
Bijlage 25 Welmerweg 4 / Kalkdijk ong. 



Oprichten woning op het perceel Kalkdijk ongenummerd, nabij Welmerweg 4 te Haaksbergen 
en machineberging op het perceel Welmerweg 4 te Haaksbergen. 

lnleiding 
In 2008 heeft landbouwbedrijf Heme! B.V. deelgenomen aan de regelingen Verplaatsing lntensieve 
Veehouderij (VIV) en Rood voor Rood. Naar aanleid ing daarvan zijn alle landschapsontsierende 
opstallen aan de Welmerweg 4 gesloopt. Ter compensatie daarvan mogen er twee 
compensatiewoningen warden gerealiseerd. Een van deze woningen wordt aan de Kalkdijk 
ongenummerd , kadastraal bekend gemeente Haaksbergen, sectie S, nummers 180 en 823, 
gerealiseerd. De andere woning is aan de Oude Enschedeseweg gepland. 

Daarnaast mag de familie Heme! een schuur van 450 m2 realiseren ten behoeve van het onderhouden 
van het omliggende grondareaal. Deze schuur wordt gerealiseerd aan de aan de Welmerweg 4, 
kadastraal bekend gemeente Haaksbergen , sectie S, nummer 823. 

Ruimtelijke onderbouwing 

Viqerend bestemmingsplan 
In het vigerende bestemmingsplan "Buitengebied" heeft het bedrijf van de familie Heme! de 
bestemming "Agrarisch cultuurgebied" met als nader aanduiding "Agrarisch bedrijf 1 ". Dit betekent 
dat het voormalige bedrijf aan de Welmerweg 4 een volwaardig agrarisch bedrijf met een bouwperceel 
van 1 hectare had. Het bebouwde oppervlak bedroeg voor de sloop van de landschapsontsierende 
bebouwing circa 3.500 m2

• Binnen het vigerende bestemmingsplan had het bedrijf nog een bepaalde 
uitbreidingsmogelijkheid . Vanwege het genomen voorbereidingsbesluit dat de provincie Overijssel 
destijds heeft genomen in het kader van het Reconstructieplan Salland-Twente was uitbreiding echter 
niet meer mogelijk. 

Op de gronden die zijn aangemerkt als "Agrarisch bedrijf" mogen uitsluitend gebouwen ten dienste 
van het agrarische bedrijf warden opgericht. Het oprichten van een woning is op betreffende gronden 
niet toegestaan. 

Bestemminqsplan "Buitengebied Haaksbergen 2011" 
In het bestemmingsplan "Buitengebied Haaksbergen 2011" wordt het voormalige agrarische perceel 
bestemd als "Wonen". Op de gronden die als zodanig zijn bestemd mogen alleen bouwwerken ten 
behoeve van deze bestemming warden gerealiseerd . Voor de bestemming "Wonen" die aan de 
Kalkdijk wordt toegekend betekent dit dat er een woning van 750 m3 mag warden gerealiseerd met 
een bijgebouw van 100 m2 waarvan 75 m2 mag zijn aangebouwd aan de woning. 

Voor de machineberging van 450 m2 is een extra aanduiding opgenomen bij de bestemming "Wonen" 
voor het perceel aan de Welmerweg 4. Dit betekent dat er geen bijgebouw van 100 m2 mag warden 
gerealiseerd maar een bijgebouw van 450 m2

• Dit is in het kader van de verplaatsing van het 
landbouwbedrijf overeengekomen met de initiatiefnemer. 

Beschriiving plangebied 
De locaties Welmerweg 4 en Kalkdijk ongenummerd zijn gelegen in het buitengebied van 
Haaksbergen tussen de kernen Haaksbergen en Buurse. In het noorden en oosten grenst het 
plangebied aan het Natura 2000 gebied Haaksbergerveen/Buurserzand. Ten westen is een 
burgerwoning gelegen en in zuidelijke richting grenst het erf aan weilanden. Ten noorden van het erf 
stroomt de Buurserbeek in westelijke richting. 



Ruimtelijke onderbouwing 
Heme! Landbouwbedrijf B.V. is een voormalige intensieve veehouderij nabij zeer kwetsbaar 
natuurgebied. Het bedrijf is gelegen in het extensiveringsgebied in het kader van het 
Reconstructieplan Salland-Twente. Vanwege de ligging in dit gebied had het bedrijf geen 
expansiemogelijkheden meer waardoor in samenspraak met de provincie is gekozen om het bedrijf 
middels het toepassen van de VIV regeling te verplaatsen naar een locatie in de gemeente 
Tubbergen. Naast de VIV regeling is de Rood voor Rood regaling toegepast om de 
landschapsontsierende bebouwing op het erf op te ruimen. 

