelm an

-40

-46
edelm an, betonvloer

-46

-95

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

-95

-120

zand, uiterst  fijn, sterk silt ig, donker 
grijs, zwart , zwak planten, edelm an

-120

-135

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
grijs, bruin, sporen teelaarde, 
edelm an

-135

-150

zand, uiterst  fijn, m at ig silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, grijs, edelm an

B5
beton / cm  tov m aaiveld

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

boorm eester Jan A.W . Hart m an

0

50

100

150

1

2

3

4

5

0

-7-7

-35

30x31cm , zand, m at ig grof, zwak 
silt ig, neut raal geel, schep, 
ophoogzand

-35

-50

30x31cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, neut raal beige, bruin, sporen 
baksteen, sterk teelaarde, schep

-50

-65

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
beige, bruin, sporen baksteen, sterk 
teelaarde, edelm an

-65

-115

zand, uiterst  fijn, m at ig silt ig, m at ig 
hum eus, edelm an

-115

-135

leem , sterk zandig, donker grijs, 
bruin, zwak teelaarde, edelm an

-135

-160

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

-160

-190

leem , sterk zandig, licht  grijs, geel, 
zwak roest , edelm an

-190

-310

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

1

210

310

B6
klinker / cm  tov m aaiveld

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

boorm eester Jan A.W . Hart m an

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

5

0

-9
edelm an

-9

-60

31x31cm , zand, m at ig grof, zwak 
silt ig, neut raal beige, bruin, sporen 
slakken, sporen baksteen, zwak 
teelaarde, brokken oer, schep

-60

-90

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
beige, bruin, zwak oer, sporen 
teelaarde, sporen baksteen, 
edelm an, ophoogzand geroerd

-90

-130

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

-130

-145

leem , sterk zandig, licht  grijs, geel, 
sporen roest , edelm an

-145

-160

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
geel, rood, m at ig oer, edelm an

-160

-200

zand, m at ig grof, zwak silt ig, licht  
beige, edelm an

B7
klinker / cm  tov m aaiveld

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

boorm eester Jan A.W . Hart m an

0

50

100

150

200

1

2

3

0

-6-6

-35

32x31cm , zand, m at ig grof, zwak 
silt ig, licht  geel, schep, ophoogzand

-35

-60

32x32cm , zand, zeer fijn, m at ig 
silt ig, zwak grindig, donker bruin, 
beige, zwak baksteen, m at ig oer, 
sporen keien, schep

-60

-80

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

B8
klinker / cm  tov m aaiveld

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

boorm eester Jan A.W . Hart m an

0

50

1

2

3

0

-6-6

-20

31x31cm , zand, m at ig grof, zwak 
silt ig, donker beige, sporen oer, 
schep, ophoogzand

-20

-60

31x31cm , zand, zeer fijn, sterk silt ig, 
zwak grindig, m at ig hum eus, donker 
zwart , sporen puin, schep

-60

-100

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

B9
klinker / cm  tov m aaiveld

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

boorm eester Nick Pepping

0

50

100

1

2

3

0

-14
edelm an

-14

-40

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
bruin, geel, edelm an

-40

-75

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
geel, sporen teelaarde, edelm an

-75

-100

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

B1 0
beton / cm  tov m aaiveld

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

boorm eester Jan A.W . Hart m an

0

50

100



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Grot est raat  - Denekam p

projectcode 2 1 0 5 5 7 1 6

getekend conform NEN 5 1 0 4

1

2

0

-20
betonboor

-20

-70

zand, m at ig grof, zwak silt ig, donker 
beige, bruin, edelm an, ophoogzand

-70

-100

zand, zeer fijn, m at ig silt ig, m at ig 
hum eus, donker zwart , edelm an

B1 1
beton / cm  tov m aaiveld

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

boorm eester Nick Pepping

0

50

100

0

-15

ham erend boorsysteem , 
puingranulaat

-15

-23

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, zwak 
grindig, zwak hum eus, donker bruin, 
sporen kolengruis, sporen puin, 
edelm an

-23

-55

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
grindig, donker beige, bruin, sporen 
puin, sporen kolengruis, edelm an

-55

-80

zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, rood, zwak 
oer, edelm an

-80

-130

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

-130

-180

zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal beige, oranje, m at ig oer, 
edelm an

-180

-220

zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal grijs, edelm an

-220

-300

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
grijs, beige, sporen roest , edelm an

1

200

300

C1
puin / cm  tov m aaiveld

type peilbuis m et  1  f ilt er
datum 1 7 -1 1 -2 0 2 1

boorm eester Nick Pepping

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

5

0

-15

30x30cm , ham erend boorsysteem , 
puingranulaat

-15

-23

30x30cm , zand, m at ig fijn, m at ig 
silt ig, zwak grindig, zwak hum eus, 
donker bruin, sporen kolengruis, 
sporen puin, schep

-23

-55

30x30cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, zwak grindig, donker beige, 
bruin, zwak puin, sporen kolengruis, 
schep

-55

-80

zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, rood, zwak 
oer, edelm an

-80

-130

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

-130

-180

zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal beige, oranje, m at ig oer, 
edelm an

-180

-220

zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal grijs, edelm an

C1 A
puin / cm  tov m aaiveld

type inspect iegat
datum 2 4 -1 1 -2 0 2 1

boorm eester Nick Pepping

0

50

100

150

200

1

2

3

0

-15
31x32cm , schep, puingranulaat

-15

-40

32x31cm , zand, zeer fijn, zwak silt ig, 
zwak hum eus, donker bruin, sporen 
puin, schep

-40

-60

32x31cm , zand, m at ig grof, zwak 
silt ig, donker beige, bruin, zwak puin, 
edelm an, gf/ff : 36,6/2,7 kg. geen 
asbest

-60

-100

32x31cm , zand, zeer fijn, zwak silt ig, 
zwak grindig, zwak hum eus, donker 
zwart , bruin, zwak baksteen, sporen 
glas, sporen slakken, schep

-100

-101

edelm an, boring gestopt  op volledig 
baksteen

C2
puin / cm  tov m aaiveld

type inspect iegat
datum 2 4 -1 1 -2 0 2 1

boorm eester Jan A.W . Hart m an

0

50

100

1

2

3

4

5

6

0

-10
schep

-10

-20

zand, m at ig grof, zwak silt ig, licht  
grijs, edelm an

-20

-45

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
bruin, beige, zwak baksteen, 
edelm an

-45

-80

zand, uiterst  fijn, m at ig silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, rood, zwak 
oer, sporen baksteen, edelm an

-80

-110

zand, zeer fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker zwart , bruin, 
edelm an

-110

-150

zand, zeer fijn, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, donker zwart , bruin, zwak 
baksteen, edelm an, geroerd

-150

-200

zand, m at ig grof, zwak silt ig, licht  
beige, geel, zwak roest , edelm an

C3
klinker / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 2 4 -1 1 -2 0 2 1

boorm eester Jan A.W . Hart m an

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

0

-8
schep, puingranulaat

-8

-30

31x32cm , zand, zeer fijn, zwak silt ig, 
zwak hum eus, donker bruin, schep, 
ff : 14,7 kg. geen asbest

-30

-75

30x30cm , zand, m at ig grof, zwak 
silt ig, licht  beige, bruin, zwak puin, 
schep

-75

-90

zand, uiterst  fijn, m at ig silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, sporen 
baksteen, sporen kolengruis, 
edelm an

-90

-110

zand, zeer fijn, zwak silt ig, licht  geel, 
bruin, zwak teelaarde, edelm an

-110

-130

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
geel, rood, zwak oer, edelm an

C4
puin / cm  tov m aaiveld

type inspect iegat
datum 2 4 -1 1 -2 0 2 1

boorm eester Jan A.W . Hart m an

0

50

100



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Grot est raat  - Denekam p

projectcode 2 1 0 5 5 7 1 6

getekend conform NEN 5 1 0 4

1

2

3

0

-15
schep, puingranulaat

-15

-35

31x32cm , zand, zeer fijn, zwak silt ig, 
zwak hum eus, donker bruin, sporen 
puin, schep, ff : 14,7 kg. geen asbest

-35

-70

30x30cm , zand, m at ig grof, zwak 
silt ig, licht  beige, bruin, zwak puin, 
schep, gf/ff : 36,6/2,7 kg. geen 
asbest

-70

-120

zand, zeer fijn, zwak silt ig, licht  
bruin, rood, zwak oer, edelm an

C5
puin / cm  tov m aaiveld

type inspect iegat
datum 2 4 -1 1 -2 0 2 1

boorm eester Jan A.W . Hart m an

0

50

100

0

-20

ham erend boorsysteem , 
puingranulaat

-20

-45

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, zwak 
grindig, zwak hum eus, donker bruin, 
sporen kolengruis, sporen puin, 
edelm an

-45

-60

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
grindig, donker beige, bruin, zwak 
puin, zwak kolengruis, sporen leem , 
edelm an

-60

-100

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
grindig, donker beige, bruin, zwak 
puin, zwak kolengruis, sporen leem , 
edelm an

-100

-130

zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal grijs, sporen oer, edelm an

-130

-160

zand, zeer grof, zwak silt ig, neut raal 
beige, oranje, m at ig oer, edelm an

-160

-240

zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal grijs, beige, sporen roest , 
edelm an

-240

-310

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
grijs, beige, sporen roest , edelm an

1

210

310

D1
puin / cm  tov m aaiveld

type peilbuis m et  1  f ilt er
datum 1 7 -1 1 -2 0 2 1

boorm eester Nick Pepping

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

5

0

-20

31x31cm , ham erend boorsysteem , 
puingranulaat

-20

-45

31x31cm , zand, m at ig fijn, m at ig 
silt ig, zwak grindig, zwak hum eus, 
donker bruin, sporen kolengruis, 
sporen puin, schep

-45

-60

31x31cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, zwak grindig, donker beige, 
bruin, zwak puin, zwak kolengruis, 
sporen leem , schep

-60

-100

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
grindig, donker beige, bruin, zwak 
puin, zwak kolengruis, sporen leem , 
edelm an

-100

-130

zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal grijs, sporen oer, edelm an

-130

-160

zand, zeer grof, zwak silt ig, neut raal 
beige, oranje, m at ig oer, edelm an

-160

-200

zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal grijs, beige, sporen roest , 
edelm an

D1 A
puin / cm  tov m aaiveld

type inspect iegat
datum 2 4 -1 1 -2 0 2 1

boorm eester Nick Pepping

0

50

100

150

200

1

2

3

4

0

-7
ham erend boorsysteem

-7

-55

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
beige, bruin, sporen baksteen, zwak 
teelaarde, edelm an, ophoogzand 
geroerd

-55

-100

zand, zeer fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, beige, sporen 
baksteen, sporen zand, edelm an, 
geroerd

-100

-130

zand, zeer fijn, zwak silt ig, licht  
bruin, geel, sporen roest , edelm an

-130

-200

zand, m at ig grof, zwak silt ig, licht  
beige, geel, sporen roest , edelm an

D2
puin / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 2 4 -1 1 -2 0 2 1

boorm eester Jan A.W . Hart m an

0

50

100

150

200

1

2

3

4

0

-15
ham erend boorsysteem

-15

-55

zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
grindig, donker beige, bruin, sporen 
puin, zwak teelaarde, edelm an, 
ophoogzand geroerd

-55

-80

zand, m at ig fijn,sterk silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, beige, sterk 
baksteen, zwak teelaarde, zwak 
zand, edelm an

-80

-90

slib, uiterst  silt ig, donker zwart , 
sporen baksteen, m at ig sintels, 
m at ig slakken, edelm an, oude 
slootbodem

-90

-120

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
geel, rood, sporen oer, edelm an

D3
puin / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 2 4 -1 1 -2 0 2 1

boorm eester Jan A.W . Hart m an

0

50

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

-16
ham erend boorsysteem

-16

-35

zand, zeer fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, zwak 
houtskool, edelm an

-35

-60

zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
grindig, licht  beige, bruin, sporen 
baksteen, edelm an, ophoogzand 
geroerd

-60

-70

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

-70

-100

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

-100

-195

zand, zeer fijn, zwak silt ig, neut raal 
beige, bruin, edelm an

-195

-220

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, donker 
grijs, ow: m at ig, geur: diesel, sterk, 
edelm an

-220

-320

zand, m at ig grof, zwak silt ig, licht  
grijs, ow: geen, edelm an

1

220

320

D4
puin / cm  tov m aaiveld

type peilbuis m et  1  f ilt er
datum 2 4 -1 1 -2 0 2 1

boorm eester Jan A.W . Hart m an

0

50

100

150

200

250

300



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Grot est raat  - Denekam p

projectcode 2 1 0 5 5 7 1 6

getekend conform NEN 5 1 0 4

1

0

-20
edelm an

-20

-35

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
grindig, zwak hum eus, donker bruin, 
ow: geen, edelm an

-35

-85

zand, m at ig grof, zwak silt ig, m at ig 
grindig, neut raal beige, bruin, sporen 
puin, sporen teelaarde, edelm an

-85

-120

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
grijs, beige, ow: geen, edelm an

-120

-160

zand, m at ig grof, zwak silt ig, licht  
beige, geel, ow: geen, sporen roest , 
edelm an

-160

-180

zand, m at ig grof, zwak silt ig, licht  
geel, rood, sterk oer, edelm an

-180

-200

zand, m at ig grof, zwak silt ig, licht  
beige, rood, ow: geen, zwak oer, 
edelm an

-200

-230

zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
grindig, neut raal grijs, zwart , ow: 
zwak, edelm an

-230

-250

zand, m at ig grof, zwak silt ig, licht  
grijs, ow: geen, edelm an

D4 1
puin / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 0 7 -1 2 -2 0 2 1

boorm eester J. Hart m an

0

50

100

150

200

250

1

0

-15
edelm an

-15

-40

zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal beige, bruin, ow: geen, sterk 
puin, edelm an

-40

-55

veen, m ineraalarm , donker zwart , 
ow: geen, edelm an

-55

-105

zand, zeer fijn, m at ig silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, edelm an

-105

-140

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
beige, bruin, ow: geen, sporen 
teelaarde, edelm an, geroerd

-140

-180

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
grijs, zwart , sporen veen, edelm an, 
geroerd

-180

-250

zand, m at ig grof, zwak silt ig, licht  
beige, rood, ow: geen, sporen oer, 
edelm an

D4 2
puin / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 0 7 -1 2 -2 0 2 1

boorm eester J. Hart m an

0

50

100

150

200

250

1

0

-10
edelm an

-10

-80

zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
grindig, donker beige, bruin, ow: 
geen, sterk puin, m at ig teelaarde, 
edelm an

-80

-120

zand, zeer fijn, m at ig silt ig, zwak 
grindig, m at ig hum eus, donker zwart , 
bruin, ow: geen, edelm an

-120

-200

zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
grindig, licht  geel, rood, ow: geen, 
uiterst  oer, edelm an

-200

-250

zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
grindig, licht  grijs, geel, ow: geen, 
sporen roest , edelm an

D4 3
klinker / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 0 7 -1 2 -2 0 2 1

boorm eester J. Hart m an

0

50

100

150

200

250

0

-25

edelm an
-25

-80

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
grindig, zwak hum eus, donker bruin, 
beige, ow: geen, edelm an, geroerd

-80

-130

zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
grindig, neut raal grijs, beige, m at ig 
puin, edelm an

-130

-140

zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
grindig, neut raal grijs, beige, ow: 
geen, uiterst  puin, edelm an

-140

-141

edelm an, boring gestopt  op volledig 
puin

D4 4
puin / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 0 7 -1 2 -2 0 2 1

boorm eester J. Hart m an

0

50

100

0

-25

edelm an
-25

-80

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
grindig, zwak hum eus, donker bruin, 
beige, ow: geen, edelm an, geroerd

-80

-130

zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
grindig, neut raal grijs, beige, m at ig 
puin, edelm an

-130

-140

zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
grindig, neut raal grijs, beige, ow: 
geen, uiterst  puin, edelm an

-140

-141

edelm an, boring gestopt  op volledig 
puin

D4 5
puin / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 0 7 -1 2 -2 0 2 1

boorm eester J. Hart m an

0

50

100



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Grot est raat  - Denekam p

projectcode 2 1 0 5 5 7 1 6

getekend conform NEN 5 1 0 4

0

-25

edelm an
-25

-45

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
grindig, zwak hum eus, donker bruin, 
beige, ow: geen, edelm an, geroerd

-45

-130

zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
grindig, neut raal grijs, beige, m at ig 
puin, edelm an

-130

-140

zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
grindig, neut raal grijs, beige, ow: 
geen, uiterst  puin, edelm an

-140

-141

edelm an, boring gestopt  op volledig 
puin

D4 6
puin / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 0 7 -1 2 -2 0 2 1

boorm eester J. Hart m an

0

50

100

1

0

-20
edelm an

-20

-100

zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
grindig, neut raal grijs, beige, m at ig 
puin, edelm an

-100

-150

zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
grindig, neut raal grijs, beige, uiterst  
puin, edelm an

-150

-180

zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
grindig, licht  beige, ow: geen, 
edelm an

-180

-181

edelm an, boring gestopt  op volledig 
puin

D4 7
puin / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 0 7 -1 2 -2 0 2 1

boorm eester J. Hart m an

0

50

100

150



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 INTENSITEIT

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 verkennend bodemonderzoek 
Toetsing chemische analyses verkennend bodemonderzoek 

 
  



T.a.v. Jeroen Lammers
Huyerenseweg 33
7678 SC  GEESTEREN

Datum: 23-Nov-2021

Kruse Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 17-Nov-2021

Grotestraat - Denekamp

21055716
2021187464/1Certificaatnummer/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).



Grotestraat - Denekamp

1 2 3 4

Nick Pepping

1/2

21055716

Analysecertificaat

23-Nov-2021/09:45

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

18-Nov-2021

2021187464/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 23-Nov-2021

A,B,C

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen

Bodemkundige analyses

S 85.1% (m/m) 89.8 86.0 79.4Droge stof

S 3.7% (m/m) ds 1.6 3.2 3.3Organische stof

96% (m/m) ds 98 97 96Gloeirest

S 3.8% (m/m) ds 3.2 3.9 8.3Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 52mg/kg ds 56 45 51Barium (Ba)

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

S <3.0mg/kg ds 3.7 3.6 <3.0Kobalt (Co)

S 15mg/kg ds 13 11 12Koper (Cu)

S 0.15mg/kg ds 0.18 0.16 0.11Kwik (Hg)

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

S <4.0mg/kg ds <4.0 4.2 <4.0Nikkel (Ni)

S 410mg/kg ds 64 52 29Lood (Pb)

S 48mg/kg ds 42 51 23Zink (Zn)

Minerale olie

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

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

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

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

11mg/kg ds <5.0 5.3 <5.0Minerale olie (C30-C35)

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

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

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

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

1

2

3

4

A - BG I

A - BG II

A - BG III

A - OG 12407176

12407175

12407174

12407173

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)



Grotestraat - Denekamp

1 2 3 4

Nick Pepping

2/2

21055716

Analysecertificaat

23-Nov-2021/09:45

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

18-Nov-2021

2021187464/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 23-Nov-2021

A,B,C

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 0.11mg/kg ds 0.084 <0.050 <0.050Fenanthreen

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

S 0.27mg/kg ds 0.14 0.14 <0.050Fluorantheen

S 0.16mg/kg ds 0.097 0.11 <0.050Benzo(a)anthraceen

S 0.15mg/kg ds 0.080 0.091 <0.050Chryseen

S 0.082mg/kg ds <0.050 0.067 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S 0.18mg/kg ds 0.094 0.15 <0.050Benzo(a)pyreen

S 0.11mg/kg ds 0.060 0.11 <0.050Benzo(ghi)peryleen

S 0.12mg/kg ds 0.066 0.12 <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
1)

1.3mg/kg ds 0.72 0.90 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

A - BG I

A - BG II

A - BG III

A - OG 12407176

12407175

12407174

12407173

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. 2021187464/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 12407173 A - BG I

A20539013315  20  70 17-Nov-2021

A10539013364  20  70 17-Nov-2021

A80539013325  50  75 17-Nov-2021

A140539182552  23  50 17-Nov-2021

 12407174 A - BG II

A70539182582  105  135 17-Nov-2021

A40539013328  50  70 17-Nov-2021

A30539013324  50  90 17-Nov-2021

 12407175 A - BG III

A50539182567  50  100 17-Nov-2021

A90539182540  30  80 17-Nov-2021

A120539218639  40  80 17-Nov-2021

A100539218651  33  50 17-Nov-2021

 12407176 A - OG

A20539013317  70  100 17-Nov-2021

A10539182580  70  110 17-Nov-2021

A30539013327  90  140 17-Nov-2021

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 2021187464/1

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 2021187464/1

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)

Polychloorbifenylen, PCB

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

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

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

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

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

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie 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



Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

I

G.W. Oordeel

3.8

3.7

Uitgevoerd

85.1 @

3.7

96

3.8

52 @ 920

<0.20 - 13

<3.0 - 190

15 - 190

0.15 > AW 36

<1.5 - 190

<4.0 - 100

410 > IW 530

48 - 720

<3.0 @

<5.0 @

<5.0 @

15 @

11 @

<6.0 @

<35 - 5000

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.050

0.11

<0.050

0.27

0.16

0.15

0.082

0.18

0.11

0.12

1.3 - 40

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

> AW > Achtergrondwaarde

> IW >Interventiewaarde

@ Geen toetsoordeel mogelijk

- <= Achtergrondwaarde

T Tussenwaarde (T)

I > Interventiewaarde (I)

RG < streefwaarde/aw2000 of RG

>AW Streefwaarde/aw2000

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

20.8

Eurofins Nr. Monsteromschrijving Datum Monstername Eindoordeel

12407173 A - BG I 17-11-2021 Overschrijding Interventiewaarde

PAK 10 VROM factor 0.7 mg/kg DS 1.3 0.35 1.5

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg DS 0.12

Benzo(ghi)peryleen mg/kg DS 0.11

Benzo(a)pyreen mg/kg DS 0.18

Benzo(k)fluorantheen mg/kg DS 0.082

Chryseen mg/kg DS 0.15

Benzo(a)anthraceen mg/kg DS 0.16

Fluorantheen mg/kg DS 0.27

Anthraceen mg/kg DS 0.035

Fenanthreen mg/kg DS 0.11

Naftaleen mg/kg DS 0.035

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

PCB 180 mg/kg DS 0.0019

PCB 153 mg/kg DS 0.0019

PCB 138 mg/kg DS 0.0019

PCB 118 mg/kg DS 0.0019

PCB 101 mg/kg DS 0.0019

PCB 52 mg/kg DS 0.0019

PCB 28 mg/kg DS 0.0019

2600

Polychloorbifenylen, PCB

Minerale olie (GC) totaal mg/kg DS 66 35 190

Minerale olie (C35-C40) mg/kg DS 11

Minerale olie (C30-C35) mg/kg DS 30

Minerale olie (C21-C30) mg/kg DS 41

Minerale olie (C16-C21) mg/kg DS 9.5

Minerale olie (C12-C16) mg/kg DS 9.5

Mineralie olie (C10-C12) mg/kg DS 5.7

430

Minerale olie

Zink (Zn) mg/kg DS 100 20 140

67.5

Lood (Pb) mg/kg DS 610 10 50 290

Nikkel (Ni) mg/kg DS 7.1 4 35

18.1

Molybdeen (Mo) mg/kg DS 1.1 1.5 1.5 95.8

Kwik (Hg) mg/kg DS 0.21 0.05 0.15

103

Koper (Cu) mg/kg DS 28 5 40 115

Kobalt (Co) mg/kg DS 6.2 3 15

555

Cadmium (Cd) mg/kg DS 0.22 0.2 0.6 6.8

Barium (Ba) mg/kg DS 160 20 190

Metalen

Lutum enkelvoudig % (m/m) ds 3.8

Gloeirest % (m/m) ds

Organische stof vlgs gloeiverlies % (m/m) ds 3.7

Droge stof % (m/m) 85

Bodemkundige analyses

Malen m.b.v. Kaakbreker en spleet verdeler  (1kg)

Voorbehandeling

Organische stof volgens gloeiverlies methode

Fractie < 2 µm

Bodemtype correctie

T

G.S.S.D

Analyse Eenheid A - BG I RG >AW

Grotestraat - Denekamp (21055716)

2021187464

BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb

BoToVa Default

25 November 2021 09:32

Page 1 of 4 



Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

I

G.W. Oordeel

3.2

1.6

Uitgevoerd

89.8 @

1.6

98

3.2

56 @ 920

<0.20 - 13

3.7 - 190

13 - 190

0.18 > AW 36

<1.5 - 190

<4.0 - 100

64 > AW 530

42 - 720

<3.0 @

<5.0 @

<5.0 @

<11 @

<5.0 @

<6.0 @

<35 - 5000

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.050

0.084

<0.050

0.14

0.097

0.080

<0.050

0.094

0.060

0.066

0.72 - 40

> AW > Achtergrondwaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

@ Geen toetsoordeel mogelijk

- <= Achtergrondwaarde

T Tussenwaarde (T)

I > Interventiewaarde (I)

RG < streefwaarde/aw2000 of RG

>AW Streefwaarde/aw2000

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

20.8

Eurofins Nr. Monsteromschrijving Datum Monstername Eindoordeel

12407174 A - BG II 17-11-2021 Voldoet aan Achtergrondwaarde

PAK 10 VROM factor 0.7 mg/kg DS 0.73 0.35 1.5

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg DS 0.066

Benzo(ghi)peryleen mg/kg DS 0.06

Benzo(a)pyreen mg/kg DS 0.094

Benzo(k)fluorantheen mg/kg DS 0.035

Chryseen mg/kg DS 0.08

Benzo(a)anthraceen mg/kg DS 0.097

Fluorantheen mg/kg DS 0.14

Anthraceen mg/kg DS 0.035

Fenanthreen mg/kg DS 0.084

Naftaleen mg/kg DS 0.035

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

PCB 180 mg/kg DS 0.0035

PCB 153 mg/kg DS 0.0035

PCB 138 mg/kg DS 0.0035

PCB 118 mg/kg DS 0.0035

PCB 101 mg/kg DS 0.0035

PCB 52 mg/kg DS 0.0035

PCB 28 mg/kg DS 0.0035

2600

Polychloorbifenylen, PCB

Minerale olie (GC) totaal mg/kg DS 120 35 190

Minerale olie (C35-C40) mg/kg DS 21

Minerale olie (C30-C35) mg/kg DS 18

Minerale olie (C21-C30) mg/kg DS 39

Minerale olie (C16-C21) mg/kg DS 18

Minerale olie (C12-C16) mg/kg DS 18

Mineralie olie (C10-C12) mg/kg DS 11

430

Minerale olie

Zink (Zn) mg/kg DS 94 20 140

67.5

Lood (Pb) mg/kg DS 99 10 50 290

Nikkel (Ni) mg/kg DS 7.4 4 35

18.1

Molybdeen (Mo) mg/kg DS 1.1 1.5 1.5 95.8

Kwik (Hg) mg/kg DS 0.25 0.05 0.15

103

Koper (Cu) mg/kg DS 26 5 40 115

Kobalt (Co) mg/kg DS 11 3 15

555

Cadmium (Cd) mg/kg DS 0.24 0.2 0.6 6.8

Barium (Ba) mg/kg DS 190 20 190

Metalen

Lutum enkelvoudig % (m/m) ds 3.2

Gloeirest % (m/m) ds

Organische stof vlgs gloeiverlies % (m/m) ds 1.6

Droge stof % (m/m) 90

Bodemkundige analyses

Malen m.b.v. Kaakbreker en spleet verdeler  (1kg)

Voorbehandeling

Organische stof volgens gloeiverlies methode

Fractie < 2 µm

Bodemtype correctie

T

G.S.S.D

Analyse Eenheid A - BG II RG >AW

Grotestraat - Denekamp (21055716)

2021187464

BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb

BoToVa Default

25 November 2021 09:32

Page 2 of 4 



Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

I

G.W. Oordeel

3.9

3.2

Uitgevoerd

86.0 @

3.2

97

3.9

45 @ 920

<0.20 - 13

3.6 - 190

11 - 190

0.16 > AW 36

<1.5 - 190

4.2 - 100

52 > AW 530

51 - 720

<3.0 @

<5.0 @

<5.0 @

<11 @

5.3 @

<6.0 @

<35 - 5000

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.050

<0.050

<0.050

0.14

0.11

0.091

0.067

0.15

0.11

0.12

0.90 - 40

> AW > Achtergrondwaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

@ Geen toetsoordeel mogelijk

- <= Achtergrondwaarde

T Tussenwaarde (T)

I > Interventiewaarde (I)

RG < streefwaarde/aw2000 of RG

>AW Streefwaarde/aw2000

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

20.8

Eurofins Nr. Monsteromschrijving Datum Monstername Eindoordeel

12407175 A - BG III 17-11-2021 Voldoet aan Achtergrondwaarde

PAK 10 VROM factor 0.7 mg/kg DS 0.89 0.35 1.5

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg DS 0.12

Benzo(ghi)peryleen mg/kg DS 0.11

Benzo(a)pyreen mg/kg DS 0.15

Benzo(k)fluorantheen mg/kg DS 0.067

Chryseen mg/kg DS 0.091

Benzo(a)anthraceen mg/kg DS 0.11

Fluorantheen mg/kg DS 0.14

Anthraceen mg/kg DS 0.035

Fenanthreen mg/kg DS 0.035

Naftaleen mg/kg DS 0.035

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

PCB 180 mg/kg DS 0.0022

PCB 153 mg/kg DS 0.0022

PCB 138 mg/kg DS 0.0022

PCB 118 mg/kg DS 0.0022

PCB 101 mg/kg DS 0.0022

PCB 52 mg/kg DS 0.0022

PCB 28 mg/kg DS 0.0022

2600

Polychloorbifenylen, PCB

Minerale olie (GC) totaal mg/kg DS 77 35 190

Minerale olie (C35-C40) mg/kg DS 13

Minerale olie (C30-C35) mg/kg DS 17

Minerale olie (C21-C30) mg/kg DS 24

Minerale olie (C16-C21) mg/kg DS 11

Minerale olie (C12-C16) mg/kg DS 11

Mineralie olie (C10-C12) mg/kg DS 6.6

430

Minerale olie

Zink (Zn) mg/kg DS 110 20 140

67.5

Lood (Pb) mg/kg DS 77 10 50 290

Nikkel (Ni) mg/kg DS 11 4 35

18.1

Molybdeen (Mo) mg/kg DS 1.1 1.5 1.5 95.8

Kwik (Hg) mg/kg DS 0.22 0.05 0.15

103

Koper (Cu) mg/kg DS 21 5 40 115

Kobalt (Co) mg/kg DS 10 3 15

555

Cadmium (Cd) mg/kg DS 0.22 0.2 0.6 6.8

Barium (Ba) mg/kg DS 140 20 190

Metalen

Lutum enkelvoudig % (m/m) ds 3.9

Gloeirest % (m/m) ds

Organische stof vlgs gloeiverlies % (m/m) ds 3.2

Droge stof % (m/m) 86

Bodemkundige analyses

Malen m.b.v. Kaakbreker en spleet verdeler  (1kg)

Voorbehandeling

Organische stof volgens gloeiverlies methode

Fractie < 2 µm

Bodemtype correctie

T

G.S.S.D

Analyse Eenheid A - BG III RG >AW

Grotestraat - Denekamp (21055716)

2021187464

BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb

BoToVa Default

25 November 2021 09:32

Page 3 of 4 



Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

I

G.W. Oordeel

8.3

3.3

Uitgevoerd

79.4 @

3.3

96

8.3

51 @ 920

<0.20 - 13

<3.0 - 190

12 - 190

0.11 - 36

<1.5 - 190

<4.0 - 100

29 - 530

23 - 720

<3.0 @

<5.0 @

<5.0 @

<11 @

<5.0 @

<6.0 @

<35 - 5000

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

0.35 - 40

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

@ Geen toetsoordeel mogelijk

- <= Achtergrondwaarde

T Tussenwaarde (T)

I > Interventiewaarde (I)

RG < streefwaarde/aw2000 of RG

>AW Streefwaarde/aw2000

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

20.8

Eurofins Nr. Monsteromschrijving Datum Monstername Eindoordeel

12407176 A - OG 17-11-2021 Voldoet aan Achtergrondwaarde

PAK 10 VROM factor 0.7 mg/kg DS 0.35 0.35 1.5

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg DS 0.035

Benzo(ghi)peryleen mg/kg DS 0.035

Benzo(a)pyreen mg/kg DS 0.035

Benzo(k)fluorantheen mg/kg DS 0.035

Chryseen mg/kg DS 0.035

Benzo(a)anthraceen mg/kg DS 0.035

Fluorantheen mg/kg DS 0.035

Anthraceen mg/kg DS 0.035

Fenanthreen mg/kg DS 0.035

Naftaleen mg/kg DS 0.035

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

PCB 180 mg/kg DS 0.0021

PCB 153 mg/kg DS 0.0021

PCB 138 mg/kg DS 0.0021

PCB 118 mg/kg DS 0.0021

PCB 101 mg/kg DS 0.0021

PCB 52 mg/kg DS 0.0021

PCB 28 mg/kg DS 0.0021

2600

Polychloorbifenylen, PCB

Minerale olie (GC) totaal mg/kg DS 74 35 190

Minerale olie (C35-C40) mg/kg DS 13

Minerale olie (C30-C35) mg/kg DS 11

Minerale olie (C21-C30) mg/kg DS 23

Minerale olie (C16-C21) mg/kg DS 11

Minerale olie (C12-C16) mg/kg DS 11

Mineralie olie (C10-C12) mg/kg DS 6.4

430

Minerale olie

Zink (Zn) mg/kg DS 40 20 140

67.5

Lood (Pb) mg/kg DS 40 10 50 290

Nikkel (Ni) mg/kg DS 5.4 4 35

18.1

Molybdeen (Mo) mg/kg DS 1.1 1.5 1.5 95.8

Kwik (Hg) mg/kg DS 0.14 0.05 0.15

103

Koper (Cu) mg/kg DS 20 5 40 115

Kobalt (Co) mg/kg DS 4.4 3 15

555

Cadmium (Cd) mg/kg DS 0.21 0.2 0.6 6.8

Barium (Ba) mg/kg DS 110 20 190

Metalen

Lutum enkelvoudig % (m/m) ds 8.3

Gloeirest % (m/m) ds

Organische stof vlgs gloeiverlies % (m/m) ds 3.3

Droge stof % (m/m) 79

Bodemkundige analyses

Malen m.b.v. Kaakbreker en spleet verdeler  (1kg)

Voorbehandeling

Organische stof volgens gloeiverlies methode

Fractie < 2 µm

Bodemtype correctie

T

G.S.S.D

Analyse Eenheid A - OG RG >AW

Grotestraat - Denekamp (21055716)

2021187464

BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb

BoToVa Default

25 November 2021 09:32

Page 4 of 4 



T.a.v. Jeroen Lammers
Huyerenseweg 33
7678 SC  GEESTEREN

Datum: 12-Nov-2021

Kruse Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 10-Nov-2021

Grotestraat - Denekamp

21055716
2021183248/1Certificaatnummer/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).



Grotestraat - Denekamp

1 2 3 4 5

Nick Pepping

1/4

21055716

Analysecertificaat

12-Nov-2021/14:57

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

10-Nov-2021

2021183248/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 12-Nov-2021

A,B,C

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen

Bodemkundige analyses

S 86.8% (m/m) 88.3 87.8 84.3 93.0Droge stof

S <0.7% (m/m) ds 1.4 5.6 4.3 <0.7Organische stof

99% (m/m) ds 98 94 95 99Gloeirest

S 2.6% (m/m) ds 3.3 3.3 3.2 2.2Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S <20mg/kg ds 22 45 70 <20Barium (Ba)

S <0.20mg/kg ds <0.20 <0.20 0.29 <0.20Cadmium (Cd)

S 20mg/kg ds 3.0 3.0 3.3 <3.0Kobalt (Co)

S 17mg/kg ds 6.3 14 24 <5.0Koper (Cu)

S <0.050mg/kg ds 0.051 0.062 0.12 <0.050Kwik (Hg)

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

S <4.0mg/kg ds <4.0 5.0 4.6 <4.0Nikkel (Ni)

S <10mg/kg ds <10 44 62 <10Lood (Pb)

S <20mg/kg ds <20 32 94 <20Zink (Zn)

Minerale olie

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

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

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

<11mg/kg ds <11 31 22 <11Minerale olie (C21-C30)

<5.0mg/kg ds <5.0 22 15 <5.0Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0 9.7 <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds <35 65 44 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl. Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

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

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

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

1

2

3

4

5

B - BG I

B - BG II

B - BG III

B - BG IV

B - BG V 12393035

12393034

12393033

12393032

12393031

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)

Grond (AS3000)



Grotestraat - Denekamp

1 2 3 4 5

Nick Pepping

2/4

21055716

Analysecertificaat

12-Nov-2021/14:57

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

10-Nov-2021

2021183248/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 12-Nov-2021

A,B,C

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

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

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

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

S
1)1)1)1)1)

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

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

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

S <0.050mg/kg ds <0.050 0.17 0.24 <0.050Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 0.34 0.084 <0.050Anthraceen

S <0.050mg/kg ds <0.050 0.44 0.65 <0.050Fluorantheen

S <0.050mg/kg ds <0.050 0.37 0.35 <0.050Benzo(a)anthraceen

S <0.050mg/kg ds <0.050 0.40 0.29 <0.050Chryseen

S <0.050mg/kg ds <0.050 0.30 0.17 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S <0.050mg/kg ds <0.050 0.60 0.35 <0.050Benzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 1.1 0.21 <0.050Benzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg ds <0.050 0.61 0.18 <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
1)1)1)

0.35mg/kg ds 0.35 4.4 2.6 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

5

B - BG I

B - BG II

B - BG III

B - BG IV

B - BG V 12393035

12393034

12393033

12393032

12393031

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)

Grond (AS3000)



Grotestraat - Denekamp

6

Nick Pepping

3/4

21055716

Analysecertificaat

12-Nov-2021/14:57

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

10-Nov-2021

2021183248/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 12-Nov-2021

A,B,C

Voorbehandeling

UitgevoerdCryogeen malen

Bodemkundige analyses

S 82.2% (m/m)Droge stof

S 0.9% (m/m) dsOrganische stof

99% (m/m) dsGloeirest

S 3.0% (m/m) dsKorrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 25mg/kg dsBarium (Ba)

S <0.20mg/kg dsCadmium (Cd)

S <3.0mg/kg dsKobalt (Co)

S <5.0mg/kg dsKoper (Cu)

S <0.050mg/kg dsKwik (Hg)

S <1.5mg/kg dsMolybdeen (Mo)

S <4.0mg/kg dsNikkel (Ni)

S <10mg/kg dsLood (Pb)

S <20mg/kg dsZink (Zn)

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)

<5.0mg/kg dsMinerale olie (C30-C35)

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

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

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg dsPCB 28

S <0.0010mg/kg dsPCB 52

S <0.0010mg/kg dsPCB 101

S <0.0010mg/kg dsPCB 118

6 B - OG 12393036

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)



Grotestraat - Denekamp

6

Nick Pepping

4/4

21055716

Analysecertificaat

12-Nov-2021/14:57

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

10-Nov-2021

2021183248/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 12-Nov-2021

A,B,C

S <0.0010mg/kg dsPCB 138

S <0.0010mg/kg dsPCB 153

S <0.0010mg/kg dsPCB 180

S
1)

0.0049mg/kg dsPCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg dsNaftaleen

S <0.050mg/kg dsFenanthreen

S <0.050mg/kg dsAnthraceen

S <0.050mg/kg dsFluorantheen

S <0.050mg/kg dsBenzo(a)anthraceen

S <0.050mg/kg dsChryseen

S <0.050mg/kg dsBenzo(k)fluorantheen

S <0.050mg/kg dsBenzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg dsBenzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg dsIndeno(123-cd)pyreen

S
1)

0.35mg/kg dsPAK VROM (10) (factor 0,7)

6 B - OG 12393036

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. 2021183248/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 12393031 B - BG I

B40539182586  27  50 10-Nov-2021

B10539013652  15  40 10-Nov-2021

B50539182583  15  40 10-Nov-2021

 12393032 B - BG II

B20539013588  24  50 10-Nov-2021

B10539182574  55  95 10-Nov-2021

B50539182572  46  95 10-Nov-2021

B30539182587  30  80 10-Nov-2021

 12393033 B - BG III

B60539013384  35  65 10-Nov-2021

B70539013366  9  60 10-Nov-2021

 12393034 B - BG IV

B90539013508  20  60 10-Nov-2021

B80539013385  35  60 10-Nov-2021

 12393035 B - BG V

B110539182585  20  70 10-Nov-2021

B100539182584  14  50 10-Nov-2021

 12393036 B - OG

B60539013390  65  115 10-Nov-2021

B60539013377  135  160 10-Nov-2021

B20539182579  130  180 10-Nov-2021

B10539182577  95  145 10-Nov-2021

B10539013512  145  165 10-Nov-2021

B10539013506  175  200 10-Nov-2021

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 2021183248/1

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 2021183248/1

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 som AS3000/AP04

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

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

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie 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.: 12393033
Certificate no.: 2021183248
Sample description.: B - BG III
 V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 12393034
Certificate no.: 2021183248
Sample description.: B - BG IV
 V
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Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

I

G.W. Oordeel

2.6

<0.7

Uitgevoerd

86.8 @

<0.7

99

2.6

<20 @ 920

<0.20 - 13

20 > AW 190

17 - 190

<0.050 - 36

<1.5 - 190

<4.0 - 100

<10 - 530

<20 - 720

<3.0 @

<5.0 @

<5.0 @

<11 @

<5.0 @

<6.0 @

<35 - 5000

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

0.0049 - 1

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

0.35 - 40

- <= Achtergrondwaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

@ Geen toetsoordeel mogelijk

> AW > Achtergrondwaarde

T Tussenwaarde (T)

I > Interventiewaarde (I)

RG < streefwaarde/aw2000 of RG

>AW Streefwaarde/aw2000

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

20.8

Eurofins Nr. Monsteromschrijving Datum Monstername Eindoordeel

12393031 B - BG I 10-11-2021 Overschrijding Achtergrondwaarde

PAK 10 VROM factor 0.7 mg/kg DS 0.35 0.35 1.5

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg DS 0.035

Benzo(ghi)peryleen mg/kg DS 0.035

Benzo(a)pyreen mg/kg DS 0.035

Benzo(k)fluorantheen mg/kg DS 0.035

Chryseen mg/kg DS 0.035

Benzo(a)anthraceen mg/kg DS 0.035

Fluorantheen mg/kg DS 0.035

Anthraceen mg/kg DS 0.035

Fenanthreen mg/kg DS 0.035

Naftaleen mg/kg DS 0.035

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg DS 0.025 0.007 0.02 0.51

PCB 180 mg/kg DS 0.0035

PCB 153 mg/kg DS 0.0035

PCB 138 mg/kg DS 0.0035

PCB 118 mg/kg DS 0.0035

PCB 101 mg/kg DS 0.0035

PCB 52 mg/kg DS 0.0035

PCB 28 mg/kg DS 0.0035

2600

Polychloorbifenylen, PCB

Minerale olie (GC) totaal mg/kg DS 120 35 190

Minerale olie (C35-C40) mg/kg DS 21

Minerale olie (C30-C35) mg/kg DS 18

Minerale olie (C21-C30) mg/kg DS 39

Minerale olie (C16-C21) mg/kg DS 18

Minerale olie (C12-C16) mg/kg DS 18

Mineralie olie (C10-C12) mg/kg DS 11

430

Minerale olie

Zink (Zn) mg/kg DS 32 20 140

67.5

Lood (Pb) mg/kg DS 11 10 50 290

Nikkel (Ni) mg/kg DS 7.8 4 35

18.1

Molybdeen (Mo) mg/kg DS 1.1 1.5 1.5 95.8

Kwik (Hg) mg/kg DS 0.05 0.05 0.15

103

Koper (Cu) mg/kg DS 34 5 40 115

Kobalt (Co) mg/kg DS 66 3 15

555

Cadmium (Cd) mg/kg DS 0.24 0.2 0.6 6.8

Barium (Ba) mg/kg DS 50 20 190

Metalen

Lutum enkelvoudig % (m/m) ds 2.6

Gloeirest % (m/m) ds

Organische stof vlgs gloeiverlies % (m/m) ds 0.49

Droge stof % (m/m) 87

Bodemkundige analyses

Malen m.b.v. Kaakbreker en spleet verdeler  (1kg)

Voorbehandeling

Organische stof volgens gloeiverlies methode

Fractie < 2 µm

Bodemtype correctie

T

G.S.S.D

Analyse Eenheid B - BG I RG >AW

Grotestraat - Denekamp (21055716)

2021183248

BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb

BoToVa Default

25 November 2021 09:32

Page 1 of 6 



Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

I

G.W. Oordeel

3.3

1.4

Uitgevoerd

88.3 @

1.4

98

3.3

22 @ 920

<0.20 - 13

3.0 - 190

6.3 - 190

0.051 - 36

<1.5 - 190

<4.0 - 100

<10 - 530

<20 - 720

<3.0 @

<5.0 @

<5.0 @

<11 @

<5.0 @

<6.0 @

<35 - 5000

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

0.0049 - 1

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

0.35 - 40

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

@ Geen toetsoordeel mogelijk

- <= Achtergrondwaarde

T Tussenwaarde (T)

I > Interventiewaarde (I)

RG < streefwaarde/aw2000 of RG

>AW Streefwaarde/aw2000

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

20.8

Eurofins Nr. Monsteromschrijving Datum Monstername Eindoordeel

12393032 B - BG II 10-11-2021 Voldoet aan Achtergrondwaarde

PAK 10 VROM factor 0.7 mg/kg DS 0.35 0.35 1.5

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg DS 0.035

Benzo(ghi)peryleen mg/kg DS 0.035

Benzo(a)pyreen mg/kg DS 0.035

Benzo(k)fluorantheen mg/kg DS 0.035

Chryseen mg/kg DS 0.035

Benzo(a)anthraceen mg/kg DS 0.035

Fluorantheen mg/kg DS 0.035

Anthraceen mg/kg DS 0.035

Fenanthreen mg/kg DS 0.035

Naftaleen mg/kg DS 0.035

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg DS 0.025 0.007 0.02 0.51

PCB 180 mg/kg DS 0.0035

PCB 153 mg/kg DS 0.0035

PCB 138 mg/kg DS 0.0035

PCB 118 mg/kg DS 0.0035

PCB 101 mg/kg DS 0.0035

PCB 52 mg/kg DS 0.0035

PCB 28 mg/kg DS 0.0035

2600

Polychloorbifenylen, PCB

Minerale olie (GC) totaal mg/kg DS 120 35 190

Minerale olie (C35-C40) mg/kg DS 21

Minerale olie (C30-C35) mg/kg DS 18

Minerale olie (C21-C30) mg/kg DS 39

Minerale olie (C16-C21) mg/kg DS 18

Minerale olie (C12-C16) mg/kg DS 18

Mineralie olie (C10-C12) mg/kg DS 11

430

Minerale olie

Zink (Zn) mg/kg DS 31 20 140

67.5

Lood (Pb) mg/kg DS 11 10 50 290

Nikkel (Ni) mg/kg DS 7.4 4 35

18.1

Molybdeen (Mo) mg/kg DS 1.1 1.5 1.5 95.8

Kwik (Hg) mg/kg DS 0.072 0.05 0.15

103

Koper (Cu) mg/kg DS 12 5 40 115

Kobalt (Co) mg/kg DS 9.2 3 15

555

Cadmium (Cd) mg/kg DS 0.24 0.2 0.6 6.8

Barium (Ba) mg/kg DS 73 20 190

Metalen

Lutum enkelvoudig % (m/m) ds 3.3

Gloeirest % (m/m) ds

Organische stof vlgs gloeiverlies % (m/m) ds 1.4

Droge stof % (m/m) 88

Bodemkundige analyses

Malen m.b.v. Kaakbreker en spleet verdeler  (1kg)

Voorbehandeling

Organische stof volgens gloeiverlies methode

Fractie < 2 µm

Bodemtype correctie

T

G.S.S.D

Analyse Eenheid B - BG II RG >AW

Grotestraat - Denekamp (21055716)

2021183248

BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb

BoToVa Default

25 November 2021 09:32

Page 2 of 6 



Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

I

G.W. Oordeel

3.3

5.6

Uitgevoerd

87.8 @

5.6

94

3.3

45 @ 920

<0.20 - 13

3.0 - 190

14 - 190

0.062 - 36

<1.5 - 190

5.0 - 100

44 > AW 530

32 - 720

<3.0 @

<5.0 @

<5.0 @

31 @

22 @

9.7 @

65 - 5000

Zie bijl.