In het Rood voor Rood rapport dat door Ter Heegde en Kuiphuis is opgesteld wordt onderbouwd dat 
er voor verplaatsing van het bedrijf alsmede de sloop van de landschapsontsierende bebouwing een 
tweetal kavels kan worden gerealiseerd. Een van deze kavels wordt aan de Kalkdijk gerealiseerd en 
de andere kavel aan de Oude Enschedeseweg ongenummerd in de kernrandzone van Haaksbergen. 
Voor het onderhouden van de omliggende gronden is met de familie Heme! overeengekomen dat er 
een groter bijgebouw mag worden gerealiseerd. In plaats van 250 m2 mag de familie Hemel bij de 
Welmerweg 4 een bijgebouw van 450 m2 realiseren. Als tegenprestatie is een verleende 
bouwvergunning van 900 m2 ingetrokken. 

Bodemonderzoek 
De Dienst Landelijk Gebied, Regio Oost (hierna; DLG) heeft het adviesbureau voor bodem, water en 
ecologie atbk in augustus 2009 de opdracht gegeven om een bodemonderzoek uit te voeren op de 
gronden van Landbouwbedrijf Heme! B.V. Uit het vooronderzoek, dat conform de NVN 5725 is 
uitgevoerd, bleek dat de bodem mogelijk verontreinigd is. Aanbevolen werd om een onderzoek uit te 
voeren naar het voormalig verharde en bebouwde perceel van het perceel. 

Naar aanleiding van deze aanbeveling is er een verkennend onderzoek uitgevoerd op het voormalige 
verharde en bebouwde deel van het perceel. De woning die in het kader van Rood voor Rood wordt 
gerealiseerd, wordt echter gesitueerd op het deel waar geen verharding of bebouwing aanwezig is 
geweest. Toch heeft er een boring plaatsgevonden op het perceel waar de woning wordt gesitueerd. 
Uit het verkennende bodemonderzoek zijn meerdere conclusies getrokken. De belangrijkste conclusie 
is dat de locatie geschikt wordt geacht voor het huidige en toekomstige gebruik. 

Naast het onderzoek van atbk heeft het bureau Sylvester een onderzoek verricht op het perceel. Uit 
dit onderzoek blijkt dat het profiel in de ondergrond niet is verstoord. 

Geluid 
In de milieuvergunning voor de inrichting aan de Welmerweg 4 waren voorschriften opgenomen met 
betrekking tot het aspect geluid. De milieuvergunning van de inrichting is inmiddels ingetrokken. 
Aangezien er op de locatie straks alleen twee woonbestemmingen aanwezig zijn, zijn er geen 
belangrijke geluidsbronnen meer aanwezig. Dit betekent een aanzienlijke voor de woning aan de 
Welmerweg 2. 

De Kalkdijk is een doodlopende zandweg waar weinig tot geen verkeersbewegingen zijn. De te 
realiseren woning aan de Kalkdijk wordt daarnaast middels een eigen ontsluitingsweg ontsloten. De 
afstand tot de Kalkdijk is circa 80 meter. Hierdoor zijn er op het gebied van wegverkeerslawaai geen 
problemen te verwachten. 

Luchtkwaliteit 
Voorheen was er op het perceel een intensieve veehouderij aanwezig . Dit betekent automatisch dater 
een bepaalde hoeveelheid fijn stof en geur vrij komt uit de stallen. Met het slopen van de stallen en 
het verplaatsen van de dieren verbetert de luchtkwaliteit op het erf aanzienlijk. 
Met het realiseren van een woning en machineberging zal er geen significante verslechtering optreden 
van de luchtkwaliteit. In totaal is er dus een aanzienlijke verbetering opgetreden ten opzichte van de 
oude situatie. 

Externe veiligheid 
De Risicokaart Overijssel geeft een overzicht van risicobronnen en gevoelige objecten in Overijssel. 
Aan de hand van deze kaart is gekeken of er op of in de nabijheid van het erf risicobronnen aanwezig 
zijn. Op de Risicokaart Overijssel zijn meerdere soorten risico's verwerkt. Onder meer ongevallen met 
gevaarlijke stoffen bij inrichtingen of transport, natuurrampen of luchtvaartongevallen. 