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

0.0049 - 1

<0.050

0.17

0.34

0.44

0.37

0.40

0.30

0.60

1.1

0.61

4.4 > AW 40

> AW > Achtergrondwaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-

ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

@ Geen toetsoordeel mogelijk

- <= Achtergrondwaarde

T Tussenwaarde (T)

I > Interventiewaarde (I)

RG < streefwaarde/aw2000 of RG

>AW Streefwaarde/aw2000

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

20.8

Eurofins Nr. Monsteromschrijving Datum Monstername Eindoordeel

12393033 B - BG III 10-11-2021 Overschrijding Achtergrondwaarde

PAK 10 VROM factor 0.7 mg/kg DS 4.4 0.35 1.5

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg DS 0.61

Benzo(ghi)peryleen mg/kg DS 1.1

Benzo(a)pyreen mg/kg DS 0.6

Benzo(k)fluorantheen mg/kg DS 0.3

Chryseen mg/kg DS 0.4

Benzo(a)anthraceen mg/kg DS 0.37

Fluorantheen mg/kg DS 0.44

Anthraceen mg/kg DS 0.34

Fenanthreen mg/kg DS 0.17

Naftaleen mg/kg DS 0.035

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg DS 0.0088 0.007 0.02 0.51

PCB 180 mg/kg DS 0.0013

PCB 153 mg/kg DS 0.0013

PCB 138 mg/kg DS 0.0013

PCB 118 mg/kg DS 0.0013

PCB 101 mg/kg DS 0.0013

PCB 52 mg/kg DS 0.0013

PCB 28 mg/kg DS 0.0013

Polychloorbifenylen, PCB

2600

Chromatogram olie (GC)

Minerale olie (GC) totaal mg/kg DS 120 35 190

Minerale olie (C35-C40) mg/kg DS 17

Minerale olie (C30-C35) mg/kg DS 39

Minerale olie (C21-C30) mg/kg DS 55

Minerale olie (C16-C21) mg/kg DS 6.3

Minerale olie (C12-C16) mg/kg DS 6.3

Mineralie olie (C10-C12) mg/kg DS 3.8

430

Minerale olie

Zink (Zn) mg/kg DS 66 20 140

67.5

Lood (Pb) mg/kg DS 63 10 50 290

Nikkel (Ni) mg/kg DS 13 4 35

18.1

Molybdeen (Mo) mg/kg DS 1.1 1.5 1.5 95.8

Kwik (Hg) mg/kg DS 0.085 0.05 0.15

103

Koper (Cu) mg/kg DS 25 5 40 115

Kobalt (Co) mg/kg DS 9.2 3 15

555

Cadmium (Cd) mg/kg DS 0.2 0.2 0.6 6.8

Barium (Ba) mg/kg DS 150 20 190

Metalen

Lutum enkelvoudig % (m/m) ds 3.3

Gloeirest % (m/m) ds

Organische stof vlgs gloeiverlies % (m/m) ds 5.6

Droge stof % (m/m) 88

Bodemkundige analyses

Malen m.b.v. Kaakbreker en spleet verdeler  (1kg)

Voorbehandeling

Organische stof volgens gloeiverlies methode

Fractie < 2 µm

Bodemtype correctie

T

G.S.S.D

Analyse Eenheid B - BG III RG >AW

Grotestraat - Denekamp (21055716)

2021183248

BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb

BoToVa Default

25 November 2021 09:32

Page 3 of 6 



Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

I

G.W. Oordeel

3.2

4.3

Uitgevoerd

84.3 @

4.3

95

3.2

70 @ 920

0.29 - 13

3.3 - 190

24 > AW 190

0.12 > AW 36

<1.5 - 190

4.6 - 100

62 > AW 530

94 > AW 720

<3.0 @

<5.0 @

<5.0 @

22 @

15 @

<6.0 @

44 - 5000

Zie bijl.

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

0.0049 - 1

<0.050

0.24

0.084

0.65

0.35

0.29

0.17

0.35

0.21

0.18

2.6 > AW 40

> AW > Achtergrondwaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-

ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

@ Geen toetsoordeel mogelijk

- <= Achtergrondwaarde

T Tussenwaarde (T)

I > Interventiewaarde (I)

RG < streefwaarde/aw2000 of RG

>AW Streefwaarde/aw2000

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

20.8

Eurofins Nr. Monsteromschrijving Datum Monstername Eindoordeel

12393034 B - BG IV 10-11-2021 Overschrijding Achtergrondwaarde

PAK 10 VROM factor 0.7 mg/kg DS 2.6 0.35 1.5

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg DS 0.18

Benzo(ghi)peryleen mg/kg DS 0.21

Benzo(a)pyreen mg/kg DS 0.35

Benzo(k)fluorantheen mg/kg DS 0.17

Chryseen mg/kg DS 0.29

Benzo(a)anthraceen mg/kg DS 0.35

Fluorantheen mg/kg DS 0.65

Anthraceen mg/kg DS 0.084

Fenanthreen mg/kg DS 0.24

Naftaleen mg/kg DS 0.035

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg DS 0.011 0.007 0.02 0.51

PCB 180 mg/kg DS 0.0016

PCB 153 mg/kg DS 0.0016

PCB 138 mg/kg DS 0.0016

PCB 118 mg/kg DS 0.0016

PCB 101 mg/kg DS 0.0016

PCB 52 mg/kg DS 0.0016

PCB 28 mg/kg DS 0.0016

Polychloorbifenylen, PCB

2600

Chromatogram olie (GC)

Minerale olie (GC) totaal mg/kg DS 100 35 190

Minerale olie (C35-C40) mg/kg DS 9.8

Minerale olie (C30-C35) mg/kg DS 35

Minerale olie (C21-C30) mg/kg DS 51

Minerale olie (C16-C21) mg/kg DS 8.1

Minerale olie (C12-C16) mg/kg DS 8.1

Mineralie olie (C10-C12) mg/kg DS 4.9

430

Minerale olie

Zink (Zn) mg/kg DS 200 20 140

67.5

Lood (Pb) mg/kg DS 92 10 50 290

Nikkel (Ni) mg/kg DS 12 4 35

18.1

Molybdeen (Mo) mg/kg DS 1.1 1.5 1.5 95.8

Kwik (Hg) mg/kg DS 0.17 0.05 0.15

103

Koper (Cu) mg/kg DS 44 5 40 115

Kobalt (Co) mg/kg DS 10 3 15

555

Cadmium (Cd) mg/kg DS 0.44 0.2 0.6 6.8

Barium (Ba) mg/kg DS 240 20 190

Metalen

Lutum enkelvoudig % (m/m) ds 3.2

Gloeirest % (m/m) ds

Organische stof vlgs gloeiverlies % (m/m) ds 4.3

Droge stof % (m/m) 84

Bodemkundige analyses

Malen m.b.v. Kaakbreker en spleet verdeler  (1kg)

Voorbehandeling

Organische stof volgens gloeiverlies methode

Fractie < 2 µm

Bodemtype correctie

T

G.S.S.D

Analyse Eenheid B - BG IV RG >AW

Grotestraat - Denekamp (21055716)

2021183248

BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb

BoToVa Default

25 November 2021 09:32

Page 4 of 6 



Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

I

G.W. Oordeel

2.2

<0.7

Uitgevoerd

93.0 @

<0.7

99

2.2

<20 @ 920

<0.20 - 13

<3.0 - 190

<5.0 - 190

<0.050 - 36

<1.5 - 190

<4.0 - 100

<10 - 530

<20 - 720

<3.0 @

<5.0 @

<5.0 @

<11 @

<5.0 @

<6.0 @

<35 - 5000

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

0.0049 - 1

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

0.35 - 40

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

@ Geen toetsoordeel mogelijk

- <= Achtergrondwaarde

T Tussenwaarde (T)

I > Interventiewaarde (I)

RG < streefwaarde/aw2000 of RG

>AW Streefwaarde/aw2000

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

20.8

Eurofins Nr. Monsteromschrijving Datum Monstername Eindoordeel

12393035 B - BG V 10-11-2021 Voldoet aan Achtergrondwaarde

PAK 10 VROM factor 0.7 mg/kg DS 0.35 0.35 1.5

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg DS 0.035

Benzo(ghi)peryleen mg/kg DS 0.035

Benzo(a)pyreen mg/kg DS 0.035

Benzo(k)fluorantheen mg/kg DS 0.035

Chryseen mg/kg DS 0.035

Benzo(a)anthraceen mg/kg DS 0.035

Fluorantheen mg/kg DS 0.035

Anthraceen mg/kg DS 0.035

Fenanthreen mg/kg DS 0.035

Naftaleen mg/kg DS 0.035

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg DS 0.025 0.007 0.02 0.51

PCB 180 mg/kg DS 0.0035

PCB 153 mg/kg DS 0.0035

PCB 138 mg/kg DS 0.0035

PCB 118 mg/kg DS 0.0035

PCB 101 mg/kg DS 0.0035

PCB 52 mg/kg DS 0.0035

PCB 28 mg/kg DS 0.0035

2600

Polychloorbifenylen, PCB

Minerale olie (GC) totaal mg/kg DS 120 35 190

Minerale olie (C35-C40) mg/kg DS 21

Minerale olie (C30-C35) mg/kg DS 18

Minerale olie (C21-C30) mg/kg DS 39

Minerale olie (C16-C21) mg/kg DS 18

Minerale olie (C12-C16) mg/kg DS 18

Mineralie olie (C10-C12) mg/kg DS 11

430

Minerale olie

Zink (Zn) mg/kg DS 33 20 140

67.5

Lood (Pb) mg/kg DS 11 10 50 290

Nikkel (Ni) mg/kg DS 8 4 35

18.1

Molybdeen (Mo) mg/kg DS 1.1 1.5 1.5 95.8

Kwik (Hg) mg/kg DS 0.05 0.05 0.15

103

Koper (Cu) mg/kg DS 7.2 5 40 115

Kobalt (Co) mg/kg DS 7.2 3 15

555

Cadmium (Cd) mg/kg DS 0.24 0.2 0.6 6.8

Barium (Ba) mg/kg DS 53 20 190

Metalen

Lutum enkelvoudig % (m/m) ds 2.2

Gloeirest % (m/m) ds

Organische stof vlgs gloeiverlies % (m/m) ds 0.49

Droge stof % (m/m) 93

Bodemkundige analyses

Malen m.b.v. Kaakbreker en spleet verdeler  (1kg)

Voorbehandeling

Organische stof volgens gloeiverlies methode

Fractie < 2 µm

Bodemtype correctie

T

G.S.S.D

Analyse Eenheid B - BG V RG >AW

Grotestraat - Denekamp (21055716)

2021183248

BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb

BoToVa Default

25 November 2021 09:32

Page 5 of 6 



Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

I

G.W. Oordeel

3.0

0.9

Uitgevoerd

82.2 @

0.9

99

3.0

25 @ 920

<0.20 - 13

<3.0 - 190

<5.0 - 190

<0.050 - 36

<1.5 - 190

<4.0 - 100

<10 - 530

<20 - 720

<3.0 @

<5.0 @

<5.0 @

<11 @

<5.0 @

<6.0 @

<35 - 5000

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

0.0049 - 1

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

0.35 - 40

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

@ Geen toetsoordeel mogelijk

- <= Achtergrondwaarde

T Tussenwaarde (T)

I > Interventiewaarde (I)

RG < streefwaarde/aw2000 of RG

>AW Streefwaarde/aw2000

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

20.8

Eurofins Nr. Monsteromschrijving Datum Monstername Eindoordeel

12393036 B - OG 10-11-2021 Voldoet aan Achtergrondwaarde

PAK 10 VROM factor 0.7 mg/kg DS 0.35 0.35 1.5

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg DS 0.035

Benzo(ghi)peryleen mg/kg DS 0.035

Benzo(a)pyreen mg/kg DS 0.035

Benzo(k)fluorantheen mg/kg DS 0.035

Chryseen mg/kg DS 0.035

Benzo(a)anthraceen mg/kg DS 0.035

Fluorantheen mg/kg DS 0.035

Anthraceen mg/kg DS 0.035

Fenanthreen mg/kg DS 0.035

Naftaleen mg/kg DS 0.035

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg DS 0.025 0.007 0.02 0.51

PCB 180 mg/kg DS 0.0035

PCB 153 mg/kg DS 0.0035

PCB 138 mg/kg DS 0.0035

PCB 118 mg/kg DS 0.0035

PCB 101 mg/kg DS 0.0035

PCB 52 mg/kg DS 0.0035

PCB 28 mg/kg DS 0.0035

2600

Polychloorbifenylen, PCB

Minerale olie (GC) totaal mg/kg DS 120 35 190

Minerale olie (C35-C40) mg/kg DS 21

Minerale olie (C30-C35) mg/kg DS 18

Minerale olie (C21-C30) mg/kg DS 39

Minerale olie (C16-C21) mg/kg DS 18

Minerale olie (C12-C16) mg/kg DS 18

Mineralie olie (C10-C12) mg/kg DS 11

430

Minerale olie

Zink (Zn) mg/kg DS 32 20 140

67.5

Lood (Pb) mg/kg DS 11 10 50 290

Nikkel (Ni) mg/kg DS 7.5 4 35

18.1

Molybdeen (Mo) mg/kg DS 1.1 1.5 1.5 95.8

Kwik (Hg) mg/kg DS 0.049 0.05 0.15

103

Koper (Cu) mg/kg DS 7 5 40 115

Kobalt (Co) mg/kg DS 6.7 3 15

555

Cadmium (Cd) mg/kg DS 0.24 0.2 0.6 6.8

Barium (Ba) mg/kg DS 86 20 190

Metalen

Lutum enkelvoudig % (m/m) ds 3

Gloeirest % (m/m) ds

Organische stof vlgs gloeiverlies % (m/m) ds 0.9

Droge stof % (m/m) 82

Bodemkundige analyses

Malen m.b.v. Kaakbreker en spleet verdeler  (1kg)

Voorbehandeling

Organische stof volgens gloeiverlies methode

Fractie < 2 µm

Bodemtype correctie

T

G.S.S.D

Analyse Eenheid B - OG RG >AW

Grotestraat - Denekamp (21055716)

2021183248

BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb

BoToVa Default

25 November 2021 09:32

Page 6 of 6 



T.a.v. Jeroen Lammers
Huyerenseweg 33
7678 SC  GEESTEREN

Datum: 01-Dec-2021

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-2021

Grotestraat - Denekamp

21055716
2021192026/1Certificaatnummer/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).



Grotestraat - Denekamp

1 2 3 4 5

Nick Pepping

1/4

21055716

Analysecertificaat

01-Dec-2021/13:36

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

25-Nov-2021

2021192026/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 01-Dec-2021

A,B,C

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen

Bodemkundige analyses

S 84.1% (m/m) 88.3 85.2 87.0 89.9Droge stof

S 2.6% (m/m) ds 1.8 2.5 2.6 2.7Organische stof

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

S 3.9% (m/m) ds 2.9 4.4 3.7 2.5Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 34mg/kg ds 33 83 26 22Barium (Ba)

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

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

S 9.8mg/kg ds 10 17 17 6.9Koper (Cu)

S 0.11mg/kg ds 0.12 0.31 0.073 <0.050Kwik (Hg)

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

S <4.0mg/kg ds <4.0 4.2 <4.0 <4.0Nikkel (Ni)

S 31mg/kg ds 47 85 34 27Lood (Pb)

S 24mg/kg ds 31 64 24 23Zink (Zn)

Minerale olie

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

<5.0mg/kg ds 5.5 <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds 7.3 <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C16-C21)

<11mg/kg ds 12 <11 <11 <11Minerale olie (C21-C30)

<5.0mg/kg ds 9.4 <5.0 8.7 9.7Minerale olie (C30-C35)

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

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

Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

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

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

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

1

2

3

4

5

C - BG I

C - BG II

C - BG III

D - BG I

D - BG II 12422597

12422596

12422595

12422594

12422593

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)

Grond (AS3000)



Grotestraat - Denekamp

1 2 3 4 5

Nick Pepping

2/4

21055716

Analysecertificaat

01-Dec-2021/13:36

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

25-Nov-2021

2021192026/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 01-Dec-2021

A,B,C

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

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

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

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

S
1)1)1)1)1)

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

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

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

S 0.069mg/kg ds <0.050 0.066 <0.050 <0.050Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 0.052 <0.050 <0.050Anthraceen

S 0.11mg/kg ds 0.15 0.30 0.069 0.062Fluorantheen

S 0.068mg/kg ds 0.097 0.16 <0.050 0.053Benzo(a)anthraceen

S 0.089mg/kg ds 0.10 0.11 <0.050 0.059Chryseen

S <0.050mg/kg ds <0.050 0.066 <0.050 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S 0.057mg/kg ds 0.087 0.13 <0.050 0.053Benzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg ds 0.057 0.076 <0.050 <0.050Benzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg ds 0.063 0.090 <0.050 <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S 0.57mg/kg ds 0.70 1.1 0.38 0.44PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

5

C - BG I

C - BG II

C - BG III

D - BG I

D - BG II 12422597

12422596

12422595

12422594

12422593

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)

Grond (AS3000)



Grotestraat - Denekamp

6

Nick Pepping

3/4

21055716

Analysecertificaat

01-Dec-2021/13:36

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

25-Nov-2021

2021192026/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 01-Dec-2021

A,B,C

Voorbehandeling

UitgevoerdCryogeen malen

Bodemkundige analyses

S 87.7% (m/m)Droge stof

S <0.7% (m/m) dsOrganische stof

99% (m/m) dsGloeirest

S 2.9% (m/m) dsKorrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S <20mg/kg dsBarium (Ba)

S <0.20mg/kg dsCadmium (Cd)

S <3.0mg/kg dsKobalt (Co)

S <5.0mg/kg dsKoper (Cu)

S <0.050mg/kg dsKwik (Hg)

S <1.5mg/kg dsMolybdeen (Mo)

S <4.0mg/kg dsNikkel (Ni)

S <10mg/kg dsLood (Pb)

S <20mg/kg dsZink (Zn)

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)

<5.0mg/kg dsMinerale olie (C30-C35)

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

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

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg dsPCB 28

S <0.0010mg/kg dsPCB 52

S <0.0010mg/kg dsPCB 101

S <0.0010mg/kg dsPCB 118

6 CD - OG 12422598

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)



Grotestraat - Denekamp

6

Nick Pepping

4/4

21055716

Analysecertificaat

01-Dec-2021/13:36

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

25-Nov-2021

2021192026/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 01-Dec-2021

A,B,C

S <0.0010mg/kg dsPCB 138

S <0.0010mg/kg dsPCB 153

S <0.0010mg/kg dsPCB 180

S
1)

0.0049mg/kg dsPCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg dsNaftaleen

S <0.050mg/kg dsFenanthreen

S <0.050mg/kg dsAnthraceen

S <0.050mg/kg dsFluorantheen

S <0.050mg/kg dsBenzo(a)anthraceen

S <0.050mg/kg dsChryseen

S <0.050mg/kg dsBenzo(k)fluorantheen

S <0.050mg/kg dsBenzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg dsBenzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg dsIndeno(123-cd)pyreen

S
1)

0.35mg/kg dsPAK VROM (10) (factor 0,7)

6 CD - OG 12422598

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. 2021192026/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 12422593 C - BG I

C40539218502  75  90 24-Nov-2021

C1A0539218655  23  55 24-Nov-2021

 12422594 C - BG II

C50539218506  35  70 24-Nov-2021

C20539218505  40  60 24-Nov-2021

C40539218503  30  75 24-Nov-2021

C30539218495  20  45 24-Nov-2021

 12422595 C - BG III

C20539218601  60  100 24-Nov-2021

 12422596 D - BG I

D40539013341  60  70 24-Nov-2021

D1A0539218641  20  45 24-Nov-2021

D1A0539218649  45  95 24-Nov-2021

 12422597 D - BG II

D20539013340  7  55 24-Nov-2021

D30539013330  15  55 24-Nov-2021

D40539218614  35  60 24-Nov-2021

 12422598 CD - OG

D20539013335  100  130 24-Nov-2021

D20539013338  130  180 24-Nov-2021

C30539218498  150  200 24-Nov-2021

C1A0539218647  55  80 24-Nov-2021

C1A0539218650  130  180 24-Nov-2021

D1A0539218646  95  130 24-Nov-2021

D1A0539218642  130  160 24-Nov-2021

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 2021192026/1

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 2021192026/1

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.: 12422594
Certificate no.: 2021192026
Sample description.: C - BG II
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Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

I

G.W. Oordeel

3.9

2.6

Uitgevoerd

84.1 @

2.6

97

3.9

34 @ 920

<0.20 - 13

<3.0 - 190

9.8 - 190

0.11 > AW 36

<1.5 - 190

<4.0 - 100

31 - 530

24 - 720

<3.0 @

<5.0 @

<5.0 @

<11 @

<5.0 @

<6.0 @

<35 - 5000

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.050

0.069

<0.050

0.11

0.068

0.089

<0.050

0.057

<0.050

<0.050

0.57 - 40

> AW > Achtergrondwaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

@ Geen toetsoordeel mogelijk

- <= Achtergrondwaarde

T Tussenwaarde (T)

I > Interventiewaarde (I)

RG < streefwaarde/aw2000 of RG

>AW Streefwaarde/aw2000

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

20.8

Eurofins Nr. Monsteromschrijving Datum Monstername Eindoordeel

12422593 C - BG I 24-11-2021 Voldoet aan Achtergrondwaarde

PAK 10 VROM factor 0.7 mg/kg DS 0.57 0.35 1.5

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg DS 0.035

Benzo(ghi)peryleen mg/kg DS 0.035

Benzo(a)pyreen mg/kg DS 0.057

Benzo(k)fluorantheen mg/kg DS 0.035

Chryseen mg/kg DS 0.089

Benzo(a)anthraceen mg/kg DS 0.068

Fluorantheen mg/kg DS 0.11

Anthraceen mg/kg DS 0.035

Fenanthreen mg/kg DS 0.069

Naftaleen mg/kg DS 0.035

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

PCB 180 mg/kg DS 0.0027

PCB 153 mg/kg DS 0.0027

PCB 138 mg/kg DS 0.0027

PCB 118 mg/kg DS 0.0027

PCB 101 mg/kg DS 0.0027

PCB 52 mg/kg DS 0.0027

PCB 28 mg/kg DS 0.0027

2600

Polychloorbifenylen, PCB

Minerale olie (GC) totaal mg/kg DS 94 35 190

Minerale olie (C35-C40) mg/kg DS 16

Minerale olie (C30-C35) mg/kg DS 13

Minerale olie (C21-C30) mg/kg DS 30

Minerale olie (C16-C21) mg/kg DS 13

Minerale olie (C12-C16) mg/kg DS 13

Mineralie olie (C10-C12) mg/kg DS 8.1

430

Minerale olie

Zink (Zn) mg/kg DS 51 20 140

67.5

Lood (Pb) mg/kg DS 47 10 50 290

Nikkel (Ni) mg/kg DS 7.1 4 35

18.1

Molybdeen (Mo) mg/kg DS 1.1 1.5 1.5 95.8

Kwik (Hg) mg/kg DS 0.15 0.05 0.15

103

Koper (Cu) mg/kg DS 19 5 40 115

Kobalt (Co) mg/kg DS 6.1 3 15

555

Cadmium (Cd) mg/kg DS 0.23 0.2 0.6 6.8

Barium (Ba) mg/kg DS 110 20 190

Metalen

Lutum enkelvoudig % (m/m) ds 3.9

Gloeirest % (m/m) ds

Organische stof % (m/m) ds 2.6

Droge stof % (m/m) 84

Bodemkundige analyses

Cryogeen malen

Voorbehandeling

Organische stof volgens gloeiverlies methode

Fractie < 2 µm

Bodemtype correctie

T

G.S.S.D

Analyse Eenheid C - BG I RG >AW

Grotestraat - Denekamp (21055716)

2021192026

BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb

BoToVa Default

01 December 2021 16:25

Page 1 of 6 



Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

I

G.W. Oordeel

2.9

1.8

Uitgevoerd

88.3 @

1.8

98

2.9

33 @ 920

<0.20 - 13

<3.0 - 190

10 - 190

0.12 > AW 36

<1.5 - 190

<4.0 - 100

47 > AW 530

31 - 720

<3.0 @

5.5 @

7.3 @

12 @

9.4 @

<6.0 @

37 - 5000

Zie bijl.

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.050

<0.050

<0.050

0.15

0.097

0.10

<0.050

0.087

0.057

0.063

0.70 - 40

> AW > Achtergrondwaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

@ Geen toetsoordeel mogelijk

- <= Achtergrondwaarde

T Tussenwaarde (T)

I > Interventiewaarde (I)

RG < streefwaarde/aw2000 of RG

>AW Streefwaarde/aw2000

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

20.8

Eurofins Nr. Monsteromschrijving Datum Monstername Eindoordeel

12422594 C - BG II 24-11-2021 Voldoet aan Achtergrondwaarde

PAK 10 VROM factor 0.7 mg/kg DS 0.69 0.35 1.5

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg DS 0.063

Benzo(ghi)peryleen mg/kg DS 0.057

Benzo(a)pyreen mg/kg DS 0.087

Benzo(k)fluorantheen mg/kg DS 0.035

Chryseen mg/kg DS 0.1

Benzo(a)anthraceen mg/kg DS 0.097

Fluorantheen mg/kg DS 0.15

Anthraceen mg/kg DS 0.035

Fenanthreen mg/kg DS 0.035

Naftaleen mg/kg DS 0.035

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

PCB 180 mg/kg DS 0.0035

PCB 153 mg/kg DS 0.0035

PCB 138 mg/kg DS 0.0035

PCB 118 mg/kg DS 0.0035

PCB 101 mg/kg DS 0.0035

PCB 52 mg/kg DS 0.0035

PCB 28 mg/kg DS 0.0035

Polychloorbifenylen, PCB

2600

Chromatogram olie (GC)

Minerale olie (GC) totaal mg/kg DS 190 35 190

Minerale olie (C35-C40) mg/kg DS 21

Minerale olie (C30-C35) mg/kg DS 47

Minerale olie (C21-C30) mg/kg DS 60

Minerale olie (C16-C21) mg/kg DS 37

Minerale olie (C12-C16) mg/kg DS 28

Mineralie olie (C10-C12) mg/kg DS 11

430

Minerale olie

Zink (Zn) mg/kg DS 70 20 140

67.5

Lood (Pb) mg/kg DS 73 10 50 290

Nikkel (Ni) mg/kg DS 7.6 4 35

18.1

Molybdeen (Mo) mg/kg DS 1.1 1.5 1.5 95.8

Kwik (Hg) mg/kg DS 0.17 0.05 0.15

103

Koper (Cu) mg/kg DS 20 5 40 115

Kobalt (Co) mg/kg DS 6.7 3 15

555

Cadmium (Cd) mg/kg DS 0.24 0.2 0.6 6.8

Barium (Ba) mg/kg DS 110 20 190

Metalen

Lutum enkelvoudig % (m/m) ds 2.9

Gloeirest % (m/m) ds

Organische stof % (m/m) ds 1.8

Droge stof % (m/m) 88

Bodemkundige analyses

Cryogeen malen

Voorbehandeling

Organische stof volgens gloeiverlies methode

Fractie < 2 µm

Bodemtype correctie

T

G.S.S.D

Analyse Eenheid C - BG II RG >AW

Grotestraat - Denekamp (21055716)

2021192026

BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb

BoToVa Default

01 December 2021 16:25

Page 2 of 6 



Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

I

G.W. Oordeel

4.4

2.5

Uitgevoerd

85.2 @

2.5

97

4.4

83 @ 920

<0.20 - 13

<3.0 - 190

17 - 190

0.31 > AW 36

<1.5 - 190

4.2 - 100

85 > AW 530

64 - 720

<3.0 @

<5.0 @

<5.0 @

<11 @

<5.0 @

<6.0 @

<35 - 5000

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.050

0.066

0.052

0.30

0.16

0.11

0.066

0.13

0.076

0.090

1.1 - 40

> AW > Achtergrondwaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

@ Geen toetsoordeel mogelijk

- <= Achtergrondwaarde

T Tussenwaarde (T)

I > Interventiewaarde (I)

RG < streefwaarde/aw2000 of RG

>AW Streefwaarde/aw2000

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

20.8

Eurofins Nr. Monsteromschrijving Datum Monstername Eindoordeel

12422595 C - BG III 24-11-2021 Overschrijding Achtergrondwaarde

PAK 10 VROM factor 0.7 mg/kg DS 1.1 0.35 1.5

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg DS 0.09

Benzo(ghi)peryleen mg/kg DS 0.076

Benzo(a)pyreen mg/kg DS 0.13

Benzo(k)fluorantheen mg/kg DS 0.066

Chryseen mg/kg DS 0.11

Benzo(a)anthraceen mg/kg DS 0.16

Fluorantheen mg/kg DS 0.3

Anthraceen mg/kg DS 0.052

Fenanthreen mg/kg DS 0.066

Naftaleen mg/kg DS 0.035

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

PCB 180 mg/kg DS 0.0028

PCB 153 mg/kg DS 0.0028

PCB 138 mg/kg DS 0.0028

PCB 118 mg/kg DS 0.0028

PCB 101 mg/kg DS 0.0028

PCB 52 mg/kg DS 0.0028

PCB 28 mg/kg DS 0.0028

2600

Polychloorbifenylen, PCB

Minerale olie (GC) totaal mg/kg DS 98 35 190

Minerale olie (C35-C40) mg/kg DS 17

Minerale olie (C30-C35) mg/kg DS 14

Minerale olie (C21-C30) mg/kg DS 31

Minerale olie (C16-C21) mg/kg DS 14

Minerale olie (C12-C16) mg/kg DS 14

Mineralie olie (C10-C12) mg/kg DS 8.4

430

Minerale olie

Zink (Zn) mg/kg DS 130 20 140

67.5

Lood (Pb) mg/kg DS 130 10 50 290

Nikkel (Ni) mg/kg DS 10 4 35

18.1

Molybdeen (Mo) mg/kg DS 1.1 1.5 1.5 95.8

Kwik (Hg) mg/kg DS 0.43 0.05 0.15

103

Koper (Cu) mg/kg DS 32 5 40 115

Kobalt (Co) mg/kg DS 5.8 3 15

555

Cadmium (Cd) mg/kg DS 0.23 0.2 0.6 6.8

Barium (Ba) mg/kg DS 250 20 190

Metalen

Lutum enkelvoudig % (m/m) ds 4.4

Gloeirest % (m/m) ds

Organische stof % (m/m) ds 2.5

Droge stof % (m/m) 85

Bodemkundige analyses

Cryogeen malen

Voorbehandeling

Organische stof volgens gloeiverlies methode

Fractie < 2 µm

Bodemtype correctie

T

G.S.S.D

Analyse Eenheid C - BG III RG >AW

Grotestraat - Denekamp (21055716)

2021192026

BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb

BoToVa Default

01 December 2021 16:25

Page 3 of 6 



Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

I

G.W. Oordeel

3.7

2.6

Uitgevoerd

87.0 @

2.6

97

3.7

26 @ 920

<0.20 - 13

<3.0 - 190

17 - 190

0.073 - 36

<1.5 - 190

<4.0 - 100

34 > AW 530

24 - 720

<3.0 @

<5.0 @

<5.0 @

<11 @

8.7 @

<6.0 @

<35 - 5000

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.050

<0.050

<0.050

0.069

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

0.38 - 40

> AW > Achtergrondwaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

@ Geen toetsoordeel mogelijk

- <= Achtergrondwaarde

T Tussenwaarde (T)

I > Interventiewaarde (I)

RG < streefwaarde/aw2000 of RG

>AW Streefwaarde/aw2000

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

20.8

Eurofins Nr. Monsteromschrijving Datum Monstername Eindoordeel

12422596 D - BG I 24-11-2021 Voldoet aan Achtergrondwaarde

PAK 10 VROM factor 0.7 mg/kg DS 0.38 0.35 1.5

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg DS 0.035

Benzo(ghi)peryleen mg/kg DS 0.035

Benzo(a)pyreen mg/kg DS 0.035

Benzo(k)fluorantheen mg/kg DS 0.035

Chryseen mg/kg DS 0.035

Benzo(a)anthraceen mg/kg DS 0.035

Fluorantheen mg/kg DS 0.069

Anthraceen mg/kg DS 0.035

Fenanthreen mg/kg DS 0.035

Naftaleen mg/kg DS 0.035

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

PCB 180 mg/kg DS 0.0027

PCB 153 mg/kg DS 0.0027

PCB 138 mg/kg DS 0.0027

PCB 118 mg/kg DS 0.0027

PCB 101 mg/kg DS 0.0027

PCB 52 mg/kg DS 0.0027

PCB 28 mg/kg DS 0.0027

2600

Polychloorbifenylen, PCB

Minerale olie (GC) totaal mg/kg DS 94 35 190

Minerale olie (C35-C40) mg/kg DS 16

Minerale olie (C30-C35) mg/kg DS 33

Minerale olie (C21-C30) mg/kg DS 30

Minerale olie (C16-C21) mg/kg DS 13

Minerale olie (C12-C16) mg/kg DS 13

Mineralie olie (C10-C12) mg/kg DS 8.1

430

Minerale olie

Zink (Zn) mg/kg DS 52 20 140

67.5

Lood (Pb) mg/kg DS 51 10 50 290

Nikkel (Ni) mg/kg DS 7.2 4 35

18.1

Molybdeen (Mo) mg/kg DS 1.1 1.5 1.5 95.8

Kwik (Hg) mg/kg DS 0.1 0.05 0.15

103

Koper (Cu) mg/kg DS 33 5 40 115

Kobalt (Co) mg/kg DS 6.2 3 15

555

Cadmium (Cd) mg/kg DS 0.23 0.2 0.6 6.8

Barium (Ba) mg/kg DS 83 20 190

Metalen

Lutum enkelvoudig % (m/m) ds 3.7

Gloeirest % (m/m) ds

Organische stof % (m/m) ds 2.6

Droge stof % (m/m) 87

Bodemkundige analyses

Cryogeen malen

Voorbehandeling

Organische stof volgens gloeiverlies methode

Fractie < 2 µm

Bodemtype correctie

T

G.S.S.D

Analyse Eenheid D - BG I RG >AW

Grotestraat - Denekamp (21055716)

2021192026

BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb

BoToVa Default

01 December 2021 16:25

Page 4 of 6 



Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

I

G.W. Oordeel

2.5

2.7

Uitgevoerd

89.9 @

2.7

97

2.5

22 @ 920

<0.20 - 13

<3.0 - 190

6.9 - 190

<0.050 - 36

<1.5 - 190

<4.0 - 100

27 - 530

23 - 720

<3.0 @

<5.0 @

<5.0 @

<11 @

9.7 @

<6.0 @

<35 - 5000

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.050

<0.050

<0.050

0.062

0.053

0.059

<0.050

0.053

<0.050

<0.050

0.44 - 40

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

@ Geen toetsoordeel mogelijk

- <= Achtergrondwaarde

T Tussenwaarde (T)

I > Interventiewaarde (I)

RG < streefwaarde/aw2000 of RG

>AW Streefwaarde/aw2000

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

20.8

Eurofins Nr. Monsteromschrijving Datum Monstername Eindoordeel

12422597 D - BG II 24-11-2021 Voldoet aan Achtergrondwaarde

PAK 10 VROM factor 0.7 mg/kg DS 0.44 0.35 1.5

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg DS 0.035

Benzo(ghi)peryleen mg/kg DS 0.035

Benzo(a)pyreen mg/kg DS 0.053

Benzo(k)fluorantheen mg/kg DS 0.035

Chryseen mg/kg DS 0.059

Benzo(a)anthraceen mg/kg DS 0.053

Fluorantheen mg/kg DS 0.062

Anthraceen mg/kg DS 0.035

Fenanthreen mg/kg DS 0.035

Naftaleen mg/kg DS 0.035

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

PCB 180 mg/kg DS 0.0026

PCB 153 mg/kg DS 0.0026

PCB 138 mg/kg DS 0.0026

PCB 118 mg/kg DS 0.0026

PCB 101 mg/kg DS 0.0026

PCB 52 mg/kg DS 0.0026

PCB 28 mg/kg DS 0.0026

2600

Polychloorbifenylen, PCB

Minerale olie (GC) totaal mg/kg DS 91 35 190

Minerale olie (C35-C40) mg/kg DS 16

Minerale olie (C30-C35) mg/kg DS 36

Minerale olie (C21-C30) mg/kg DS 29

Minerale olie (C16-C21) mg/kg DS 13

Minerale olie (C12-C16) mg/kg DS 13

Mineralie olie (C10-C12) mg/kg DS 7.8

430

Minerale olie

Zink (Zn) mg/kg DS 52 20 140

67.5

Lood (Pb) mg/kg DS 42 10 50 290

Nikkel (Ni) mg/kg DS 7.8 4 35

18.1

Molybdeen (Mo) mg/kg DS 1.1 1.5 1.5 95.8

Kwik (Hg) mg/kg DS 0.05 0.05 0.15

103

Koper (Cu) mg/kg DS 14 5 40 115

Kobalt (Co) mg/kg DS 7 3 15

555

Cadmium (Cd) mg/kg DS 0.23 0.2 0.6 6.8

Barium (Ba) mg/kg DS 80 20 190

Metalen

Lutum enkelvoudig % (m/m) ds 2.5

Gloeirest % (m/m) ds

Organische stof % (m/m) ds 2.7

Droge stof % (m/m) 90

Bodemkundige analyses

Cryogeen malen

Voorbehandeling

Organische stof volgens gloeiverlies methode

Fractie < 2 µm

Bodemtype correctie

T

G.S.S.D

Analyse Eenheid D - BG II RG >AW

Grotestraat - Denekamp (21055716)

2021192026

BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb

BoToVa Default

01 December 2021 16:25

Page 5 of 6 



Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

I

G.W. Oordeel

2.9

<0.7

Uitgevoerd

87.7 @

<0.7

99

2.9

<20 @ 920

<0.20 - 13

<3.0 - 190

<5.0 - 190

<0.050 - 36

<1.5 - 190

<4.0 - 100

<10 - 530

<20 - 720

<3.0 @

<5.0 @

<5.0 @

<11 @

<5.0 @

<6.0 @

<35 - 5000

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

0.35 - 40

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

@ Geen toetsoordeel mogelijk

- <= Achtergrondwaarde

T Tussenwaarde (T)

I > Interventiewaarde (I)

RG < streefwaarde/aw2000 of RG

>AW Streefwaarde/aw2000

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

20.8

Eurofins Nr. Monsteromschrijving Datum Monstername Eindoordeel

12422598 CD - OG 24-11-2021 Voldoet aan Achtergrondwaarde

PAK 10 VROM factor 0.7 mg/kg DS 0.35 0.35 1.5

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg DS 0.035

Benzo(ghi)peryleen mg/kg DS 0.035

Benzo(a)pyreen mg/kg DS 0.035

Benzo(k)fluorantheen mg/kg DS 0.035

Chryseen mg/kg DS 0.035

Benzo(a)anthraceen mg/kg DS 0.035

Fluorantheen mg/kg DS 0.035

Anthraceen mg/kg DS 0.035

Fenanthreen mg/kg DS 0.035

Naftaleen mg/kg DS 0.035

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

PCB 180 mg/kg DS 0.0035

PCB 153 mg/kg DS 0.0035

PCB 138 mg/kg DS 0.0035

PCB 118 mg/kg DS 0.0035

PCB 101 mg/kg DS 0.0035

PCB 52 mg/kg DS 0.0035

PCB 28 mg/kg DS 0.0035

2600

Polychloorbifenylen, PCB

Minerale olie (GC) totaal mg/kg DS 120 35 190

Minerale olie (C35-C40) mg/kg DS 21

Minerale olie (C30-C35) mg/kg DS 18

Minerale olie (C21-C30) mg/kg DS 39

Minerale olie (C16-C21) mg/kg DS 18

Minerale olie (C12-C16) mg/kg DS 18

Mineralie olie (C10-C12) mg/kg DS 11

430

Minerale olie

Zink (Zn) mg/kg DS 32 20 140

67.5

Lood (Pb) mg/kg DS 11 10 50 290

Nikkel (Ni) mg/kg DS 7.6 4 35

18.1

Molybdeen (Mo) mg/kg DS 1.1 1.5 1.5 95.8

Kwik (Hg) mg/kg DS 0.05 0.05 0.15

103

Koper (Cu) mg/kg DS 7 5 40 115

Kobalt (Co) mg/kg DS 6.7 3 15

555

Cadmium (Cd) mg/kg DS 0.24 0.2 0.6 6.8

Barium (Ba) mg/kg DS 49 20 190

Metalen

Lutum enkelvoudig % (m/m) ds 2.9

Gloeirest % (m/m) ds

Organische stof % (m/m) ds 0.49

Droge stof % (m/m) 88

Bodemkundige analyses

Cryogeen malen

Voorbehandeling

Organische stof volgens gloeiverlies methode

Fractie < 2 µm

Bodemtype correctie

T

G.S.S.D

Analyse Eenheid CD - OG RG >AW

Grotestraat - Denekamp (21055716)

2021192026

BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb

BoToVa Default

01 December 2021 16:25

Page 6 of 6 



T.a.v. Jeroen Lammers
Huyerenseweg 33
7678 SC  GEESTEREN

Datum: 01-Dec-2021

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-2021

Grotestraat - Denekamp

21055716
2021192180/1Certificaatnummer/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).



Grotestraat - Denekamp
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Nick Pepping

1/2

21055716

Analysecertificaat

01-Dec-2021/09:31

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

25-Nov-2021

2021192180/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 01-Dec-2021

A,B,C

Voorbehandeling

Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen

Bodemkundige analyses

S 74.6% (m/m) 84.4Droge stof

S 6.7% (m/m) ds <0.7Organische stof

93% (m/m) ds 100Gloeirest

S 3.9% (m/m) ds 2.1Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 110mg/kg ds <20Barium (Ba)

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

S 11mg/kg ds <3.0Kobalt (Co)

S 60mg/kg ds <5.0Koper (Cu)

S 0.069mg/kg ds <0.050Kwik (Hg)

S 1.7mg/kg ds <1.5Molybdeen (Mo)

S 15mg/kg ds <4.0Nikkel (Ni)

S 15mg/kg ds <10Lood (Pb)

S <20mg/kg ds <20Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds 1500Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds 1300Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds 31Minerale olie (C16-C21)

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

5.1mg/kg ds <5.0Minerale olie (C30-C35)

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

S
1)

<35mg/kg ds 2900Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 101

1

2

D3 (0.8-0.9)

D4 (1.95-2.20) 12423090

12423089

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)



Grotestraat - Denekamp
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Nick Pepping
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21055716

Analysecertificaat

01-Dec-2021/09:31

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

25-Nov-2021

2021192180/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 01-Dec-2021

A,B,C

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 118

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 180

S
2)2)

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

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds 0.74Naftaleen

S <0.050mg/kg ds <0.050Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050Anthraceen

S <0.050mg/kg ds <0.050Fluorantheen

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

S <0.050mg/kg ds <0.050Chryseen

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

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

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

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

S
2)

0.35mg/kg ds 1.1PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

D3 (0.8-0.9)

D4 (1.95-2.20) 12423090

12423089

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)

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2021192180/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 12423089 D3 (0.8-0.9)

D30539013309  80  90 24-Nov-2021

 12423090 D4 (1.95-2.20)

D40539013343  195  220 24-Nov-2021

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 2021192180/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Vluchtige oliefractie aanwezig.

Opmerking 2)

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 2021192180/1

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 som AS3000/AP04

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

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

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie 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.: 12423090
Certificate no.: 2021192180
Sample description.: D4 (1.95-2.20)
  V
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Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

I

G.W. Oordeel

3.9

6.7

Uitgevoerd

74.6 @

6.7

93

3.9

110 @ 920

<0.20 - 13

11 > AW 190

60 > AW 190

0.069 - 36

1.7 > AW 190

15 > AW 100

15 - 530

<20 - 720

<3.0 @

<5.0 @

<5.0 @

<11 @

5.1 @

<6.0 @

<35 - 5000

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

0.35 - 40

- <= Achtergrondwaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

@ Geen toetsoordeel mogelijk

> AW > Achtergrondwaarde

T Tussenwaarde (T)

I > Interventiewaarde (I)

RG < streefwaarde/aw2000 of RG

>AW Streefwaarde/aw2000

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

20.8

Eurofins Nr. Monsteromschrijving Datum Monstername Eindoordeel

12423089 D3 (0.8-0.9) 24-11-2021 Overschrijding Achtergrondwaarde

PAK 10 VROM factor 0.7 mg/kg DS 0.35 0.35 1.5

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg DS 0.035

Benzo(ghi)peryleen mg/kg DS 0.035

Benzo(a)pyreen mg/kg DS 0.035

Benzo(k)fluorantheen mg/kg DS 0.035

Chryseen mg/kg DS 0.035

Benzo(a)anthraceen mg/kg DS 0.035

Fluorantheen mg/kg DS 0.035

Anthraceen mg/kg DS 0.035

Fenanthreen mg/kg DS 0.035

Naftaleen mg/kg DS 0.035

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

PCB 180 mg/kg DS 0.001

PCB 153 mg/kg DS 0.001

PCB 138 mg/kg DS 0.001

PCB 118 mg/kg DS 0.001

PCB 101 mg/kg DS 0.001

PCB 52 mg/kg DS 0.001

PCB 28 mg/kg DS 0.001

2600

Polychloorbifenylen, PCB

Minerale olie (GC) totaal mg/kg DS 37 35 190

Minerale olie (C35-C40) mg/kg DS 6.3

Minerale olie (C30-C35) mg/kg DS 7.6

Minerale olie (C21-C30) mg/kg DS 11

Minerale olie (C16-C21) mg/kg DS 5.2

Minerale olie (C12-C16) mg/kg DS 5.2

Mineralie olie (C10-C12) mg/kg DS 3.1

430

Minerale olie

Zink (Zn) mg/kg DS 27 20 140

67.5

Lood (Pb) mg/kg DS 21 10 50 290

Nikkel (Ni) mg/kg DS 38 4 35

18.1

Molybdeen (Mo) mg/kg DS 1.7 1.5 1.5 95.8

Kwik (Hg) mg/kg DS 0.093 0.05 0.15

103

Koper (Cu) mg/kg DS 100 5 40 115

Kobalt (Co) mg/kg DS 32 3 15

555

Cadmium (Cd) mg/kg DS 0.19 0.2 0.6 6.8

Barium (Ba) mg/kg DS 340 20 190

Metalen

Lutum enkelvoudig % (m/m) ds 3.9

Gloeirest % (m/m) ds

Organische stof % (m/m) ds 6.7

Droge stof % (m/m) 75

Bodemkundige analyses

Cryogeen malen

Voorbehandeling

Organische stof volgens gloeiverlies methode

Fractie < 2 µm

Bodemtype correctie

T

G.S.S.D

Analyse Eenheid D3 (0.8-0.9) RG >AW

Grotestraat - Denekamp (21055716)

2021192180

BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb

BoToVa Default

01 December 2021 10:00

Page 1 of 2 



Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

I

G.W. Oordeel

2.1

<0.7

Uitgevoerd

84.4 @

<0.7

100

2.1

<20 @ 920

<0.20 - 13

<3.0 - 190

<5.0 - 190

<0.050 - 36

<1.5 - 190

<4.0 - 100

<10 - 530

<20 - 720

1500 @

1300 @

31 @

<11 @

<5.0 @

<6.0 @

2900 > IW 5000

Zie bijl.

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

0.74

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

1.1 - 40

> IW >Interventiewaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

@ Geen toetsoordeel mogelijk

- <= Achtergrondwaarde

T Tussenwaarde (T)

I > Interventiewaarde (I)

RG < streefwaarde/aw2000 of RG

>AW Streefwaarde/aw2000

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

20.8

Eurofins Nr. Monsteromschrijving Datum Monstername Eindoordeel

12423090 D4 (1.95-2.20) 24-11-2021 Overschrijding Interventiewaarde

PAK 10 VROM factor 0.7 mg/kg DS 1.1 0.35 1.5

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg DS 0.035

Benzo(ghi)peryleen mg/kg DS 0.035

Benzo(a)pyreen mg/kg DS 0.035

Benzo(k)fluorantheen mg/kg DS 0.035

Chryseen mg/kg DS 0.035

Benzo(a)anthraceen mg/kg DS 0.035

Fluorantheen mg/kg DS 0.035

Anthraceen mg/kg DS 0.035

Fenanthreen mg/kg DS 0.035

Naftaleen mg/kg DS 0.74

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

PCB 180 mg/kg DS 0.0035

PCB 153 mg/kg DS 0.0035

PCB 138 mg/kg DS 0.0035

PCB 118 mg/kg DS 0.0035

PCB 101 mg/kg DS 0.0035

PCB 52 mg/kg DS 0.0035

PCB 28 mg/kg DS 0.0035

Polychloorbifenylen, PCB

2600

Chromatogram olie (GC)

Minerale olie (GC) totaal mg/kg DS 14000 35 190

Minerale olie (C35-C40) mg/kg DS 21

Minerale olie (C30-C35) mg/kg DS 18

Minerale olie (C21-C30) mg/kg DS 39

Minerale olie (C16-C21) mg/kg DS 160

Minerale olie (C12-C16) mg/kg DS 6500

Mineralie olie (C10-C12) mg/kg DS 7500

430

Minerale olie

Zink (Zn) mg/kg DS 33 20 140

67.5

Lood (Pb) mg/kg DS 11 10 50 290

Nikkel (Ni) mg/kg DS 8.1 4 35

18.1

Molybdeen (Mo) mg/kg DS 1.1 1.5 1.5 95.8

Kwik (Hg) mg/kg DS 0.05 0.05 0.15

103

Koper (Cu) mg/kg DS 7.2 5 40 115

Kobalt (Co) mg/kg DS 7.3 3 15

555

Cadmium (Cd) mg/kg DS 0.24 0.2 0.6 6.8

Barium (Ba) mg/kg DS 54 20 190

Metalen

Lutum enkelvoudig % (m/m) ds 2.1

Gloeirest % (m/m) ds

Organische stof % (m/m) ds 0.49

Droge stof % (m/m) 84

Bodemkundige analyses

Cryogeen malen

Voorbehandeling

Organische stof volgens gloeiverlies methode

Fractie < 2 µm

Bodemtype correctie

T

G.S.S.D

Analyse Eenheid D4 (1.95-2.20) RG >AW

Grotestraat - Denekamp (21055716)

2021192180

BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb

BoToVa Default

01 December 2021 10:00

Page 2 of 2 



T.a.v. Jeroen Lammers
Huyerenseweg 33
7678 SC  GEESTEREN

Datum: 22-Nov-2021

Kruse Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 17-Nov-2021

Grotestraat - Denekamp

21055716
2021187085/1Certificaatnummer/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).



Grotestraat - Denekamp

1 2

Nick Pepping

1/2

21055716

Analysecertificaat

22-Nov-2021/10:02

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

17-Nov-2021

2021187085/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 22-Nov-2021

A,B,C

Metalen

S 78µg/L 39Barium (Ba)

S <0.20µg/L <0.20Cadmium (Cd)

S <2.0µg/L <2.0Kobalt (Co)

S <2.0µg/L <2.0Koper (Cu)

S <0.050µg/L <0.050Kwik (Hg)

S <2.0µg/L <2.0Molybdeen (Mo)

S <3.0µg/L <3.0Nikkel (Ni)

S <2.0µg/L <2.0Lood (Pb)

S 45µg/L 31Zink (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/L <0.20Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20Dichloormethaan

S <0.20µg/L <0.20Trichloormethaan

S <0.10µg/L <0.10Tetrachloormethaan

S <0.20µg/L <0.20Trichlooretheen

S <0.10µg/L <0.10Tetrachlooretheen

S <0.20µg/L <0.201,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L <0.201,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L <0.101,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L <0.101,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/L <0.10cis 1,2-Dichlooretheen

1

2

Peilbuis B1

Peilbuis B6 12405955

12405954

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)



Grotestraat - Denekamp

1 2

Nick Pepping

2/2

21055716

Analysecertificaat

22-Nov-2021/10:02

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

17-Nov-2021

2021187085/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 22-Nov-2021

A,B,C

S <0.10µg/L <0.10trans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/L <1.6CKW (som)

S <0.20µg/L <0.20Tribroommethaan

S <0.10µg/L <0.10Vinylchloride

S <0.10µg/L <0.101,1-Dichlooretheen

S
1)1)

0.14µg/L 0.141,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L <0.201,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L <0.201,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L <0.201,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/L 0.42Dichloorpropanen 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 B1

Peilbuis B6 12405955

12405954

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. 2021187085/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 12405954 Peilbuis B1

10692161990  220  320 17-Nov-2021

10801038065  220  320 17-Nov-2021

 12405955 Peilbuis B6

10692162002  210  310 17-Nov-2021

10801038024  210  310 17-Nov-2021

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 2021187085/1
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Opmerking 1)

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

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 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
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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 2021187085/1

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).
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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 Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

Is Diep grondwater

G.W. Oordeel

78 > SW

<0.20 -

<2.0 -

<2.0 -

<0.050 -

<2.0 -

<3.0 -

<2.0 -

45 -

<0.20 -

<0.20 -

<0.20 -

<0.10

<0.20

0.21 -

<0.90

<0.020 -

<0.20 -

<0.20 -

<0.20 -

<0.10 -

<0.20 -

<0.10 -

<0.20 -

<0.20 -

<0.10 -

<0.10 -

<0.10

<0.10

<1.6

<0.20 @

<0.10 -

<0.10 -

0.14 -

<0.20

<0.20

<0.20

0.42 -

<10 @

<10 @

<10 @

<15 @

<10 @

<10 @

<50 -

@

> SW > Streefwaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

- <= Streefwaarde

@ Geen toetsoordeel mogelijk

T Tussenwaarde (T)

I > Interventiewaarde (I)

RG < streefwaarde/aw2000 of RG

S Streefwaarde/aw2000

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

Eurofins Nr. Monsteromschrijving Datum Monstername Eindoordeel

12405954 Peilbuis B1 17-11-2021 Overschrijding Streefwaarde

som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) µg/l 0.77

600

Extra parameters

Minerale olie (GC) totaal µg/l 35 50 50 325

Minerale olie (C35-C40) µg/l 7

Minerale olie (C30-C35) µg/l 7

Minerale olie (C21-C30) µg/l 11

Minerale olie (C16-C21) µg/l 7

Minerale Olie (C12-C16) µg/l 7

fractie C10-C12 µg/l 7

Minerale olie

Dichloorpropanen som factor 0.7 µg/l 0.42 0.6 0.8 40.4 80

1,3-Dichloorpropaan µg/l 0.14

1,2-Dichloorpropaan µg/l 0.14

1,1-Dichloorpropaan µg/l 0.14

10

cis+trans 1,2-Dichloroethenes (sum) µg/l 0.14 0.2 0.01 10 20

1,1-Dichlooretheen µg/l 0.07 0.1 0.01 5

630

Vinylchloride µg/l 0.07 0.2 0.01 2.51 5

Tribroommethaan µg/l 0.14

CKW (som) µg/l

trans-1,2-Dichlooretheen µg/l 0.07

130

cis-1,2-Dichlooretheen µg/l 0.07

1,1,2-Trichloorethaan µg/l 0.07 0.1 0.01 65

400

1,1,1-Trichloorethaan µg/l 0.07 0.1 0.01 150 300

1,2-Dichloorethaan µg/l 0.14 0.2 7 204

40

1,1-Dichloorethaan µg/l 0.14 0.2 7 454 900

Tetrachlooretheen µg/l 0.07 0.1 0.01 20

10

Trichlooretheen µg/l 0.14 0.2 24 262 500

Tetrachloormethaan µg/l 0.07 0.1 0.01 5

1000

Trichloormethaan µg/l 0.14 0.2 6 203 400

Dichloormethaan (methyleenchloride) µg/l 0.14 0.2 0.01 500

300

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Styreen µg/l 0.14 0.2 6 153

Naftaleen µg/l 0.014 0.02 0.01 35 70

BTEX µg/l

xylenen som as3000 µg/l 0.21 0.2 0.2 35.1 70

m+p-Xyleen µg/l 0.14

150

o-Xyleen µg/l 0.07

Ethylbenzeen µg/l 0.14 0.2 4 77

30

Tolueen µg/l 0.14 0.2 7 503 1000

Benzeen µg/l 0.14 0.2 0.2 15.1

800

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Zink (Zn) µg/l 45 10 65 433

75

Lood (Pb) µg/l 1.4 2 15 45 75

Nikkel (Ni) µg/l 2.1 3 15 45

0.3

Molybdeen (Mo) µg/l 1.4 2 5 153 300

Kwik (Hg) µg/l 0.035 0.05 0.05 0.175

100

Koper (Cu) µg/l 1.4 2 15 45 75

Kobalt (Co) µg/l 1.4 2 20 60

625

Cadmium (Cd) µg/l 0.14 0.2 0.4 3.2 6

Barium (Ba) µg/l 78 20 50 338

Metalen

I

G.S.S.D

Analyse Eenheid Peilbuis B1 RG S T

Grotestraat - Denekamp (21055716)

2021187085

BoToVa T13 kwaliteit van grondwater volgens Wbb (water)

BoToVa Default

25 November 2021 09:33

Nee

Page 1 of 2 



Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

Is Diep grondwater

G.W. Oordeel

39 -

<0.20 -

<2.0 -

<2.0 -

<0.050 -

<2.0 -

<3.0 -

<2.0 -

31 -

<0.20 -

<0.20 -

<0.20 -

<0.10

<0.20

0.21 -

<0.90

<0.020 -

<0.20 -

<0.20 -

<0.20 -

<0.10 -

<0.20 -

<0.10 -

<0.20 -

<0.20 -

<0.10 -

<0.10 -

<0.10

<0.10

<1.6

<0.20 @

<0.10 -

<0.10 -

0.14 -

<0.20

<0.20

<0.20

0.42 -

<10 @

<10 @

<10 @

<15 @

<10 @

<10 @

<50 -

@

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-

ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

- <= Streefwaarde

@ Geen toetsoordeel mogelijk

T Tussenwaarde (T)

I > Interventiewaarde (I)

RG < streefwaarde/aw2000 of RG

S Streefwaarde/aw2000

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

Eurofins Nr. Monsteromschrijving Datum Monstername Eindoordeel

12405955 Peilbuis B6 17-11-2021 Voldoet aan Streefwaarde

som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) µg/l 0.77

600

Extra parameters

Minerale olie (GC) totaal µg/l 35 50 50 325

Minerale olie (C35-C40) µg/l 7

Minerale olie (C30-C35) µg/l 7

Minerale olie (C21-C30) µg/l 11

Minerale olie (C16-C21) µg/l 7

Minerale Olie (C12-C16) µg/l 7

fractie C10-C12 µg/l 7

Minerale olie

Dichloorpropanen som factor 0.7 µg/l 0.42 0.6 0.8 40.4 80

1,3-Dichloorpropaan µg/l 0.14

1,2-Dichloorpropaan µg/l 0.14

1,1-Dichloorpropaan µg/l 0.14

10

cis+trans 1,2-Dichloroethenes (sum) µg/l 0.14 0.2 0.01 10 20

1,1-Dichlooretheen µg/l 0.07 0.1 0.01 5

630

Vinylchloride µg/l 0.07 0.2 0.01 2.51 5

Tribroommethaan µg/l 0.14

CKW (som) µg/l

trans-1,2-Dichlooretheen µg/l 0.07

130

cis-1,2-Dichlooretheen µg/l 0.07

1,1,2-Trichloorethaan µg/l 0.07 0.1 0.01 65

400

1,1,1-Trichloorethaan µg/l 0.07 0.1 0.01 150 300

1,2-Dichloorethaan µg/l 0.14 0.2 7 204

40

1,1-Dichloorethaan µg/l 0.14 0.2 7 454 900

Tetrachlooretheen µg/l 0.07 0.1 0.01 20

10

Trichlooretheen µg/l 0.14 0.2 24 262 500

Tetrachloormethaan µg/l 0.07 0.1 0.01 5

1000

Trichloormethaan µg/l 0.14 0.2 6 203 400

Dichloormethaan (methyleenchloride) µg/l 0.14 0.2 0.01 500

300

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Styreen µg/l 0.14 0.2 6 153

Naftaleen µg/l 0.014 0.02 0.01 35 70

BTEX µg/l

xylenen som as3000 µg/l 0.21 0.2 0.2 35.1 70

m+p-Xyleen µg/l 0.14

150

o-Xyleen µg/l 0.07

Ethylbenzeen µg/l 0.14 0.2 4 77

30

Tolueen µg/l 0.14 0.2 7 503 1000

Benzeen µg/l 0.14 0.2 0.2 15.1

800

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Zink (Zn) µg/l 31 10 65 433

75

Lood (Pb) µg/l 1.4 2 15 45 75

Nikkel (Ni) µg/l 2.1 3 15 45

0.3

Molybdeen (Mo) µg/l 1.4 2 5 153 300

Kwik (Hg) µg/l 0.035 0.05 0.05 0.175

100

Koper (Cu) µg/l 1.4 2 15 45 75

Kobalt (Co) µg/l 1.4 2 20 60

625

Cadmium (Cd) µg/l 0.14 0.2 0.4 3.2 6

Barium (Ba) µg/l 39 20 50 338

Metalen

I

G.S.S.D

Analyse Eenheid Peilbuis B6 RG S T

Grotestraat - Denekamp (21055716)

2021187085

BoToVa T13 kwaliteit van grondwater volgens Wbb (water)

BoToVa Default

25 November 2021 09:33

Nee

Page 2 of 2 



T.a.v. Jeroen Lammers
Huyerenseweg 33
7678 SC  GEESTEREN

Datum: 26-Nov-2021

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-2021

Grotestraat - Denekamp

21055716
2021191722/1Certificaatnummer/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).



Grotestraat - Denekamp

1 2 3

Nick Pepping

1/2

21055716

Analysecertificaat

26-Nov-2021/17:29

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

24-Nov-2021

2021191722/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 26-Nov-2021

A,B,C

Metalen

S 56µg/L 36 29Barium (Ba)

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Cadmium (Cd)

S <2.0µg/L <2.0 <2.0Kobalt (Co)

S <2.0µg/L 3.1 2.4Koper (Cu)

S <0.050µg/L <0.050 <0.050Kwik (Hg)

S <2.0µg/L <2.0 <2.0Molybdeen (Mo)

S <3.0µg/L 3.6 <3.0Nikkel (Ni)

S <2.0µg/L <2.0 <2.0Lood (Pb)

S 21µg/L 23 32Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Benzeen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Tolueen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Ethylbenzeen

S <0.10µg/L <0.10 <0.10o-Xyleen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20m,p-Xyleen

S
1)1)1)

0.21µg/L 0.21 0.21Xylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/L <0.90 <0.90BTEX (som)

S <0.020µg/L <0.020 <0.020Naftaleen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Dichloormethaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Trichloormethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.10Tetrachloormethaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Trichlooretheen

S <0.10µg/L <0.10 <0.10Tetrachlooretheen

S <0.20µg/L <0.20 <0.201,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.201,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.101,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.101,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.10cis 1,2-Dichlooretheen

1

2

3

Peilbuis A1

Peilbuis C1

Peilbuis D1 12421486

12421485

12421484

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)

Water (AS3000)



Grotestraat - Denekamp
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Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

24-Nov-2021

2021191722/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 26-Nov-2021

A,B,C

S <0.10µg/L <0.10 <0.10trans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/L <1.6 <1.6CKW (som)

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Tribroommethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.10Vinylchloride

S <0.10µg/L <0.10 <0.101,1-Dichlooretheen

S
1)1)1)

0.14µg/L 0.14 0.141,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L <0.20 <0.201,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.201,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.201,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/L 0.42 0.42Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<10µg/L <10 <10Minerale olie (C10-C12)

<10µg/L <10 <10Minerale olie (C12-C16)

<10µg/L <10 <10Minerale olie (C16-C21)

<15µg/L <15 <15Minerale olie (C21-C30)

<10µg/L <10 <10Minerale olie (C30-C35)

<10µg/L <10 <10Minerale olie (C35-C40)

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

1

2

3

Peilbuis A1

Peilbuis C1

Peilbuis D1 12421486

12421485

12421484

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)

Water (AS3000)

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2021191722/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 12421484 Peilbuis A1

10692141610  200  300 24-Nov-2021

10801037971  200  300 24-Nov-2021

 12421485 Peilbuis C1

10692141584  200  300 24-Nov-2021

10801026992  200  300 24-Nov-2021

 12421486 Peilbuis D1

10692141608  210  310 24-Nov-2021

10801038084  210  310 24-Nov-2021

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 2021191722/1
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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BNP Paribas S.A. 227 9245 25
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Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
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het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2021191722/1
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.

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-MSW0254Aromaten (BTEXN)

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

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).
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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 Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

Is Diep grondwater

G.W. Oordeel

56 > SW

<0.20 -

<2.0 -

<2.0 -

<0.050 -

<2.0 -

<3.0 -

<2.0 -

21 -

<0.20 -

<0.20 -

<0.20 -

<0.10

<0.20

0.21 -

<0.90

<0.020 -

<0.20 -

<0.20 -

<0.20 -

<0.10 -

<0.20 -

<0.10 -

<0.20 -

<0.20 -

<0.10 -

<0.10 -

<0.10

<0.10

<1.6

<0.20 @

<0.10 -

<0.10 -

0.14 -

<0.20

<0.20

<0.20

0.42 -

<10 @

<10 @

<10 @

<15 @

<10 @

<10 @

<50 -

@

> SW > Streefwaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

- <= Streefwaarde

@ Geen toetsoordeel mogelijk

T Tussenwaarde (T)

I > Interventiewaarde (I)

RG < streefwaarde/aw2000 of RG

S Streefwaarde/aw2000

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

Eurofins Nr. Monsteromschrijving Datum Monstername Eindoordeel

12421484 Peilbuis A1 24-11-2021 Overschrijding Streefwaarde

som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) µg/l 0.77

600

Extra parameters

Minerale olie (GC) totaal µg/l 35 50 50 325

Minerale olie (C35-C40) µg/l 7

Minerale olie (C30-C35) µg/l 7

Minerale olie (C21-C30) µg/l 11

Minerale olie (C16-C21) µg/l 7

Minerale Olie (C12-C16) µg/l 7

fractie C10-C12 µg/l 7

Minerale olie

Dichloorpropanen som factor 0.7 µg/l 0.42 0.6 0.8 40.4 80

1,3-Dichloorpropaan µg/l 0.14

1,2-Dichloorpropaan µg/l 0.14

1,1-Dichloorpropaan µg/l 0.14

10

cis+trans 1,2-Dichloroethenes (sum) µg/l 0.14 0.2 0.01 10 20

1,1-Dichlooretheen µg/l 0.07 0.1 0.01 5

630

Vinylchloride µg/l 0.07 0.2 0.01 2.51 5

Tribroommethaan µg/l 0.14

CKW (som) µg/l

trans-1,2-Dichlooretheen µg/l 0.07

130

cis-1,2-Dichlooretheen µg/l 0.07

1,1,2-Trichloorethaan µg/l 0.07 0.1 0.01 65

400

1,1,1-Trichloorethaan µg/l 0.07 0.1 0.01 150 300

1,2-Dichloorethaan µg/l 0.14 0.2 7 204

40

1,1-Dichloorethaan µg/l 0.14 0.2 7 454 900

Tetrachlooretheen µg/l 0.07 0.1 0.01 20

10

Trichlooretheen µg/l 0.14 0.2 24 262 500

Tetrachloormethaan µg/l 0.07 0.1 0.01 5

1000

Trichloormethaan µg/l 0.14 0.2 6 203 400

Dichloormethaan (methyleenchloride) µg/l 0.14 0.2 0.01 500

300

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Styreen µg/l 0.14 0.2 6 153

Naftaleen µg/l 0.014 0.02 0.01 35 70

BTEX µg/l

xylenen som as3000 µg/l 0.21 0.2 0.2 35.1 70

m+p-Xyleen µg/l 0.14

150

o-Xyleen µg/l 0.07

Ethylbenzeen µg/l 0.14 0.2 4 77

30

Tolueen µg/l 0.14 0.2 7 503 1000

Benzeen µg/l 0.14 0.2 0.2 15.1

800

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Zink (Zn) µg/l 21 10 65 433

75

Lood (Pb) µg/l 1.4 2 15 45 75

Nikkel (Ni) µg/l 2.1 3 15 45

0.3

Molybdeen (Mo) µg/l 1.4 2 5 153 300

Kwik (Hg) µg/l 0.035 0.05 0.05 0.175

100

Koper (Cu) µg/l 1.4 2 15 45 75

Kobalt (Co) µg/l 1.4 2 20 60

625

Cadmium (Cd) µg/l 0.14 0.2 0.4 3.2 6

Barium (Ba) µg/l 56 20 50 338

Metalen

I

G.S.S.D

Analyse Eenheid Peilbuis A1 RG S T

Grotestraat - Denekamp (21055716)

2021191722

BoToVa T13 kwaliteit van grondwater volgens Wbb (water)

BoToVa Default

29 November 2021 10:50

Nee

Page 1 of 3 



Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

Is Diep grondwater

G.W. Oordeel

36 -

<0.20 -

<2.0 -

3.1 -

<0.050 -

<2.0 -

3.6 -

<2.0 -

23 -

<0.20 -

<0.20 -

<0.20 -

<0.10

<0.20

0.21 -

<0.90

<0.020 -

<0.20 -

<0.20 -

<0.20 -

<0.10 -

<0.20 -

<0.10 -

<0.20 -

<0.20 -

<0.10 -

<0.10 -

<0.10

<0.10

<1.6

<0.20 @

<0.10 -

<0.10 -

0.14 -

<0.20

<0.20

<0.20

0.42 -

<10 @

<10 @

<10 @

<15 @

<10 @

<10 @

<50 -

@

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-

ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

- <= Streefwaarde

@ Geen toetsoordeel mogelijk

T Tussenwaarde (T)

I > Interventiewaarde (I)

RG < streefwaarde/aw2000 of RG

S Streefwaarde/aw2000

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

Eurofins Nr. Monsteromschrijving Datum Monstername Eindoordeel

12421485 Peilbuis C1 24-11-2021 Voldoet aan Streefwaarde

som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) µg/l 0.77

600

Extra parameters

Minerale olie (GC) totaal µg/l 35 50 50 325

Minerale olie (C35-C40) µg/l 7

Minerale olie (C30-C35) µg/l 7

Minerale olie (C21-C30) µg/l 11

Minerale olie (C16-C21) µg/l 7

Minerale Olie (C12-C16) µg/l 7

fractie C10-C12 µg/l 7

Minerale olie

Dichloorpropanen som factor 0.7 µg/l 0.42 0.6 0.8 40.4 80

1,3-Dichloorpropaan µg/l 0.14

1,2-Dichloorpropaan µg/l 0.14

1,1-Dichloorpropaan µg/l 0.14

10

cis+trans 1,2-Dichloroethenes (sum) µg/l 0.14 0.2 0.01 10 20

1,1-Dichlooretheen µg/l 0.07 0.1 0.01 5

630

Vinylchloride µg/l 0.07 0.2 0.01 2.51 5

Tribroommethaan µg/l 0.14

CKW (som) µg/l

trans-1,2-Dichlooretheen µg/l 0.07

130

cis-1,2-Dichlooretheen µg/l 0.07

1,1,2-Trichloorethaan µg/l 0.07 0.1 0.01 65

400

1,1,1-Trichloorethaan µg/l 0.07 0.1 0.01 150 300

1,2-Dichloorethaan µg/l 0.14 0.2 7 204

40

1,1-Dichloorethaan µg/l 0.14 0.2 7 454 900

Tetrachlooretheen µg/l 0.07 0.1 0.01 20

10

Trichlooretheen µg/l 0.14 0.2 24 262 500

Tetrachloormethaan µg/l 0.07 0.1 0.01 5

1000

Trichloormethaan µg/l 0.14 0.2 6 203 400

Dichloormethaan (methyleenchloride) µg/l 0.14 0.2 0.01 500

300

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Styreen µg/l 0.14 0.2 6 153

Naftaleen µg/l 0.014 0.02 0.01 35 70

BTEX µg/l

xylenen som as3000 µg/l 0.21 0.2 0.2 35.1 70

m+p-Xyleen µg/l 0.14

150

o-Xyleen µg/l 0.07

Ethylbenzeen µg/l 0.14 0.2 4 77

30

Tolueen µg/l 0.14 0.2 7 503 1000

Benzeen µg/l 0.14 0.2 0.2 15.1

800

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Zink (Zn) µg/l 23 10 65 433

75

Lood (Pb) µg/l 1.4 2 15 45 75

Nikkel (Ni) µg/l 3.6 3 15 45

0.3

Molybdeen (Mo) µg/l 1.4 2 5 153 300

Kwik (Hg) µg/l 0.035 0.05 0.05 0.175

100

Koper (Cu) µg/l 3.1 2 15 45 75

Kobalt (Co) µg/l 1.4 2 20 60

625

Cadmium (Cd) µg/l 0.14 0.2 0.4 3.2 6

Barium (Ba) µg/l 36 20 50 338

Metalen

I

G.S.S.D

Analyse Eenheid Peilbuis C1 RG S T

Grotestraat - Denekamp (21055716)

2021191722

BoToVa T13 kwaliteit van grondwater volgens Wbb (water)

BoToVa Default

29 November 2021 10:50

Nee

Page 2 of 3 



Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

Is Diep grondwater

G.W. Oordeel

29 -

<0.20 -

<2.0 -

2.4 -

<0.050 -

<2.0 -

<3.0 -

<2.0 -

32 -

<0.20 -

<0.20 -

<0.20 -

<0.10

<0.20

0.21 -

<0.90

<0.020 -

<0.20 -

<0.20 -

<0.20 -

<0.10 -

<0.20 -

<0.10 -

<0.20 -

<0.20 -

<0.10 -

<0.10 -

<0.10

<0.10

<1.6

<0.20 @

<0.10 -

<0.10 -

0.14 -

<0.20

<0.20

<0.20

0.42 -

<10 @

<10 @

<10 @

<15 @

<10 @

<10 @

<50 -

@

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-

ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

- <= Streefwaarde

@ Geen toetsoordeel mogelijk

T Tussenwaarde (T)

I > Interventiewaarde (I)

RG < streefwaarde/aw2000 of RG

S Streefwaarde/aw2000

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

Eurofins Nr. Monsteromschrijving Datum Monstername Eindoordeel

12421486 Peilbuis D1 24-11-2021 Voldoet aan Streefwaarde

som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) µg/l 0.77

600

Extra parameters

Minerale olie (GC) totaal µg/l 35 50 50 325

Minerale olie (C35-C40) µg/l 7

Minerale olie (C30-C35) µg/l 7

Minerale olie (C21-C30) µg/l 11

Minerale olie (C16-C21) µg/l 7

Minerale Olie (C12-C16) µg/l 7

fractie C10-C12 µg/l 7

Minerale olie

Dichloorpropanen som factor 0.7 µg/l 0.42 0.6 0.8 40.4 80

1,3-Dichloorpropaan µg/l 0.14

1,2-Dichloorpropaan µg/l 0.14

1,1-Dichloorpropaan µg/l 0.14

10

cis+trans 1,2-Dichloroethenes (sum) µg/l 0.14 0.2 0.01 10 20

1,1-Dichlooretheen µg/l 0.07 0.1 0.01 5

630

Vinylchloride µg/l 0.07 0.2 0.01 2.51 5

Tribroommethaan µg/l 0.14

CKW (som) µg/l

trans-1,2-Dichlooretheen µg/l 0.07

130

cis-1,2-Dichlooretheen µg/l 0.07

1,1,2-Trichloorethaan µg/l 0.07 0.1 0.01 65

400

1,1,1-Trichloorethaan µg/l 0.07 0.1 0.01 150 300

1,2-Dichloorethaan µg/l 0.14 0.2 7 204

40

1,1-Dichloorethaan µg/l 0.14 0.2 7 454 900

Tetrachlooretheen µg/l 0.07 0.1 0.01 20

10

Trichlooretheen µg/l 0.14 0.2 24 262 500

Tetrachloormethaan µg/l 0.07 0.1 0.01 5

1000

Trichloormethaan µg/l 0.14 0.2 6 203 400

Dichloormethaan (methyleenchloride) µg/l 0.14 0.2 0.01 500

300

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Styreen µg/l 0.14 0.2 6 153

Naftaleen µg/l 0.014 0.02 0.01 35 70

BTEX µg/l

xylenen som as3000 µg/l 0.21 0.2 0.2 35.1 70

m+p-Xyleen µg/l 0.14

150

o-Xyleen µg/l 0.07

Ethylbenzeen µg/l 0.14 0.2 4 77

30

Tolueen µg/l 0.14 0.2 7 503 1000

Benzeen µg/l 0.14 0.2 0.2 15.1

800

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Zink (Zn) µg/l 32 10 65 433

75

Lood (Pb) µg/l 1.4 2 15 45 75

Nikkel (Ni) µg/l 2.1 3 15 45

0.3

Molybdeen (Mo) µg/l 1.4 2 5 153 300

Kwik (Hg) µg/l 0.035 0.05 0.05 0.175

100

Koper (Cu) µg/l 2.4 2 15 45 75

Kobalt (Co) µg/l 1.4 2 20 60

625

Cadmium (Cd) µg/l 0.14 0.2 0.4 3.2 6

Barium (Ba) µg/l 29 20 50 338

Metalen

I

G.S.S.D

Analyse Eenheid Peilbuis D1 RG S T

Grotestraat - Denekamp (21055716)

2021191722

BoToVa T13 kwaliteit van grondwater volgens Wbb (water)

BoToVa Default

29 November 2021 10:50

Nee

Page 3 of 3 



T.a.v. Jeroen Lammers
Huyerenseweg 33
7678 SC  GEESTEREN

Datum: 30-Nov-2021

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-2021

Grotestraat - Denekamp

21055716
2021192088/1Certificaatnummer/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).



Grotestraat - Denekamp

1

Nick Pepping

1/2

21055716

Analysecertificaat

30-Nov-2021/14:03

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

25-Nov-2021

2021192088/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 30-Nov-2021

A,C

Bodemkundige analyses

Q 89.5% (m/m)Droge stof

PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)

Q <0.1µg/kg dsperfluorbutaanzuur (PFBA)

Q 0.1µg/kg dsperfluorpentaanzuur (PFPeA)

Q 0.1µg/kg dsperfluorhexaanzuur (PFHxA)

Q 0.1µg/kg dsperfluorheptaanzuur (PFHpA)

Q 0.2µg/kg dsperfluoroctaanzuur (PFOA) lineair

Q <0.1µg/kg dsperfluoroctaanzuur (PFOA) vertakt

Q <0.1µg/kg dsperfluornonaanzuur (PFNA)

Q <0.1µg/kg dsperfluordecaanzuur (PFDA)

Q <0.1µg/kg dsperfluorundecaanzuur (PFUnDA)

Q <0.1µg/kg dsperfluordodecaanzuur (PFDoA)

Q <0.1µg/kg dsperfluortridecaanzuur (PFTrDA)

Q <0.1µg/kg dsperfluortetradecaanzuur (PFTeDA)

Q <0.1µg/kg dsperfluorhexadecaanzuur (PFHxDA)

Q <0.1µg/kg dsperfluoroctadecaanzuur (PFODA)

Q <0.1µg/kg dsperfluorbutaansulfonzuur (PFBS)

Q <0.1µg/kg dsperfluorpentaansulfonzuur (PFPeS)

Q <0.1µg/kg dsperfluorhexaansulfonzuur (PFHxS)

Q <0.1µg/kg dsperfluorheptaansulfonzuur (PFHpS)

Q 0.2µg/kg dsperfluoroctaansulfonzuur (PFOS) lineair

Q 0.1µg/kg dsperfluoroctaansulfonzuur (PFOS) vertakt

Q <0.1µg/kg dsperfluordecaansulfonzuur (PFDS)

Q <0.1µg/kg ds4:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2 FTS)

Q <0.1µg/kg ds6:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2 FTS)

Q <0.1µg/kg ds8:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2 FTS)

Q <0.1µg/kg ds10:2 fluortelomeer sulfonzuur (10:2 FTS)

Q <0.1µg/kg dsN-methylperfluoroctaansulfonamideacetaa

t(MeFOSAA)

1 D - BG PFAS 12422783

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 / sediment



Grotestraat - Denekamp

1

Nick Pepping

2/2

21055716

Analysecertificaat

30-Nov-2021/14:03

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

25-Nov-2021

2021192088/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 30-Nov-2021

A,C

Q <0.1µg/kg dsN-ethylperfluoroctaansulfonamideacetaat 

(EtFOSAA)

Q <0.1µg/kg dsperfluoroctaansulfonamide (PFOSA)

Q <0.1µg/kg dsN-methylperfluoroctaansulfonamide 

(MeFOSA)

Q <0.1µg/kg ds8:2 fluortelomeerfosfaatdiester (8:2 

diPAP)

<0.2µg/kg dssom PFOA

0.3µg/kg dssom PFOS

1 D - BG PFAS 12422783

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 / sediment

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2021192088/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 12422783 D - BG PFAS

D20539013340  7  55 24-Nov-2021

D30539013330  15  55 24-Nov-2021

D40539218614  35  60 24-Nov-2021

D1A0539218641  20  45 24-Nov-2021

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 2021192088/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Bodemkundige analyses

NEN-EN 15934 en CMA 2/II/A.1GravimetrieW0104Droge Stof

PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)

Eigen methodeLC-MSMSW0323PFAS (28) Handelingskader

Eigen methodeLC-MSMSW0323Som Lin+ vert. PFOA/S NEN

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



Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

Industrie

G.W. Oordeel

25 #

10 #

89.5

<0.1 - 3

0.1 - 3

0.1 - 3

0.1 - 3

0.2 - 7

<0.1 - 7

<0.1 - 3

<0.1 - 3

<0.1 - 3

<0.1 - 3

<0.1 - 3

<0.1 - 3

<0.1 - 3

<0.1 - 3

<0.1 - 3

<0.1 - 3

<0.1 - 3

<0.1 - 3

0.2 - 3

0.1 - 3

<0.1 - 3

<0.1 - 3

<0.1 - 3

<0.1 - 3

<0.1 - 3

<0.1 - 3

<0.1 - 3

<0.1 - 3

<0.1 - 3

<0.1 - 3

<0.2 - 7

0.3 - 3

- <= Achtergrondwaarde

Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren dan verzoeken wij u vriendelijk dit door te geven aan eol.helpdesk@eurofins.com

Wonen > wonen

Industrie > Industrie

RG Eis <= rapportagegrens danwel achtergrondwaarde

AW > achtergrondwaarde

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

Eurofins Nr. Monsteromschrijving Datum Monstername

12422783 D - BG PFAS 24-11-2021

7

Som lineair en vertakte PFOS µg/kg DS 0.3 0.1 1.4 3

Som lineair en vertakte PFOA µg/kg DS 0.14 0.1 1.9

3

8:2 fluortelomeer fosfaat diester (8:2 diPAP) µg/kg DS 0.07 0.1 1.4 3

n-methyl perfluoroctaansulfonamide (MeFOSA) µg/kg DS 0.07 0.1 1.4

3

perfluoroctaansulfonamide (PFOSA) µg/kg DS 0.07 0.1 1.4 3

n-ethyl perfluoroctaansulfonamide acetaat (EtFOSAA µg/kg DS 0.07 0.1 1.4

3

n-methyl perfluoroctaansulfonamide acetaat (MeFOSA µg/kg DS 0.07 0.1 1.4 3

10:2 fluortelomeer sulfonzuur (10:2 FTS) µg/kg DS 0.07 0.1 1.4

3

8:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2 FTS) µg/kg DS 0.07 0.1 1.4 3

6:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2 FTS) µg/kg DS 0.07 0.1 1.4

3

4:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2 FTS) µg/kg DS 0.07 0.1 1.4 3

perfluordecaansulfonzuur (PFDS) µg/kg DS 0.07 0.1 1.4

3

perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) vertakt µg/kg DS 0.1 0.1 1.4 3

perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) lineair µg/kg DS 0.2 0.1 1.4

3

perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS) µg/kg DS 0.07 0.1 1.4 3

perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS) µg/kg DS 0.07 0.1 1.4

3

perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS) µg/kg DS 0.07 0.1 1.4 3

perfluorbutaansulfonzuur (PFBS) µg/kg DS 0.07 0.1 1.4

3

perfluoroctadecaanzuur (PFODA) µg/kg DS 0.07 0.1 1.4 3

perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA) µg/kg DS 0.07 0.1 1.4

3

perfluortetradecaanzuur (PFTeDA) µg/kg DS 0.07 0.1 1.4 3

perfluortridecaanzuur (PFTrDA) µg/kg DS 0.07 0.1 1.4

3

perfluordodecaanzuur (PFDoA) µg/kg DS 0.07 0.1 1.4 3

perfluorundecaanzuur (PFUnDA) µg/kg DS 0.07 0.1 1.4

3

perfluordecaanzuur (PFDA) µg/kg DS 0.07 0.1 1.4 3

perfluornonaanzuur (PFNA) µg/kg DS 0.07 0.1 1.4

7

perfluoroctaanzuur (PFOA) vertakt µg/kg DS 0.07 0.1 1.9 7

perfluoroctaanzuur (PFOA) lineair µg/kg DS 0.2 0.1 1.9

3

perfluorheptaanzuur (PFHpA) µg/kg DS 0.1 0.1 1.4 3

perfluorhexaanzuur (PFHxA) µg/kg DS 0.1 0.1 1.4

3

perfluorpentaanzuur (PFPeA) µg/kg DS 0.1 0.1 1.4 3

perfluorbutaanzuur (PFBA) µg/kg DS 0.07 0.1 1.4

PerFluoroCarbon(PFC)

Droge stof % (m/m) 90

Bodemkundige analyses

Organische stof volgens gloeiverlies methode

Fractie < 2 µm

Bodemtype correctie

Wonen

G.S.S.D

Analyse Eenheid D - BG PFAS RG Eis AW

Grotestraat - Denekamp (21055716)

2021192088

Tijdelijk hand.kader Hergebruik PFAS Grond Bagger op de landbodem (2 juli 2020)

BCAST 20.0.0

01 December 2021 10:07

Page 1 of 1 



T.a.v. Jeroen Lammers
Huyerenseweg 33
7678 SC  GEESTEREN

Datum: 01-Dec-2021

Kruse Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 17-Nov-2021

Grotestraat - Denekamp

21055716
2021192179/1Certificaatnummer/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).