In Haaksbergen zijn weinig risicobronnen aanwezig. Enkele bedrijven hebben opslag van ammoniak 
en er zijn een aantal LPG stations aanwezig. In de nabijheid van het plangebied zijn geen inrichtingen 
aanwezig. Daarnaast is er geen transport over de weg, het spoor, via water of via buisleidingen dat in 
de buurt komt van het plangebied. Concreet kunnen de volgende conclusies warden getrokken. 

Het plangebied bevindt zich niet binnen de risicocontour van Bevi- en Brzo inrichtingen dan wel 
inrichtingen die vallen onder het Vuurwerkbesluit (plaatsgebonden risico). 
Het plangebied bevindt zich niet in een gebied waarbinnen een verantwoording van het 
groepsrisico noodzakelijk is. 
Het plangebied is niet gelegen binnen de veiligheidsafstanden van vervoer van gevaarlijke 
stoffen. 
Het plangebied is niet gelegen binnen de veiligheidsafstanden van buisleidingen voo het vervoer 
van gevaarlijke stoffen. 

Concluderend kan warden gesteld dat de ontwikkeling in overeenstemming is met de wet en 
regelgeving inzake externe veiligheid. 

Water 
Bij een bestemmingswijziging dienen de waterhuishoudkundige aspecten afgewogen te warden. In 
onderliggend geval wordt de bestemming gewijzigd van "Agrarisch bedrijf 1" naar "Wonen". In de 
praktijk betekent dit dat het verharde oppervlak aanzienlijk verminderd en hemelwater weer op de 
natuurlijke manier kan infiltreren. Daarnaast dragen de ontwikkelingen bij aan een verbetering van 
waterkwaliteit. Er treedt minder eutrofiering op en er minder vervuiling van chemische 
bestrijdingsmidd elen. 

Voor wat betreft de wateraspecten binnen het plangebied is rekening gehouden met verschillende 
uitgangspunten. 

Afvalwater 
Het afvalwater wordt door middel van riolering afgevoerd naar de RWZI 

Heme/water 
Het hemelwater wordt zo min mogelijk verontreinigd en komt ten goede aan het lokale water- of 
grondwatersysteem. Er is sprake van een afname van verhard oppervlak zodat berging van 
hemelwater niet hoeft te warden afgevlakt. In de gehele omgeving van de nieuwe woning kan het 
water infiltreren in de bodem. 

Grondwater 
Het grondwater wordt zo veel mogelijk aangevuld met schoon infiltrerend hemelwater. 

Oppervlaktewater 
In het plangebied is geen oppervlaktewater aanwezig. 

Flora en fauna 
Door het bureau Sylvester is een Flora en fauna onderzoek uitgevoerd. De conclusie uit dit onderzoek 
is dat de voorgenomen ontwikkelingen een positieve uitwerking hebben op de flora en fauna. Daar 
waar originele bodemprofielen extensief warden beheerd, liggen er kansen om natuurlijke flora te 
ontwikkelen bijvoorbeeld heide of schraalgrasland. De nieuwe houtwallen zoals voorgesteld in het 
landschapsplan en het nieuwe bos vormen een meerwaarde voor de fauna in de vorm van 
schuilmogelijkheden en begeleiding naar foerageergebieden . Erven op de grens van 
bosrijke/natuurlijke locaties zijn van belang voor soorten als de groene specht, vleermuizen en 
uilensoorten. 

Archeoloqie 
De machineberging is gesitueerd op de locatie waar voorheen al een stal heeft gestaan . De grand is 
op deze locatie dus al geroerd . Om die reden is er geen archeologisch onderzoek benodigd voor de 
machineberging. Daarnaast is de machineberging zelf ook al feitelijk aanwezig waardoor onderzoek 
niet meer benodigd is. 



De nieuwe woning aan de Kalkdijk ongenummerd ligt in een gebied dat op de Archeologische 
beleidsadvieskaart van de gemeente Haaksbergen is aangeduid met "archeologische verwachting 
hoog". In het kader van de Wet op de Archeologische Monumentenzorg is er voor deze aanduiding 
een beleidsadvies afgegeven. Dit beleidsadvies is als volgt geformuleerd. 
Buitengebied: Archeologisch inventariserend ve/donderzoek verplicht a/s de ingreep grater is dan 
2500 m2

, en de diepte van de ingreep dieper reikt dan 40 cm onder maaiveld. 