Grotestraat - Denekamp

1 2 3 4

Nick Pepping

1/1

21055716

Analysecertificaat

01-Dec-2021/09:31

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

25-Nov-2021

2021192179/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 01-Dec-2021

A,C

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen

Bodemkundige analyses

S 84.5% (m/m) 81.6 88.3 85.9Droge stof

S 4.3% (m/m) ds 4.3 1.7 3.3Organische stof

95% (m/m) ds 95 98 96Gloeirest

S 3.8% (m/m) ds 4.3 3.2 3.4Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 160mg/kg ds 77 89 59Lood (Pb)

1

2

3

4

Boring A1-2

Boring A2-2

Boring A8-3

Boring A14-2 12423088

12423087

12423086

12423085

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. 2021192179/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 12423085 Boring A1-2

A10539013364  20  70 17-Nov-2021

 12423086 Boring A2-2

A20539013315  20  70 17-Nov-2021

 12423087 Boring A8-3

A80539013325  50  75 17-Nov-2021

 12423088 Boring A14-2

A140539182552  23  50 17-Nov-2021

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 2021192179/1

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-MSW0423Lood (Pb)

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



Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

I

G.W. Oordeel

3.8

4.3

Uitgevoerd

84.5 @

4.3

95

3.8

160 > AW 530

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-

ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

@ Geen toetsoordeel mogelijk

> AW > Achtergrondwaarde

T Tussenwaarde (T)

I > Interventiewaarde (I)

RG < streefwaarde/aw2000 of RG

>AW Streefwaarde/aw2000

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

290

Eurofins Nr. Monsteromschrijving Datum Monstername Eindoordeel

12423085 Boring A1-2 17-11-2021 Overschrijding Achtergrondwaarde

Lood (Pb) mg/kg DS 230 10 50

Metalen

Lutum enkelvoudig % (m/m) ds 3.8

Gloeirest % (m/m) ds

Organische stof % (m/m) ds 4.3

Droge stof % (m/m) 85

Bodemkundige analyses

Cryogeen malen

Voorbehandeling

Organische stof volgens gloeiverlies methode

Fractie < 2 µm

Bodemtype correctie

T

G.S.S.D

Analyse Eenheid Boring A1-2 RG >AW

Grotestraat - Denekamp (21055716)

2021192179

BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb

BoToVa Default

01 December 2021 09:58

Page 1 of 4 



Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

I

G.W. Oordeel

4.3

4.3

Uitgevoerd

81.6 @

4.3

95

4.3

77 > AW 530

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-

ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

@ Geen toetsoordeel mogelijk

> AW > Achtergrondwaarde

T Tussenwaarde (T)

I > Interventiewaarde (I)

RG < streefwaarde/aw2000 of RG

>AW Streefwaarde/aw2000

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

290

Eurofins Nr. Monsteromschrijving Datum Monstername Eindoordeel

12423086 Boring A2-2 17-11-2021 Overschrijding Achtergrondwaarde

Lood (Pb) mg/kg DS 110 10 50

Metalen

Lutum enkelvoudig % (m/m) ds 4.3

Gloeirest % (m/m) ds

Organische stof % (m/m) ds 4.3

Droge stof % (m/m) 82

Bodemkundige analyses

Cryogeen malen

Voorbehandeling

Organische stof volgens gloeiverlies methode

Fractie < 2 µm

Bodemtype correctie

T

G.S.S.D

Analyse Eenheid Boring A2-2 RG >AW

Grotestraat - Denekamp (21055716)

2021192179

BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb

BoToVa Default

01 December 2021 09:58

Page 2 of 4 



Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

I

G.W. Oordeel

3.2

1.7

Uitgevoerd

88.3 @

1.7

98

3.2

89 > AW 530

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-

ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

@ Geen toetsoordeel mogelijk

> AW > Achtergrondwaarde

T Tussenwaarde (T)

I > Interventiewaarde (I)

RG < streefwaarde/aw2000 of RG

>AW Streefwaarde/aw2000

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

290

Eurofins Nr. Monsteromschrijving Datum Monstername Eindoordeel

12423087 Boring A8-3 17-11-2021 Overschrijding Achtergrondwaarde

Lood (Pb) mg/kg DS 140 10 50

Metalen

Lutum enkelvoudig % (m/m) ds 3.2

Gloeirest % (m/m) ds

Organische stof % (m/m) ds 1.7

Droge stof % (m/m) 88

Bodemkundige analyses

Cryogeen malen

Voorbehandeling

Organische stof volgens gloeiverlies methode

Fractie < 2 µm

Bodemtype correctie

T

G.S.S.D

Analyse Eenheid Boring A8-3 RG >AW

Grotestraat - Denekamp (21055716)

2021192179

BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb

BoToVa Default

01 December 2021 09:58

Page 3 of 4 



Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

I

G.W. Oordeel

3.4

3.3

Uitgevoerd

85.9 @

3.3

96

3.4

59 > AW 530

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-

ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

@ Geen toetsoordeel mogelijk

> AW > Achtergrondwaarde

T Tussenwaarde (T)

I > Interventiewaarde (I)

RG < streefwaarde/aw2000 of RG

>AW Streefwaarde/aw2000

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

290

Eurofins Nr. Monsteromschrijving Datum Monstername Eindoordeel

12423088 Boring A14-2 17-11-2021 Overschrijding Achtergrondwaarde

Lood (Pb) mg/kg DS 88 10 50

Metalen

Lutum enkelvoudig % (m/m) ds 3.4

Gloeirest % (m/m) ds

Organische stof % (m/m) ds 3.3

Droge stof % (m/m) 86

Bodemkundige analyses

Cryogeen malen

Voorbehandeling

Organische stof volgens gloeiverlies methode

Fractie < 2 µm

Bodemtype correctie

T

G.S.S.D

Analyse Eenheid Boring A14-2 RG >AW

Grotestraat - Denekamp (21055716)

2021192179

BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb

BoToVa Default

01 December 2021 09:58

Page 4 of 4 



 
 
 
 

Bijlage IV 
Resultaten chemische analyses nader bodemonderzoek 
Toetsing chemische analyses nader bodemonderzoek 

 
  



T.a.v. Jeroen Lammers
Huyerenseweg 33
7678 SC  GEESTEREN

Datum: 07-Dec-2021

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-2021

Grotestraat - Denekamp

21055716
2021197644/1Certificaatnummer/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).



Grotestraat - Denekamp

1 2

Nick Pepping

1/1

21055716

Analysecertificaat

07-Dec-2021/10:13

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

03-Dec-2021

2021197644/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 07-Dec-2021

A,B,C,D

Voorbehandeling

Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen

Bodemkundige analyses

S 81.6% (m/m) 82.3Droge stof

S
1)1)

<0.7% (m/m) ds 0.9Organische stof

100% (m/m) ds 99Gloeirest

Minerale olie

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

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

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

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

<5.0mg/kg ds <5.0Minerale olie (C30-C35)

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

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

1

2

D4 (2.2-2.7)

D4 (1.0-1.5 12441166

12441165

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)

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2021197644/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 12441165 D4 (2.2-2.7)

D40539218451  220  270 24-Nov-2021

 12441166 D4 (1.0-1.5

D40539218611  100  150 24-Nov-2021

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 2021197644/1

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 2021197644/1

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



Bijlage (D) opmerkingen aangaande de monstername en conserveringstermijn 2021197644/1

Pagina 1/1

Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande 

monsters of analyses mogelijk hebben beinvloed.

Analyse Monster nr.

De conserveringstermijn is voor de betreffende analyse overschreden.

Minerale Olie (GC) (Voorbehandeling) 12441165

12441166

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.

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).



Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

I

G.W. Oordeel

25 #

<0.7

Uitgevoerd

81.6 @

<0.7

100

<3.0 @

<5.0 @

<5.0 @

<11 @

<5.0 @

<6.0 @

<35 - 5000

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-

ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

@ Geen toetsoordeel mogelijk

- <= Achtergrondwaarde

T Tussenwaarde (T)

I > Interventiewaarde (I)

RG < streefwaarde/aw2000 of RG

>AW Streefwaarde/aw2000

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

2600

Eurofins Nr. Monsteromschrijving Datum Monstername Eindoordeel

12441165 D4 (2.2-2.7) 24-11-2021 Voldoet aan Achtergrondwaarde

Minerale olie (GC) totaal mg/kg DS 120 35 190

Minerale olie (C35-C40) mg/kg DS 21

Minerale olie (C30-C35) mg/kg DS 18

Minerale olie (C21-C30) mg/kg DS 39

Minerale olie (C16-C21) mg/kg DS 18

Minerale olie (C12-C16) mg/kg DS 18

Mineralie olie (C10-C12) mg/kg DS 11

Minerale olie

Gloeirest % (m/m) ds

Organische stof % (m/m) ds 0.49

Droge stof % (m/m) 82

Bodemkundige analyses

Cryogeen malen

Voorbehandeling

Organische stof volgens gloeiverlies methode

Fractie < 2 µm

Bodemtype correctie

T

G.S.S.D

Analyse Eenheid D4 (2.2-2.7) RG >AW

Grotestraat - Denekamp (21055716)

2021197644

BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb

BoToVa Default

13 December 2021 15:19

Page 1 of 2 



Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

I

G.W. Oordeel

25 #

0.9

Uitgevoerd

82.3 @

0.9

99

<3.0 @

<5.0 @

<5.0 @

<11 @

<5.0 @

<6.0 @

<35 - 5000

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-

ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

@ Geen toetsoordeel mogelijk

- <= Achtergrondwaarde

T Tussenwaarde (T)

I > Interventiewaarde (I)

RG < streefwaarde/aw2000 of RG

>AW Streefwaarde/aw2000

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

2600

Eurofins Nr. Monsteromschrijving Datum Monstername Eindoordeel

12441166 D4 (1.0-1.5 24-11-2021 Voldoet aan Achtergrondwaarde

Minerale olie (GC) totaal mg/kg DS 120 35 190

Minerale olie (C35-C40) mg/kg DS 21

Minerale olie (C30-C35) mg/kg DS 18

Minerale olie (C21-C30) mg/kg DS 39

Minerale olie (C16-C21) mg/kg DS 18

Minerale olie (C12-C16) mg/kg DS 18

Mineralie olie (C10-C12) mg/kg DS 11

Minerale olie

Gloeirest % (m/m) ds

Organische stof % (m/m) ds 0.9

Droge stof % (m/m) 82

Bodemkundige analyses

Cryogeen malen

Voorbehandeling

Organische stof volgens gloeiverlies methode

Fractie < 2 µm

Bodemtype correctie

T

G.S.S.D

Analyse Eenheid D4 (1.0-1.5 RG >AW

Grotestraat - Denekamp (21055716)

2021197644

BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb

BoToVa Default

13 December 2021 15:19

Page 2 of 2 



T.a.v. Jeroen Lammers
Huyerenseweg 33
7678 SC  GEESTEREN

Datum: 10-Dec-2021

Kruse Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 07-Dec-2021

Grotestraat - Denekamp

21055716
2021200036/1Certificaatnummer/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).



Grotestraat - Denekamp

1 2 3

Nick Pepping

1/1

21055716

Analysecertificaat

10-Dec-2021/10:33

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

07-Dec-2021

2021200036/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 10-Dec-2021

A,B,C

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen

Bodemkundige analyses

S 87.1% (m/m) 85.1 81.0Droge stof

S
1)1)1)

<0.7% (m/m) ds <0.7 1.0Organische stof

100% (m/m) ds 99 99Gloeirest

Minerale olie

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

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

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

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

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0Minerale olie (C30-C35)

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

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

1

2

3

Boring D42 (1.8-2.3)

Boring D43 (2.0-2.5)

Boring D47 (1.5-1.8) 12448957

12448956

12448955

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)

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2021200036/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 12448955 Boring D42 (1.8-2.3)

D420539218224  180  230 07-Dec-2021

 12448956 Boring D43 (2.0-2.5)

D430539218132  200  250 07-Dec-2021

 12448957 Boring D47 (1.5-1.8)

D470539218243  150  180 07-Dec-2021

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 2021200036/1

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 2021200036/1

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



Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

I

G.W. Oordeel

25 #

<0.7

Uitgevoerd

87.1 @

<0.7

100

<3.0 @

<5.0 @

<5.0 @

<11 @

<5.0 @

<6.0 @

<35 - 5000

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-

ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

@ Geen toetsoordeel mogelijk

- <= Achtergrondwaarde

T Tussenwaarde (T)

I > Interventiewaarde (I)

RG < streefwaarde/aw2000 of RG

>AW Streefwaarde/aw2000

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

2600

Eurofins Nr. Monsteromschrijving Datum Monstername Eindoordeel

12448955 Boring D42 (1.8-2.3) 07-12-2021 Voldoet aan Achtergrondwaarde

Minerale olie (GC) totaal mg/kg DS 120 35 190

Minerale olie (C35-C40) mg/kg DS 21

Minerale olie (C30-C35) mg/kg DS 18

Minerale olie (C21-C30) mg/kg DS 39

Minerale olie (C16-C21) mg/kg DS 18

Minerale olie (C12-C16) mg/kg DS 18

Mineralie olie (C10-C12) mg/kg DS 11

Minerale olie

Gloeirest % (m/m) ds

Organische stof % (m/m) ds 0.49

Droge stof % (m/m) 87

Bodemkundige analyses

Cryogeen malen

Voorbehandeling

Organische stof volgens gloeiverlies methode

Fractie < 2 µm

Bodemtype correctie

T

G.S.S.D

Analyse Eenheid Boring D42 (1.8-2.3) RG >AW

Grotestraat - Denekamp (21055716)

2021200036

BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb

BoToVa Default

13 December 2021 15:18

Page 1 of 3 



Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

I

G.W. Oordeel

25 #

<0.7

Uitgevoerd

85.1 @

<0.7

99

<3.0 @

<5.0 @

<5.0 @

<11 @

<5.0 @

<6.0 @

<35 - 5000

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-

ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

@ Geen toetsoordeel mogelijk

- <= Achtergrondwaarde

T Tussenwaarde (T)

I > Interventiewaarde (I)

RG < streefwaarde/aw2000 of RG

>AW Streefwaarde/aw2000

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

2600

Eurofins Nr. Monsteromschrijving Datum Monstername Eindoordeel

12448956 Boring D43 (2.0-2.5) 07-12-2021 Voldoet aan Achtergrondwaarde

Minerale olie (GC) totaal mg/kg DS 120 35 190

Minerale olie (C35-C40) mg/kg DS 21

Minerale olie (C30-C35) mg/kg DS 18

Minerale olie (C21-C30) mg/kg DS 39

Minerale olie (C16-C21) mg/kg DS 18

Minerale olie (C12-C16) mg/kg DS 18

Mineralie olie (C10-C12) mg/kg DS 11

Minerale olie

Gloeirest % (m/m) ds

Organische stof % (m/m) ds 0.49

Droge stof % (m/m) 85

Bodemkundige analyses

Cryogeen malen

Voorbehandeling

Organische stof volgens gloeiverlies methode

Fractie < 2 µm

Bodemtype correctie

T

G.S.S.D

Analyse Eenheid Boring D43 (2.0-2.5) RG >AW

Grotestraat - Denekamp (21055716)

2021200036

BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb

BoToVa Default

13 December 2021 15:18

Page 2 of 3 



Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

I

G.W. Oordeel

25 #

1.0

Uitgevoerd

81.0 @

1.0

99

<3.0 @

<5.0 @

<5.0 @

<11 @

<5.0 @

<6.0 @

<35 - 5000

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-

ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

@ Geen toetsoordeel mogelijk

- <= Achtergrondwaarde

T Tussenwaarde (T)

I > Interventiewaarde (I)

RG < streefwaarde/aw2000 of RG

>AW Streefwaarde/aw2000

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

2600

Eurofins Nr. Monsteromschrijving Datum Monstername Eindoordeel

12448957 Boring D47 (1.5-1.8) 07-12-2021 Voldoet aan Achtergrondwaarde

Minerale olie (GC) totaal mg/kg DS 120 35 190

Minerale olie (C35-C40) mg/kg DS 21

Minerale olie (C30-C35) mg/kg DS 18

Minerale olie (C21-C30) mg/kg DS 39

Minerale olie (C16-C21) mg/kg DS 18

Minerale olie (C12-C16) mg/kg DS 18

Mineralie olie (C10-C12) mg/kg DS 11

Minerale olie

Gloeirest % (m/m) ds

Organische stof % (m/m) ds 1

Droge stof % (m/m) 81

Bodemkundige analyses

Cryogeen malen

Voorbehandeling

Organische stof volgens gloeiverlies methode

Fractie < 2 µm

Bodemtype correctie

T

G.S.S.D

Analyse Eenheid Boring D47 (1.5-1.8) RG >AW

Grotestraat - Denekamp (21055716)

2021200036

BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb

BoToVa Default

13 December 2021 15:18

Page 3 of 3 



T.a.v. Jeroen Lammers
Huyerenseweg 33
7678 SC  GEESTEREN

Datum: 10-Dec-2021

Kruse Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 07-Dec-2021

Grotestraat - Denekamp

21055716
2021199726/1Certificaatnummer/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).



Grotestraat - Denekamp

1

Nick Pepping

1/1

21055716

Analysecertificaat

10-Dec-2021/11:51

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

07-Dec-2021

2021199726/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 10-Dec-2021

A,B,C

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/LBenzeen

S <0.20µg/LTolueen

S 5.8µg/LEthylbenzeen

S 0.71µg/Lo-Xyleen

S 3.5µg/Lm,p-Xyleen

S 4.2µg/LXylenen (som) factor 0,7

10.0µg/LBTEX (som)

S 3.1µg/LNaftaleen

Minerale olie

260µg/LMinerale olie (C10-C12)

140µg/LMinerale olie (C12-C16)

11µg/LMinerale olie (C16-C21)

<15µg/LMinerale olie (C21-C30)

<10µg/LMinerale olie (C30-C35)

<10µg/LMinerale olie (C35-C40)

S
1)

420µg/LMinerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl.Chromatogram

1 Peilbuis D4 12447780

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)

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2021199726/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 12447780 Peilbuis D4

10692161877  220  320 07-Dec-2021

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 2021199726/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Vluchtige oliefractie aanwezig.

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 2021199726/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

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

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

Minerale olie

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

Eigen methodeGC-FIDW0215Chromatogram olie (GC)

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.: 12447780
Certificate no.: 2021199726
Sample description.: Peilbuis D4
 V
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Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

Is Diep grondwater

G.W. Oordeel

<0.20 -

<0.20 -

5.8 > SW

0.71

3.5

4.2 > SW

10.0

3.1 > SW

260 @

140 @

11 @

<15 @

<10 @

<10 @

420 > T

Zie bijl.

@

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

> T > Tussenwaarde

@ Geen toetsoordeel mogelijk

- <= Streefwaarde

> SW > Streefwaarde

T Tussenwaarde (T)

I > Interventiewaarde (I)

RG < streefwaarde/aw2000 of RG

S Streefwaarde/aw2000

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

Eurofins Nr. Monsteromschrijving Datum Monstername Eindoordeel

12447780 Peilbuis D4 07-12-2021 Overschrijding Streefwaarde

som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) µg/l 10

Extra parameters

600

Chromatogram olie (GC)

Minerale olie (GC) totaal µg/l 420 50 50 325

Minerale olie (C35-C40) µg/l 7

Minerale olie (C30-C35) µg/l 7

Minerale olie (C21-C30) µg/l 11

Minerale olie (C16-C21) µg/l 11

Minerale Olie (C12-C16) µg/l 140

fractie C10-C12 µg/l 260

Minerale olie

Naftaleen µg/l 3.1 0.02 0.01 35 70

BTEX µg/l

xylenen som as3000 µg/l 4.2 0.2 0.2 35.1 70

m+p-Xyleen µg/l 3.5

150

o-Xyleen µg/l 0.71

Ethylbenzeen µg/l 5.8 0.2 4 77

30

Tolueen µg/l 0.14 0.2 7 503 1000

Benzeen µg/l 0.14 0.2 0.2 15.1

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

I

G.S.S.D

Analyse Eenheid Peilbuis D4 RG S T

Grotestraat - Denekamp (21055716)
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BoToVa T13 kwaliteit van grondwater volgens Wbb (water)

BoToVa Default
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Bijlage V 
Resultaten asbestanalyses 

 
  



T.a.v. Jeroen Lammers
Huyerenseweg 33
7678 SC  GEESTEREN

Datum: 15-Nov-2021

Kruse Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 10-Nov-2021

Grotestraat - Denekamp

21055716
2021183249/1Certificaatnummer/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).



Grotestraat - Denekamp

1

Nick Pepping

1/1

21055716

Analysecertificaat

15-Nov-2021/23:49

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

10-Nov-2021

2021183249/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 15-Nov-2021

A,B,C

Extern / Overig onderzoek
1)

84.7% (m/m)Droge stof (Extern)
2)

14.0kgIn behandeling genomen hoeveelheid
1)

11858gDroge massa aangeleverd monster
1)

N.v.t.mgAsbest fractie <0,5mm
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)

0.0mgAsbest (som)
1)

0.0mg/kg dsTotaal asbest (ondergrens)
1)

0.9mg/kg dsTotaal asbest (bovengrens)
1)

0.0mg/kg dsSerpentijn ondergrens
1)

0.5mg/kg dsSerpentijn bovengrens
1)

0.0mg/kg dsAmfibool ondergrens
1)

0.5mg/kg dsAmfibool bovengrens
2)

<0.5mg/kg dsAsbest in grond
2)

<0.5mg/kg dsTotaal gehalte asbest
2)

<0.5mg/kg dsSerpentijn concentratie
2)

0.0mg/kg dsAmfibool concentratie
2)

0.0mg/kg dsTotaal asbest hechtgebonden
2)

0.0mg/kg dsTotaal asbest niet hechtgebonden

1 MM FF - 01 12393040

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. 2021183249/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 12393040 MM FF - 01

FF-011705618MG  0  0 10-Nov-2021

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 2021183249/1

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 2021183249/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Extern / Overig onderzoek

UitbestedingExternW0004Droge stof (uitbesteed)

NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Grond NEN5898 2016 ext

NEN 5898MicroscopieW0004Asbest NEN5898 (2016) ext

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 : 6944952
Uw referentie : MM FF - 01
Opgegeven bemonsteringsdatum : 10/11/2021

Asbestonderzoek
Initialen analist : D.G.
Datum geanalyseerd : 15-11-2021

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 14000 g
Droge massa aangeleverde monster : 11858 g
Percentage droogrest : 84,7 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 10881,8 93,4 10,5 0,10 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 100,7 0,9 19,2 19,07 0 0,0
1-2 mm 208,9 1,8 70,4 33,70 0 0,0
2-4 mm 98,8 0,8 98,8 100,00 0 0,0
4-8 mm 155,6 1,3 155,6 100,00 0 0,0
8-20 mm 200,5 1,7 200,5 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 11646,3 100,0 555,0 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 0,6 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 0,9 <0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5

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 1 van 2

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

Projectcode : 1271899
Uw project omschrijving : 2021183249-21055716
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: BMUU-JQPW-GJUG-XEPZ Ref.: 1271899_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 2 van 2

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

Projectcode : 1271899
Uw project omschrijving : 2021183249-21055716
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: BMUU-JQPW-GJUG-XEPZ Ref.: 1271899_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie uw monsterref. uw diepte uw barcode

6944952 MM FF - 01 FF-01 0-0 1705618MG

Bijlage 1 van 2

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

Projectcode : 1271899
Uw project omschrijving : 2021183249-21055716
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: BMUU-JQPW-GJUG-XEPZ Ref.: 1271899_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 : 1271899
Uw project omschrijving : 2021183249-21055716
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: BMUU-JQPW-GJUG-XEPZ Ref.: 1271899_certificaat_v1



T.a.v. Jeroen Lammers
Huyerenseweg 33
7678 SC  GEESTEREN

Datum: 24-Nov-2021

Kruse Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 17-Nov-2021

Grotestraat - Denekamp

21055716
2021187098/1Certificaatnummer/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).



Grotestraat - Denekamp

1 2

Nick Pepping

1/1

21055716

Analysecertificaat

24-Nov-2021/14:02

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

17-Nov-2021

2021187098/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 24-Nov-2021

A,B,C

Extern / Overig onderzoek
1)1)

91.7% (m/m) 85.0Droge stof (Extern)
2)2)

13.5kg 13.3In behandeling genomen hoeveelheid
1)1)

12380g 11339Droge massa aangeleverd monster
1)1)

N.v.t.mg N.v.t.Asbest fractie <0,5mm
2)2)

0.0mg 0.2Asbest fractie 0,5-1mm
2)2)

0.0mg 1.1Asbest fractie 1-2mm
2)2)

0.0mg 22Asbest fractie 2-4mm
2)2)

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

0.0mg 300Asbest fractie 8-20mm
2)2)

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

0.0mg 330Asbest (som)
1)1)

0.0mg/kg ds 3.5Totaal asbest (ondergrens)
1)1)

0.8mg/kg ds 6.1Totaal asbest (bovengrens)
1)1)

0.0mg/kg ds 2.9Serpentijn ondergrens
1)1)

0.4mg/kg ds 4.6Serpentijn bovengrens
1)1)

0.0mg/kg ds 0.6Amfibool ondergrens
1)1)

0.4mg/kg ds 1.5Amfibool bovengrens
2)2)

<0.4mg/kg ds 14Asbest in grond
2)2)

<0.4mg/kg ds 4.7Totaal gehalte asbest
2)2)

<0.4mg/kg ds 3.7Serpentijn concentratie
2)2)

0.0mg/kg ds 1.0Amfibool concentratie
2)2)

0.0mg/kg ds 4.7Totaal asbest hechtgebonden
2)2)

0.0mg/kg ds 0.0Totaal asbest niet hechtgebonden

1

2

MM FF - 02

MM FF - 03 12405998

12405997

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. 2021187098/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 12405997 MM FF - 02

FF-021705663MG  0  0 17-Nov-2021

 12405998 MM FF - 03

FF-031705665MG  0  0 17-Nov-2021

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
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2021187098/1
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Opmerking 1)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Opmerking 2)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).
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Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 
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en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2021187098/1
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Analyse Methode referentieTechniekMethode

Extern / Overig onderzoek

UitbestedingExternW0004Droge stof (uitbesteed)

NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Grond NEN5898 2016 ext

NEN 5898MicroscopieW0004Asbest NEN5898 (2016) ext

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).
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Tel. +31 (0)34 242 63 00
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IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Monstercode : 6954539
Uw referentie : MM FF - 02
Opgegeven bemonsteringsdatum : 17/11/2021

Asbestonderzoek
Initialen analist : M.S.
Datum geanalyseerd : 24-11-2021

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 13500 g
Droge massa aangeleverde monster : 12380 g
Percentage droogrest : 91,7 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 10912,3 89,6 7,2 0,07 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 258,5 2,1 61,0 23,60 0 0,0
1-2 mm 226,0 1,9 77,5 34,29 0 0,0
2-4 mm 162,5 1,3 162,5 100,00 0 0,0
4-8 mm 288,5 2,4 288,5 100,00 0 0,0
8-20 mm 330,0 2,7 330,0 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 12177,8 100,0 926,7 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 <0,4 0,0 0,8 <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

Tabel 1 van 4

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

Projectcode : 1275142
Uw project omschrijving : 2021187098-21055716
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: AMWY-BTKO-APQC-UGDN Ref.: 1275142_certificaat_v1



Monstercode : 6954540
Uw referentie : MM FF - 03
Opgegeven bemonsteringsdatum : 17/11/2021

Asbestonderzoek
Initialen analist : N.R.P,
Datum geanalyseerd : 23-11-2021

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 13340 g
Droge massa aangeleverde monster : 11339 g
Percentage droogrest : 85,0 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 10720,5 96,2 13,0 0,12 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 100,5 0,9 23,0 22,89 1 0,2
1-2 mm 150,5 1,4 49,0 32,56 2 1,1
2-4 mm 73,0 0,7 73,0 100,00 2 22,1
4-8 mm 44,0 0,4 44,0 100,00 0 0,0
8-20 mm 55,0 0,5 55,0 100,00 1 303,8
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 11143,5 100,0 257,0 6 327,2

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

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 3,7 1,0 4,7
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 3,7 1,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: 14 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 4

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

Projectcode : 1275142
Uw project omschrijving : 2021187098-21055716
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: AMWY-BTKO-APQC-UGDN Ref.: 1275142_certificaat_v1



Monstercode : 6954540
Uw referentie : MM FF - 03
Opgegeven bemonsteringsdatum : 17/11/2021

Asbestonderzoek - productidentificatie

zeeffractie
(mm)

materiaal gebondenheid asbestsoort percentage
(m/m %)

<0,5 mm - - chrysotiel +

0.5-1 mm cement, vlakke plaat hecht
chrysotiel 10-15
crocidoliet 2-5

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

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

8-20 mm cement, vlakke plaat hecht
chrysotiel 10-15
crocidoliet 2-5

Tabel 3 van 4

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

Projectcode : 1275142
Uw project omschrijving : 2021187098-21055716
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: AMWY-BTKO-APQC-UGDN Ref.: 1275142_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 4 van 4

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

Projectcode : 1275142
Uw project omschrijving : 2021187098-21055716
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: AMWY-BTKO-APQC-UGDN Ref.: 1275142_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie uw monsterref. uw diepte uw barcode

6954539 MM FF - 02 FF-02 0-0 1705663MG

6954540 MM FF - 03 FF-03 0-0 1705665MG

Bijlage 1 van 2

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

Projectcode : 1275142
Uw project omschrijving : 2021187098-21055716
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: AMWY-BTKO-APQC-UGDN Ref.: 1275142_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 : 1275142
Uw project omschrijving : 2021187098-21055716
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: AMWY-BTKO-APQC-UGDN Ref.: 1275142_certificaat_v1



T.a.v. Jeroen Lammers
Huyerenseweg 33
7678 SC  GEESTEREN

Datum: 02-Dec-2021

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-2021

Grotestraat - Denekamp

21055716
2021192178/1Certificaatnummer/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).



Grotestraat - Denekamp

1

Nick Pepping

1/1

21055716

Analysecertificaat

02-Dec-2021/14:47

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

25-Nov-2021

2021192178/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 02-Dec-2021

A,B,C

Extern / Overig onderzoek
1)

87.8% (m/m)Droge stof (Extern)
2)

14.2kgIn behandeling genomen hoeveelheid
1)

12476gDroge massa aangeleverd monster
1)

N.v.t.mgAsbest fractie <0,5mm
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)

0.0mgAsbest (som)
1)

0.0mg/kg dsTotaal asbest (ondergrens)
1)

0.6mg/kg dsTotaal asbest (bovengrens)
1)

0.0mg/kg dsSerpentijn ondergrens
1)

0.3mg/kg dsSerpentijn bovengrens
1)

0.0mg/kg dsAmfibool ondergrens
1)

0.3mg/kg dsAmfibool bovengrens
2)

<0.4mg/kg dsAsbest in grond
2)

<0.4mg/kg dsTotaal gehalte asbest
2)

<0.4mg/kg dsSerpentijn concentratie
2)

0.0mg/kg dsAmfibool concentratie
2)

0.0mg/kg dsTotaal asbest hechtgebonden
2)

0.0mg/kg dsTotaal asbest niet hechtgebonden

1 MM FF - 04 12423084

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. 2021192178/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 12423084 MM FF - 04

FF-041705668MG  0  0 24-Nov-2021

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 2021192178/1

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 2021192178/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Extern / Overig onderzoek

UitbestedingExternW0004Droge stof (uitbesteed)

NEN 5898MicroscopieW0004Asbest NEN5898 (2016) ext

NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Grond NEN5898 2016 ext

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 : 6964549
Uw referentie : MM FF - 04
Opgegeven bemonsteringsdatum : 24/11/2021

Asbestonderzoek
Initialen analist : A.M.
Datum geanalyseerd : 02-12-2021

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 14210 g
Droge massa aangeleverde monster : 12476 g
Percentage droogrest : 87,8 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 11423,3 93,3 13,0 0,11 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 450,3 3,7 103,6 23,01 0 0,0
1-2 mm 171,6 1,4 72,6 42,31 0 0,0
2-4 mm 89,5 0,7 89,5 100,00 0 0,0
4-8 mm 61,4 0,5 61,4 100,00 0 0,0
8-20 mm 43,2 0,4 43,2 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 12239,3 100,0 383,3 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 0,4 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 0,6 <0,4 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3

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

Tabel 1 van 2

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

Projectcode : 1278508
Uw project omschrijving : 2021192178-21055716
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: JRJZ-BLOZ-LUQT-WUYQ Ref.: 1278508_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 2 van 2

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

Projectcode : 1278508
Uw project omschrijving : 2021192178-21055716
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: JRJZ-BLOZ-LUQT-WUYQ Ref.: 1278508_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie uw monsterref. uw diepte uw barcode

6964549 MM FF - 04 FF-04 0-0 1705668MG

Bijlage 1 van 2

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

Projectcode : 1278508
Uw project omschrijving : 2021192178-21055716
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: JRJZ-BLOZ-LUQT-WUYQ Ref.: 1278508_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 : 1278508
Uw project omschrijving : 2021192178-21055716
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: JRJZ-BLOZ-LUQT-WUYQ Ref.: 1278508_certificaat_v1



 
 
 
 

Bijlage VI 
Informatie van de gemeente Dinkelland 

 
  



 

 

Aanvrager:   Kruse Milieu BV 
Locatie:   Ootmarsumsestraat 1-1a-1f-1g en Grotestraat 17-17a-19-21-23 
Behandeld door: C. Roeleveld 
 
 
Bodemonderzoek: 

Locatie:  Ootmarsumsestraat en Grotestraat 
 

Naam onderzoek Rapport Nummer Adviesbureau Datum Conclusie 

Grotestraat 14 
HBB benzine-service-station 

    

Grotestraat 15 
Verk onderzoek NEN 5740 
 
 
 
 
 
Verk onderzoek NEN 5740 

 
20404-01 
 
 
 
 
 
20404-01 

 
Twinnova 
 
 
 
 
 
Twinnova 

 
- 
 
 
 
 
 
- 

 
hypothese wordt verworpen, geen milieutechnische bezwaren tegen 
bouwvergunning 
zw: lichte puinfracties 
bg: cu, pb, zn, EOX en PAK>S 
og: - 
gw: tri>S 
Hypothese 'onverdacht' verworpen: bg licht verontr. met Cu, Pb, Zn, 
PAK's, EOX gw licht verontr. met tetrachlooretheen (PER) 
Geen risico's. Geen bezwaar bouwverg. Geen nader ond. 
zw:puin 
bg:Cu, Pb, Zn, PAK, EOX>s 
og:- 
gw:PER>s 

Grotestraat 17-17a-19 
Verk onderzoek NEN 5740 
HBB benzine-service-station 

 
06.0915 

 
Aveco 

 
7-6-2006 

 
- 

Grotestraat 23 
Verk onderzoek NEN 5740 
Nader onderzoek 
HBB wasserij 

 
95.05.542 
47760/MM/JO 

 
Overig 
Geofox 

 
8-6-1995 
1-10-1995 

 
- 
- 

Ootmarsumsestraat 1a 
HBB electriciteitscentrale 

    

 

 
 
Bron: 

Deze gegevens zijn afkomstig uit het bodeminformatiesysteem.  
 

Leges: 
Op grond van de legesverordening Tubbergen/Dinkelland 2021 artikel 1.19.3 moet u leges betalen voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het  
gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier € 18,--. 
De kosten voor deze bodeminformatie bedragen € 18,--. 
 
Voor het eventueel in scannen van een bestand uit het archief bedragen de kosten volgens artikel 1.19.2.7. (per langs elektronische weg verzonden  
bestand) € 29,20. 
 
Voor de betaling van de leges ontvangt u apart een nota. Op deze nota staat hoe u de leges moet betalen en hoe u hiertegen bezwaar kunt maken. 



 
 
 
 

Bijlage VII 
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 2006. 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 

streefwaarde, 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 
MM  Mengmonster 
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 
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 
 
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 

Voorliggende AERIUS-berekening heeft betrekking op de herontwikkeling van de locatie Grotestraat 17-19 – 
hoek Ootmarsumsestraat te Denekamp, in de gemeente Dinkelland. Het voornemen voorziet in de sloop van 
de aanwezige bebouwing en de realisatie van 21 appartementen.  

In afbeelding 1.1 is de ligging van het projectgebied in Denekamp en ten opzichte van de directe omgeving 
weergegeven. Het projectgebied is hierin aangeduid met respectievelijk de rode ster en rode contour.  

Afbeelding 1.1  Ligging van het plangebied in Denekamp en ten opzichte van de directe omgeving (Bron: PDOK) 

In het kader van het voornemen is inzicht in de te verwachten effecten van stikstof op nabijgelegen Natura 
2000-gebieden nodig. BJZ.nu is gevraagd om de te verwachten stikstofemissie als gevolg van de voorgenomen 
ontwikkeling en de eventuele gevolgen daarvan inzichtelijk te maken.  

De stikstofberekening is uitgevoerd met behulp van de voorgeschreven rekentool AERIUS Calculator 2021.Op 
25 november 2022 heeft de Minister voor Natuur en Stikstof het ‘Wijzigingsbesluit Habitatrichtlijngebieden 
vanwege aanwezige waarden’ vastgesteld. 

In AERIUS 2021 is dit wijzigingsbesluit niet verwerkt. Om rekening te houden met dit wijzigingsbesluit heeft 
BIJ12 de “Handreiking rekenen met nieuwe habitatkartering in AERIUS Calculator 21 opgesteld en een set 
rekenpunten beschikbaar gesteld”. De rekenpunten bevinden zich op de hexagonen, waarop het 
wijzigingsbesluit betrekking heeft. Deze rekenpunten zijn toegevoegd aan de berekeningen en zodoende is 
rekening gehouden met het genomen wijzigingsbesluit. 

In voorliggend rapport wordt een toelichting op de AERIUS berekening gegeven. 
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HOOFDSTUK 2  VOORGENOMEN ONTWIKKELING 

De voorgenomen ontwikkeling betreft de sloop van alle aanwezige bebouwing aan de Grotestraat 17-19 – 
hoek Oostmarsumsestraat en de realisatie van 21 appartementen. Achter de appartementen worden 
parkeerplaatsen gerealiseerd aan een nog aan te leggen ontsluitingsweg. De ontsluitingsweg wordt een 
eenrichtingsweg welke aan de zuidoostzijde wordt ontsloten op de Grotestraat. 

De appartementen worden gasloos gerealiseerd. De appartementen worden daarom neutraal (zonder emissie) 
in de AERIUS-calculator meegenomen. In afbeelding 2.1 is een impressie van de gewenste situatie van het 
projectgebied weergegeven. Afbeelding 2.2 geeft middels een vogelview een impressie van de gewenste 
situatie.  

 
Afbeelding 2.1 Impressie gewenste situatie projectgebied (Bron: Building Design Architectuur) 
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Afbeelding 2.2 Impressie gewenste situatie projectgebied (Bron: Building Design Architectuur) 
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HOOFDSTUK 3  UITGANGSPUNTEN 

3.1 Algemeen 

Het dichtstbijzijnde stikstofgevoelige Natura 2000-gebied ‘Dinkelland’ bevindt zich op circa 1,9 kilometer 
afstand van het projectgebied. Overige Natura 2000-gebieden bevinden zich op ten minste 4 kilometer 
afstand. 

Om de stikstofdepositie van het voornemen op Natura 2000-gebieden te bepalen zijn twee berekeningen 
gemaakt, namelijk: een berekening van de stikstofdepositie als gevolg van de aanlegfase en als gevolg van de 
gebruiksfase. Hieronder worden de uitgangspunten per fase toegelicht. 

3.2 Aanlegfase 

Binnen de aanlegfase is in onderhavige situatie enkel sprake van sloop- en bouwactiviteiten die een 
stikstofemissie veroorzaken. Er is sprake van twee soorten activiteiten (bronnen), namelijk: 

• Verkeer van en naar het projectgebied; 

• Emissie laden en lossen; 

• Emissie van mobiele werktuigen. 

Hoewel de aanlegfase langer duurt dan één jaar, zijn alle activiteiten in de AERIUS-calculator in één jaar 
ingevoerd. Op deze manier wordt een worst-case scenario geschetst ten aanzien van de emissie in de 
aanlegfase. 

3.2.1 Emissie verkeer van en naar het projectgebied 

De realisatie van het voornemen heeft een tijdelijke toename van vervoersbewegingen tot gevolg, namelijk 
door de komst van het personeel (bouwvakkers en aannemers) en de aan- en afvoer van bouwmateriaal en 
bouwafval. Dit heeft tijdelijke stikstofuitstoot tot gevolg.  

Op basis van de vorenstaande uitgangspunten is tijdens de aanlegfase van de voorgenomen ontwikkeling 
sprake van de volgende verkeersgeneratie: 

In de AERIUS-berekening is van het volgende aantal verkeersbewegingen ten behoeve van de realisatie van het 
voornemen uitgegaan: 

Type verkeer Aantal voertuigen  Aantal verkeersbewegingen (aantal voertuigen x2) 

Verkeer t.b.v. sloopactiviteiten 

Licht verkeer 50 100 

Zwaar verkeer 20 40 
Verkeer t.b.v. bouwactiviteiten  

Licht verkeer 1.260 2.520 

Middelwaar verkeer 84 168 

Zwaar verkeer 84 168 

Het totaal aantal verkeersbewegingen tijdens de sloop-en bouwperiode voor het projectgebied is dus als volgt:  

Type verkeer Aantal voertuigen  Aantal verkeersbewegingen (aantal voertuigen x2) 

Licht verkeer 1.310 2.620 
Middelzwaar verkeer 84 168 

Zwaar verkeer 104 204 

De vorenstaande gegevens zijn gebaseerd op ervaringscijfers van BJZ.nu1.  

 

 

                                                             
1 Deze ervaringscijfers zijn gebaseerd op stikstofberekeningen waarbij input is vergaard van vooraanstaande bouw- en sloopbedrijven, 
planontwikkelaars en aannemers.  



AERIUS-Berekening Denekamp, Grotestraat 17-19 
Definitief 

  

BJZ.nu 
Ruimtelijke Plannen en Advies 

   

 

7 

Gezien de locatie van de projectgebied bereikt en verlaat het bouw- en sloopverkeer de locatie via de 
Ootmarsumsestraat. De route loopt via de Ootmarsumsestraat, de Grotestraat, de Oldenzaalsestraat en de 
Eurowerft via de Nordhornsestraat. Het verkeer is gemodelleerd tot aan de rotonde, waar het verkeer zich 
vanaf de Nordhornsestraat. Ter hoogste van deze rotonde wordt verwacht dat het bouw- en sloopverkeer is 
verdund tot enkele procenten, waardoor het rij- en stopgedrag niet meer te onderscheiden is van het overige 
wegverkeer en gaat op in het heersende verkeersbeeld. De route is weergegeven in bijlage 1. 

3.2.2 Emissie laden en lossen 

Tijdens het laden en lossen van vrachtwagens met bouwmaterialen draait deze veelal stationair. Tijdens het 
stationair draaien verbrandt een voertuig brandstof, waardoor er tevens sprake is van stikstofemissie.   

Om de NOx en NH3 emissie te berekenen wordt de volgende formule gehanteerd: 

EF = EF_stationair*Tijd_stationair 

De emissiefactors komen uit de factsheet ‘202108-Emissiefactoren-voor-de-berekening-stationaire-emissie-
wegverkeer’. Voor de emissiefactor is aangesloten bij ‘zwaar wegverkeer – vrachtauto's < 20 ton GVW en 
trekkers. 

Uitgegaan wordt dat een zwaar voertuig gemiddeld 30 minuten stationair draait tijdens het laden en lossen. In 
het kader van een worst-case scenario is uitgegaan van het rekenjaar 2023. 

In de berekening is gebruik gemaakt van de onderstaande gegevens: 

Type  Reken-
jaar 

Vracht-
aantal 

Aantal 
minuten 

aantal 
uur 

Emissiefactor Gr/uur Emissie kg/jaar 

NOx NH3 NOx NH3 

Zwaar 
verkeer 

2022 104 30 52 
75,41568 0,61536 3,9 0,03 

De emissie is als oppervlaktebron – anders in de AERIUS-calculator ingevoerd. 

3.2.3 Emissie mobiele werktuigen 

Tijdens de realisatie van het voornemen worden binnen het projectgebied werktuigen benut. Dergelijke 
werktuigen stoten tijdens het gebruik eveneens stikstof uit. Het gaat hierbij om tijdelijke uitstoot, hiervan is na 
de realisatie geen sprake meer. Voor het berekenen van het dieselverbruik is de volgende formule 
aangehouden:  

LBPJ =(0.095* Pmax +0.54)* D 

LBPJ staat in de bovengenoemde formule voor literverbruik per jaar. Pmax is het maximale vermogen van het 
werktuig en D staat voor het aantal draaiuren. Daarnaast is er rekening gehouden met het gebruik van Ad- 
Blue. Ligterink et al 20211F

2 constateert dat voor Stage IV en V werktuigen dit 6% van het totale dieselverbruik 
bedraagt. Hieronder is een overzicht opgenomen, waarin aan de hand van de uitgangspunten de emissie van 
de werktuigen is achterhaald. Het AdBlue verbruik geldt alleen voor machines, die uitgerust zijn met een scr-
filter. Machines die een vermogen hebben, die kleiner is dan 56 kW, worden niet uitgerust met een scr-filter. 
Ook benzine aangedreven werktuigen hebben geen scr-filter. Voor deze werktuigen is het AdBlue verbruik niet 
van belang. In AERIUS kunnen bij het dieselverbruik en AdBlue verbruik geen decimale getallen ingevoerd 
worden, daarom zijn alle getalen naar boven afgerond. Hieronder is in een tabel de uitgangspunten 
weergegeven. 

  

                                                             
2 Ligterink et al., 2021. ‘AUB (AdBlue verbruik, Uren, en Brandstofverbruik): een robuuste schatting van NOx en NH3 uitstoot van mobiele 
werktuigen’. TNO_2021_R12305   
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In onderstaand tabel zijn de uitgangspunten voor de inzet van de werktuigen voor het projectgebied 
weergegeven. 

Werktuig STAGE-
klasse 

Aantal 
uur 

vermogen 
(kW) 

Dieselverbruik totaal Aantal liter Ad-
Blue 

Sloopfase 

Graafmachine met kraker IV 60 200 1.172 71 

Shovel IV 32 120 382 23 

Bouwfase 
Graafmachine IV 40 120 477 29 

Shovel IV 56 100 562 34 

Betonpomp IV 32 200 625 38 

Verreiker IV 40 70 215 13 

Hijskraan IV 80 270 2.095 125 

Erfinrichting 

Midigraafmachine IV 24 60 149 9 
Midishovel IV 24 60 149 9 

Trilplaat/stamper -- 12 10 18 L (2-takt) -- 

De gegevens zijn gebaseerd op ervaringscijfers van BJZ.nu. 2F

3 

3.3 Gebruiksfase 

In de berekening voor de gebruiksfase worden de NOx en NH3 emitterende bronnen in kaart gebracht van de 
voorgenomen ontwikkeling. Deze emitterende bronnen bestaan in dit geval uit de verkeersgeneratie en het 
eventuele gasverbruik van de te realiseren appartementen. 

3.3.1 Appartementen 
 
Doordat de appartementen gasloos worden gebouwd, is ten aanzien van het gebruik van de appartementen 
zelf geen sprake van stikstofemissies en deposities op Natura 2000-gebieden. De appartementen is dan ook 
neutraal (zonder emissies) gemodelleerd in de AERIUS-berekening. 

3.3.2 Verkeersgeneratie 

De te realiseren appartementen brengen een bepaald aantal verkeersbewegingen met zich mee. Het aantal 
verkeersbewegingen heeft invloed op de AERIUS-berekening en moet in ogenschouw worden genomen. Om 
het aantal verkeersbewegingen te bepalen is gebruik gemaakt van de publicatie ‘Toekomstbestendig parkeren, 
publicatie 381 (december 2018)’ van het CROW. 

De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd: 

• Functie: Koop, appartement, duur (worst-case); 

• Verstedelijkingsgraad: niet stedelijk / gemeente Dinkelland (Bron: CBS Statline); 

• Stedelijke zone: centrum. 

In de CROW publicatie wordt de verkeersgeneratie per functie uiteengezet. Daarnaast wordt een minimaal en 
maximaal aantal verkeersbewegingen aangegeven. In voorliggend geval is van het gemiddelde uitgegaan.  

Op basis van de vorenstaande uitgangspunten ontstaat qua verkeersgeneratie het volgende beeld: 

Functie Verkeersbewegingen per 
woning per weekdag 
(gemiddeld) 

Aantal woningen Totaal aantal 
verkeersbewegingen per 
weekdag (gemiddeld) 

Koop, appartement, duur 7,2 6 43,2 

Koop, appartement, midden 5,8 15 87 

Totaal 130,2 

                                                             
3 Deze ervaringscijfers zijn gebaseerd op stikstofberekeningen waarbij input is vergaard van vooraanstaande bouw- en sloopbedrijven, 
planontwikkelaars en aannemers. 
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De totale verkeersgeneratie als gevolg van de gewenste ontwikkeling bedraagt afgerond 131 
verkeersbewegingen per weekdag. 

Naast de hiervoor genoemde bewegingen dient er tevens rekening gehouden te worden met vrachtverkeer. 
Volgens tabel A6 van de CROW-publicatie is deze vastgesteld op 0,02 vrachtbewegingen per etmaal/per 
wooneenheid. In onderhavige situatie is er dus sprak van 0,42 vrachtbewegingen per etmaal. 

In voorliggend geval worden de verkeersbewegingen ontsloten via een eenrichtingsweg, waardoor alle 
bijbehorende verkeersbewegingen worden ontsloten op de Ootmarsumsestraat. Vanaf hier is de 
verkeerssituatie grotendeels geregeld met eenrichtingswegen. De verkeersbewegingen zijn in voorliggend 
geval daarom gemodelleerd over één route. De route loopt via de Ootmarsumsestraat, de Grotestraat, de 
Oldenzaalsestraat en de Eurowerft via de Nordhornsestraat. Het verkeer is gemodelleerd tot aan de rotonde, 
waar het verkeer zich vanaf de Nordhornsestraat in meerdere richtingen kan bewegen. Hier is het verkeer 
voldoende opgegaan in het heersend verkeersbeeld4.  

  

                                                             
4 Het verkeer gaat op in het heersende verkeersbeeld op het moment dat het aan- en afrijdende verkeer zich door zijn snelheid en rij- en 
stopgedrag nog niet dan wel niet meer onderscheidt van het overige verkeer dat zich op de betrokken weg bevinden. 
(https://www.infomil.nl/vaste-onderdelen/uitgebreid-zoeken/@89887/wanneer_is_het/) 
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HOOFDSTUK 4  RESULTATEN & CONCLUSIE 

4.1 Aanlegfase 

Uit de AERIUS-berekening met betrekking tot de aanlegfase blijkt dat in de aanlegfase van de voorgenomen 
ontwikkeling geen sprake is van rekenresultaten hoger dan 0,00 mol/ha/j. Er is daarmee geen sprake van een 
stikstofdepositie met significant negatief effect op Natura 2000-gebieden. De onderdelen en resultaten van de 
AERIUS-berekening zijn in bijlage 1 bijgevoegd. 

4.2 Gebruiksfase 

Uit de AERIUS-berekening met betrekking tot de gebruiksfase blijkt dat in de gebruiksfase van de 
voorgenomen ontwikkeling geen sprake is van rekenresultaten hoger dan 0,00 mol/ha/j. Er is daarmee geen 
sprake van een stikstofdepositie met significant negatief effect op Natura 2000-gebieden. De onderdelen en 
resultaten van de AERIUS-berekening zijn in bijlage 2 bijgevoegd. 

4.3 Conclusie 

Geconcludeerd wordt dat voor zowel de aanlegfase als de gebruiksfase geen sprake is van rekenresultaten 
hoger dan 0,00 mol/ha/j. Er is daarmee geen sprake van een stikstofdepositie met significant negatief effect op 
Natura 2000-gebieden. Het plan is in het kader van de Wet natuurbescherming, ten aanzien van de effecten 
van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden, niet vergunningsplichtig.  
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BIJLAGE BIJ DE STIKSTOFBEREKENING 

Bijlage 1 Rekenresultaten aanlegfase 

  



Dit document geeft een overzicht van de invoer en

rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS

Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen

stikstofgevoelige Natura ����-gebieden, op

rekenpunten die overlappen met habitattypen en/of

leefgebieden die aangewezen zijn in het kader van de

Wet natuurbescherming, gekoppeld aan een

aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel

relevant, en waar tevens sprake is van een overbelaste

of bijna overbelaste situatie voor stikstof.

Overzicht
Samenvatting situaties
Resultaten
Detailgegevens per emissiebron

Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via:
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers

Projectberekening



Contactgegevens
Rechtspersoon BJZ.nu B.V.

Inrichtingslocatie Grotestraat 17-19 – hoek Oostmarsumsestraat,

- Denekamp

Activiteit
Omschrijving Grotestraat 17-19 – hoek Oostmarsumsestraat , - Denekamp

Toelichting aanlegfase: sloop en bouw 21 appartementen

Berekening
AERIUS kenmerk RtDgPRVqA�hE

Datum berekening 08 december 2022, 20:00

Rekencon�guratie Wnb-rekengrid

Totale emissie Rekenjaar Emissie NH₃ Emissie NOₓ

Situatie 1 - Beoogd 2023 1,5 kg/j 37,5 kg/j

Resultaten Hoogste depositie Hexagon Gebied

Situatie 1 - Beoogd -

Gekarteerd oppervlak met toename (ha) -

Gekarteerd oppervlak met afname (ha) -

Grootste toename van depositie -

Grootste afname van depositie -

Projectberekening

2/7RtDgPRVqA2hE (08 december 2022)



Situatie 1 (Beoogd), rekenjaar 2023

Emissiebronnen Emissie NH₃ Emissie NOₓ

1
Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfsto�enwinning |
Emissie mobiele werktuigen

1,4 kg/j 32,8 kg/j

3 Anders... | Anders... | Emissie laden en lossen 30,0 g/j 3,9 kg/j

 Verkeersnetwerk 44,8 g/j 0,8 kg/j

Projectberekening

3/7RtDgPRVqA2hE (08 december 2022)



Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.

Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn

Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn

Niet bepaald

Grootste afname van depositie

Grootste toename van depositie

Hoogste totale depositie

De bronnen op de kaart horen bij de Beoogde situatie.

500 m

Projectberekening

4/7RtDgPRVqA2hE (08 december 2022)



Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Situatie 1" (Beoogd) incl.

saldering e/o referentie

Berekend (ha

gekarteerd)

Hoogste totale

depositie (mol

N/ha/jr)

Met toename (ha

gekarteerd)

Grootste toename

(mol N/ha/jr)

Met afname (ha

gekarteerd)

Grootste afname

(mol N/ha/jr)

Totaal - - - - - -

Projectberekening

5/7RtDgPRVqA2hE (08 december 2022)



Situatie 1, Rekenjaar 2023

1 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfsto�enwinning

Naam Emissie mobiele
werktuigen

NOₓ 32,8 kg/j
NH₃ 1,4 kg/j

Naam Stageklasse BrandstofverbruikDraaiurenAdBlue

verbruik

Stof Emissie

Graafmachine met

kraker

Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel,

SCR: ja
1172 l/j 60 u/j 71 l/j NOₓ

6,3

kg/j

NH₃
0,3

kg/j

Shovel
Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel,

SCR: ja
382 l/j 32 u/j 23 l/j NOₓ

2,2

kg/j

NH₃
91,7

g/j

Graafmachine
Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel,

SCR: ja
477 l/j 40 u/j 29 l/j NOₓ

2,6

kg/j

NH₃
0,1

kg/j

Shovel
Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel,

SCR: ja
562 l/j 56 u/j 34 l/j NOₓ

3,2

kg/j

NH₃
0,1

kg/j

Betonpomp
Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel,

SCR: ja
625 l/j 32 u/j 38 l/j NOₓ

3,3

kg/j

NH₃
0,2

kg/j

Verreiker
Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel,

SCR: ja
215 l/j 40 u/j 13 l/j NOₓ

1,3

kg/j

NH₃
51,6

g/j

Hijskraan
Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel,

SCR: ja
2095 l/j 80 u/j 125 l/j NOₓ

12,0

kg/j

NH₃
0,5

kg/j

Midigraafmachine
Stage-IV, 2014-2018, 56-75 kW, diesel,

SCR: ja
149 l/j 24 u/j 9 l/j NOₓ

0,9

kg/j

NH₃
35,8

g/j

Midishovel
Stage-IV, 2014-2018, 56-75 kW, diesel,

SCR: ja
149 l/j 24 u/j 9 l/j NOₓ

0,9

kg/j

NH₃
35,8

g/j

Trilpaat/stamper alle werktuigen op benzine, �takt 18 l/j NOₓ
72,0

g/j

NH₃
0,0

kg/j

Projectberekening

6/7RtDgPRVqA2hE (08 december 2022)



2 Wegverkeer | Weg
Naam Route bouw- en sloopverkeer Links Rechts NOₓ 0,8 kg/j

Wegtype Buitenweg Type scherm - - NO₂ 94,4 g/j

Rijrichting Beide richtingen Hoogte - - NH₃ 44,8 g/j

Tunnelfactor 1 Afstand tot de weg - -

Type hoogte ligging Normaal

Weghoogte 0 m

Beschrijving Voertuigtype/euroklasse Voertuigen In �le

Voorgeschreven factoren Licht verkeer 2620 p/jaar 0,0 %

Voorgeschreven factoren Middelzwaar vrachtverkeer 168 p/jaar 0,0 %

Voorgeschreven factoren Zwaar vrachtverkeer 204 p/jaar 0,0 %

Voorgeschreven factoren Busverkeer 0 p/jaar 0,0 %

3 Anders... | Anders...

Naam Emissie laden en
lossen

Wijze van ventilatie Niet geforceerd
Temporele variatie Continue Emissie

Uittreedhoogte 0,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW

NOₓ 3,9 kg/j
NH₃ 30,0 g/j

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag,

kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen

aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie.

Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar

is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden

verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie ����.�_��������_�d�bf�����

Database versie ����.�_�d�bf�����

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/

Projectberekening

7/7RtDgPRVqA2hE (08 december 2022)
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Bijlage 2 Rekenresultaten gebruiksfase 



Dit document geeft een overzicht van de invoer en

rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS

Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen

stikstofgevoelige Natura ����-gebieden, op

rekenpunten die overlappen met habitattypen en/of

leefgebieden die aangewezen zijn in het kader van de

Wet natuurbescherming, gekoppeld aan een

aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel

relevant, en waar tevens sprake is van een overbelaste

of bijna overbelaste situatie voor stikstof.

Overzicht
Samenvatting situaties
Resultaten
Detailgegevens per emissiebron

Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via:
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers

Projectberekening



Contactgegevens
Rechtspersoon BJZ.nu B.V.

Inrichtingslocatie Grotestraat 17-19 – hoek Oostmarsumsestraat,

- Denekamp

Activiteit
Omschrijving Grotestraat 17-19 – hoek Oostmarsumsestraat , - Denekamp

Toelichting gebruiksfase 21 appartementen

Berekening
AERIUS kenmerk RkyoDE�v�Da�

Datum berekening 08 december 2022, 20:03

Rekencon�guratie Wnb-rekengrid

Totale emissie Rekenjaar Emissie NH₃ Emissie NOₓ

Situatie 1 - Beoogd 2023 0,5 kg/j 7,4 kg/j

Resultaten Hoogste depositie Hexagon Gebied

Situatie 1 - Beoogd -

Gekarteerd oppervlak met toename (ha) -

Gekarteerd oppervlak met afname (ha) -

Grootste toename van depositie -

Grootste afname van depositie -

Projectberekening

2/6RkyoDE9v5Da2 (08 december 2022)



Situatie 1 (Beoogd), rekenjaar 2023

Emissiebronnen Emissie NH₃ Emissie NOₓ

1 Wonen en Werken | Woningen | 21 appartementen - -

 Verkeersnetwerk 0,5 kg/j 7,4 kg/j

Projectberekening

3/6RkyoDE9v5Da2 (08 december 2022)



Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.

Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn

Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn

Niet bepaald

Grootste afname van depositie

Grootste toename van depositie

Hoogste totale depositie

De bronnen op de kaart horen bij de Beoogde situatie.

500 m

Projectberekening

4/6RkyoDE9v5Da2 (08 december 2022)



Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Situatie 1" (Beoogd) incl.

saldering e/o referentie

Berekend (ha

gekarteerd)

Hoogste totale

depositie (mol

N/ha/jr)

Met toename (ha

gekarteerd)

Grootste toename

(mol N/ha/jr)

Met afname (ha

gekarteerd)

Grootste afname

(mol N/ha/jr)

Totaal - - - - - -

Projectberekening

5/6RkyoDE9v5Da2 (08 december 2022)



Situatie 1, Rekenjaar 2023

1 Wonen en Werken | Woningen

Naam 21 appartementen
Wijze van ventilatie Niet geforceerd
Temporele variatie Continue Emissie

Uittreedhoogte 1,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW

2 Wegverkeer | Weg
Naam Route verkeersbewegingen Links Rechts NOₓ 7,4 kg/j

Wegtype Binnen bebouwde kom (doorstromend) Type scherm - - NO₂ 1,5 kg/j

Rijrichting Beide richtingen Hoogte - - NH₃ 0,5 kg/j

Tunnelfactor 1 Afstand tot de weg - -

Type hoogte ligging Normaal

Weghoogte 0 m

Beschrijving Voertuigtype/euroklasse Voertuigen In �le

Voorgeschreven factoren Licht verkeer 131 p/etmaal 0,0 %

Voorgeschreven factoren Middelzwaar vrachtverkeer 0 p/etmaal 0,0 %

Voorgeschreven factoren Zwaar vrachtverkeer 0.42 p/etmaal 0,0 %

Voorgeschreven factoren Busverkeer 0 p/etmaal 0,0 %

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag,

kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen

aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie.

Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar

is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden

verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie ����.�_��������_�d�bf�����

Database versie ����.�_�d�bf�����

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/

Projectberekening

6/6RkyoDE9v5Da2 (08 december 2022)
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SAMENVATTING 
Er zijn plannen voor de bouw van drie appartementengebouwen aan de Grotestraat 17-19 te Denekamp. Om 
de bouw van de appartementengebouwen mogelijk te maken dient de aanwezige bebouwing gesloopt te 
worden en dient de beplanting en erfverharding verwijderd te worden. Omdat overtreding van de wet- en 
regelgeving voor beschermde soorten en gebieden op voorhand niet uitgesloten kan worden, is Natuurbank 
Overijssel gevraagd om de wettelijke consequenties van de voorgenomen activiteiten in het kader van de 
Wet natuurbescherming, Natura 2000 en Natuurnetwerk Nederland 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 april 2021 onderzocht op de (potentiële) aanwezigheid van beschermde planten, 
dieren en beschermde nesten, holen, vaste rust- en voortplantingslocaties. 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. Gelet op 
de aard en omvang van de voorgenomen activiteiten en de afstand tussen plangebied en Natura 2000-gebied,  
is het niet aannemelijk dat de voorgenomen activiteiten zullen leiden tot een toename van stikstofdepositie 
in Natura 2000-gebied. Omdat een toename van stikstofdepositie in Natura 2000-gebied op voorhand niet 
uitgesloten kan worden, dient een stikstofberekening uitgevoerd te 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 dieren. 
Beschermde dieren benutten het plangebied hoofdzakelijk als foerageergebied, maar mogelijk bezetten 
beschermde grondgebonden zoogdieren er een vaste rust- en voortplantingsplaats,  nestelen er vogels en 
bezetten vleermuizen er een verblijfplaats. 
 
Er nestelen vogels in het plangebied waarvan uitsluitend het bezette nest beschermd is, maar mogelijk 
nestelen er ook vogelsoorten waarvan de nestplaats jaarrond beschermd is en waarvan de nestplaats alleen 
beschadigd mag worden, mits daar een ontheffing voor verleend is. Om te voorkomen dat bezette 
vogelnesten verstoord of vernield worden, dient de beplanting gerooid te worden en dient de bebouwing 
gesloopt te worden buiten de voortplantingsperiode. Om de functie van de bebouwing voor huismussen en 
gierzwaluwen vast te kunnen stellen, dient aanvullend onderzoek uitgevoerd te worden.  
 
Vleermuizen en hun vaste rust- en voortplantingsplaatsen zijn beschermd en mogen alleen met een 
ontheffing negatief beïnvloed worden. Om de functie van de bebouwing voor vleermuizen vast te kunnen 
stellen dient aanvullend onderzoek conform het vleermuisprotocol uitgevoerd te worden. Dit onderzoek 
dient uitgevoerd te worden in de periode half mei-half september (half oktober). 

Als gevolg van de voorgenomen activiteiten wordt mogelijk een beschermd grondgebonden zoogdier en 
amfibie gedood en wordt mogelijk een vaste (winter)rust- en/of voortplantingsplaats van een 
grondgebonden zoogdier of amfibie beschadigd of vernield. Met uitzonder van de steenmarter, dient geldt 
voor de grondgebonden zoogdiersoorten, die een vaste rust- en voortplantingsplaats in het plangebied 
bezetten, een vrijstelling van de verbodsbepaling `beschadigen/vernielen van vaste rust- en 
voortplantingsplaatsen’. Deze vrijstelling geldt echter niet voor steenmarters. Om de functie van het 
plangebied voor steenmarters vast te kunnen stellen, dient aanvullend onderzoek uitgevoerd te worden.  
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Wettelijke consequenties samengevat:  
• Werkzaamheden afstemmen met voortplantingsperiode van vogels; 
• Geen beschermde dieren doden; 
• Nader onderzoek naar functie van bebouwing voor vleermuizen uitvoeren; 
• Nader onderzoek naar de functie van bebouwing voor de steenmarter uitvoeren; 
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HOOFDSTUK 1   INLEIDING  
Er zijn plannen voor de bouw van drie appartementengebouwen aan de Grotestraat 17-19 te Denekamp. Om 
de bouw van de appartementengebouwen mogelijk te maken dient de aanwezige bebouwing gesloopt te 
worden en dient de beplanting en erfverharding verwijderd te worden. Omdat overtreding van de wet- en 
regelgeving voor beschermde soorten en gebieden op voorhand niet uitgesloten kan worden, is Natuurbank 
Overijssel gevraagd om de wettelijke consequenties van de voorgenomen activiteiten in het kader van de 
Wet natuurbescherming, Natura 2000 en Natuurnetwerk Nederland 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 (Natuurnetwerk Nederland). 
 
 
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.  
 
 
 

  



6 

 

HOOFDSTUK 2   HET PLANGEBIED 
 

2.1 Situering  
Het plangebied is gesitueerd aan de Grotestraat 17-19 te Denekamp. Het ligt in de woonkern Denekamp en 
wordt omgeven door stedelijk 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 cirkel aangeduid (bron: 
ruimtelijkeplannen.nl). 

 

2.2 Beschrijving van het plangebied  
Het plangebied bestaat uit bebouwing, erfverharding, braakland en opgaande beplanting in de vorm van 
enkele bomen en struiken. In het plangebied staan vier, (gedeeltelijk) aan elkaar gebouwde gebouwen. Het 
betreft twee gebouwen met detailhandel op de begane grond en woningen  op de bovenverdieping en een 
oude ‘stadsboerderij’ met aangebouwde schuur. De beide gebouwen met detailhandel beschikken over 
gemetselde buitengevels met luchtspouw en een beschoten kap. De oude stadsboerderij heeft gemetselde 
vakwerkgevels en beschikt niet  over een beschoten kap. De uitbouw aan de achterzijde van de stadsboerderij 
beschikt wel over gemetselde buitengevels met luchtspouw. Alle gebouwen zijn gedekt met dakpannen, met 
uitzondering van de uitbouw. De gebouwen staan reeds geruime tijd leeg en zijn vervallen. Zo zijn gaten in 
de daken zichtbaar waardoor de gebouwen niet waterdicht zijn. Ten westen van de gebouwen ligt braakland 
met enkele bomen en struiken. Het plangebied grenst aan de noord- en oostzijde aan openbare weg, aan de 
overige zijden aan achtertuinen van woningen. Op onderstaande luchtfoto wordt het plangebied 
weergegeven. In de bijlage zijn foto’s opgenomen van het plangebied.  
 

 
detailopname  van het plangebied. 
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HOOFDSTUK 3   VOORGENOMEN ACTIVITEITEN  
 

3.1 Algemeen  
Het voornemen bestaat de aanwezige bebouwing te slopen, de verharding en de beplanting te rooien, om 
vervolgens drie appartementengebouwen in het plangebied te bouwen. Tevens worden parkeerplaatsen 
aangelegd. Op onderstaande afbeelding wordt een (concept)inrichtingsplan van het plangebied 
weergegeven.  
 

 
Plattegrond van het wenselijke eindbeeld.  

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

• Verwijderen beplanting en verharding; 

• Slopen bebouwing; 

• Bouwrijp maken bouwplaats; 

• Bouwen appartementengebouwen; 
 

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; 

 
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 



8 

 

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 gekeken naar de uitvoering van de fysieke werkzaamheden, zoals sloop- en 
bouwwerkzaamheden.  
 
Beoordeling van de invloedsfeer van de voorgenomen activiteit: 
Om de effecten van een voorgenomen activiteiten goed in beeld te kunnen brengen, is het soms van belang 
ook buiten het plangebied te kijken. In voorliggend geval grenst het plangebied aan openbare weg en aan 
achtertuinen van woningen. Het is niet aannemelijk dat beschermde waarden buiten het plangebied negatief 
beïnvloed worden door uitvoering van de voorgenomen activiteiten. Er is geen aanleiding te veronderstellen 
dat beschermde soorten en/of -waarden buiten het plangebied op een dusdanige wijze aangetast worden, 
dat dit leidt tot wettelijke consequenties. De invloedsfeer is lokaal. 
 
3.4 Vaststellen van het onderzoeksgebied 
Het onderzoeksgebied wordt gelijk gesteld aan het plangebied.  
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HOOFDSTUK 4   TOETSINGSKADERS  
 

4.1 Algemeen  
In dit Hoofdstuk worden de diverse toetsingskaders toegelicht waaraan het initiatief getoetst wordt.  
 
4.2 Wet natuurbescherming; Natura 2000  
Het gebiedsbeschermingsdeel van de Wet natuurbescherming heeft als doel het beschermen van Natura 
2000-gebieden (Vogelrichtlijn- en/of Habitatrichtlijngebieden) in Nederland. Projecten die significante 
gevolgen voor deze gebieden kunnen hebben, zijn in beginsel – zonder vergunning – niet toegestaan. Ook 
het vaststellen van plannen zoals een bestemmingsplan of een inpassingsplan is niet toegestaan, indien het 
betreffende plan significante gevolgen kan hebben voor Natura 2000-gebieden. Naast directe effecten (bijv. 
ruimtebeslag), dient ook gekeken te worden naar indirecte effecten als gevolg van externe werking (bijv. door 
geluid, licht en stikstofdepositie). De eerste stap in de toetsing is vaak een voortoets. Als significante gevolgen 
in de voortoets niet op voorhand met zekerheid kunnen worden uitgesloten, dan is een passende beoordeling 
noodzakelijk. In dat geval is voor een project een vergunning noodzakelijk op grond van artikel 2.7 Wet 
natuurbescherming. 
 

4.3 Wet natuurbescherming; Soortenbescherming  
In de Wet natuurbescherming is de soortenbescherming in Nederland geregeld. In de wet zijn lijsten 
opgenomen met beschermde soorten. In de Wet natuurbescherming worden drie verschillende 
beschermingsregimes gehanteerd waaraan verschillende verbodsbepalingen zijn gekoppeld: 
 
Soorten Vogelrichtlijn (artikel 3.1 e.v.): 

• lid 1) Het is verboden opzettelijk van nature in Nederland in het wild levende vogels van soorten als 
bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn te doden of te vangen;  

• lid 2) Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te 
vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen;  

• lid 3) Het is verboden eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te rapen en deze onder zich te hebben;  

• lid 4) Het is verboden vogels als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te storen;  

• lid 5) Het verbod, bedoeld in het vierde lid, is niet van toepassing indien de storing niet van wezenlijke 
invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort.  

 
Soorten Habitatrichtlijn (artikel 3.5 e.v.); 

• lid 1) Het is verboden in het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de 
Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn, in hun natuurlijk 
verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen;  

• lid 2) Het is verboden dieren als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te verstoren;  

• lid 3) Het is verboden eieren van dieren als bedoeld in het eerste lid in de natuur opzettelijk te vernielen 
of te rapen;  

• lid 4) Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in het eerste lid 
te beschadigen of te vernielen;  

• lid 5) Het is verboden planten van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel b, bij de Habitatrichtlijn of 
bijlage I bij het Verdrag van Bern, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te 
verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.  

 
Andere Soorten (artikel 3.10 e.v.) 
lid 1) Onverminderd artikel 3.5, eerste, vierde en vijfde lid, is het verboden:  

• onderdeel a. in het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen en kevers 
van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel A, bij deze wet, opzettelijk te doden of te vangen;  

• onderdeel b. de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in onderdeel a 
opzettelijk te beschadigen of te vernielen, of  
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• onderdeel c. vaatplanten van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel B, bij deze wet, in hun 
natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of 
te vernielen. 

 
Ten aanzien van de andere beschermde soorten geldt dat het bevoegd gezag (provincies c.q. ministerie van 
LNV) de vrijheid hebben om soorten binnen deze categorie vrij te stellen van de verbodsbepalingen uit 
ontheffingsplicht artikel 3.10 uit de Wet natuurbescherming. Voor beschermde soorten die niet zijn 
vrijgesteld dient bij overtreding van de verbodsbepalingen uit de Wn een ontheffing te worden aangevraagd. 
Voor vogels geldt in afwijking hierop dat voor verstoring geen ontheffing nodig is, indien de gunstige staat 
van instandhouding niet in het geding is. Het is ook mogelijk om voor beide categorie soorten te werken 
volgens een goedgekeurde gedragscode die is afgestemd op de Wet natuurbescherming. Er is dan geen 
ontheffing nodig. 
 

4.4 Beleid ten aanzien van het Natuurnetwerk Nederland  
In de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is het ruimtelijk beleid op rijks-, provinciaal, en gemeentelijk niveau 
vastgesteld, waarin onder andere de bescherming van het Natuurnetwerk Nederland (NNN)/Ecologische 
Hoofdstructuur (EHS) is verankerd. De EHS werd officieel geïntroduceerd in het Natuurbeleidsplan en is 
daarna opgenomen in de Nota Ruimte, welke inmiddels vervangen is door de Nationale omgevingsvisie. 
Kaderstellende regels ten aanzien van o.a. NNN/EHS zijn opgenomen in het Besluit algemene regels 
ruimtelijke ordening (Barro). Bij geplande ingrepen die binnen het NNN/EHS vallen moet het belang van de 
natuurbescherming worden afgewogen tegen andere belangen, indien de voorgenomen ingreep negatief 
uitwerkt op de aanwezige natuurwaarden. De kern van de afweging vormt het 'nee, tenzij'-principe. Dit wil 
zeggen dat schadelijke ingrepen niet zijn toegestaan, tenzij er andere belangen zijn die de ingreep 
rechtvaardigen. In dat geval zijn compenserende maatregelen voorgeschreven.  
 
Concrete beleidsregels ten aanzien van de NNN in Overijssel zijn opgenomen in de vigerende provinciale 
ruimtelijke verordening van de provincie Overijssel 
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HOOFDSTUK 5   GEBIEDSBESCHERMING  
 

5.1 Algemeen  
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het mogelijke effect van de voorgenomen activiteiten op Natura 2000-
gebied en het Natuurnetwerk Nederland. 
 

5.2 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. 
 
Ligging t.o.v. het Natuurnetwerk Nederland  
Het plangebied ligt op minimaal 480 kilometer 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 met het rode 
marker aangeduid. Gronden die tot Natuurnetwerk Nederland behoren worden met de groene kleur op de kaart aangeduid 
(bron: ruimtelijkeplannen.nl). 

480 meter afstand tussen het 
plangebied en de gronden die tot 
NNN behoren 
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Beschermingsregime  
De bescherming van het Natuurnetwerk Nederland kent geen externe werking.  
 
Toetsing aan provinciaal beleid 
Omdat het plangebied buiten  het Natuurnetwerk Nederland ligt, hoeft voorgenomen initiatief niet getoetst 
te worden aan provinciaal beleid t.a.v. Natuurnetwerk Nederland. 
 
 

5.3 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. 
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 het ministerie van LNV. 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. 
 
Per 1 juli 2021 is de Wet stikstofreductie en natuurverbetering van kracht. Dat houdt in dat stikstofemissie 
welke ontstaat tijdens de ontwikkelfase, niet beoordeeld hoeft te worden op mogelijk negatieve effecten 
op Natura 2000-gebied. Wel dient de gebruiksfase beoordeeld te worden. 
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Ligging van het plangebied t.o.v. Natura-2000 
Rondom het plangebied liggen verschillende Natura 2000-gebieden. Het meest nabij gelegen Natura 2000-
gebied, is Landgoederen Oldenzaal. Dit Natura 2000-gebied, ligt op minimaal  1,94 kilometer afstand van het 
plangebied. 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). 

 
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 
bouwwerkzaamheden kunnen negatieve effecten optreden, zoals een toename van geluid, trillingen, 
kunstlicht, visuele verstoring, areaalverlies en aantasten hydrologie. 
 
Het plangebied is niet zichtbaar vanuit Natura 2000-gelet. Er is derhalve geen sprake van optische verstoring. 
Gelet op de aard, omvang en duur van de voorgenomen activiteiten is er ook geen sprake van verstoring in 
de vorm van geluid, trillingen of het aantasten van abiotische omstandigheden. Een negatief effect op Natura 
2000-gebied wordt uitgesloten. 
 
Beoordeling Stikstof (Gebruiksfase) 
Het aantal verkeersbewegingen van en naar het plangebied neemt vermoedelijk toe als gevolg van de 
bewoning van de drie appartementengebouwen. Gelet op de toename van het aantal verkeersbewegingen 
en de afstand tussen plangebied en Natura 2000-gebied, is het niet aannemelijk dat dit zal leiden tot een 
toename van stikstofdepositie in Natura 2000-gebied. Een  negatief effect kan echter op voorhand niet 
uitgesloten worden. Geadviseerd wordt een stikstofberekening uit te voeren.  
 

5.5 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. Gelet op 
de aard en omvang van de voorgenomen activiteiten en de afstand tussen plangebied en Natura 2000-gebied,  
is het niet aannemelijk dat de voorgenomen activiteiten zullen leiden tot een toename van stikstofdepositie 
in Natura 2000-gebied. Omdat een toename van stikstofdepositie in Natura 2000-gebied op voorhand niet 
uitgesloten kan worden, dient een stikstofberekening uitgevoerd te worden. 
 

1,94 kilometer afstand tussen het 
plangebied en de gronden die tot 
Natura 2000 behoren 
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HOOFDSTUK 6   SOORTENBESCHERMING 
 

6.1 Verwachting en bureauonderzoek 
Uit de bureaustudie (bronnenonderzoek & NDFF) zijn geen veldbiologische gegevens naar voren gekomen 
die bruikbaar zijn voor deze studie. 
 
Het plangebied bestaat uit bebouwing, erfverharding en beplanting en wordt omgeven door stedelijk gebied.  
De inrichting en het gevoerde beheer maken het plangebied niet tot een geschikte groeiplaats voor 
beschermde planten, 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; 
 
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 (soms) moeilijk nieuwe leefgebieden koloniseren, zich spontaan buiten het normale 
verspreidingsgebied vestigen. Dit geldt bijvoorbeeld voor sommige kleine grondgebonden zoogdieren, 
reptielen en voor planten.  
 

6.2 Methode 
In het kader van het natuurwaardenonderzoek is het plangebied op 22 april 2021 tijdens de daglichtperiode 
(ochtend) 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) 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; 

• aanvullend bronnenonderzoek (o.a. internet); 

• NDFF; 
 
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;  
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Vogels 
Het gebied is visueel en auditief onderzocht op het voorkomen van (broed)vogels. De onderzoeksperiode is 
geschikt voor onderzoek naar (broed)vogels. De meeste vogels vertonen territorium-indicerend gedrag en 
hebben een bezet nest.  
  
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.   
  
Grondgebonden zoogdieren  
Het plangebied is visueel onderzocht op het voorkomen van beschermde grondgebonden zoogdieren. De 
onderzoeksperiode is geschikt voor verspreidingsonderzoek en onderzoek naar voortplantingslocaties.  
  
Er is in het plangebied gezocht naar grondgebonden zoogdieren, verblijfplaatsen en sporen die op de 
aanwezigheid van grondgebonden zoogdieren in het plangebied duiden zoals holen, nesten, graaf-, krab- en 
bijtsporen, haren, prooiresten, pootafdrukken en uitwerpselen. 
  
Vleermuizen 
De onderzoeksperiode is geschikt voor onderzoek naar verblijfplaatsen van vleermuizen. Vleermuizen 
bezetten de zomerverblijfplaatsen in deze tijd van het jaar. 
  
Er is in het plangebied gezocht naar vleermuizen en naar potentiële rust- verblijfplaatsen van vleermuizen. 
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 plangebied 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 geschikt voor verspreidingsonderzoek naar amfibieën en onderzoek naar 
voortplantingswateren. De meeste amfibieën hebben de voortplanting voltooid en hebben de 
voortplantingswateren verlaten. Amfibieën zitten overdag meest weggekropen in holen en gaten in de 
grond,  of onder strooisel, bladeren, takken, rommel of opgeslagen goederen.  
  
Op basis van een beoordeling van landschappelijke kenmerken kan een goede inschatting gemaakt worden 
van de functie van het plangebied 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. 
 
6.3 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 behoort tot functioneel leefgebied van verschillende vogelsoorten. Vogels benutten het 
plangebied als foerageergebied en vermoedelijk nestelen er jaarlijks vogels in het plangebied. Vogels kunnen 
nestelen in de bomen, struiken, dichte vegetatie en in de gebouwen. Vogelsoorten die mogelijk in het 
plangebied nestelen zijn merel, zanglijster, winterkoning, koolmees, pimpelmees, huismus, gierzwaluw en 
holenduif. Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat kerkuilen in het gebouw nestelen of een rustplaats 
bezetten en er zijn geen aanwijzingen gevonden dat huismussen in het plangebied nestelen. 
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Door het verwijderen van beplanting en het slopen van de bebouwing tijdens de voortplantingsperiode, 
wordt mogelijk een bezet vogelnest beschadigd en/of vernield. Als gevolg van het beschadigen/vernielen van 
nesten worden mogelijk eieren beschadigd of vernield of worden (jonge) vogels gedood. Als gevolg van het 
slopen van de bebouwing gaan mogelijk nestplaatsen van huismussen en gierzwaluwen verloren. Als gevolg 
van het vervangen van beplanting door erfverharding en bebouwing, neemt de betekenis van het plangebied 
als foerageergebied voor vogels af. 
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Slopen bebouwing tijdens de voortplantingsperiode; 
- Verwijderen beplanting tijdens de voortplantingsperiode; 
- Verharden/bebouwen plangebied; 
- Verwijderen bebouwing (hele jaar); 

 
Grondgebonden zoogdieren 
Er zijn in het plangebied geen beschermde grondgebonden zoogdieren waargenomen, maar het plangebied 
behoort vermoedelijk tot functioneel leefgebied van verschillende algemene- en weinig kritische 
grondgebonden zoogdiersoorten als huisspitsmuis, bosmuis, egel en steenmarter. Voorgenoemde soorten 
benutten het plangebied hoofdzakelijk als foerageergebied, maar mogelijk bezetten huisspitsmuizen en 
bosmuizen  er een vaste rust- en voortplantingsplaats. Bos- en huisspitsmuizen kunnen een verblijfplaats 
bezetten in holen en gaten in de grond, in bebouwing en onder (groen)afval en rommel. Er zijn geen 
potentiële verblijfplaatsen van egels in het plangebied waargenomen en er zijn geen aanwijzingen gevonden, 
zoals uitwerpselen of prooiresten, dat steenmarters een verblijfplaats bezetten in de bebouwing. Gelet op 
de staat van onderhoud, kan de aanwezigheid van een verblijfplaats van de steenmarter niet op voorhand 
uitgesloten worden.  
 