Dit betekent dat er voor de realisatie van een woning geen inventariserend onderzoek benodigd is 
aangezien de ingreep veel kleiner is dan 2500 m2

• 

Economische haalbaarheid 
De aanvraag wordt geheel op kosten van de aanvrager uitgevoerd. Een onderzoek naar de 
economische haalbaarheid kan daarom achterwege blijven. 

Conclusie 
Wanneer de Rood voor Rood woning aan de Kalkdijk ongenummerd wordt gerealiseerd conform het 
beplantingsplan dat is opgesteld door Bijkerk Landschapsarchitecten, zijn er vanuit planologisch 
oogpunt geen bezwaren. De woning wordt als tegenprestatie van de sloop van een aanzienlijke 
oppervlakte landschapsontsierende bebouwing mogelijk gemaakt. De verstening in het gebied neemt 
hierdoor aanzienlijk af. Daarnaast wordt er nieuwe natuur aangelegd waardoor de ruimtelijke kwaliteit 
aan de Welmerweg 4 en Kalkdijk ongenummerd sterk wordt vergroot. 
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Bljkerk c.s. tuln en landschapsarchitecten • -

INLEIDING: Rood-voor-rood 

Binnen de provincie Overijssel zijn reeds vele agrarische bedrijven gestopt 
en in de toekomst zullen dit er nog veel gaan doen. Bij deze bedrijven 
staan vaak oude en landschapsontsierende gebouwen die vaak niet meer 
doelmatig kunnen warden lngezet. Dlt lijdt op den duur tot verpauper
ing, verval en leegstand. Daarom Is er gekozen voor een aanpak van deze 
problematiek die erop is gericht de landschappelljke kwaliteiten en de 
sociale en economische vitalltelt van het landelljk gebled te behouden. 

In maart 2005 heeft de Provincie Overijssel het beleid 'Rood-voor-rood 
met gesloten beurs' vastgesteld. Dit houdt in dat een eigenaar van een erf 
met landschapsontsierende bebouwing in ruil voor een bouwkavel deze 
gebouwen sloopt. In ruil voor de sloop van minimaal 850 m2 aan gebou
wen mag hij op de voormalige erfkavel een woning herbouwen met een 
inhoud van maximaal 750 m3 en een bijgebouw met een oppervlakte van 
75 m2. 

Het doel van Rood-voor-rood met gesloten beurs is het verbeteren van 
de ruimtelijke kwaliteit van het landelijke gebied. De deelnemer aan deze 
regeling kan uit de waarde van de bouwkavel(s) de (sloop)kosten bekosti
gen, mag 30-% van de gecorrigeerde vervangingswaarde van de gebou
wen behouden en dient te investeren in ruimtelijke kwaliteit. 

In dit rapport is de toepassing van Rood-voor-rood met gesloten beurs 
uitgewerkt voor net agrarische bedrljf van Heme! Landbouwbedrljf BV te 
Ha.aksbergen, Het betreft hler cen intensleve vechouderij met een vlees
varkentak en een plulnweehouderijtak. Het bedrij zit op de huldlge locatie 
In een extenslveringszone In het kader van het Reconstructieplan 'Salland· 
Twente' en komt hierdoor in aanmerking om le worden vcrpla.:itst in het 
kadcr van de Verplaatsings· regellng lntensleve Veehouderij (hlema VIV). 

Door de ligging in een extensiveringszone in het kader van het Recon· 
structieplan zijn er geen uitbreldlngsmogclljkheden meer voor het bednjf. 
Wanneer er gec11 uitbrcidlngsmogelljkheden zljn heeft een bedrijf geen 
toekomst op de huJdige plek. Om toch een levensvatbaar bedrijf te be· 
houden Is besloten om de mogelljkhedeh van een bedrljfsverplaatsing In 
het kader van de VIV te onderzoeken. 

Ter Heegde & Kulphuls Makela;us en advlseurs o.z. • ' , 

NJIS !.._ 

Het bedrijf gaat de activiteiten verplaatsen door de aankoop van een 
bestaande varkenshouderij in het Landbouwontwikkelingsgebied (LOG) te 
Geesteren. Echter de flnanciele middelen die de deelnemer verkrijgt vanuit 
de Provinciale VIV regellng zijn te weinlg om een \lerpla,atsing naar een 
bestaand bedrijf mee mogenjk te ma ken. Hlerdoor Is er gezocht na,ar een 
mogelijkheid om de financiele uitgangspositle te versterken voor het verp
laatsen naar een bestaande locatie. Deze mogelljkheid is gevonden in het 
gecombineerd toepassen van de VIV-regeling met de RvR-regeling. 