Door het verwijderen van (groen)afval en rommel, het uitvoeren van grondverzet en het slopen van 
bebouwing, wordt mogelijk een grondgebonden zoogdier gedood en wordt mogelijk een vaste rust- en/of 
voortplantingsplaats van een beschermd grondgebonden zoogdier beschadigd en vernield. Als gevolg van het 
bebouwen en verharden van het plangebied neemt de betekenis van het plangebied als foerageergebied 
voor beschermde grondgebonden zoogdieren af. 
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Verwijderen (groen)afval en rommel; 
- Slopen bebouwing;  
- Uitvoeren grondverzet; 
- Verharden/bebouwen plangebied; 

 
 
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. Een groot deel van de gebouwen 
beschikt echter over gemetselde buitengevels met luchtspouw en er zijn verschillende potentiële 
invliegopeningen waargenomen die vleermuizen in staat stellen een verblijfplaats te bezetten in de 
luchtspouw. Zo zijn verschillende open stootvoegen en kieren waargenomen in de buitengevels. Ook zijn 
potentiële verblijfplaatsen van vleermuizen waargenomen, zoals een holle ruimte achter een boeiboord, 
windveer, loodslab en dakpan aangetroffen. Er zijn geen potentiële verblijfplaatsen van vleermuizen in 
bomen aangetroffen.  
 
Door het slopen van de bebouwing wordt mogelijk een vleermuis verstoord of gedood en wordt mogelijk een 
verblijfplaats verstoord en vernield.  
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Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 
- Slopen bebouwing; 

 

• 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 geschikt 
foerageergebied voor vleermuizen beschouwd. Vermoedelijk foerageren verschillende vleermuissoorten 
rond de bebouwing en de beplanting in het plangebied. Gelet op de inrichting, het gevoerde beheer en de 
kleine oppervlakte, wordt het plangebied niet als essentieel foerageergebied voor vleermuizen beschouwd.   
  
Als gevolg van de voorgenomen activiteiten neemt de betekenis van het plangebied als foerageergebied voor 
vleermuizen niet af.  
 
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 
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  
Tijdens het veldbezoek zijn geen amfibieën waargenomen, maar gelet op de inrichting en het gevoerde 
beheer, wordt de buitenruimte van het plangebied als functioneel leefgebied voor sommige algemene en 
weinig kritische amfibieënsoorten beschouwd. Amfibieën als bruine kikker en gewone pad benutten de 
buitenruimte van het plangebied mogelijk als foerageergebied, ze bezetten er vermoedelijk geen 
(winter)rustplaats. Geschikte plekken voor amfibieën om een (winter)rustplaats te bezetten, ontbreken in 
het plangebied. Ook ontbreekt geschikt voortplantingsbiotoop in het plangebied.  
 
Als gevolg van het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten, wordt geen amfibie gedood en wordt geen 
(winter)rust- of voortplantingsplaats beschadigd of vernield. Als gevolg van het bebouwen en verharden van 
het plangebied neemt de betekenis van het plangebied als foerageergebied voor amfibieën af. 

 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Verharden/bebouwen plangebied; 
 
Overige soorten 
Er zijn geen andere beschermde soorten aangetroffen. Het gevoerde beheer en de inrichting maken het 
plangebied tot een ongeschikt functioneel leefgebied voor deze soorten.  
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6.4 Wettelijke consequenties van de beoogde ingreep 
 
Vogels  
Als gevolg van het verwijderen van beplanting en het slopen van bebouwing tijdens de 
voortplantingsperiode wordt mogelijk een bezet vogelnest beschadigd en vernield. Van de meeste in het 
plangebied nestelende soorten is uitsluitend het bezette nest beschermd, niet het oude nest of de 
nestplaats.  Dat geldt echter niet voor huismussen en gierzwaluwen die mogelijk ook in het plangebied 
nestelen. Van deze soorten is de nestplaats jaarrond beschermd.  
Voor het beschadigen/vernielen van een bezet nest (eieren) of het doden van een vogel kan geen ontheffing 
van de verbodsbepalingen verkregen worden omdat de voorgenomen activiteit niet als een in de wet 
genoemd belang wordt beschouwd. De betekenis van het plangebied als foerageergebied is niet beschermd, 
aantasting leidt niet tot wettelijke consequenties.   
 

Werkzaamheden die kunnen leiden tot het verstoren/vernielen van vogelnesten dienen daarom buiten de 
voortplantingsperiode van vogels uitgevoerd te worden. De meest geschikte periode om de voorgenomen 
activiteiten uit te voeren is augustus-februari. Voorgenomen werkzaamheden mogen juridische beschouwd 
wel plaats vinden tijdens het broedseizoen van vogels, mits geen bezette vogelnesten beschadigd/vernield 
worden.  
 
De nestplaats van huismussen en gierzwaluwen is jaarrond beschermd en mag alleen met een ontheffing 
vernield worden. Het uitgevoerde onderzoek (quickscan) is niet geschikt om de functie van de bebouwing 
voor huismussen en gierzwaluwen vast te stellen. Daarvoor is aanvullend onderzoek vereist. 
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Verwijderen beplanting en slopen bebouwing buiten de voortplantingsperiode; 
- Aanvullend onderzoek uitvoeren naar de functie van de bebouwing voor huismussen en 

gierzwaluwen; 
 
Vleermuizen  
 

• Verblijfplaatsen  
Als gevolg van het slopen van de aanwezige bebouwing, wordt mogelijk een vleermuis verstoord of gedood 
en een verblijfplaats verstoord, beschadigd en vernield. Vleermuizen en hun verblijfplaatsen zijn strikt 
beschermd en mogen alleen met een ontheffing negatief beïnvloed worden.  
 
Omdat de aanwezigheid van een vaste rust- en voortplantingsplaats van vleermuizen niet uitgesloten kan 
worden op basis van het uitgevoerde onderzoek, dient aanvullend onderzoek uitgevoerd te worden. Dit 
onderzoek dient uitgevoerd te worden conform het daarvoor geldende onderzoeksprotocol, in dit geval het 
vleermuisprotocol 20211.  Indien vleermuizen een verblijfplaats bezetten in het plangebied, dient een 
ontheffing aangevraagd te worden. 
 
Om alle functies van de bebouwing in het plangebied te onderzoeken, dient het onderzoek uitgevoerd te 
worden in de periode half mei-half september. Op basis van het vervolgonderzoek kunnen de wettelijke 
consequenties bepaald worden. Indien vleermuizen een verblijfplaats bezetten in het plangebied, dient een 
ontheffing aangevraagd te worden.  
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Nader onderzoek naar functie van bebouwing voor vleermuizen; 
 

• Essentieel foerageergebied  
Door het verwijderen van beplanting neemt de betekenis van het plangebied als foerageergebied voor 
vleermuizen af. Echter wordt er geen essentieel foerageergebied van vleermuizen aangetast.  

 
1 Netwerkgroenebureaus.nl  
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Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties in het kader van dit aspect 
van het functionele leefgebied van vleermuizen. 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; 
 

• Essentiële Vliegroute 
Het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten heeft geen negatief effect op (essentiële) vliegroutes2 van 
vleermuizen.  
 
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 of vernield, als gevolg van uitvoering van de voorgenomen activiteiten. Voor 
de meeste beschermde grondgebonden zoogdieren, die een vaste rust- en/of voortplantingsplaats in het 
plangebied bezetten, geldt een vrijstelling van de verbodsbepaling van het `beschadigen/vernielen van vaste 
rust- en voorplantingsplaatsen’. Voor het doden van beschermde grondgebonden zoogdieren geldt geen 
vrijstelling. Ook geldt geen vrijstelling voor het beschadigen van een verblijfplaats van steenmarters.  
 
Om de functie van de bebouwing voor steenmarters vast te kunnen stellen, dient aanvullend onderzoek 
uitgevoerd te worden, of dient gewerkt te worden volgens een goedgekeurde Gedragscode. In plaats van het 
werken conform een Gedragscode, kan ook een ontheffing aangevraagd worden.  
 
Beschermde grondgebonden zoogdieren mogen niet (opzettelijk) gedood worden. Om te voorkomen dat 
beschermde grondgebonden zoogdieren gedood worden, dienen deze verjaagd te worden. Het aantasten 
van het foerageergebied van grondgebonden zoogdieren, leidt niet tot wettelijke consequenties.  
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen beschermde dieren doden worden; 
- Nader onderzoek uitvoeren naar functie bebouwing voor steenmarters; 

 
Amfibieën 
Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten wordt geen amfibie gedood en wordt geen 
(winter)rustplaats beschadigd of vernield. Het aantasten van het foerageergebied van amfibieën leidt niet 
tot wettelijke consequenties.  
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen;  
 
 
 
 

 
2 Vliegroutes van vleermuizen zijn beschermd wanneer deze essentieel zijn voor het kunnen functioneren van de verblijfplaats van een 

vleermuis. Niet ieder lijnvormig element waar langs vleermuizen vliegen is een essentiële vliegroute.  
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Overige soorten 
Het plangebied 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. 
 
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 
m.u.v. 
steenmarter 

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

Geen  

Grondgebonden 
zoogdieren  

Vaste rust- en 
voortplantingsplaats  

steenmarter  Art. 3.10 lid 1b Nader onderzoek of 
werken volgens 
Gedragscode of 
ontheffing aanvragen 

Grondgebonden 
zoogdieren 

Doden van dieren  Diverse soorten 
m.u.v. 
steenmarter  

Art. 3.10 lid 1a Geen dieren doden, of 
ontheffing aanvragen 

Grondgebonden 
zoogdieren 

Doden van dieren  steenmarter  Art. 3.10 lid 1a Geen dieren doden, of 
ontheffing aanvragen 

Vogels  Foerageergebied Diverse soorten  Niet van toepassing; de 
functionaliteit van geen enkel 
jaarrond beschermd nest wordt 
aangetast 

Geen  

Vogels  Bezette nesten (niet 
jaarrond beschermd) 

Diverse soorten Art. 3.1 lid 2 Geen bezette nesten 
negatief beïnvloeden of 
ontheffing aanvragen 

Vogels  Jaarrond beschermde 
nest- en rustplaats  

Mogelijk huismus 
en gierzwaluw   

Art. 3.1 lid 2 Nader onderzoek 
verplicht 

Vogels Doden van dieren  Diverse soorten Art. 3.1 lid 1 Geen bezette nesten 
negatief beïnvloeden of 
ontheffing aanvragen 

Vleermuizen   Verblijfplaats  Onbekend, 
mogelijk diverse 
soorten   

Art. 3.5 lid 4 Nader onderzoek 
verplicht 

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

Geen  

Vleermuizen  Vliegroute Niet aanwezig   Niet van toepassing Geen  

Vleermuizen  Doden van dieren  Onbekend, 
mogelijk diverse 
soorten   

Art. 3.5 lid 1 Nader onderzoek 
verplicht 

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

Geen 

Amfibieën  Vaste verblijfplaats  Niet aanwezig   Niet van toepassing Geen 

Amfibieën  Voortplantingsplaats  Niet aanwezig   Niet van toepassing Geen 

Amfibieën  Doden van dieren  Niet van 
toepassing    

Niet van toepassing 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  Ja Nee Mogelijk 

Vogels   Ja Ja n.v.t.  Nee Ja Ja Mogelijk  

Vleermuizen    mogelijk mogelijk Nee Nee Nee Nee Mogelijk  

Amfibieën  Nee Nee n.v.t.  Nee Nee Nee Nee 

Vereenvoudigde samenvatting van de wettelijke consequenties per diergroep.  
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6.5 Historische gegevens en overige bronnen 
Er zijn geen historische gegevens van het plangebied bekend. 
 
6.6 Volledigheid van het onderzoek 
Het onderzoek is volledig uitgevoerd met geschikte weersomstandigheden.  
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HOOFDSTUK 7   CONCLUSIES  
De voorgenomen activiteiten worden gezien als ‘ruimtelijke ontwikkeling’. Voor een aantal algemeen 
voorkomende en talrijke faunasoorten geldt in Overijssel een vrijstelling van de verbodsbepaling het 
opzettelijk ‘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 en om opzettelijk de vaste rust- en 
voortplantingsplaats te mogen beschadigen en te vernielen. Voor het doden van beschermde diersoorten 
geldt geen vrijstelling van de verbodsbepalingen. 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.  
 
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 dieren. 
Beschermde dieren benutten het plangebied hoofdzakelijk als foerageergebied, maar mogelijk bezetten 
beschermde grondgebonden zoogdieren er een vaste rust- en voortplantingsplaats,  nestelen er vogels en 
bezetten vleermuizen er een vaste rust- en voortplantingsplaats. 
 
Er nestelen vogels in het plangebied waarvan uitsluitend het bezette nest beschermd is, maar mogelijk 
nestelen er ook vogelsoorten waarvan de nestplaats jaarrond beschermd is en waarvan de nestplaats alleen 
beschadigd mag worden, mits daar een ontheffing voor verleend is. Om te voorkomen dat bezette 
vogelnesten verstoord of vernield worden, dient de beplanting gerooid te worden en dient de bebouwing 
gesloopt te worden buiten de voortplantingsperiode. Om de functie van de bebouwing voor huismussen en 
gierzwaluwen vast te kunnen stellen, dient aanvullend onderzoek uitgevoerd te worden.  
 
Vleermuizen en hun vaste rust- en voortplantingsplaatsen zijn beschermd en mogen alleen met een 
ontheffing negatief beïnvloed worden. Om de functie van de bebouwing voor vleermuizen vast te kunnen 
stellen dient aanvullend onderzoek conform het vleermuisprotocol uitgevoerd te worden. Dit onderzoek 
dient uitgevoerd te worden in de periode half mei-half september (half oktober). 

Als gevolg van de voorgenomen activiteiten wordt mogelijk een beschermd grondgebonden zoogdier en 
amfibie gedood en wordt mogelijk een vaste (winter)rust- en/of voortplantingsplaats van een 
grondgebonden zoogdier of amfibie beschadigd of vernield. Met uitzonder van de steenmarter, dient geldt 
voor de grondgebonden zoogdiersoorten, die een vaste rust- en voortplantingsplaats in het plangebied 
bezetten, een vrijstelling van de verbodsbepaling `beschadigen/vernielen van vaste rust- en 
voortplantingsplaatsen’. Deze vrijstelling geldt echter niet voor steenmarters. Om de functie van het 
plangebied voor steenmarters vast te kunnen stellen, dient aanvullend onderzoek uitgevoerd te worden.  

 

 

  

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

marterachtigen vallen vanaf die datum niet meer onder de vrijstellingsregeling van de provincie Overijssel.  
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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 om van de onderstaande 
soorten de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen opzettelijk te beschadigen of te vernielen wanneer 
er geen andere bevredigende oplossing bestaat. Het opzettelijk doden van onderstaande soorten is niet 
toegestaan. 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.  

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

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

# 
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Bijlage 3. Fotobijlage 
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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.ndff.nl/  
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1 Inleiding  
 

1.1 Aanleiding  
Er zijn plannen voor de bouw van drie appartementengebouwen aan de Grotestraat 17-19 te Denekamp. Om 
de bouw van de appartementengebouwen mogelijk te maken dient de aanwezige bebouwing gesloopt te 
worden. In verband met de voorgenomen sloop van de bebouwing hebben onderzoekers van Natuurbank 
Overijssel, de bebouwing in het onderzoeksgebied onderzoek op de aanwezigheid van verblijfplaatsen van 
vleermuizen, steenmarters en op nestplaatsen van huismussen en gierzwaluwen. Dit onderzoek is uitgevoerd 
in de periode van april tot en met september 2021. 
 
In het kader van de zorgplicht (Art. 1.11 Wet natuurbescherming) moet voorafgaand aan een ingreep, welke 
mogelijk negatieve effecten kan hebben op beschermde diersoorten, een effectbeoordeling plaats vinden. 
Omdat met een eenmalige visuele inspectie, de functie en betekenis van de aanwezige bebouwing voor 
vleermuizen, steenmarters, huismussen en gierzwaluwen niet (volledig) vastgesteld kan worden, was gericht 
vervolgonderzoek noodzakelijk.  
 
Vleermuizen, steenmarters, gierzwaluwen en huismussen en hun verblijf-/ nestplaatsen strikt beschermd en  
mogen ze alleen negatief beïnvloed worden indien een ontheffing van de Wet natuurbescherming is verkregen.  
 
In voorliggend rapport worden de bevindingen van onderzoek naar de functie van de bebouwing voor 
vleermuizen, steenmarter, huismus en gierzwaluwen gepresenteerd.  De rapportage wordt afgesloten met het 
vaststellen van de wettelijke consequenties en eventuele vervolgstappen.  
 

1.2 Voorgenomen activiteit 
Het voornemen is de bebouwing in het onderzoeksgebied te slopen.  
 

1.3 Doel van het onderzoek 
Om de functie van de te renoveren bebouwing voor vleermuizen, steenmarters, huismussen en gierzwaluwen 
vast te kunnen stellen is specifiek onderzoek uitgevoerd in de periode april – september 2021. Het onderzoek 
is uitgevoerd conform het Vleermuisprotocol 2021 en het protocol voor onderzoek naar nestplaatsen voor 
gierzwaluwen en huismussen (BIJ12). Voor onderzoek naar steenmarters bestaat geen protocol.  
 
Onderzoeksvragen  
Het onderzoek is uitgevoerd om antwoord te geven op onderstaande onderzoeksvragen: 
 

1. Welke functie(s) hebben de gebouwen in het onderzoeksgebied voor vleermuizen? Welke soorten en 
hoeveel dieren bezetten een verblijfplaats in het gebouw?  

2. Waar bezetten vleermuizen een verblijfplaats in de bebouwing? 
3. Wordt de eventueel aanwezige verblijfplaats negatief beïnvloed door uitvoering van de voorgenomen 

activiteiten? 
4. Nestelen er gierzwaluwen in de te slopen bebouwing?  Zo ja, hoeveel en waar in het gebouw? 
5. Nestelen er huismussen in de te slopen bebouwing?  Zo ja, hoeveel en waar in het gebouw? 
6. Bezetten steenmarters een verblijfplaats in de bebouwing? Zo ja, hoeveel, wat is de functie van de 

verblijfplaats en waar bevindt deze verblijfplaats zich.  
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2 Het onderzoeksgebied 

 
2.1 Situering  
Het plangebied is gesitueerd aan de Grotestraat 17-19 te Denekamp. Het ligt in de woonkern Denekamp en 
wordt omgeven door stedelijk 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 cirkel aangeduid (bron: 
ruimtelijkeplannen.nl). 

 
2.2 Beschrijving van het plangebied  
Het plangebied bestaat uit bebouwing, erfverharding, braakland en opgaande beplanting in de vorm van 
enkele bomen en struiken. In het plangebied staan vier, (gedeeltelijk) aan elkaar gebouwde gebouwen. Het 
betreft twee gebouwen met detailhandel op de begane grond en woningen  op de bovenverdieping en een 
oude ‘stadsboerderij’ met aangebouwde schuur. De beide gebouwen met detailhandel beschikken over 
gemetselde buitengevels met luchtspouw en een beschoten kap. De oude stadsboerderij heeft gemetselde 
vakwerkgevels en beschikt niet  over een beschoten kap. De uitbouw aan de achterzijde van de stadsboerderij 
beschikt wel over gemetselde buitengevels met luchtspouw. Alle gebouwen zijn gedekt met dakpannen, met 
uitzondering van de uitbouw. De gebouwen staan reeds geruime tijd leeg en zijn vervallen. Zo zijn gaten in de 
daken zichtbaar waardoor de gebouwen niet waterdicht zijn. Ten westen van de gebouwen ligt braakland met 
enkele bomen en struiken. Het plangebied grenst aan de noord- en oostzijde aan openbare weg, aan de overige 
zijden aan achtertuinen van woningen. Op onderstaande luchtfoto wordt het plangebied weergegeven. In de 
bijlage zijn foto’s opgenomen van het plangebied.  
 

 
detailopname  van het plangebied. 
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Impressie van de aanwezige bebouwing in het onderzoeksgebied. 

 

3 Het onderzoek 

 

3.1 Methode 
 
Vleermuizen  
Voor het in kaart brengen van vleermuizen is zowel visueel als auditief geïnventariseerd. Met behulp van een 
heterodyne batdetector met opname- en vertragingsfunctie (type:Petterson D240x) is de echolocatie die 
vleermuizen uitzenden voor ons hoorbaar gemaakt. Wanneer op basis van frequentie, klank en ritme niet met 
100% zekerheid de soort bepaald kon worden, is een opname gemaakt op een extern opname apparatuur 
(type: Zoom H2n). Door de dieren ook zoveel mogelijk visueel waar te nemen is de determinatie geverifieerd 
en is het gedrag (en daarmee vaak de functie van het gebied) vastgesteld. Dit onderzoek is specifiek gericht op 
het in kaart brengen van verblijfplaatsen, soortsamenstelling en gebiedsgebruik. Tijdens het onderzoek is ook 
gebruik gemaakt van een warmtebeeldcamera (Pulsar Helion xq28). Een dergelijke camera is van grote 
meerwaarde bij het waarnemen met zwermende dieren tijdens het binnenvliegen, tijdens de baltsperiode en 
voor het waarnemen van vleermuizen met een extreem zachte sonar, zoals de gewone grootoorvleermuis.  
 
Het onderzoek is opgezet om duidelijkheid te krijgen over de functie van de bebouwing in het 
onderzoeksgebied als verblijfplaats voor vleermuizen. Het onderzoek is afgestemd op het mogelijk voorkomen 
van alle gebouwbewonende soorten. Het gebouw lijkt geschikt als zomer-, kraam-,  paar- en massa-
winterverblijfplaats.  
 
Het onderzoek is uitgevoerd door te posten met een batdetector nabij de te slopen bebouwing. De 
onderzoekers hebben hebben het onderzoeksgebied te voet bezocht waarbij specifiek gelet is op uit- en 
invliegende dieren en baltsende mannelijke gewone- en ruige dwergvleermuizen in het najaar. De bezoeken 
tijdens de kraamperiode zijn uitgevoerd door drie, zelfstandig werkende onderzoekers.  
 
 
Bezoeken  
 
Vleermuizen  
Voor het in beeld brengen van de betekenis van de bebouwing voor vleermuizen zijn vijf verschillende 
bezoeken aan het onderzoeksgebied gebracht. De bezoeken in mei, juni en juli zijn uitgevoerd voor het in kaart 
brengen van kraam- en zomerverblijven, de bezoeken in augustus en september zijn uitgevoerd voor het 
vaststellen van paarverblijven van de gewone dwergvleermuis en ruige dwergvleermuis. De toegepaste 
onderzoeksmethode is gebaseerd op het vleermuisprotocol 2021. In onderstaande tabel worden de 
verschillende bezoekdata weergegeven.  
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bezoekdatum tijdstip n-onder-

zoekers 
Doel Weersomstandigheden 

29-5-2021 3:00-5:00 3 Zomerverblijfplaatsen & 
kraamkolonies 

Onbewolkt, 17⁰C, droog, windstil 

23-6-2021 22:00-0:00 3 Zomerverblijfplaatsen & 
kraamkolonies 

Bewolkt, 20⁰C, droog, windstil 

11-7-2021 22:00-0:00 3 Zomerverblijfplaatsen & 
kraamkolonies 

Half bewolkt, 23⁰C, droog, windstil 

25-8-21 23:55 – 2:00 1 Paarverblijfplaatsen  Bewolkt, 20⁰C, droog, windstil  

23-9-21 21:00-23:00 1 Paarverblijfplaatsen  Bewolkt, 15⁰C, droog, windstil  

Bezoekschema vleermuisonderzoek in het onderzoeksgebied. 

 
 
Gierzwaluwen  
Voor het vestellen van nestplaatsen van gierzwaluwen, zijn drie bezoeken aan het onderzoeksgebied gebracht. 
Deze bezoeken zijn uitgevoerd op 11 juni, 23 juni en 11 juli 2021. De bezoeken zijn allen uitgevoerd in de avond, 
vanaf 1,5 uur voor zonsondergang, tot een half uur na zonsondergang. Er is gekeken naar invliegende vogels 
en rondvliegende dieren die enige verbondenheid met het gebouw vertoonden (rondvliegende ‘gierende’ 
dieren). Ook is geluisterd naar roepende adulte of jonge vogels, vanuit het nest. Per ronde zijn twee zelfstandig 
werkende onderzoekers ingezet. 
 
Huismus  
Voor het vaststellen van nestplaatsen van huismussen, zijn twee bezoeken aan het plangebied gebracht, te 
weten op 22 april en 14 mei 2021. Er is tijdens het onderzoek gekeken en geluisterd naar tjilpende huismussen,  
voervluchten, nestbouw en bedelende jongen.  Het onderzoek is uitgevoerd door één ervaren vogelteller. Het 
plangebied is telkens bezocht in de tweede helft van de ochtend.  
 
Steenmarter 
Tijdens een eerder onderzoek zijn alle gebouwen aan de binnenzijde onderzocht. Het nader onderzoek richtte 
zich daarom op de buitenzijde van de gebouwen, waaronder het dakvlak. Tijdens alle bezoeken aan het 
onderzoeksgebied t.b.v. vleermuis- en gierzwaluwonderzoek, is gekeken en geluisterd naar steenmarters. 
Tevens is gebruik gemaakt van een warmtebeeldcamera (Pulsar Helion xq28). 
 
 
3.2 Resultaten 
 

3.2.1 Vleermuizen 

Er zijn geen verblijfplaatsen van vleermuizen in het gebouw vastgesteld. Tijdens alle bezoeken werden 1-2 
foeragerende gewone dwergvleermuizen waargenomen in en rond het plangebied en 29 mei werd een langs 
vliegende laatvlieger opgemerkt. Deze vleermuizen vertoonden geen verbondenheid met het plangebied.  

3.2.2 Steenmarter  

Er is geen verblijfplaats van de steenmarter in de bebouwing vastgesteld.  

3.2.3 Huismus  

Er zijn geen nestplaatsen van huismussen in het gebouw vastgesteld.  

3.2.4 Gierzwaluw 

Tijdens alle bezoeken werden overvliegende gierzwaluwen vastgesteld, maar er zijn geen nestplaatsen van 
gierzwaluwen in het gebouw vastgesteld.  
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Overige soorten  
Er zijn tijdens het veldwerk geen aanwijzingen gevonden dat beschermde diersoorten een rust- of 
voortplantingsplaats bezetten in het onderzoeksgebied.  
 
 

4 Samenvatting en conclusies  

In de periode april-september 2021 is bebouwing aan de Grotestraat 17-19 te Denekamp onderzocht op de 
aanwezigheid van verblijfplaatsen van vleermuizen en steenmarters en nestplaatsen van huismussen 
gierzwaluwen. De onderzoeken zijn uitgevoerd volgens de daarvoor geldende protocollen en zijn volledig en 
onder gunstige weersomstandigheden uitgevoerd.  
 
Uit het onderzoek is niet gebleken dat huismussen of steenmarters er een verblijfplaats bezetten of dat 
huismussen of gierzwaluwen er in nestelen.  
 
 
 
 
 



Bijlage 6  Archeologisch onderzoek

 bestemmingsplan Denekamp, Hoek Grotestraat Ootmarsumsestraat
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Laagland Archeologie heeft in oktober 2021 een Bureauonderzoek en Inventariserend 
veldonderzoek - verkennende fase uitgevoerd aan de Grotestraat 17-19/ 
Ootmarsumsestraat 1G te Denekamp. Het onderzoek vond plaats in verband met de 
ruimtelijke procedure rondom de sloop van de huidige bebouwing en de bouw van 
nieuwe appartementen 

Het onderzoek is uitgevoerd conform de protocollen SIKB KNA 4002 en 4003.Het 
bureauonderzoek had tot doel een archeologisch verwachtingsmodel op te stellen. 
Centraal staat daarbij de vraag of en zo ja welke archeologische resten (complextype, 
datering, diepteligging en gaafheid) in het plangebied kunnen worden verwacht. Hiertoe 
zijn landschappelijke, archeologische en historische bronnen geraadpleegd. 

Op basis van het bureauonderzoek geldt een hoge verwachting voor resten uit de 
periode Neolithicum tot en met de Nieuwe Tijd. Het accent ligt daarbij op de Late 
Middeleeuwen – Nieuwe Tijd, gezien de vondsten die in het onderzoeksgebied zijn 
gedaan en de ligging aan de rand van het oude centrum van Denekamp. Op oude 
kaarten vanaf 1787 is het plangebied permanent bebouwd geweest. Waarschijnlijk is 
bewoning nog veel verder terug te voeren, vermoedelijk tot in de Late Middeleeuwen en 
wellicht zelfs de Vroege Middeleeuwen. Resten uit de periode Neolithicum tot en met de 
Romeinse tijd zijn vermoedelijk grotendeels verstoord door die latere bewoning.  

Het uitgevoerde verkennende booronderzoek heeft tot doel het verwachtingsmodel te 
toetsen en zo nodig aan te vullen. Hiertoe zijn verspreid over het toegankelijke deel van 
het plangebied verkennende boringen gezet. In dit stadium is verkennend 
booronderzoek de meest efficiënte onderzoekswijze om de archeologische potentie van 
het plangebied in kaart te brengen. Tijdens het verkennend bodemonderzoek is een 
subrecent geroerd pakket geconstateerd waaronder nog resten van een oude ophoging 
is gezien. Deze ophooglaag ligt op de C-horizont van dekzand. Ter hoogte van de 
geplande nieuwbouw bereikt het subrecent geroerde pakket een dikte van 75- 105 cm. 
In de archeologie is het gebruikelijk een bufferzone van minimaal 20 cm boven een 
kansrijke archeologische laag te hanteren waarbinnen geen ontgraving mag 
plaatsvinden. Dit impliceert dat archeologisch onderzoek ter hoogte van de 
nieuwbouwlocatie van toepassing is bij bodemingrepen (gegraven funderingen, 
rioleringen en dergelijke) dieper dan 55 cm -mv. Gezien de te verwachten 
vondstcomplexen adviseren we daarbij vervolgonderzoek in de vorm van een 
proefsleuvenonderzoek. Hiertoe dient een door de bevoegde overheid goed te keuren 
archeologisch Programma van Eisen te worden opgesteld.  

Dit advies is overgenomen door de bevoegde overheid, de gemeente Dinkelland. De 
gemeente wordt hierin vertegenwoordigd door haar deskundige, O. Satijn 

Mochten tijdens de werkzaamheden onverhoopt toch archeologische resten worden 
aangetroffen, of resten waarvan redelijkerwijze kan worden vermoed dat het om 
archeologische resten gaat, dan geldt op grond van de Erfgoedwet (art. 5.10) een 
meldingsplicht. Dit kan bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE, 
www.cultureelerfgoed).  
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De aanleiding voor het onderzoek vormt de geplande sloop van een deel van de 
huidige bebouwing, gevolgd door nieuwbouw van appartementen aan de Grotestraat 
17-19/ Ootmarsumsestraat 1G te Denekamp, gemeente Dinkelland (OV). Hiertoe is 
een bestemmingsplanwijziging vereist. De gemeente Dinkelland heeft een eigen 
archeologiebeleid. Op basis van het bestemmingsplan dient archeologisch onderzoek 
uitgevoerd te worden om aan te tonen dat eventueel aanwezige archeologische 
waarden niet onevenredig worden of kunnen worden geschaad door de geplande 
bouwactiviteiten. De opdrachtgever beoogt met het onderzoek de gemeentelijke 
paraaf te krijgen voor het onderdeel archeologie. Aanvullende wensen zijn niet 
kenbaar gemaakt. 

Het plangebied betreft de Grotestraat 17-19/Ootmarsumsestraat 1 G in Denekamp, 
gemeente Dinkelland (OV), zie onderstaande afbeelding. 

1 INLEIDING 

1.1 AANLEIDING ONDERZOEK 

1.2 AFBAKENING PLAN- EN ONDERZOEKSGEBIED 
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Afbeelding 1. Ligging van het plan- en onderzoeksgebied. 

Het plangebied heeft een omvang van circa 2990 m². Voor een beter begrip van de 
bodemkundige omstandigheden en de archeologie van de planlocatie is een groter 
gebied bestudeerd. Een zone van 500 m rondom het plangebied wordt voldoende 
geacht om de archeologische potentie van het plangebied in kaart te brengen. Deze 
zone wordt aangeduid als ‘onderzoeksgebied’. 

ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 

Provincie Overijssel 

Gemeente Dinkelland 

Plaats Denekamp 

Beheerder/eigenaar grond  - 

Toponiem Grotestraat 17-19/Ootmarsumsestraat 1G 

Kadastrale 
perceelnummer(s)1 

1410, 1419, 1421, 1422, 4924 

Laagland Archeologie 
projectnummer 

DEGR211 

Datum conceptrapportage 29-10-2021 

Datum definitief rapport 1-3-2022 

XY-coördinaten 265055/488769 

 

1 kadastralekaart.com 

1.3 ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
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265112/488721 

265083/488701 

265028/488737 

Kaartblad2 29W 

Oppervlakte/lengte 
Plangebied 

ca 2990 m² 

Datering Neolithicum-Nieuwe Tijd 

Complextype bewoning (inclusief verdediging) 

Onderzoeksmeldingsnr 5120644100 

AMK-terrein n.v.t. 

Vondstmeldingsnr. n.v.t. 

Type onderzoek Bureauonderzoek en Inventariserend veldonderzoek - 
verkennende fase 

Datum begin veldonderzoek 27-10-2021 

Datum eind veldonderzoek 27-10-2021 

Opdrachtgever BJZ.nu 

Goedkeuring bevoegde 
overheid 

7-2-2022 

Bevoegde overheid Gemeente 

Adviseur namens bevoegde 
overheid 

 

Beheer documentatie Provinciaal Depot voor Bodemvondsten Overijssel 
E-depot voor de Nederlandse archeologie 
Archief Laagland archeologie BV 

Uitvoerder Laagland Archeologie BV 
Virulyweg 21F-G 
7602 RG  Almelo 
06 41 76 92 62 

Projectleider/opsteller 
onderzoek 

 
@laaglandarcheologie.nl 

Tabel 1. Objectgegevens. 

  

 

2 www.imergis.nl/htm/opentopo800.htm 
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Het plangebied is momenteel deels in gebruik als parkeerplaats. De huidige 
bebouwing betreft voormalige bedrijfspanden, die sinds geruime tijd leeg staan. Het 
terrein bevat voor zover bekend geen kelders of andere ondergrondse kunstwerken 
en er zijn geen historisch waardevolle bouwwerken in het plangebied aanwezig.3  

In dit stadium is de exacte invulling van de plannen nog niet bekend. De 
milieutechnische condities, huidige en eventuele nieuwe waterpeil en of en zo ja wie  
de toekomstige gebruiker(s) wordt/worden zijn in dit stadium evenmin bekend. 
Onderstaande afbeelding toont de huidige en de gewenste nieuwe situatie. De 
huidige gebouwen zijn in zeer slechte staat. Het meest zuidoostelijke pand (groen 
omlijnd; voormalige hotel Veldman) blijft behouden en wordt getransformeerd naar 
zes appartementen. De overige bebouwing wordt gesloopt. Een sloopvergunning is 
inmiddels afgegeven.4 

 

3 bron: gemeentelijke monumentenlijst 

4 bron: bagviewer.kadaster.nl 

1.4 HUIDIGE SITUATIE EN TOEKOMSTIG GEBRUIK 
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Afbeelding 2. Huidige situatie (boven) en nieuwe situatie (onder). 

 

Op grond van het gemeentelijk beleid dient archeologisch onderzoek uitgevoerd te 
worden in het oostelijke en zuidelijke deel van het plangebied (zie onderstaande 
afbeelding). 

1.5  GEMEENTELIJK BELEID 
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Afbeelding 3. Deel van het plangebied met dubbelbestemming Archeologie (bron: 
ruimtelijkeplannen.nl) 

Dit beleid is vertaald in het bestemmingsplan Denekamp, Artikel 24 Waarde - 
Archeologie. In dit artikel staat dat voor bouwwerken met een oppervlakte groter 
dan 100 m² en een diepte van meer dan 0,50 m -mv archeologisch onderzoek moet 
worden uitgevoerd. 

De omvang van de geplande verstoringen overschrijdt de vrijstellingsgrenzen zoals 
die in het vigerende gemeentelijk archeologiebeleid zijn aangegeven. 

Het uitgevoerde onderzoek behoort tot de eerste fasen in het huidige archeologische 
onderzoeksproces (zie bijlage 1). De initiatiefnemer beoogt met het hier uitgevoerde 
onderzoek te voldoen aan de gemeentelijke regelgeving omtrent archeologisch 
onderzoek. Het bureauonderzoek heeft tot doel een archeologisch 
verwachtingsmodel op te stellen aan de hand van bestaande bronnen, en te bepalen 
of en zo ja welke delen van het plangebied in aanmerking komen voor 
vervolgonderzoek. Het verwachtingsmodel wordt getoetst en zo nodig aangevuld 
door middel van een verkennend booronderzoek. Op grond van de resultaten van dit 
onderzoek kan worden beoordeeld of en zo ja, welke vorm van vervolgonderzoek 
nodig is om de archeologische waarde van het gebied te kunnen vaststellen.  
  

1.6 ONDERZOEKSDOEL 
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In dit hoofdstuk worden de relevante landschappelijke ontwikkeling en huidige 
bodemkundige situatie beschreven. Tevens wordt ingegaan op de bekende 
archeologische waarden in de omgeving van het plangebied en de historische 
situatie. Voor wat betreft de in de tekst genoemde archeologische perioden wordt 
verwezen naar bijlage 2. 

Het plangebied ligt in het Overijssels-Gelders zandgebied. Dit landschap is gevormd 
tijdens de voorlaatste ijstijd (Saalien) en de laatste ijstijd (Weichselien). 
Kenmerkend voor dit gebied is het dekzandlandschap, met dekzandvlakten, -
welvingen en –ruggen. Beken doorsnijden dit landschap en her en der komen 
grotere en kleine stuwwallen voor. Gedurende het Saalien was dit deel van 
Nederland geheel met landijs bedekt dat een dikte van honderden meters kon 
bereiken. De stuwwallen ontstonden langs de flanken en het front van de 
voortkruiende, dikke ijsmassa. Ze bestaan uit oudere afzettingen van de voorloper 
van de Rijn (klei, zand, grind), die door de gletsjers zijn weggedrukt. De glaciale 
afzettingen  die toen tot afzetting kwamen worden gerekend tot de Formatie van 
Drenthe. Tijdens de laatste fasen van het Weichselien werd het keileem afgedekt 
door dekzand (Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden). Het DINO-loket 
(dinoloket.nl) is geraadpleegd, maar in de beschrijving van nabije geologische 
boringen is geen bruikbare informatie te vinden omtrent dikte van het plaatselijke 
dekzandpakket en diepte van de onderliggende gestuwde afzettingen. 

Geomorfologisch en bodemkundig is het plangebied en haar wijde omgeving niet 
gekarteerd (bebouwde kom). De betreffende kaarten zijn daarom niet toegevoegd 
aan dit rapport. De gemeentelijke archeologische waarden- en verwachtingskaart 
(Bijlage 5) is gebaseerd op een (gedetailleerde) geomorfologische kaart. Hieruit 
blijkt dat het plangebied zich in een zone met dekzandhoogten en -ruggen bevindt; 
deze zijn waarschijnlijk afgedekt door een plaggendek. 

Dekzandruggen liggen meestal wat hoger in het landschap. Door de hogere ligging is 
de waterhuishouding meestal beter en in veel gevallen heeft zich een podzolbodem 
kunnen vormen. 

Voorsorterend op een beschrijving van de historische situatie (paragraaf 2.4) kan 
hier alvast worden opgemerkt dat het plangebied onderdeel uitmaakt van de oude 
historische kern van Denekamp. Op de eerste kadastrale kaart van 1832 zijn in en 
rondom de oude kern moestuinen aangegeven.  Waarschijnlijk zijn daarom in het 
plangebied ophogingslagen aanwezig die passen bij het centrum van een dorp. 
Hieronder kan nog wel een ouder esdek aanwezig zijn. 

2INVENTARISATIE 

2.1 INLEIDING 

2.2 LANDSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING 
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Op het AHN (Actueel Hoogtebestand Nederland), zie bijlage 4 is te zien dat het 
plangebied zich op de noordelijke flank van een grote dekzand- of keileemopduiking 
bevindt.5 De oudste kern (het gebied rondom het kerkplein) is aangelegd op het 
hoogste deel van deze opduiking. 

Op onderstaande detailopname van het AHN is te zien dat in en rondom het 
plangebied sprake is van ophogingen onder de bestaande gebouwen.  

 

Afbeelding 4. Detailopname van het plangebied op het AHN. 

Bijlage 6 toont de locaties van de bekende archeologische waarden en de 
uitgevoerde archeologische onderzoeken in de omgeving van het plangebied. In het 
onderzoeksgebied zijn diverse waarnemingen bekend: 

Zaakidentificatie 2865613100 betreft een scherf klokbeker aardewerk uit het Laat-
Neolithicum, een scherf wikkeldraad aardewerk uit de Bronstijd en twee scherven 
handgedraaid aardewerk die van de Bronstijd tot de IJzertijd worden gedateerd. De 
vindplaats bevindt zich op ongeveer 500 m ten noordwesten van het plangebied. 

Zaakidentificatie 2698843100 betreft een Flint-Ovalbeil die wordt gedateerd van het 
Midden-Neolithicum tot het Laat-Neolithicum. De vindplaats bevindt zich op ongeveer 
75 m ten oosten van het plangebied.  

 

5 Op geraadpleegde paleogeografische kaarten (Vos e.a., 2020) is geen stuwwal in of nabij 
Denekamp aangegeven. 

2.3 ARCHEOLOGIE 

2.3.1 BEKENDE ARCHEOLOGISCHE WAARDEN 



Bureauonderzoek en Inventariserend veldonderzoek - verkennende fase  Grotestraat 17-19/ 
Ootmarsumsestraat 1G te Denekamp, gemeente Dinkelland, Overijssel 

 

13 
 

Zaakidentificatie 3289940100 betreft enkele kleine fragmentjes handgevormd 
aardewerk die worden gedateerd in de periode Bronstijd tot de Romeinse tijd. De 
vindplaats bevindt zich op ongeveer 220 m ten oosten van het plangebied.  

Zaakidentificatie 4706232100 betreft een spinklosje daterend uit de Late 
Middeleeuwen. De vindplaats bevindt zich op ongeveer 33 m ten oosten van het 
plangebied.  

Zaakidentificatie 4706638100 betreft drie fragmenten aardewerk, waarvan een kon 
worden geïdentificeerd als kogelpot, daterend uit de Vroege tot Late Middeleeuwen. 
De vindplaats bevindt zich op ongeveer 400 m ten oosten van het plangebied.  

Zaakidentificatie 3251650100 en 3052974100 betreffen een stuk Pingsdorf- en 
meerdere stukken kogelpot aardewerk daterend uit de Late Middeleeuwen. De 
vindplaats bevindt zich op ongeveer 400 m ten zuidoosten van het plangebied.  

Zaakidentificatie 3262456100 betreft houtskoolfragmenten en twee stukken 
handgevormd aardewerk die dateren van de IJzertijd tot de Middeleeuwen. De 
vindplaats bevindt zich op ongeveer 440 m ten zuidoosten van het plangebied. 

Zaakidentificatie 2689488100 betreft een scherf gedraaid aardewerk uit de Later 
IJzertijd en meerdere stukken handgevormd aardewerk uit de Middeleeuwen. De 
vindplaats bevindt zich op ongeveer 450 m ten zuidoosten van het plangebied. 

Zaakidentificatie 2698721100 betreft meerdere stukken aardewerk, een vuurstenen 
bijl en een kraaghalsfles die allemaal dateren rond het Midden Neolithicum B. De 
vindplaats bevindt zich op ongeveer 460 m ten zuidoosten van het plangebied.  

AMK-terreinen ( = Archeologische Monumentenkaart) zijn terreinen waarvan bekend 
is dat zich archeologische resten in de grond bevinden. Het archeologisch belang 
daarvan is bovendien gewaardeerd. Zo zijn er AMK-terreinen van archeologische 
waarde en van hoog, zeer hoog archeologisch belang en wettelijk beschermde AMK-
terreinen van zeer hoog archeologisch belang). Binnen het onderzoeksgebied zijn 
geen AMK-terreinen geregistreerd. 