STAL VOOR EEN BOUWKAVEL 
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Bijkerk c.s. tuln en landschapsarchlteden • 1. Bestaande situatie 

1.1 Ligging project 

·~et bedrijf Hemel Landbouwbedrijf BV is gelegen aan de Welmerweg 4 te Haaks
oergen, gemeente Haaksbergen . Het gehele bedrijf is gelegen op een perceel van 
circa 2,5 ha. in een extensiveringszone in het kader van het Reconstructieplan 
'Salland-Twente' . In het Reconstructieplan is een extensiveringsgebied als volgt 
omschreven: 
'Een begrensd gedeelte van een reconstrudiegebied met het primaat wonen of 
natuur, waar uitbreiding, hervestiging of nieuwvestiging van in ieder geval inten
sieve veehouderij onmogeliik is of in het kader van de reconstrudie onmogeliik 
zal worden gemaakt'. 

De afstand tot een zeer kwetsbaar gebied in het kader van de WAV bedraagt 50 
meter. Dit gebied is tevens aangewezen in het kader van de Habitatrichtlijn. De 
afstand tot de bebouwde kom van Haaksbergen bedraagt circa 2,0 kilometer. 
In de directe omgeving van het bedrijf, op een afstand van ca. 50 meter, bevindt 
zich een burgerwoning. Verder liggen op verdere afstand van de inrichting (Woon) 
boerderijen, burgerwoningen en agrarische bedrijven . De afstand bedraagt meer 
dan 250 meter. 

1.2 Huidige bestemming 

In het bestemmingsplan buitengebied van de gemeente Haaksbergen heeft 
het bedrijf aan de Welmerweg 4 een bestemming 'Agrarisch cultuurgebied' en 
heeft een nadere aanduiding Agrarisch bedrijf 1. Dat wil zeggen een volwaardig 
agrarische bedrijf met een bouwperceel van 1,0 ha. Het bebouwde oppervlakte 
van het bedrijf bedraagt circa 3.500 m2. Een extra woning is binnen de huidige 
bestemming niet mogelijk. 

linnen het bestaande agrarische bouwperceel zou dus nog ruimte zijn 
om het bedrijf uit te breiden. Dit is echter niet mogelijke vanwege het 
voorbereidingsbesluit van de Provincie Overijssel in het kader van het 
Reconstructieplan 'Salland-Twente' waar het bedrijf ender valt. Dit houdt in dat 
er ten behoeve van de intensieve veehouderijtak er geen uitbreiding mag zijn 
van het bebouwde oppervlak, niet anders dan nodig zou zijn uit het oogpunt van 
welzijnsmaatregelen . Dit houdt in dat het bedrijf op slot zit en geen toekomst 
mogelijkheden heeft. 

topografische kaart ligging plangebied, met rode pijl aangegeven 

Bestemmingsplan buitengebied Haaksbergen 
lokatie Welmerweg 
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8\jkerk c.s. tuin en landsthapsarclll!e!:ten • 1.3 Bestaande milieuvergunnlng 

Voor de !nrlchting Welmerweg 4 is op 18 Juli 2000 een milieuvergunning verleend 
voor het dierbcstand welke In onderstaande tabel is weergegeven met bij be
horende emissieparameters (amrnon!ak en geur); 

Dlercategorle Aantal Ammonlak (kg) Geur (Odeur) 
Ouderdieren 
van vleeskuikens 
In opfok 22.551 5.637,8 4.059,2 
Vleesvarkens 494 1.235,0 11.362 

6.872,B 15.421,2 

De ammoniakuitstoot leidt tot een ammonlakdepositie van 16.286 Mol zuur per 
hectare per jaar op het dichtsbljzljnde kwet?;bare gebied in het kader van de wet 
Ammoniak en Veehouderlj en in het kader van de Habltatrichtlljri. 
De farnilie is a! langer bezlg geweest om een mllieuvergunrilng te verkrljgen voor 
een groter dlerbestand. echter dit bleek vanwege de liggfng t.o.v. het kwetsbare 
gebied (voorheen 'voor verzuring gevoellg gebied') niet mogelljk. 
Als de deelname aan de VIV-regeling en de Rvfl.-regellng definitief zljn. zal de 
milieuvergunnlng voor de inrichting worden ingetrokken evenals de dan lopende 
aanvragen c.q. meldingen in het kader van de Wet Mllfeubeheer. In de nog op le 
stellen RvR·overeenkomst worden hler nadere afspraken over gemaakt. 

1.4 Te slopen gebouwen 

Bij het bedrljf behoren vijf bedrijfsgebouwen welke in aanmerking komen voor 
sloop in het kader van de Rood-voor-rood regeling. Het betreft de volgende 
opstallen : 

• Gebouw I: 
• Gebouw II: 
• Gebouw Ill; 
• Gebouw IV; 
• Gebouw V: 
• Gebouw VI; 

De geumenlljke (door afdcllng Bouwzaken van de gemeente 1 laaksbcrgen 
gemeten) oppervlakte van deze te slopen opstallen bedraagt 3.1 14,56 m2• 

De inmeting van de afdellng bouwza.ken is als bijlage bljgevoegd. 
111 dP. vnleende paragrafen warden deze opsta!len afzonderlljk beschreven. 

Ter Heegde & Kulphuls Makelaars en advfseurs o.r. $ -...._ 
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Bijkerk c.s. tuln en landschapsarchlteden • 1.4.1 Gebouw I: opfok leghennen en garage/werkplaats 
Deze stal is gebouwd in 1981 en Is ingericht als opfokhennenstal en deels garage 
met grondhuisvesting voor het houden van 10.000 opfokhennen. 
Deze stal is opgetrokken uit spouwmuren, het dak is gedekt met asbestcement 
golfplaten en ge'isoleerd met Dupanel. 
· 'gebouw is groot 657,31 m2 • 

Ter Heegde & Kulphuls Makelaars en advlseurs o.z. -'!!!!!!l!!!!.!!!l!!!!lf~-._-. 
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1.4.2 Gebouw II: opfok leghennen 
Deze stal is gebouwd in 1981 en is ingericht als opfokhennenstal met 
grondhuisvestlng voor het houden van 10.000 opfokhennen. 
Deze stal is opgetrokken uit spouwmuren, het dak Is gedekt met asbestcement 
golfplaten en ge'isoleerd met Du panel. Het gebouw is groot 657, 16m2. 

gebouw II 

1.4.3 Gebouw Ill: opfok leghennen 
Deze stal is gebouwd in 1981 en is ingericht als opfokhennenstal met grond
huisvesting voor het houden van 10.000 opfokhennen. Het gebouw is groot 
662,03m2. 

gebouw 11 1 
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Bljkerk c.s . tuln en landschapsarchilecten • 1 .4.4. Gebouw IV: Open werktuigenberging 
Dit gebouw is gebouwd in 1986 en is ingericht voor het stallen van machines. Het 
gebouw is groot 57,48 m2. De machineberging is opgetrokken uit spouwmuren, het 
dak is gedekt met asbestcement golfplaten . 

1.4.5. Gebouw V: Vleesvarkenstal 
Deze stal is gebouwd in 1986 en er is plaats voor 512 vleesvarkens in 8 afdelingen 
van 64 vleesvarkens op een halfroostervloer. 
Deze stal is opgetrokken uit ge'isoleerde spouwmuren, het dak is gedekt met golf
platen en ge'isoleerd met Dupanel. De mestopslagcapaciteit bedraagt 1.000 m3 • Het 
gebouw is groot 508,89 m2 • 

gebouw V 

Ter Heegde & Kulphuis Makelaars en adv iseurs o.z ."!!!!!~·~~fi~---
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1.4 .6 Gebouw VI : opfokleghennen en berging/opslagruimte 
Do..ze stal Is gebouwd In 1986 en Is ingericht als opfokhennenstal met 
grondhuisvestlng voor het houden van 9.000 opfokhennen. Het gebouw 
is groat 571,45 m2 . Deze stal is opgetrokken uit spouwmuren, het dak is 
gedekt met asbestcement golfplaten en ge'isoleerd met Du panel. 

gebouw VI 

gebouw VI 
1.4.7 Verhardingen 
De overtollige verhardingen rand de schuren zullen worden verwijderd. Het 
betreft hier voornamelijk verharding met betonklinkers en gestort beton 
rondom de bestaande schuren. Nadat de goedkeuring is verleend voor het 
Rood-voor-rood plan zal een sloopvergunning worden aangevraagd voor 
deze werkzaamheden. De sloopwerkzaamheden zullen, evenals de asbest
sanering, worden uitgevoerd door erkende ondernemers en de afvalstoffen 
zullen volgens de geldende regels worden verwerkt en afgevoerd . 
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Bljkerk c.s. tuln en landschapsarchltecten • 3.0 Ruimtelijke onderbouwing 

In dit hoofdstuk zal ingegaan word en op de situering van de bouwkavels en de 
milieugevolgen voor de omgeving. 