Op de gemeentelijke verwachtingskaart (bijlage 5) ligt het plangebied in een zone 
met een zone met dekzandhoogten en ruggen met een plaggendek. Hiervoor geldt 
een hoge verwachting voor resten uit alle perioden. Omdat de archeologische resten 
worden afgedekt door een plaggendek zijn deze minder kwetsbaar voor 
bodemingrepen en daardoor vaak beter geconserveerd. Het oostelijk deel van het 
plangebied bevindt zich ook in de historische kern. Hiervoor geldt een hoge 
verwachting voor archeologische resten uit de Middeleeuwen en Nieuwe Tijd. Er 
bevinden zich meerdere historische erven in het onderzoeksgebied maar het 
plangebied bevindt zich in geen enkele attentiezone van deze erven. 

In de omgeving van het plangebied hebben eerder archeologische onderzoeken 
plaatsgevonden. De onderzochte locaties zijn afgebeeld in bijlage 6. Hieronder 
worden de meest relevante onderzoeken besproken: 

2.3.2AMK-TERREINEN 

2.3.3  GEMEENTELIJKE VERWACHTINGSKAART 

2.3.4  EERDER ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK 
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Zaakidentificatie 2358018100 betreft een booronderzoek van de RAAP uit 2012.6 Het 
onderzochte terrein bevindt zich op ongeveer 290 m ten noorden van het 
plangebied. Op basis van het bureauonderzoek was een archeologische verwachting 
van het Paleolithicum tot en met de Late Middeleeuwen. Het veldonderzoek heeft 
uitgewezen dat het desbetreffende plangebied volledig is verstoord. Er zijn geen 
archeologische indicatoren aangetroffen. Gebaseerd op dit onderzoek is geadviseerd 
om dit gebied vrij te geven. 

Zaakidentificatie 4039457100 betreft een verkennend booronderzoek uitgevoerd 
door Laagland Archeologie in 2017.7 Het onderzoek bevindt zich op ongeveer 240 m 
ten noorden van het plangebied. Op basis van het bureauonderzoek geldt een hoge 
verwachting voor resten uit de periode Late Middeleeuwen – Nieuwe Tijd. Uit het 
booronderzoek blijkt dat de bodem tot in de C-horizont is verstoord. Op basis van de 
resultaten van het veldonderzoek wordt geadviseerd geen archeologisch 
vervolgonderzoek in het plangebied uit te voeren. 

Zaakidentificatie 2310235100 betreft een booronderzoek uitgevoerd door Syntegra 
BV. In 2010.8 Het onderzoek bevindt zich op ongeveer 180 m ten noorden van het 
plangebied. Op basis van het bureauonderzoek geldt een lage verwachting voor 
resten uit het Neolithicum tot en met de Romeinse tijd. Voor Vroege Middeleeuwen 
tot en met de Nieuwe Tijd geldt een zeer hoge verwachting. Uit het booronderzoek 
blijkt dat de bodem tot in de C-horizont is verstoord. Op grond van de resultaten van 
het onderzoek wordt voor het plangebied geen vervolgonderzoek geadviseerd.  

In 2017 zijn bij bouwwerkzaamheden door de archeologische werkgroep Denekamp 
nog enkele paalsporen waargenomen die mogelijk uit de Middeleeuwen dateren. Ook 
zijn er resten van een waterput van Bentheimer zandsteen gevonden die 
waarschijnlijk dateren uit de Nieuwe Tijd, toebehorend aan de woning die staat 
weergegeven op de kadastrale minuut van 1832.9 

Zaakidentificatie 2397247100 betreft een karterend booronderzoek uitgevoerd door 
Hamaland Advies vof in 2013.10 Het onderzoek bevindt zich op ongeveer 50 m ten 
noordoosten van het plangebied. Op basis van het bureauonderzoek van Hamaland 
Advies geldt een middelhoge verwachting van het Paleolithicum tot en met de 
Romeinse tijd en een zeer hoge verwachting voor Middeleeuwen tot en met Nieuwe 
Tijd. Bij het veldonderzoek is geconcludeerd dat op een deel van het terrein de basis 
van het oorspronkelijke plaggendek bewaard is gebleven. Onder dit plaggendek zijn 
in de top van de dekzandafzettingen grondsporen aangetroffen in de vorm van 
paalsporen, paalkuilen en greppels. Deze behoren vermoedelijk bij een 
vlaknederzetting (erven) uit de periode van voor de vorming van het plaggendek 
(10e t/m de 12e eeuw). Hamaland Advies adviseert op basis van de 
onderzoeksresultaten derhalve om bodemingrepen dieper dan 100 cm-mv 
archeologisch te laten begeleiden of – afhankelijk van de schaal van de diepere 
bodemingrepen- een waarderend proefsleuvenonderzoek uit te laten. De gemeente 
Dinkelland heeft besloten hier nader onderzoek te laten uitvoeren. Bij de aanvang 
van de graafwerkzaamheden in dit gebied in 2015 zijn door leden van de werkgroep 
archeologie Denekamp meerdere sporen waargenomen en ingemeten (zie Afbeelding 
5). De meeste sporen lijken uit de Middeleeuwen te dateren. Naast deze 
grondsporen zijn ook enkele scherven kogelpotaardewerk gevonden.11 

 
6 Den Boer, Goossens en Ringenier 2012 
7 Brouwer en Oude Rengerink 2017 
8 Koeman, Schorn en Nillesen 2014 
9 Benerink 2017 
10 de Graaf, Rohling en van der Kuijl 2013 
11 Benerink 2015 (1) en (2) 
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Afbeelding 5. Gevonden grondsporen tijdens graafwerkzaamheden aan de 
Vledderstraat in 2015. De zwarte vlekken zijn grondsporen en de grijze stippellijnen 
geven mogelijke huisplattegronden weer. 

Zaakidentificatie 2327749100 betreft een karterend booronderzoek uitgevoerd door 
Syntegra BV in 2011.12 Het onderzoek bevindt zich op ongeveer 170 m ten 
noordoosten van het plangebied. Op basis van het bureauonderzoek geld een 
middelhoge verwachting voor de periode Laat Paleolithicum-Mesolithicum en Late 
Middeleeuwen-Nieuwe Tijd. Voor Neolithicum-Vroege middeleeuwen geldt een hoge 
verwachting. Tijdens het booronderzoek bleek dat een groot deel van het 
desbetreffende plangebied is verstoord. daarnaast zijn geen archeologische 
indicatoren aangetroffen. Op grond van de resultaten van het onderzoek wordt voor 
het plangebied geen vervolgonderzoek geadviseerd. 

Zaakidentificatie 2132765100 betreft een karterend booronderzoek uitgevoerd door 
Syntegra BV in 2006. Het onderzoek bevindt zich op ongeveer 190 m ten zuidwesten 
van het plangebied. Op basis van het bureauonderzoek geldt een middelhoge 

 

12 Kremer 2011 
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verwachting voor sporen  uit de perioden Neolithicum tot en met de Middeleeuwen. 
Uit het booronderzoek is gebleken dat de bodem binnen het plangebied gekenmerkt 
wordt door sterke verstoringen. In geen van de boringen zijn archeologische resten 
of indicatoren aangetroffen. De kans dat er een archeologische vindplaats binnen het 
plangebied aanwezig is, wordt daarom klein geacht. 

Zaakidentificatie 2345114100 betreft een proefsleuvenonderzoek van de AWN uit 
2010. Het onderzoek bevindt zich op ongeveer 280 m ten zuiden van het plangebied. 
Er zijn bij de opgraving meerdere paalkuilen aangetroffen. Daarnaast zijn scherven 
gedraaid aardewerk en steengoed aangetroffen uit de Late Middeleeuwen. 

Denekamp is een van de oudste bewoningskernen in Twente. Rond de 8e eeuw 
wordt Denekamp samen met Noord-Deurningen genoemd als een deel van het 
kerspel Ootmarsum. In 1276 is Denekamp (Demnichem) een zelfstandige parochie.13 
Denekamp is ontstaan op een hoge zandopduiking. De gronden in en rond 
Denekamp waren tot 1527 voor het overgrote deel eigendom van de bisschop van 
Utrecht. Rond de 15e eeuw was de plaats Denekamp een betrekkelijk klein dorp met 
amper 100 huizen, verspreid rondom de oude kerk. Deze kerk was in de 13e eeuw 
opgetrokken uit ‘Bentheimer zandsteen’. De toren is omstreeks 1436 aangebouwd.14 

Op de Hottingerkaart (circa 1787, niet afgebeeld) is in het plangebied bebouwing 
aangegeven langs de latere Dorpsstraat en Ootmarsumsestraat. De eerste 
kadastrale kaart (circa 1832)15 toont een gedetailleerde beeld (zie onderstaande 
afbeelding). Het plangebied maakt daarbij onderdeel uit van de oude historische 
kern van Denekamp. Wat verder zuidwestelijk ligt de es van Denekamp (Dorper 
Esch). De huidige Burg. Hoogklimmerstraat (zie afbeelding 3) vormt de grens tussen 
dorpstuinen en esgronden. 

Het westelijke deel van het plangebied is op de OAT (Oorspronkelijke Aanwijzende 
Tafel) aangeduid als moestuin. Het noordelijk het oostelijk deel van het plangebied is 
aangegeven als bebouwing met erf. De bebouwing bestaat uit een bakkerij, een 
wevershuis en de woning (werkplaats?) van een timmerman. 

 

 

 

13 planviewer.nl 

14 Heemkundedenekamp.nl 

15 bron: hisgis.nl 

2.4 HISTORIE 
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Afbeelding 6. Uitsnede uit de eerste kadastrale kaart, circa 1832 (boven: overzicht; 
onder: detail plangebied). De locatie van het plangebied is blauw omlijnd. Legenda 
(boven): geel: hooiland, beige: bouwland, lichtgroen: weideland, lichtpaars: 
moestuin; rood met grijs: bebouwing met erf. Bron: hisgis.nl. 

Het huidige pand ten zuidoosten van het plangebied is gebouwd in vakwerkstijl (zie 
onderstaande foto’s), maar wordt niet genoemd als gemeentelijk monument of 
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Rijksmonument.16 Hotel Veldman is hier tegenaan gebouwd. Het pand is 
waarschijnlijk niet aangegeven op de kadastrale kaart omdat het gebouw dat op 
deze kaart is aangegeven niet dezelfde verhoudingen heeft (aangeduid met een gele 
pijl, zie afbeelding 6, onder).17  

 

 

Afbeelding 7. Foto’s vakwerkhuis in plangebied (27-10-2021). Boven, genomen in 
noordwestelijke richting. Onder: in noordelijke richting. 

Vakwerkhuizen werden met name tussen de 13e en de 17e eeuw gebouwd. Ze 
kwamen veel voor in Duitsland en België maar ook in het oosten van Nederland zijn 
vakwerkhuizen bekend. Vanaf de 15e eeuw werd de structuur tussen het houtwerk 
opgevuld met steen of baksteen in plaats van leem.18 Het houten gebinte toont 
sporen van eerder gebruik. De bakstenen boven zijn van recente oorsprong, maar op 
de onderste foto zijn ze handgevormd en is onder andere te zien dat een raam is 
dichtgemetseld. De omlijsting van de deur linksonder daarentegen is recent op basis 
van het gebruik van portland cement. Op basis van bovenstaande is een datering in 
tussen circa 1800 – 1850 te vermoeden.19   

Op de topografische kaart van 1908 (zie Afbeelding 8) is het plangebied grotendeels 
bebouwd. Rond 1928 werd in het plangebied het pand van hotelrestaurant Veldman 
gebouwd. Dit gebouw staat er tot op de dag van vandaag nog steeds (Grotestraat 
17).20 Tussen 1832 en 1900 is de Ootmarsumsestraat iets naar het noorden 
verplaatst. 

 
16 een sloopvergunning is inmiddels afgegeven. 
17 op dit detailniveau is de eerste kadastrale kaart, evenals latere kaarten weinig nauwkeurig. 
18 Fachwerkaus.de 
19 Analyse dr. Th. Spitzers op basis van foto’s. 
20 Tubantia.nl 
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Midden jaren ‘30 worden enkele gebouwen gesloopt en of verbouwd (Afbeelding 9). 
In de decennia erna worden delen bij het hotel aangebouwd (Afbeelding 10 en 
Afbeelding 11). Rond 2014 wordt een deel van de bebouwing in het noorden van het 
plangebied gesloopt (Afbeelding 12). 

 

Afbeelding 8. Uitsnede uit de topografische kaart van 1908. Bron: topotijdreis.nl. 



Bureauonderzoek en Inventariserend veldonderzoek - verkennende fase  Grotestraat 17-19/ 
Ootmarsumsestraat 1G te Denekamp, gemeente Dinkelland, Overijssel 

 

20 
 

 

Afbeelding 9. Uitsnede uit de topografische kaart van 1935. Bron: topotijdreis.nl. 

 

Afbeelding 10. Uitsnede uit de topografische kaart van 1955. Bron: topotijdreis.nl. 
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Afbeelding 11. Uitsnede uit de topografische kaart van 1994. Bron: topotijdreis.nl. 

 

Afbeelding 12. Uitsnede uit de topografische kaart van 2015. Bron: topotijdreis.nl. 
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In 1943 werden geëvacueerden, die moesten verhuizen voor de bouw van de 
Atlantikwall, ondergebracht in de diverse hotels in Denekamp en omgeving. In hotel 
Gelink zaten bijvoorbeeld mensen uit een rusthuis in Den Helder, bij Dinkeloord 
mensen uit een deftig rusthuis in Den Haag en bij de burgers de ‘gewone’ mensen. 
Hiervoor werd wel een vergoeding betaald, daarvoor moesten ze ook worden 
behandeld als pensiongasten. De gewone gasten konden ook nog steeds in de hotels 
terecht. De hotels werden vanaf september 1944 geheel door de Duitsers in bezit 
genomen. Enkele weken verbleven er soldaten en daarna namen hoge officieren met 
hun dames en gevluchte N.S.B.’ers  met hun gezinnen er hun intrek.21 Mogelijk is 
ook hotel Veldman als opvang in gebruik geweest. 

 

21 Oorlogsdodendinkelland.nl 

2.4.1 TWEEDE WERELDOORLOG 
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Op basis van de inventarisatie kan het volgende geconcludeerd worden. Op de 
gemeentelijke archeologische waarden- en verwachtingskaart bevindt het plangebied 
zich in een zone met dekzandhoogten en -ruggen. In het plangebied is waarschijnlijk 
geen sprake van een plaggendek, maar wel van een tuineerddek en waarschijnlijk 
ook oude ophogingen. Op de AHN is te zien dat het plangebied zich op de flank van 
een dekzandopduiking ligt. Gebaseerd op deze bevindingen kan worden aangenomen 
dat in het plangebied podzolvorming plaatsgevonden heeft. Echter, het plangebied is 
onderdeel van de oude historische kern van Denekamp. In ieder geval rond 1787 
was het terrein bebouwd, maar waarschijnlijk gaat de bebouwing veel verder terug. 
In het plangebied staat nog een schuur die vermoedelijk tussen 1800 – 1850 is 
gebouwd. In de afgelopen eeuwen is met diverse bouw-, sloop- en ook 
ophogingsfasen te rekenen.  

In de omgeving van het plangebied zijn meerdere archeologische vondsten bekend. 
Het merendeel van deze vondsten dateert uit de Middeleeuwen-Nieuwe Tijd, maar 
ook resten uit de prehistorie komen voor. In het zuidwestelijke deel van het 
plangebied heeft in historische tijden nagenoeg geen bebouwing gestaan.  

Op basis van landschappelijk criteria geldt een hoge verwachting voor resten uit de 
periode Neolithicum tot en met de Middeleeuwen. De hoge ligging in combinatie met 
de nabijheid van water maakt het gebied geschikt voor Vroege landbouwers. Het is 
echter niet waarschijnlijk dat resten uit deze periode nog in een intacte context 
aanwezig zijn gezien de bebouwings- en gebruiksgeschiedenis van het plangebied. 

De historie van Denekamp voert terug tot in ieder geval de 8e eeuw. Waarschijnlijk 
was bewoning met name geconcentreerd rondom de huidige kerk (Kerkplein), maar 
bewoning in het plangebied kan niet uitgesloten worden. Voor de Vroege 
Middeleeuwen wordt daarom een middelhoge verwachting aangehouden.  

Voor de periode Late Middeleeuwen – Nieuwe Tijd geldt een (zeer) hoge 
verwachting. Deze verwachting is gebaseerd op de ligging in de historische kern, de 
bebouwingsgeschiedenis en de diverse archeologische vondsten rondom het 
plangebied uit deze periode.  

Eventuele nederzettingen uit de steentijd hebben een omvang van 50 – 200 m2 
(kleine variant) of 200 – 1000 m2 (middelgrote variant). Nederzettingen uit de 

3CONCLUSIE EN 
VERWACHTINGSMODEL 

3.1 CONCLUSIE 

3.2 VERWACHTINGSMODEL 
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periode Bronstijd – middeleeuwen hebben meestal een omvang tussen 500 – 2000 
m2 (huisplaats) of meer dan 8000 m2 (dorp).22 

Deze resten liggen in de top van de natuurlijke ondergrond, mogelijk dicht onder een 
tuineerddek en/of ophogingslagen. De natuurlijke bodem wordt hier gevormd door 
dekzand waarin zich een podzol heeft ontwikkeld. Eventuele resten bestaan uit 
vuursteenstrooiingen (voornamelijk Neolithicum, in mindere mate Bronstijd en 
IJzertijd). Daarnaast kan (gefragmenteerd) aardewerk worden verwacht, evenals 
houtskool, verbrande huttenleem en natuursteen. Resten van voor de Late 
Middeleeuwen zijn vermoedelijk grotendeels verstoord door de latere bebouwing.  

Vanaf de Late Middeleeuwen zijn resten van eerdere gebouwen te verwachten. Dat 
gaat om grondsporen (paalkuilen en dergelijke), uitbraaksleuven en funderingen. 
Ook resten van erfinrichting kunnen worden verwacht (afvalkuilen, waterputten, 
beerputten en dergelijke). Deze bevinden zich naar verwachting dicht onder het 
huidige maaiveld en kunnen zich uitstrekken in onderliggende ophooglagen tot in het 
onderliggende dekzand. 

Vanaf ongeveer de 17e eeuw is baksteen te verwachten. Bebouwingsresten  
bevinden zich overwegend langs de huidige Ootmarsumsestraat en Grotestraat. 
Sporen van erfinrichting zijn in het westelijke plangebied te verwachten. 

 

 

 

 

22 bron: Tol e.a., 2006. 
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Het veldonderzoek heeft tot doel om meer inzicht te verkrijgen in de fysische situatie 
in het plangebied. Het dient de in het plangebied aanwezige bodems, de mate van 
verstoring en de aanwezigheid van potentiële archeologische niveaus in kaart te 
brengen. Aan de hand daarvan kan er voor het plangebied een gespecificeerd 
verwachtingsmodel worden opgesteld dat gedetailleerder en nauwkeuriger is dan een 
verwachtingsmodel dat louter gebaseerd is op bronnen en globalere bodem- en 
geomorfologische kaarten. 

Voor het booronderzoek niet-toegankelijke en/of verstoorde delen zijn aangegeven 
op de kaart in bijlage 3.  Voor aanvang van het veldonderzoek is een Plan van 
Aanpak (PvA) opgesteld23 en gedeponeerd in Archis3. Het veldonderzoek bestond uit 
het zetten van zes verkennende boringen. Verkennend booronderzoek is een snelle 
en kostenefficiënte onderzoeksmethode om de archeologische potentie van een 
plangebied in kaart te brengen. Aangezien de specifieke bodemopbouw in het 
plangebied niet bekend is, is verkennend onderzoek in dit stadium de meest 
geschikte onderzoeksmethode.  

De boringen zijn uitgevoerd met een Edelmanboor met een diameter van 7 cm. Voor 
de bovenste laag is soms een riverside boor gebruikt. De boorkernen zijn visueel 
geïnspecteerd op het voorkomen van archeologische indicatoren. Boringen 2 en 5 
zijn op diepten van respectievelijk 50 en 70 cm -mv gestagneerd op verhardingen. 
Boringen 1, 2 en 3 zijn gezet op de locatie van de geplande nieuwbouw. De overige 
boringen zijn verdeeld over het resterende plangebied. 

De boringen zijn gemeten met GPS met een nauwkeurigheid van 3 m. Het 
bodemprofiel is beschreven volgens de norm NEN 5104 en ASB. De NAP-
maaiveldhoogtes van de boringen zijn bepaald aan de hand van het AHN. De 
profielbeschrijvingen zijn opgenomen in bijlage 8. De boorpuntenkaart met de 
posities van de boringen is opgenomen in bijlage 7. 

Het typerende bodemprofiel bestaat van boven naar beneden uit een 
terreinverharding met puinresten, gevolgd door een laag cunetzand tot ongeveer 25 
cm -mv. Daaronder ligt een subrecent (tussen circa 1850 – 1950) geroerd of 
opgebracht pakket waarin puinresten en kolengruis is aangetroffen. Deze laag 

 

23 A. Ponten, 2021 

4VELDONDERZOEK  

4.1 BESCHRIJVING ONDERZOEKSMETHODIEK 

4.2 RESULTATEN: LITHOLOGIE, LITHOGENESE EN 
BODEMONTWIKKELING 
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bereikt een diepte van ongeveer 80 – 100 cm -mv. Daaronder ligt een (dunne) laag 
die is geïnterpreteerd als restant van een oude ophoging. De natuurlijke ondergrond 
is aangetroffen op een diepte van ongeveer 1 – 1,2 m -mv en bestaat uit dekzand 
(C-horizont). Vanaf ongeveer 1,3 – 1,5 m is een sterk zandige kleipakket gezien dat 
een gestuwde afzetting betreft. 

Het subrecent geroerde/opgebrachte pakket bestaat overwegend uit zeer fijn tot 
matig fijn zwak siltig zand. Dit zand is zwak tot matig humeus en heeft een 
overwegend grijs-zwarte kleur. Deze laag bevat ook resten van (sub)recent 
baksteen, glas en overig puin. In boring 2 is in deze laag kolengruis, houtskool, 
kalkcement en baksteen aangetroffen en ook in de overige boringen bevat deze laag 
vaak baksteen of kolengruis. De verstoringen zijn vermoedelijk ontstaan tijdens 
bouwwerkzaamheden in het plangebied over de afgelopen decennia. Op 
onderstaande afbeelding is de geïnterpoleerde dikte van het pakket van het 
plangebied weergegeven. 

 

Afbeelding 13. Dikte subrecent geroerd/opgebracht pakket in cm 

Onder het geroerde pakket ligt een laag die bestaat uit matig fijn, matig siltig en 
overwegend grijs gekleurd zand. Deze laag is aangemerkt als ophogingslaag. De 
ophogingslaag heeft een gemiddelde dikte van 25 cm. De minimale dikte is 5 cm 
(boring 3); de maximale dikte is 60 (boring 4).24 Op Afbeelding 14 is de dikte van de 
ophogingslaag in het plangebied weergegeven. De ophogingslaag ligt gemiddeld op 
een diepte van circa 0,92 m -mv (24,27 m -NAP). Het hoogste punt is aangetroffen 
in boring 1 (24,81 m +NAP); het laagste punt in boring 4 (23,58 m +NAP).  

Op Afbeelding 15is de diepte van de top van de dekzandlaag in het plangebied 
weergegeven. 

 

 

24 In boring 4 is sprake van een relatief dik en homogeen pakket zonder gelaagdheid en zonder 
inclusies. Het is daarmee twijfelachtig dat het hier gaat om een oude ophoging.  
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Afbeelding 14. Dikte ophogingslaag in cm 

De C-horizont ligt gemiddeld op een diepte van circa 1,19 m -mv (24,24 m -NAP). Er 
zijn geen sporen van bodemvorming aangetroffen. Het hoogste punt is aangetroffen 
in boring 1 (24,56 m +NAP); het laagste punt in boring 4 (23,83 m +NAP). De C-
horizont bestaat overwegend uit matig siltig, matig fijn, zwak grindig zand. Dit zand 
is lichtgeel/beige van kleur. In de top komen roestvlekken voor. In boring 3 en 4 is 
op respectievelijk 130 en 150 cm diepte de keileemlaag aangetroffen. 
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Afbeelding 15. Top intacte C-horizont (cho) in m +nap 
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Er is sprake van een (subrecent) geroerd bodemprofiel tot circa 70 cm. Hieronder 
zijn geen intacte B- of BC-horizonten aangetroffen. Er is wel een oude ophogingslaag 
aangetroffen. Deze is gemiddeld 25 cm dik en sluit scherp aan op de C-horizont. De 
ophogingslaag stamt waarschijnlijk uit de Late Middeleeuwen of vroege-midden 
Nieuwe Tijd. De subrecent geroerde laag hangt waarschijnlijk samen met de bouw 
van het voormalige hotelrestaurant rond 1928 en de latere bouw en sloop van de 
toenmalige panden in de periode tussen 1832 tot circa 1994. In deze laag kunnen 
nog resten van (subrecente) funderingen en uitbraaksleuven worden verwacht. 
Vanuit archeologisch perspectief zijn deze weinig relevant. In de daaronderliggende 
ophooglaag en natuurlijke ondergrond kunnen nog resten van oudere grondsporen 
en muurwerken/funderingen worden verwacht (periode Vroege Middeleeuwen tot en 
met Nieuwe Tijd. Deze zijn archeologisch relevant en kunnen helpen de kennis 
omtrent de historie van Denekamp aan te scherpen. Het verwachtingsmodel voor de 
periode Vroege Middeleeuwen – Nieuwe Tijd blijft daarmee gehandhaafd. Resten van 
oudere perioden in de C-horizont kunnen niet uitgesloten worden, maar dit betreft 
dan resten van diepere sporen. Het oorspronkelijke prehistorische woonniveau is 
verdwenen.  

5 CONCLUSIE EN 
VERWACHTING 
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Op basis van het uitgevoerde booronderzoek wordt de kans dat het plangebied 
archeologische sporen bevat aannemelijk geacht. Resten van een oude 
ophogingslaag zijn door het hele plangebied aangetroffen. Deze ophogingslaag 
dateert waarschijnlijk uit de Late Middeleeuwen of jonger. De kans op sporen en 
vondsten uit deze periode is daarom waarschijnlijk. Indien de geplande 
bodemverstorende werkzaamheden (waaronder ook de aanleg van nieuwe kabels en 
leidingen zijn begrepen) ter hoogte van de geplande nieuwbouw dieper reiken dan 
55 cm -mv25 worden eventuele resten bedreigd en is archeologisch vervolgonderzoek 
noodzakelijk om de kennis die in deze resten ligt besloten veilig te stellen.  

Gelet op de te verwachten prospectiekenmerken en prospecteerbaarheid van een 
eventuele vindplaats wordt geadviseerd dit vervolgonderzoek uit te voeren in de 
vorm van een proefsleuvenonderzoek conform de KNA Leidraad Inventariserend 
Veldonderzoek Deel: Proefsleuvenonderzoek (IVO-P).26Dit advies is overgenomen 
door de gemeente Dinkelland, hierin vertegenwoordigd door de archeologisch 
adviseur van de gemeente, de heer . 

Mochten bij graafwerkzaamheden onverhoopt toch archeologische resten worden 
aangetroffen, dan geldt conform de Erfgoedwet (art. 5.10) een meldingsplicht. Dit 
kan bij Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (033 421 74 56) of via de website: 
www.cultureelerfgoed.nl/contact. 

 

25 gebaseerd op de verstoringsdikte in boring 1 (75 cm) minus een bufferzone van 20 cm ter 
bescherming van het onderliggende potentiële archeologische niveau. 

26 Borsboom e.a., 2012 

6 SELECTIEADVIES 
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15

Boring 1       RD-coördinaten: 265091/488752

-mv (m)    NAP(m)

0 25,56

0,25 25,31

0,5 25,06

0,75 24,81

1 24,56

1,25 24,31

zand, matig fijn, zwak siltig,
zwak humeus, grijs/ bruin,
sterk puinhoudend, gevlekt/
verstoord

60

zand, matig fijn, zwak siltig,
zwak humeus, donkerbruin/
grijs, scherpe ondergrens,
opgebracht

70

klei, zwak zandig, sterk
humeus, zwart, zwak
baksteenhoudend, onscherpe
ondergrens, gevlekt/
verstoord, zachtbakken75

zand, matig siltig, sterk
humeus, grijs/ bruin/ zwart,
onscherpe ondergrens, gevlekt/
verstoord

100
zand, matig fijn, matig
siltig, grijs/ bruin,
onscherpe ondergrens,
ophooglaag120

zand, matig fijn, matig
siltig, zwak grindig, geel,
zwak roesthoudend,
C-horizont

130

zand, matig fijn, zwak siltig,
zwak grindig, donkergeel,
sterk roesthoudend,
C-horizont

140

zand, matig fijn, zwak siltig,
zwak grindig, geel,
C-horizont

5

Boring 2       RD-coördinaten: 265075/488758

-mv (m)    NAP(m)

0 25,47

0,25 25,22

0,5 24,97

zand, matig fijn, zwak siltig,
geel/ grijs, sterk
puinhoudend, scherpe
ondergrens, gevlekt/
verstoord

30
zand, matig fijn, zwak siltig,
matig humeus, donkerbruin/
grijs/ geel, gevlekt/
verstoord
weinig houtskool

50

zand, matig fijn, zwak siltig,
bruin/ grijs/ geel, zwak
puinhoudend, zwak
koolgruishoudend, gevlekt/
verstoord,
kalkbrokjes,cementbrokjes, 
stagneert op verharding
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Boring 3       RD-coördinaten: 265060/488753

-mv (m)    NAP(m)

0 25,35

0,25 25,1

0,5 24,85

0,75 24,6

1 24,35

1,25 24,1

klinker 
(terreinverharding)

30

zand, matig fijn, zwak siltig,
geel, scherpe ondergrens,
opgebracht, cunetzand

40
zand, matig fijn, zwak siltig,
zwak humeus, grijs/ bruin,
onscherpe ondergrens, gevlekt/
verstoord

105

zand, zeer fijn, zwak siltig,
matig humeus, donkergrijs/
zwart, zwak koolgruishoudend,
zwak baksteenhoudend,
onscherpe ondergrens, gevlekt/
verstoord, homogeen,
incidenteel geel vlekje

110

zand, matig fijn, zwak siltig,
donkergrijs/ zwart/ grijs,
onscherpe ondergrens,
ophooglaag

130

zand, matig fijn, matig
siltig, grijs/ geel,
C-horizont

140 klei, sterk zandig, grijs/
groen, C-horizont, keileem/
grondmorene

25

Boring 4       RD-coördinaten: 265042/488741

-mv (m)    NAP(m)

0 25,28

0,25 25,03

0,5 24,78

0,75 24,53

1 24,28

1,25 24,03

1,5 23,78

zand, matig fijn, zwak siltig,
geel, opgebracht, cunetzand

80

zand, matig fijn, zwak siltig,
zwak humeus, donkergrijs/
zwart/ geel, zwak glashoudend,
zwak baksteenhoudend, gevlekt/
verstoord

140

zand, matig fijn, matig
siltig, grijs, ophooglaag??
schoon

145 zand, matig fijn, matig
siltig, grijs/ grijs/ bruin,
onscherpe ondergrens,
overgang

150

zand, matig fijn, matig
siltig, zwak grindig, grijs/
geel, C-horizont

170

klei, sterk zandig, grijs/
geel/ bruin, C-horizont,
keileem/ grondmorene



 

43 
 

10

Boring 5       RD-coördinaten: 265072/488737

-mv (m)    NAP(m)

0 25,76

0,25 25,51

0,5 25,26

klinker 
(terreinverharding)

25

zand, matig fijn, zwak siltig,
geel, opgebracht, cunetzand

70

zand, matig fijn, zwak siltig,
donkerbruin/ grijs, sterk
puinhoudend, matig
koolgruishoudend, gevlekt/
verstoord, scherf tegel

7

Boring 6       RD-coördinaten: 265082/488712

-mv (m)    NAP(m)

0 25,5

0,25 25,25

0,5 25

0,75 24,75

1 24,5

1,25 24,25

klinker 
(terreinverharding)

25

zand, matig fijn, zwak siltig,
geel, scherpe ondergrens,
opgebracht, cunetzand

110

zand, matig fijn, zwak siltig,
matig humeus, donkerbruin/
grijs, zwak koolgruishoudend,
gevlekt/ verstoord

120
zand, matig fijn, matig
siltig, grijs/ grijs/ bruin,
ophooglaag125

zand, matig fijn, zwak siltig,
donkergeel/ bruin/ grijs,
C-horizont, verrommeld145

zand, matig fijn, zwak siltig,
zwak grindig, donkergeel/
geel, C-horizont
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BIJLAGE 9 VERKLARENDE 
WOORDENLIJST 

 

AMK-terreinen - De AMK (Archeologische Monumentenkaart) is een bestand van alle 
bekende, behoudenswaardige archeologische terreinen in Nederland. Op de kaart staan 
terreinen van archeologische, hoge archeologische en zeer hoge archeologische waarde (al 
dan niet wettelijk beschermd) aangegeven. De AMK wordt niet meer geactualiseerd. 

ARCHIS3 - Archis3 (Archeologisch Informatiesysteem) is een databank waarin gegevens 
over archeologisch onderzoek, vindplaatsen en terreinen in Nederland zijn opgeslagen.  

Bleek – een bleek (of bleekweide) is een grasveld dat Vroeger door huishoudens gebruikt 
werd om linnen te bleken na het wassen ervan. In oude teksten is in 1520 voor het eerst 
sprake van een veld om was te bleken. De bleek als zodanig werd nog tot in de vorige 
eeuw gebruikt.  

Bronstijd - In de Bronstijd (2.000 – 800 voor Chr.) werden voor het eerst voorwerpen van 
brons – een legering van koper en tin – gemaakt, hoewel vuursteen nog steeds breed 
toegepast werd. Aardewerk uit deze periode is meestal zeldzaam en van slechte kwaliteit 
(‘hondebrokaardewerk’). Waarschijnlijk werden veel tradities en gebruiken uit het 
Neolithicum in deze periode voortgezet, waaronder aanvankelijk het gebruik overledenen in 
grafheuvels bij te zetten. Later, rond 1.200 voor Chr. werd begraving vervangen door 
crematies, die in urnenvelden en soms ook in oudere grafheuvels werden bijgezet. 

Es – een es (enk, eng) is een areaal bouwland dat door meerdere grondgebruikers wordt 
gebruikt. Een es is ruimtelijk begrensd en als zodanig herkenbaar, maar de individuele 
percelen zijn niet gescheiden door duidelijk herkenbare grenzen.  

Formatie van Boxtel – de Boxtel-afzettingen bestaan overwegend uit zand en in wat 
mindere mate uit leem. Deze afzettingen zijn vooral onder koude, periglaciale 
omstandigheden gevormd. Het betreft onder andere afzettingen die door de wind zijn 
afgezet (eolische afzettingen), niet-eolische afzettingen zoals löss, kleinschalige fluviatiele 
afzettingen, hellingafzettingen, en lacustiene afzettingen. 

Formatie van Drenthe – de sedimenten van de Drentheformatie bestaan overwegend uit 
matig fijn tot uiterst grof grindhoudend zand, klei en leem. Deze sedimenten zijn gevormd 
door of nabij het landijs tijdens het Saalien. 

Bodemhorizont – een bodemhorizont is een laag of zone die wordt gevormd door 
bodemvorming. Een bodemhorizont onderscheidt zich van andere lagen door kleur, 
textuur, structuur en abiotische factoren. De aan- of afwezigheid van bodemhorizonten in 
podzolgronden geeft belangrijke informatie in hoeverre het Vroegere loop-/woonniveau nog 
intact is en in welke mate daarmee archeologische resten zijn te verwachten.  

De A-horizont ligt meestal aan of vlak onder het maaiveld en is vaak humeus. Vaak vormt 
de bouwvoor de A-horizont. De E-horizont ligt meestal onder de A-horizont.  

De E-horizont is ontstaan onder invloed van (regen)water, waardoor klei, humus en/of 
aluminium omlaag zijn getransporteerd. De E-horizont is vaak lichtgrijs van kleur 
(‘loodzand’). 

De B-horizont ligt onder de E-horizont. Dit is een inspoelingslaag. De B-horizont is meestal 
bruin of donkerbruin gekleurd.  
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DE BC-horizont kan onder de B-horizont voorkomen. Dit is een overgangslaag van B- naar 
C-horizont. De kleur is meestal donkergeel, bruingeel of geelbruin 

De C-horizont is de minerale horizont van ongeconsolideerd materiaal. Het is het 
moedermateriaal waarin de bovenliggende horizonten zijn gevormd. 

IJzertijd - In de IJzertijd (800 – 12 voor Chr.) werden de eerste ijzeren voorwerpen 
gemaakt. IJzer was harder dan brons en ijzererts was veel breder beschikbaar dan de 
grondstoffen voor brons (koper en tin). Het winnen en smeden van ijzer vereiste echter 
veel kunde en kennis. Naast aardewerk worden vanaf deze periode soms resten van 
ijzeroventjes gevonden of afval dat is ontstaan bij ijzerwinning. Op de hogere zandgronden 
kwamen celtic fields (raatakkers) tot ontwikkeling. Dit waren akkercomplexen die zich 
soms tot over een groot gebied konden uitstrekken en gekenmerkt werden door relatief 
kleine akkertjes die omgeven werden door raatvormige wallen. Men woonde temidden van 
de akkers. Ten opzichte van de voorgaande en latere perioden werden vaak nattere 
gronden opgezocht. Vanaf de IJzertijd ook werden de zeekleigebieden in gebruik genomen. 

Laagpakket van Wierden  - (Boxtelformatie). Tot dit laagpakket worden de dekzanden 
gerekend. Dekzand is gedurende het laat-Weichselien – vroeg-Holoceen gevormd onder 
invloed van de wind  

Loodzand - In een plaggendek wordt regelmatig loodzand aangetroffen: bij het winnen 
van plaggen werd eerst de natuurlijke toplaag afgestoken. In deze toplaag was een E-
horizont (uitspoelingslaag) aanwezig met een kenmerkende grijze kleur. Loodzand wordt 
meestal aangetroffen in de onderzijde van het plaggendek. 

Mesolithicum - Het Mesolithicum (8.800 – 4.900 voor Chr.) begon tijdens het begin van 
het Holoceen. De gemiddelde temperatuur steeg. Vegetatie ontwikkelde zich sterk en de 
variatie in flora en fauna nam toe. De mens trok als jager/verzamelaar door het land. 
Materiële resten uit deze periode worden gekenmerkt door kleine vuursteenvoorwerpen 
(microlithen). 

Middeleeuwen  - De Middeleeuwen duurden van 450 – 1500 na Chr. Over de periode vlak 
na het definitieve vertrek van de Romeinen uit Nederland is weinig bekend. Tot op heden 
zijn relatief weinig vindplaatsen uit deze periode aangetroffen. Er zijn sterke vermoedens 
dat resten uit deze periode voor een belangrijk deel onder de huidige oude stads- en 
dorpskernen en oude akkercomplexen liggen. Vanaf ongeveer de 10e eeuw ontstaat er 
weer enige stabiliteit en is sprake van een min of meer centraal gezag. De maatschappij 
raakt gefeodaliseerd. In deze periode werd een begin gemaakt met de ontginning van 
veen, heide en bos.  

Neolithicum - Het Neolithicum (5.300 – 2.000 voor Chr.) wordt gekenmerkt door een 
overschakeling van jagen/verzamelen naar landbouw en veeteelt. De mens ging zich op 
een min of meer vaste locatie vestigen. Aanvankelijk werd daarnaast nog gejaagd en 
verzameld, maar meer en meer werd de mens agrariër. Doordat men zich op een locatie 
kon vestigen, namen de materiële bezittingen sterk toe. Men bouwde boerderijen en 
andere constructies en creëerde voorwerpen van aardewerk en geslepen steen. De 
bevolking kon groeien en de samenlevingen werden complexer. Uit deze periode zijn 
hunebedden en grafvelden/-heuvels bekend.  

Paleolithicum - Gedurende het Paleolithicum (300.000 – 8.800 voor Chr.) is Nederland wel 
bezocht door de mens (Homo Sapiens Sapiens en Homo Sapiens Neanderthalensis) 
gedurende de warmere perioden. Sporen zijn echter schaars en vaak verstoord. De mens 
trok destijds als jager/verzamelaar rond in kleine groepen. Afhankelijk van het seizoen en 
aanwezige voedselbronnen werden steeds wisselende, tijdelijke kampementen bewoond. 

 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) – De RCE is een onderdeel van het 
ministerie van OCW. Het voert wet- en regelgeving uit, ontwikkelt kennis en geeft advies 
over rijksmonumenten, landschap & omgeving, archeologie en roerend erfgoed. 
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Romeinse tijd - Met de komst van de Romeinen (van 12 voor Chr. tot 450 na Chr. ) 
eindigde de IJzertijd. In 47 na Chr. werd de Rijn als rijkgrens vastgesteld. Langs deze 
grens (de limes) werden castella en wachttorens gebouwd. In het door Romeinen bezette 
gebied verbeterde de infrastructuur en ontstonden steden als Nijmegen. Noordelijk van de 
limes kon de inheemse levenswijze zich grotendeels handhaven, maar wel zijn veel 
Romeinse invloeden te zien.  

Saalien – een geologische periode in het Pleistoceen die duurde van 236 – 126 duizend 
jaar geleden. Het Saalien was de voorlaatste ijstijd (voorlaatste glaciaal). Gedurende deze 
periode kwam het landijs tot in Midden-Nederland. 

Weichselien – een geologische periode in het Pleistoceen die duurde van 116 – 11,7 
duizend jaar geleden. Het Weichselien is de laatste ijstijd (glaciaal) die we in Nederland 
gehad hebben. Het landijs bereikte de Nederlandse grenzen niet, maar wel was de bodem 
van grote delen permanent bevroren (permafrost).  
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HOOFDSTUK 1  INLEIDING  
Het voornemen bestaat om de locatie op de hoek van de Grotestraat en de Ootmarsumsestraat te Denekamp 
te herontwikkelen ten behoeve van een appartementengebouw. In het projectgebied is in de bestaande 
situatie sprake van leegstaande, verouderde bebouwing. Concreet ziet de ontwikkeling toe op de sloop van 
een groot deel van bestaande bebouwing en de bouw van een appartementengebouw met 21 appartementen. 
Verder worden parkeerplaatsen, groen en een (openbare) doorgangsweg aangelegd. 

De gewenste ontwikkeling is in strijd met de geldende bestemmingplannen "Denekamp" en "Denekamp, 
Vledderstraat - Brinkstraat", aangezien de benodigde bouw- en gebruiksmogelijkheden ontbreken. Om die 
reden is een herziening van het bestemmingsplan vereist. In een bestemmingsplan waar deze m.e.r.-
beoordeling toe behoort wordt aangetoond dat de herziening van het bestemmingsplan ter plaatse in 
overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening. 

Vanuit het ruimtelijke spoor is een vormvrije toets aan het Besluit Milieueffectrapportage noodzakelijk. In dit 
document worden de milieueffecten van deze ontwikkeling beschouwd. Eerst wordt een nadere toelichting op 
de M.e.r.-beoordeling gegeven. 

Het projectgebied ligt zoals hiervoor genoemd op de hoek van de Ootmarsumsestraat en de Grotestraat, in het 
centrum van het dorp Denekamp. De ligging van het projectgebied wordt in afbeelding 1.1 weergegeven. De 
rode ster en de rode omlijning geven respectievelijk de locatie en indicatieve begrenzing van het projectgebied 
weer. 

 
Afbeelding 1.1 Ligging van het projectgebied (Bron: PDOK) 

M.e.r.-beoordeling 

De milieueffectrapportage is een wettelijk instrument met als doel het aspect milieu een volwaardige plaats in 
de integrale ruimtelijke afweging te geven. Een bestemmingsplan kan op drie manieren met 
milieueffectrapportage in aanraking komen: 

• Op basis van artikel 7.2a, lid 1 Wm (als wettelijk plan);  
Er ontstaat een m.e.r.-plicht wanneer er een passende beoordeling op basis van art. 2.8, lid 1 Wet 
natuurbescherming nodig is. 