Beleid 
[,, c'ovincie Overijssel heeft het Rood voor Rood beleid door middel van een 
herziening van het streekplan 2000 + aangepast. De herziening Rood voor Rood 
met gesloten beurs is vastgesteld op 16 maart 2005 door de Provinciale Staten van 
Overijssel. Het beleid kent diverse uitvoeringskaders, te weten 

Rood-voor-raod algemeen met wel of niet terugbouwen op de kavel 
Rood-voor-rood met verplaatsing 

Voor het Landbouwbedrijf Hemel BV zal Rood-voor-rood algemeen warden toegepast. 

Rood-voor-rood algemeen houdt in dat bij de sloop van minimaal 850 m2 aan 
landschapsontsierende bebouwing er een woning mag word en gebouwd met een 
inhoud van 750 m3 en een bijbehorende schuur van 75 m2. Tevens zal er bij de 
huidige woning vervangende nieuwbouw van een schuur met 450m2 plaatsvinden. 

Wanneer een veelvoud wordt gesloopt kan, wanneer dit voor de financiering van de 
sloopkosten noodzakelijk is een extra woning warden verkregen. 

Gemeentelijk Rood-voor-rood beleid 

De gemeente Haaksbergen heeft een eigen Rood-voor-rood beleid ontwikkeld. Dit 
beleid komt in grate lijnen neer op het beleid van de Pravincie Overijssel zoals dat 
in de Streekplanherziening is vastgelegd. Een belangrijk specifiek onderdeel voor het 
beleid van de gemeente Haaksbergen is dater oak kan warden hergebouwd in de 
kernrandzone van Haaksbergen zoals deze in de Plattelandsvisie is begrensd . Met de 
gemeente is een akkoord gesloten dat een woning gebouwd mag warden binnen de 
kernrandzone van Haaksbergen we Ike in de plattelandsvisie is vastgesteld. 

rste bouwkavel wordt gesitueerd aan de Kalkdijk (ong) nabij de voormalige 
er ondvel van het bedrijf aan de Welmerweg 4. De woning is in strijd met de agrarische 
bestemming en dus daarom wordt verzocht artikel 19.2 van de Wet op de Ruimtelijke 
ordening toe te passen. De woning voldoet aan de voorschriften voor woningen in het 
bestemmingsplan buitengebied. De eerste berging wordt gesitueerd aan de Kalkdijk 
(ong) nabij de voormalige erfkavel van het bedrijf aan de Welmerweg 4. 

Ter Heegde &. Kulphuis Makelaars en advlseurs o,z, $ r 1., 
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De tweede kavel wordt gesitueerd op een perceel grand aan de Oude 
Enschedeseweg (ong), nabij nummer 47 in de kernrandzone . 
In dit hoofdstuk is de ruimtelijke onderbouwing uitgewerkt. 

3.2 Kalkdijk (ong) 
3.2.1 Situering bouwkavel Kalkdijk (ong) 

Op onderstaande afbeedling is de ligging van de kavel aangegeven. 

3 .2 .2 Omgevingstoets 

Het plan voorziet in het herbestemmen van de woning Welmerweg 4 van een 
dienstwoning naar de bestemming 'wonen' en het toekennen van een bestemming 
'wonen' aan bovenvermelde bouwkavel. 
Bij een bestemmingsplan procedure dient altijd in beeld te warden gebracht of door 
de wijziging dit nadelige effecten heeft op naburige percelen (burgerbewoning danwel 
agrarische bedrijven) . 
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De omgevingstoets omvat het in beeld brcngen van de gevolgen van het plan 
voor omliggende agrarische bedrljven Hlcrin is een onderscheidt le maken in 
vcrgunningsplchtige bedrijven waarop de Wet Geurhlnder en Veehouderlj op van 
toepasslng is en bedrijven die van rechtswege vallen onder het Besluit Landbouw. Besluit 
Landbouw: 
In de het Bcsh.tlt Landbouw zljn minimum aktanden opgenomen tussen een Jnrichting 
en de omhggende obiecten. De stankgevoelige objecten kunnen als volgt worden 
gedefinieerd: 

Categorle t: • bebouwde kom 
• ziekenhuls, sanatorium of tntcrnaat 
• objecten voor verblijfsrecreatie 

Categorie II: • bcbouwde kom 
• objecten dagrecreatie 

Minimumafstand categorie I en II: 100 meter 

Categorie Ill: • verspreid llggende nlet-agrarische bebouwlng die aan hel bctreffende 
buitengebied een overwegende woon- of recreatiefunctle verleenl 