• Op basis van het Besluit milieueffectrapportage (bestemmingsplan in kolom 3);  
Er ontstaat een m.e.r.-plicht voor die activiteiten en gevallen uit de onderdelen C en D van de bijlage 
van dit besluit waar het bestemmingsplan genoemd is in kolom 3 (plannen). 
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• Op basis van het Besluit milieueffectrapportage (bestemmingsplan in kolom 4);  
Er ontstaat een m.e.r.-(beoordelings)plicht voor die activiteiten en gevallen uit de onderdelen C en D 
van de bijlage van dit besluit waar het bestemmingsplan genoemd is in kolom 4 (besluiten). 

In het Besluit m.e.r. neemt het bestemmingsplan een bijzondere positie in, want het kan namelijk tegelijkertijd 
opgenomen zijn in zowel kolom 3 als in kolom 4 van het Besluit m.e.r.. Of het bestemmingsplan in deze 
gevallen voldoet aan de definitie van het plan uit kolom 3 of aan de definitie van het besluit uit kolom 4 is 
afhankelijk van de wijze waarop de activiteit in het bestemmingsplan wordt bestemd. Als voor de activiteit 
eerst één of meerdere uitwerkings- of wijzigingsplannen moeten worden vastgesteld dan is sprake van 
‘kaderstellend voor' en voldoet het bestemmingsplan aan de definitie van het plan. Is de activiteit geheel of 
gedeeltelijk als eindbestemming opgenomen voldoet het aan de definitie van het besluit. In voorliggend geval 
gaat het om directe eindbestemmingen en is sprake van een besluit. 

Een belangrijk element in het Besluit m.e.r.. is het (in feite) indicatief maken van de gevalsdefinities (de 
drempelwaarden in kolom 2 in de D-lijst). Dit betekent dat het bevoegd gezag meer moet doen dan onder de 
oude regelgeving. Kon vroeger worden volstaan met de mededeling in het besluit dat de omvang van de 
activiteit onder de drempelwaarde lag en dus geen m.e.r. (beoordeling) noodzakelijk was, onder de nu 
geldende regeling moet een motivering worden gegeven. Voor deze toets wordt de term vormvrije m.e.r.-
beoordeling gehanteerd. 

Voorliggende ontwikkeling is niet als activiteit opgenomen in de C-lijst van het Besluit MER. In de D-lijst de 
volgende activiteit opgenomen: ‘De aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met 
inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen’.  

De sloop van de bestaande bebouwing en de realisatie van 21 wooneenheden in op deze locatie is als een 
stedelijk ontwikkelingsproject aan te merken, waardoor toetsing aan de drempelwaarden dient plaats te 
vinden. De drempelwaarden zijn ten aanzien van de hiervoor genoemde activiteit als volgt: 

1. een oppervlakte van 100 hectare of meer, 
2. een aaneengesloten gebied en 2000 of meer woningen omvat, of 
3. een bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m² of meer. 

In voorliggend geval is geen sprake van de ontwikkeling van een gebied van 100 hectare of meer, of van een 
aaneengesloten gebied dat 2.000 of meer woningen omvat. Van een directe m.e.r.-plicht is dan ook geen 
sprake. Desalniettemin dient, gelet op de aard en omvang van het project, wel een vormvrije m.e.r.-
beoordeling te worden uitgevoerd. Voorliggende aanmeldnotitie voorziet hierin.  

Inhoud en doel van de vormvrije m.e.r.-beoordeling 

Inhoudelijk gaat de vormvrije m.e.r.-beoordeling in op de mogelijke belangrijke nadelige gevolgen voor het 
milieu als gevolg van het initiatief. Deze belangrijke nadelige gevolgen worden beoordeeld aan de hand van de 
selectiecriteria opgesomd in Bijlage III van de EEG-richtlijn Milieueffectbeoordeling, die drie hoofdthema’s 
noemt:  

• De kenmerken van de activiteit; 
• De plaats van de activiteit (ligging en samenhang met andere activiteiten (cumulatie); 
• De kenmerken van de belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu die de activiteit kan hebben.  

Het doel van de notitie is om op objectieve wijze informatie over mogelijke, relevante milieugevolgen van het 
project te verzamelen en te presenteren. 

Betrokken partijen 

Bij het project zijn de gemeente Dinkelland en ontwikkelende partijen betrokken. Voor het vaststellen van het 
bestemmingsplan is de gemeenteraad van de gemeente Dinkelland het bevoegd gezag. Daarnaast worden de 
provincie Overijssel, het waterschap Vechtstromen en eventueel andere vooroverlegpartners gedurende het 
proces bij het project betrokken. 
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Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt het voornemen beschreven. Daarbij komen aanleiding, achtergronden en 
uitgangspunten aan bod. Hoofdstuk 3 gaat in op de mogelijke milieueffecten van het project. In hoofdstuk 4 
wordt bij wijze van samenvatting de beoordeling gedaan van de omstandigheden van het voornemen. Hierin 
wordt tevens de conclusie van de vormvrije m.e.r.-beoordeling beschreven. 
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HOOFDSTUK 2  KENMERKEN VAN HET VOORNEMEN 
Dit hoofdstuk gaat in op de voorgenomen ontwikkeling, de projectlocatie en eventuele (samenhangende) 
ontwikkelingen in de omgeving waarmee rekening dient te worden gehouden. 

Voorgenomen ontwikkeling en omvang van het project 

Het voornemen ziet concreet toe op de sloop van het overgrote deel van de bestaande bebouwing en de 
realisatie van een appartementengebouw met 21 appartementen. Verder worden in het projectgebied 
parkeerplaatsen, groenvoorzieningen en een (openbare) doorgangs- en ontsluitingsweg aangelegd.  

De locatie hoort als geheel bij het centrumgebied van Denekamp. In de stedenbouwkundige opzet van het 
plan is rekening gehouden met de historische context van het projectgebied en de omgeving. Daarnaast is 
sprake van bebouwing die aansluit op de stedenbouwkundige structuur van het dorp. De zuidzijde van het 
projectgebied krijgt een informeel karakter met geïntegreerde beplanting en groen. Ten aanzien van de 
architectonische uitwerking is sprake van hiërarchie in de gevel (begane grond belangrijker maken dan de 
verdieping), waardoor de uitstraling van de bebouwing een dorps karakter behoudt. 

Het oorspronkelijke voormalige monumentale pand in het projectgebied (geel omlijnd in afbeelding 2.1) blijft 
behouden en wordt hersteld. Dit is van belang voor de identiteit van het centrum van Denekamp. Het 
ensemble van de bebouwing in de omgeving speelt in het dorp een belangrijke rol. Verder wordt rekening 
gehouden met de verfijndheid van de bouwmassa’s, de schaal, de individualiteit, de gevelbouw en algemene 
architectonische uitwerking om goed aan te sluiten op de dorpse karakteristiek van Denekamp. De 
buitenruimtes worden hoofdzakelijk geïntegreerd in de bouwmassa. 

De huidige situatie ter plaatse van het projectgebied (rode omlijning) wordt in afbeelding 2.1 en 2.2 met 
respectievelijk een luchtfoto en een straatbeeldfoto weergegeven. In afbeelding 2.3 is een uitsnede van het 
indicatieve inrichtingsplan weergegeven. Deze inrichting kan mogelijk nog in beperkte mate worden gewijzigd. 

 
Afbeelding 2.1 Luchtfoto ligging projectgebied (Bron: PDOK) 
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Afbeelding 2.2 Straatbeeldfoto projectgebied (Bron: Google Streetview) 

 

 

Afbeelding 2.3 Inrichtingsplan (Bron: Gemeente Dinkelland) 

Locatiekenmerken 

Het projectgebied ligt in het centrum van Denekamp, op de hoek van de Ootmarsumsestraat en de 
Grotestraat. De locatie staat kadastraal bekend als gemeente Denekamp, sectie O, nummers 1410, 1419, 1421, 
1422 en 4924. De ligging van het projectgebied in Denekamp en ten opzichte van de directe omgeving wordt in 
afbeelding 1.1 weergegeven. De rode ster en de rode omlijning geven respectievelijk de locatie en indicatieve 
begrenzing van het projectgebied weer. 

Het gebruik van natuurlijke hulpbronnen en productie van afvalstoffen 

Voor de sloop van de bestaande bebouwing en de realisatie van het nieuwe appartementengebouw zal zoveel 
mogelijk gebruik worden gemaakt van natuurlijke hulpbronnen in de aanlegfase. Tijdens het bouw- en 
woonrijp maken is grondverzet nodig. Tijdens de gebruiksfase zullen elektriciteit en water nodig zijn. De 
appartementen zullen gasloos gebouwd worden, conform de Wet Voortgang Energietransitie. 

De productie van afvalstoffen betreffen voor de beoogde appartementen uitsluitend de huishoudelijke 
afvalstoffen. Deze worden zoveel mogelijk gescheiden om nuttige afvalstoffen op eenvoudige wijze te kunnen 



Aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling Realisatie 21 appartementen hoek Grotestraat – 
Ootmarsumsestraat, Denekamp 

  

BJZ.nu 
Ruimtelijke plannen en advies 

 

8 

inzamelen en vervolgens verwerken/recyclen. Er is geen sprake van de productie van gevaarlijk afval. De 
afvalstoffen zullen conform de daarvoor van toepassing zijnde regelementen worden afgevoerd. 

Verontreiniging en hinder 

In de aanlegfase (sloop- en bouwfase) kan sprake zijn van tijdelijke verkeers- en geluidhinder van bouwverkeer 
en bouwwerkzaamheden op locatie. Het gaat dan om geluid en stof vanuit de bouwplaats en bouwverkeer van 
en naar het projectgebied. Vanwege de ligging, de omvang van de ontwikkeling en de geschatte tijdsduur, is er 
geen noodzaak om verkeer tijdelijk om te leiden, met de daarbij behorende effecten. Na afronding van de 
bouwwerkzaamheden zal de genoemde tijdelijke hinder volledig vervallen. Het aspect tijdelijke hinder leidt 
niet tot mogelijk belangrijke milieugevolgen. In de gebruiksfase zullen ten gevolge van de woonfunctie geen 
nadelige effecten op het milieu en de omgeving plaatsvinden.  

In de gebruiksfase zullen ten gevolge van het woongebruik geen belangrijke nadelige effecten op het milieu en 
de omgeving plaatsvinden. Er is sprake van voldoende afstand tot omliggende (milieugevoelige) 
woonpercelen.  

Zoals in hoofdstuk 3 wordt geconstateerd is er geen sprake van een onevenredige aantasting van 
beschermende natuurgebieden en/of het woon- en leefklimaat ter plaatse. 

Risico op ongevallen, specifiek met gevaarlijke stoffen of technologieën 

De beoogde ontwikkeling zorgt niet voor een toename van risico’s voor de omgeving. Er worden geen 
gevaarlijke stoffen geproduceerd, opgeslagen of vervoerd. Door de realisatie van een nieuwe en passende 
ontsluitingsroute, zal van verkeersonveiligheid geen sprake zijn. 
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HOOFDSTUK 3  BESCHRIJVING VAN DE MILIEUEFFECTEN 
Voor de vormvrije m.e.r.-beoordeling zijn de mogelijk negatieve milieueffecten van het voornemen relevant. 
Zoals in het vorige hoofdstuk is aangegeven, gaat het om de ontwikkeling van de 21 appartementen met 
bijbehorende voorzieningen. Relevante milieuaspecten zijn verkeer, geluid, luchtkwaliteit, water, bodem, 
externe veiligheid en ecologie waaronder ook specifiek de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden. In dit 
hoofdstuk worden de te verwachten (tijdelijke) effecten per aspect beschreven. Verder wordt ingegaan op 
tijdelijke hinder als gevolg van de ontwikkeling. Voor een aantal van deze aspecten zijn onderzoeken 
uitgevoerd. De conclusies van deze onderzoeken zijn samengevat in onderstaande alinea’s. 

Verkeer 

Het projectgebied wordt ontsloten op de Ootmarsumsestraat. In dit geval wordt een nieuwe doorgaande 
(éénrichtings- en openbare) weg aangelegd. Deze weg alsmede de ontsluiting worden op verkeersveilige wijze 
ingericht. Het omliggende wegennetwerk is daarnaast van voldoende capaciteit om de relatief beperkte extra 
verkeersgeneratie op een veilige wijze af te kunnen wikkelen. Het projectgebied wordt op een veilige en 
overzichtelijke wijze ontsloten.  

Om het aantal verkeersbewegingen te bepalen is gebruik gemaakt van de publicatie ‘Toekomstbestendig 
parkeren, publicatie 381 (december 2018)’ van het CROW. n dit geval worden de volgende uitgangspunten 
gehanteerd: bevolkingsdichtheid: niet stedelijk (gemeente Dinkelland, bron: CBS) en ligging in het gebiedstype 
'centrum'. In deze fase van de planvorming is het nog niet concreet in welke prijscategorieën de 
appartementen worden geclassificeerd. Om een worst-case scenario na te bootsen wordt uitgegaan van 15 
dure en 6 middeldure koopappartementen, overeenkomstig met de verschillen appartementgrootte in m2. Dit 
geeft het volgende beeld: 

Functie Verkeersgeneratie per 
woning 

Aantal Verkeersgeneratie 

Koop, appartement, duur 7,2 per woning 6 43,2 
Koop, appartement, 
midden 

5,8 per woning 15 87 

Totaal 130,2 

De totale verkeersgeneratie als gevolg van de gewenste ontwikkeling bedraagt afgerond 131 
verkeersbewegingen per weekdag. 

Tevens dient te worden ingegaan op het aantal verkeersbewegingen in relatie tot eventuele toename van de 
stikstofdepositie. Op de mogelijke milieugevolgen hiervan wordt nader ingegaan bij het thema ‘ecologie’ in het 
vervolg van deze aanmeldnotitie. 

De verkeerssituatie leidt niet tot mogelijk belangrijke nadelige milieugevolgen.  

Geluid 

Appartementen zijn in beginsel niet aan te merken zijn als milieubelastende objecten. Echter zal wel sprake 
zijn van enig geluid als gevolg van de woonfuncties (leefgeluiden), hiervoor gelden overigens geen normen. 

Het voornemen leidt dan ook niet tot mogelijk belangrijke nadelige milieugevolgen op het gebied van geluid.  

Luchtkwaliteit 

Om een goede luchtkwaliteit in Europa te garanderen heeft de Europese Unie een viertal kaderrichtlijnen 
opgesteld. De hiervan afgeleide Nederlandse wetgeving is vastgelegd in hoofdstuk 5, titel 2 van de Wet 
milieubeheer. Deze wetgeving staat ook bekend als de Wet luchtkwaliteit. 

In de Wet luchtkwaliteit staan onder meer de grenswaarden voor de verschillende luchtverontreinigende 
stoffen. Onderdeel van de Wet luchtkwaliteit zijn de volgende Besluiten en Regelingen: 

• Besluit en de Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen); 
• Besluit gevoelige bestemmingen (luchtkwaliteitseisen). 
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Besluit niet in betekenende mate bijdragen 

Het Besluit niet in betekenende mate bijdragen (NIBM) staat bouwprojecten toe wanneer de bijdrage aan de 
luchtkwaliteit van het desbetreffende project niet in betekenende mate is. Het begrip ‘niet in betekenende 
mate’ is gedefinieerd als 3% van de grenswaarden uit de Wet milieubeheer. Het gaat hierbij uitsluitend om 
stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10). Toetsing aan andere luchtverontreinigende stoffen uit de Wet 
luchtkwaliteit vindt niet plaats.  

In de Regeling NIBM is een lijst met categorieën van gevallen (inrichtingen, kantoor- en woningbouwlocaties) 
opgenomen die niet in betekenende mate bijdragen aan de luchtverontreiniging. Enkele voorbeelden zijn: 

• woningen: 1.500 met een enkele ontsluitingsweg; 
• woningen: 3.000 met twee ontsluitingswegen; 
• kantoren: 100.000 m2 bruto vloeroppervlak met een enkele ontsluitingsweg. 

Als een ruimtelijke ontwikkeling niet genoemd staat in de Regeling NIBM kan deze nog steeds niet in 
betekenende mate bijdragen. De bijdrage aan NO2 en PM10 moet dan minder zijn dan 3% van de 
grenswaarden.  

Besluit gevoelige bestemmingen 

Dit besluit is opgesteld om mensen die extra gevoelig zijn voor een matige luchtkwaliteit aanvullend te 
beschermen. Deze 'gevoelige bestemmingen' zijn scholen, kinderdagverblijven en verzorgings-, verpleeg- en 
bejaardentehuizen. Woningen en ziekenhuizen/ klinieken zijn geen gevoelige bestemmingen. 

De grootste bron van luchtverontreiniging in Nederland is het wegverkeer. Het Besluit legt aan weerszijden 
van rijkswegen en provinciale wegen zones vast. Bij rijkswegen is deze zone 300 meter, bij provinciale wegen 
50 meter. Bij realisatie van ‘gevoelige bestemmingen’ binnen deze zones is toetsing aan de grenswaarden die 
genoemd zijn in de Wet luchtkwaliteit nodig. 

Beoordeling 

Via de NIBM-tool berekening is onderzocht of de ontwikkeling wel of niet in betekende mate bijdraagt aan de 
verslechtering van de luchtkwaliteit. In deze berekening zijn de vervoersbewegingen zoals aangegeven onder 
het kopje verkeer overgenomen, waarbij vanwege de reguliere woonfunctie is uitgegaan van maximaal 5% 
vrachtverkeer (worst-case berekening). De berekening laat het volgende beeld zien. 

 
Afbeelding 3.1 Berekening NIBM-tool (Bron: ministerie van Infrastructuur en Milieu) 

Uit de berekening blijkt dat voorliggend project 'niet in betekenende mate bijdraagt' aan de 
luchtverontreiniging. Vervolgonderzoek naar de effecten op de luchtkwaliteit is niet noodzakelijk.  

Tot slot wordt geconcludeerd dat de ontwikkeling niet wordt aangemerkt als een gevoelige bestemming in het 
kader van het 'Besluit gevoelige bestemmingen'. 

Het aspect luchtkwaliteit leidt niet tot mogelijk belangrijke nadelige milieugevolgen. 
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Water  
De beoogde ontwikkeling in het projectgebied resulteert niet in een toename van de verharding. Het terrein is 
reeds volledig verhard. De locatie bevindt zich niet binnen een grondwaterbeschermings- of waterwingebied. 
Voorgenomen ontwikkeling geen risicovolle functie voor de grondwaterkwaliteit.  

In het kader van de bestemmingsplanherziening is een watertoets worden uitgevoerd, waarbij de plannen met 
het waterschap zijn besproken. Hieronder volgt aanvullend een beknopte toelichting van de relevante 
waterhuishoudkundige aspecten. 

Waterhuishoudkundige aspecten 

Afvalwater 

Het afvalwater wordt via het rioolsysteem aangesloten op de bestaande riolering. Het planvoornemen brengt 
een toename qua hoeveelheden afvalwater met zich mee. Deze toename kan echter goed worden opgevangen 
door het bestaande rioleringssysteem. 

Hemelwater 

Het hemelwater wordt waar mogelijk opgevangen en geïnfiltreerd in het projectgebied. Centrumgebieden 
kenmerken zich door een relatief hoge bebouwingsdichtheid en kennen, in vergelijking met de omliggende 
woongebieden, beperkte openbare niet verharde ruimten. Waar mogelijk wordt het hemelwater opgevangen 
en geïnfiltreerd in het projectgebied. Indien noodzakelijk zal het overige worden afgevoerd op het bestaande 
hemelwaterriool. 

Grondwater 

Het projectgebied ligt niet in een grondwaterbeschermings- of intrekgebied. 

Oppervlaktewater 

In de huidige situatie is in het projectgebied geen oppervlaktewater aanwezig en het voornemen voorziet niet 
in de aanleg van nieuw en afwatering op oppervlaktewater. 

De ontwikkeling leidt niet tot mogelijk belangrijke nadelige milieugevolgen in het kader van het aspect ‘water’. 

Bodemkwaliteit 

Binnen het voornemen worden geen functies gerealiseerd die negatieve effecten kunnen hebben op de 
bodemkwaliteit. De voorgenomen ontwikkeling leidt ten aanzien van bodemkwaliteit dan ook niet tot mogelijk 
belangrijke nadelige milieugevolgen. 

Externe veiligheid 

Binnen het projectgebied wordt geen gebruik gemaakt van gevaarlijke stoffen. Het voornemen voorzien niet in 
het toevoegen van een risicovolle inrichting. Het voornemen heeft ten aanzien van de externe veiligheid geen 
mogelijk belangrijke nadelige milieugevolgen.  

Ecologie 

Bescherming in het kader van de natuur wet- en regelgeving is op te delen in gebieds- en soortenbescherming. 
Bij gebiedsbescherming heeft men te maken met de Natuurbeschermingswet en het Nederlands 
Natuurnetwerk. Soortenbescherming gaat uit van de bescherming van dier- en plantensoorten. Sinds 1 januari 
2017 is het wettelijk kader ten aanzien van gebieds- en soortenbescherming vastgelegd in de Wet 
natuurbescherming. 

Gebiedsbescherming 

Natura 2000-gebieden 

Natura 2000 is een samenhangend netwerk van natuurgebieden in Europa. Natura 2000 bestaat uit gebieden 
die zijn aangewezen in het kader van de Europese Vogelrichtlijn (79/409/EEG) en gebieden die zijn aangemeld 
op grond van de Europese Habitatrichtlijn (92/43/EEG). Deze gebieden worden in Nederland op grond van de 
Wet natuurbescherming beschermd.  
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In de Wet natuurbescherming heeft Nederland de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn in nationale 
wetgeving verankerd. Nederland zal aan de hand van een vergunningenstelsel de zorgvuldige afweging 
waarborgen rond projecten die gevolgen kunnen hebben voor Natura 2000-gebieden. Deze vergunningen 
worden verleend door de provincies of door de Minister van EZ. 

Het projectgebied ligt niet binnen Natura 2000-gebied. Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied 'Dinkelland' 
ligt op circa 1,9 kilometer afstand van het projectgebied. Om aan te tonen of het voornemen resulteert in 
significante negatieve effecten op Natura 2000-gebieden, is een door BJZ.nu een stikstofonderzoek uitgevoerd 
met behulp van de AERIUS-calculator1. Uit de AERIUS-berekening blijkt dat voor de voorgenomen ontwikkeling 
geen sprake is van rekenresultaten hoger dan 0,00 mol/ha/j. Er is daarmee geen sprake van een 
stikstofdepositie met significant negatief effect op Natura 2000-gebieden.  

Het project is in het kader van de Wet natuurbescherming, ten aanzien van de effecten van stikstofdepositie 
op Natura 2000-gebieden, niet vergunningsplichtig. 

Tot slot wordt opgemerkt dat, vanwege de ruime afstand van het projectgebied tot Natura 2000-gebieden, op 
voorhand wordt geconcludeerd dat het voornemen door geluid, licht of trillingen geen negatieve effecten 
veroorzaakt voor Natura 2000-gebieden. 

Natuurnetwerk Nederland (NNN) 

Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is de kern van het Nederlandse natuurbeleid. Het NNN is in provinciale 
structuurvisies uitgewerkt. In of in de directe nabijheid van het NNN geldt het ‘nee, tenzij’ - principe. In 
principe zijn er geen ontwikkelingen toegestaan als zij de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied 
aantasten.  
Het projectgebied bevindt zich op circa 460 meter afstand van gebied dat is aangewezen als NNN. Gezien de 
aard en omvang van het voornemen (wonen) wordt geconcludeerd dat er met de voorgenomen ontwikkeling 
geen aantasting plaatsvindt van de wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN. 

Soortenbescherming 

De Wet natuurbescherming bevat een algemene zorgplicht (artikel 1.11). Die vereist dat eenieder voldoende 
zorg in acht neemt voor in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving. De zorgplicht 
houdt in dat eenieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige 
gevolgen voor flora of fauna kunnen worden veroorzaakt, verplicht is: 

• dergelijke handelingen achterwege te laten, dan wel, 
• indien dat achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden verlangd, de noodzakelijke maatregelen te 

treffen om die gevolgen te voorkomen, of  
• voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk te beperken of 

ongedaan te maken.  

Naast de algemene zorgplicht zijn in de Wet natuurbescherming verschillende verboden opgenomen. Zo is het 
bijvoorbeeld verboden om bepaalde planten en bloemen te plukken, beschermde dieren te verontrusten of 
doden, hun nesten te verstoren. In sommige situaties en onder bepaalde voorwaarden mag dit wel wanneer 
men in het bezit is van een vrijstelling of ontheffing. 

In voorliggend geval heeft Natuurbank Overijssel ter plaatse van het projectgebied een quickscan 
natuurwaardenonderzoek2 uitgevoerd.  

Onderzoeksresultaten 
De inrichting en het gevoerde beheer maken het projectgebied niet tot een geschikte groeiplaats voor 
beschermde planten, maar wel tot een geschikt functioneel leefgebied van verschillende beschermde dieren. 
Beschermde dieren benutten het projectgebied hoofdzakelijk als foerageergebied, maar mogelijk bezetten 
beschermde grondgebonden zoogdieren er een vaste rust- en voortplantingsplaats, nestelen er vogels en 
bezetten vleermuizen er een verblijfplaats. 

                                                             

1 AERIUS-Berekening Denekamp, Grotestraat 17-19 (BJZ.nu - oktober 2021) 
2 Quickscan natuurwaardenonderzoek Grotestraat 17-19 Denekamp (projectnr. 3542, versie 1.0, 6 september 2021) 
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Er nestelen vogels in het projectgebied waarvan uitsluitend het bezette nest beschermd is, maar mogelijk 
nestelen er ook vogelsoorten waarvan de nestplaats jaarrond beschermd is en waarvan de nestplaats alleen 
beschadigd mag worden, mits daar een ontheffing voor verleend is. Om te voorkomen dat bezette vogelnesten 
verstoord of vernield worden, dient de beplanting gerooid te worden en dient de bebouwing gesloopt te 
worden buiten de voortplantingsperiode. Om de functie van de bebouwing voor huismussen en gierzwaluwen 
vast te kunnen stellen, dient aanvullend onderzoek uitgevoerd te worden. 

Vleermuizen en hun vaste rust- en voortplantingsplaatsen zijn beschermd en mogen alleen met een ontheffing 
negatief beïnvloed worden. Om de functie van de bebouwing voor vleermuizen vast te kunnen stellen dient 
aanvullend onderzoek conform het vleermuisprotocol uitgevoerd te worden. Dit onderzoek dient uitgevoerd 
te worden in de periode half mei-half september (half oktober). 

Als gevolg van de voorgenomen activiteiten wordt mogelijk een beschermd grondgebonden zoogdier en 
amfibie gedood en wordt mogelijk een vaste (winter)rust- en/of voortplantingsplaats van een grondgebonden 
zoogdier of amfibie beschadigd of vernield. Met uitzonder van de steenmarter, dient geldt voor de 
grondgebonden zoogdiersoorten, die een vaste rust- en voortplantingsplaats in het projectgebied bezetten, 
een vrijstelling van de verbodsbepaling 'beschadigen/vernielen van vaste rust- en voortplantingsplaatsen'. 
Deze vrijstelling geldt echter niet voor steenmarters. Om de functie van het projectgebied voor steenmarters 
vast te kunnen stellen, dient aanvullend onderzoek uitgevoerd te worden. 

Aanvullend onderzoek  

Gelet op de resultaten van de quickscan natuurwaardenonderzoek is dit geval een aanvullend onderzoek 
uitgevoerd. In verband met de voorgenomen sloop van de bebouwing hebben onderzoekers van Natuurbank 
Overijssel3, de bebouwing in het onderzoeksgebied onderzoek op de aanwezigheid van verblijfplaatsen van 
vleermuizen, steenmarters en op nestplaatsen van huismussen en gierzwaluwen. Hierna wordt nader ingegaan 
op de wettelijke consequenties en de conclusie. 

Onderzoeksresultaten 

In de periode april-september 2021 is bebouwing in het projectgebied te Denekamp onderzocht op de 
aanwezigheid van verblijfplaatsen van vleermuizen en steenmarters en nestplaatsen van huismussen 
gierzwaluwen. De onderzoeken zijn uitgevoerd volgens de daarvoor geldende protocollen en zijn volledig en 
onder gunstige weersomstandigheden uitgevoerd. 

Er zijn geen verblijfplaatsen van vleermuizen in het gebouw vastgesteld. Tijdens alle bezoeken werden 1-2 
foeragerende gewone dwergvleermuizen waargenomen in en rond het projectgebied en 29 mei werd een 
langs vliegende laatvlieger opgemerkt. Deze vleermuizen vertoonden geen verbondenheid met het 
projectgebied. Er is geen verblijfplaats van de steenmarter in de bebouwing vastgesteld. Er zijn geen 
nestplaatsen van huismussen in het gebouw vastgesteld. Tijdens alle bezoeken werden overvliegende 
gierzwaluwen vastgesteld, maar er zijn geen nestplaatsen van gierzwaluwen in het gebouw vastgesteld. Er zijn 
tijdens het veldwerk geen aanwijzingen gevonden dat beschermde diersoorten een rust- of 
voortplantingsplaats bezetten in het onderzoeksgebied. 

Uit het onderzoek is niet gebleken dat huismussen of steenmarters er een verblijfplaats bezetten of dat 
huismussen of gierzwaluwen er in nestelen. 

Tijdelijke hinder 

Met een ruimtelijke ontwikkeling kan ook tijdelijke hinder als gevolg van sloop- en bouwwerkzaamheden 
gepaard gaan. In voorliggend geval zal gedurende de ontwikkeling van het projectgebied enige hinder als 
gevolg van bouwwerkzaamheden gaan plaatsvinden. Het gaat dan om geluid en stof vanuit de bouwplaats en 
bouwverkeer van en naar het projectgebied. Vanwege de ligging is er geen noodzaak om verkeer tijdelijke om 
te leiden, met de daarbij behorende effecten. Na afronding van de bouwwerkzaamheden zal de genoemde 
tijdelijke hinder volledig vervallen. Het aspect ‘tijdelijke hinder’ leidt niet tot mogelijk belangrijke 
milieugevolgen. 

Cumulatie 

                                                             
3 Nader onderzoek huismus, gierzwaluw, steenmarter en vleermuizen Grotestraat 17-19 te Denekamp (projectnr. 3542A, versie 1.0, 20 
oktober 2021) 
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Cumulatie van effecten treedt op wanneer werkzaamheden in direct omliggende gebieden vergelijkbare 
effecten veroorzaken met de hierboven beschreven effecten en in dezelfde periode worden uitgevoerd. Er zijn 
geen ontwikkelingen in direct omliggende gebieden bekend waarbij sprake is van vergelijkbare effecten die in 
dezelfde periode uitgevoerd zullen worden. Cumulatie is daarom niet aan de orde. 
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HOOFDSTUK 4  CONCLUSIE 
Dit hoofdstuk dient als samenvatting van de conclusies van de hoofdstukken 2 en 3. In dit hoofdstuk wordt de 
voorgenomen activiteit aan onderstaande criteria getoetst en een eindafweging gemaakt. 

1. De kenmerken van de activiteit; 
2. De plaats van de activiteit; 
3. De samenhang met andere activiteiten (cumulatie); 
4. De kenmerken van de belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu die de activiteit kan hebben.  

Kenmerken van de activiteit 

Het voornemen betreft het realiseren van 21 appartementen. Verder worden in het projectgebied tuinen, 
parkeerplaatsen, een speelveld, verschillende wadi's en een ontsluitingsweg aangelegd. Bij de kenmerken van 
de activiteit dient in het bijzonder in overweging te worden genoemd: 

• De omvang van het project;  
• hinder. 

Omvang 

De ontwikkeling is relatief gering van omvang. Het gaat om herontwikkeling van een bebouwde locatie. Het 
voornemen past in de stedelijke structuur van Denekamp. Het voornemen past in het streven naar passende 
vervolgfuncties, behoud van de vitaliteit en sociaaleconomische kwaliteit en de versterking van de ruimtelijke 
kwaliteit van het dorp Denekamp. Geconcludeerd wordt dat dit project ver beneden de drempelwaarden van 
de m.e.r.-beoordelingsplicht blijft. 

Hinder  

Tijdens de uitvoering van het voornemen kunnen flora en fauna hinder ondervinden. Uit het ecologische 
natuurwaardenonderzoeken en het onderzoek naar stikstofdepositie is verder gebleken dat de voorgenomen 
activiteiten niet tot wettelijke consequenties in het kader van soort- of gebiedsbescherming leiden. Er hoeft 
geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing of vergunning aangevraagd te 
worden in het kader van soort- of gebiedsbescherming. 

Plaats van de activiteit 

De projectlocatie ligt geheel binnen grondgebied van de gemeente Dinkelland, op een bestaande locatie met 
een stedelijke functie (reeds bestemd voor wonen). De voorgenomen activiteit vindt niet plaats in beschermd 
gebied natuur en water. 

Samenhang met andere activiteiten ter plaatse 

Er vinden in de directe omgeving van het projectgebied geen andere (grootschalige) ontwikkelingen plaats 
waarmee rekening dient te worden gehouden. 

Kenmerken van de belangrijke nadelige milieugevolgen 

Voor de beoordeling van eventuele belangrijke nadelige milieugevolgen van de voorgenomen activiteit moet, 
daar waar opportuun, rekenschap worden gegeven aan de volgende zaken:  

• Het bereik van het effect (geografische zone en de grootte van de getroffen bevolking); 
• Het grensoverschrijdende karakter van het effect; 
• De waarschijnlijkheid van het effect; 
• De duur, frequentie en de onomkeerbaarheid van het effect. 

Uit hoofdstuk 3 is gebleken dat de ontwikkeling op de relevante milieuaspecten verkeer, geluid, luchtkwaliteit, 
water, bodem, externe veiligheid en ecologie (waaronder stikstof) geen belangrijke structurele nadelige en 
onomkeerbare milieugevolgen met zich meebrengt. De ontwikkeling gaat wel gepaard met tijdelijke hinder als 
gevolg van bouwwerkzaamheden, maar deze zullen na afronding volledig vervallen.  
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Conclusie vormvrije m.e.r.-beoordeling 

De vormvrije m.e.r.-beoordeling maakt duidelijk dat de milieueffecten als gevolg van de voorgenomen 
ontwikkeling beperkt zijn en dat er geen sprake is van een bijzondere omstandigheid die het opstellen van een 
plan-m.e.r. noodzakelijk maakt. 



Bijlage 8  Besluit vormvrije 
m.e.r.-beoordeling
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Resultaat	van	de	check	gedaan	op	16-11-2021

Digitale	watertoets	in
De	watertoets	helpt	u	om	aan	de	hand	van	de	locatie	van	uw	ruimtelijke	plan	en	een
aantal	vragen	te	toetsen	of	u	de	belangen	van	het	Waterschap	raakt.	Indien	dit	het
geval	is 	krijgt	u	tekst	en	uitleg	over	het	vervolg	proces.

VOOR	DE	ACTIVITEIT	DIGITALE	WATERTOETS	IN	DE	GEMEENTE	IS	OP	BASIS	VAN	DE
GEGEVEN	ANTWOORDEN	NODIG:

1. Normale	procedure

OP	BASIS	VAN	ONDERSTAANDE	LOCATIE
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VRAGEN	EN	ANTWOORDEN	UIT	DE	CHECK

1. Gaat	het	om	een	ruimtelijk	plan	dat	uits luitend	een	functiewijziging	van	bestaande
bebouwing	inhoudt?

nee

2. Worden	in	het	plan	meer	dan	10	wooneenheden	gerealiseerd?

ja

3. bargerveen

nee

4. beekherstel

nee

5. grondwaterbes_en_stiltegebied

nee

6. ruimtevoorvecht

nee

7. verbodszone	diepe	boringen

nee

8. zoekgebied

nee

9. primaire	watergebieden

nee

10. RWZI

nee

11. strokenkaart

nee



Digitale	Watertoets

16-11-2021,	14:24 Pagina	3	van	5 https://dewatertoets.nl

12. pers leidingen

nee

13. rioolgemalen

nee

14. keurzone

nee

15. gewijzigd	klimaat

nee

16. huidig	klimaat

nee
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1. Normale	procedure

Op	basis 	van	uw	locatie	en	gegeven	antwoorden	blijkt	dat	u	waterschapsbelangen
raakt.

Wat	moet	ik	doen?
"datum	dossiercode
Geachte	heer/mevrouw	,
U	heeft	het	Waterschap	Vechtstromen	geïnformeerd	over	het	plan	door	gebruik	te
maken	van	de	digitale	watertoets	(www.dewatertoets.nl).	De	beantwoording	van	de
vragen	heeft	er	toe	geleid	dat	de	Normale	procedure	van	het	watertoetsproces
moet	worden	doorlopen.
Watertoetsproces:
Op	grond	van	artikel	12	uit	het	besluit	op	de	ruimtelijke	ordening	moeten	ruimtelijke
plannen	zijn	voorzien	van	een	waterparagraaf.	Hiervoor	moet	het	proces	van	de
watertoets	worden	doorlopen.	Bij	het	watertoetsproces	gaat	het	om	het	hele	proces
van	vroegtijdig	meedenken,	informeren,	adviseren,	afwegen	en	uiteindelijk
beoordelen	van	de	waterhuishoudkundige	aspecten	in	ruimtelijke	plannen	en
besluiten.	Waterschap	Vechtstromen	kijkt	wat	de	invloed	van	het	plan	op	de
waterhuishouding	is 	en	geeft	een	wateradvies.	Daarbij	toetst	het	waterschap	het
plan	aan	het	voorkeursbeleid	dat	is 	geformuleerd.	Voor	het	verdere	proces	is 	het
van	belang	om	de	RO	adviseur	van	het	waterschap	te	betrekken	bij	het	plan.	Wij
verzoeken	u	ons	te	informeren	over	de	wijze	waarop	het	plan	verder	zal	worden
voorbereid.	Daarvoor	kunt	u	contact	opnemen	met	de,	voor	desbetreffende
gemeente,	aangewezen	RO	adviseur.

	 @vechtstromen.nl
gemeente	Hardenberg
gemeente	Losser
gemeente	Ommen

@vechtstromen.nl
gemeente	Borne
gemeente	Coevorden
gemeente	Hellendoorn
gemeente	Oldenzaal

	 @vechtstromen.nl
gemeente	Dinkelland
gemeente	Enschede
gemeente	Tubbergen

DETAILS
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@vechtstromen.nl
gemeente	Almelo
gemeente	Rijssen-Holten
gemeente	Wierden

@vechtstromen.nl
gemeente	Borger-Odoorn
gemeente	De	Wolden
gemeente	Emmen
gemeente	Hoogeveen
gemeente	Midden-Drenthe
gemeente	Twenterand

@vechtstromen.nl
gemeente	Berkelland
gemeente	Haaksbergen
gemeente	Hengelo
gemeente	Hof	van	Twente

Telefonisch	bereikbaar	via	mailverzoek	of	algemeen	telefoonnr.	088-2203333.
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.
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	van	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."

Waar	moet	ik	op	letten?

Achtergrondinformatie
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Aanvraag	ingediend	op	16-11-2021

Normale	procedure	in	Waterschap
Vechtstromen

ALGEMENE	INFORMATIE

e-mail:	
aanvraagnummer:	00002687
naam	aanvraag:	Normale	procedure
bevoegd	gezag:	Waterschap	Vechtstromen

OP	BASIS	VAN	ONDERSTAANDE	LOCATIE
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VRAGEN	EN	ANTWOORDEN	UIT	DE	AANVRAAG

1. Wat	is 	uw	naam?
Thomas

2. Wat	is 	uw	emailadres?
@bjz.nu

3. Wat	is 	uw	telefoonnummer?
06-

4. Doet	u	een	aanvraag	namens	uzelf?
Ja

5. Is 	er	contact	geweest	met	de	gemeente?
Ja

6. Geef	hier	de	naam	van	de	contactpersoon	van	de	gemeente.

7. Wat	is	 het	emailadres	 van	de	contactpers oon?

8. Wilt	u	de	pdf	toevoegen	die	u	kunt	downloaden	op	de	res ultaat	pagina	van	de	eers te 
s tap	van	de	watertoets ?	-->	dit	is	 een	tijdelijke	s tap	en	zal	op	korte	termijn	worden 
geautomatis eerd.

bestandsnaam:	Vergunningencheck	Digitale	watertoets	in	null	(1).pdf

9. Wat	is 	de	naam	van	het	plan?
Bestemmingsplan	"Hoek	Grotestraat	-	Ootmarsumsestraat,	Denekamp"

10. Geef	een	korte	omschrijving	van	het	plan.
Het	voornemen	bestaat	om	het	plangebied	te	herontwikkelen	ten	behoeve	van
woningbouw.	Concreet	gaat	het	om	de	bouw	van	een	appartementengebouw	met
21	appartementen.	Verder	worden	parkeerplaatsen,	groen	en	een	(openbare)
doorgangsweg	aangelegd.	Het	plangebied	is 	de	huidige	s ituatie	nagenoeg
volledig	verhard.

11. Wat	is 	de	toename	aan	verharding	(bestrating	en	bebouwing)	binnen	het	plangebied
in	m2?

1

12. Wat	is 	het	adres	van	het	plan?
Grotestraat	17-19	-	Ootmarsumsestraat	1	G,	Denekamp
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13. Wilt	u	een	bijlage	toevoegen	van	het	plan?
Nee

14. Hoeveel	wooneenheden	gaat	u	realiseren?
21

15. Is 	er	in	of	rondom	het	plangebied	sprake	van	wateroverlast	of	grondwateroverlast?
Nee

16. In	welk	type	rioolstelsel	ligt	het	plan?
Drukriool

17. Maakt	het	plan	deel	uit	van	een	groter	plan	dat	in	ontwikkeling	is?
Nee




	Bestemmingsplan
	Denekamp, Hoek Grotestraat Ootmarsumsestraat
	Status: vastgesteld
	Status:
	vastgesteld
	Datum:
	IMRO-Code:
	NL.IMRO.1774.DENBPHKGRSTROOTMST-VG01
	Auteur(s):


	Denekamp, Hoek Grotestraat Ootmarsumsestraat
	Bijlagen bij de toelichting
	Bijlage 1 Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
	Bijlage 2 Verkennend en nader (asbest)bodemonderzoek 
	Bijlage 3 AERIUS-berekeningen
	AERIUS-berekening Denekamp, Grotestraat 17-19 (08-12-2022)
	AERIUS_bijlage_aanlegfase (08-12-2022)
	AERIUS-berekening Denekamp, Grotestraat 17-19 (08-12-2022)
	AERIUS_bijlage_gebruiksfase (08-12-2022)
	Bijlage 4 Quickscan flora & fauna
	Bijlage 5 Aanvullend onderzoek soortenbescherming
	Bijlage 6 Archeologisch onderzoek
	Bijlage 7 Vormvrije m.e.r.-beoordeling
	Hoofdstuk 1  Inleiding
	M.e.r.-beoordeling
	Inhoud en doel van de vormvrije m.e.r.-beoordeling
	Leeswijzer

	Hoofdstuk 2  Kenmerken van het voornemen
	Voorgenomen ontwikkeling en omvang van het project
	Locatiekenmerken
	Het gebruik van natuurlijke hulpbronnen en productie van afvalstoffen
	Verontreiniging en hinder
	Risico op ongevallen, specifiek met gevaarlijke stoffen of technologieën

	Hoofdstuk 3  Beschrijving van de milieueffecten
	Verkeer
	Geluid
	Water
	Bodemkwaliteit
	Ecologie
	Gebiedsbescherming
	Natura 2000-gebieden
	Soortenbescherming



	Hoofdstuk 4  Conclusie
	Kenmerken van de activiteit
	Omvang

	Plaats van de activiteit
	Samenhang met andere activiteiten ter plaatse
	Kenmerken van de belangrijke nadelige milieugevolgen
	Conclusie vormvrije m.e.r.-beoordeling

	Bijlage 8 Besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling
	Bijlage 9 Watertoetsresultaat
	Vergunningencheck Digitale watertoets in null (1)
	vergunningintaker_samenvatting (8)