Categorie IV: • woning behorend bi/ een agrar'isch bedrijf, nlel zijnde een veehouderij 
waar 

50 of meer mestvarl<eneenhedcn op grond van een vergunning of een 
algemene maalregel van bestuur aanwezig rnogen zijn; 

Categoric V: • woning, behorend bij ecn veehouderij waar 50 of meer 
mestvarkeneenheden op grond van een vergunntng of een algomene 
maatregel van bestuur aanwczlg mogen zljn; 

Minimumafstand categoric Ill en IV: 50 meter 

De minimaal In acht te houden afstand van de te bouwen compensatlewoning tot een 
agrarische bedrijf waarop het Beslult Landbouw van toepasslng is dient minimaal 50 meter 
le bedragen. Binnen deze afstand zijn geen agransche bedri1ven gelegen. Op de kaart 
hiernaast is weergegeven dal de aktand tot de eerste omllggende objecten minlmaal ca. 
400 meter bedraagt Het betseft een k!e!n agrari:.chc bcdrijf aan de Urkerweg. 

TH Hff&de & Kulplluls M•hlurs •• acMnurs o.z. • ..._ 
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Kaart 2: mllleuckkels rond Welmerweg 4 
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Bljkerk c.s. tuin en landschapsarchltecten • 
3.2.3. Wet Geurhinder en Veehouderij: 

In deze wet is bepaald in artikel 14, lid 2 en 3 dat een woning welke wordt 
~ebouwd op een kavel waar op 19 maart 2000 een veehouderij werd 
Jitgeoefend, voor deze woning een minimum afstand geldt tot een intensieve 
veehouderij buiten de bebouwde kom van 50 meter. Deze afstand geldt oak voor 
de woning die reeds op het perceel aanwezig was. In dit geval d Welmerweg 4. 

Zoals op bovenstaande kaart is te zien zijn er binnen de circa 400 meter geen 
vergunningsplichtige bedrijven gelegen. Aan de minimum afstandseis wordt dus 
voldaan. 

Omgekeerde werking milieucirkel: 
Bij plannen in het kader van de Ruimtelijke Ordening dient de omgekeerde 
werking van de stankcirkel beoordeeld te warden. Dit houdt in dat de afstand 
van de rand van het bouwperceel van de Kalkdijk (ong) en de Welmerweg 4 tot 
de rand van het bouwperceel van het dichtstbijzijnde agrarische bedrijf groat 
genoeg dient te zijn om deze bedrijven niet te hinderen. 
De afstand tot deze bedrijven is meer dan 400 meter; deze afstand 
is groat genoeg om geen omliggende bedrijven te belemmeren in de 
ontwikkelingsmogelijkheden. 

De afstand van de te bouwen Rood-voor-rood woning tot omliggende agrarische 
bedrijven zijn dusdanig dater ruimschoots wordt voldaan aan de minimaal in 
acht te houden afstanden. De wijziging van het bestemmingsplan naar een 
bestemming 'wonen' heeft geen nadelige effecten. 

Ter Heegde & Kulphuls Makelaars en advlseurs o.z. $ r .1 
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3.2.4. Flora en Faunaonderzoek (Sylvester) 

landschap 
Erve Heme! ligt op de overgang tussen bijzonder bas/ natuurrijk landschap, en 
relatief open agrarisch gebied (voormalige heideontginning). 

Het erf zelf heeft een zeer beperkte ecologische betekenis vanwege onder meer 
de aanwezigheid van intensieve varkenshouderij. Aan de oost en zuidzijde van het 
erf bevinden zich opstanden van kronkelwilg en struikvormige paardekastanje tbv. 
bloemisterij-verkoop. Het erfensemble is overigens zeer onsamenhangend. In de 
zuidoosthoek van het terrein ligt een depot met heidep\agsel . 
Overig terrein bestaat uit verharding, gazons, hoge coniferen en vormstruikjes. 

De aanwezige houtopstand geeft hooguit enige dekking voor kleine zoogdieren. 
Landschappelijk detoneert het erf met de omgeving. 
Aangetroffen soorten in de directe omgeving: Vee! grove den, Ruwe berk, P\aatselijk 
Jeneverbes, Jong beukenbos. In de omgeving zijn 3 bostypen te onderscheiden: 
- 1. Met Grove den ingeplante heide 
- 2. Eiken - berkenbos [ Querco roboris - Betuletum] 
- 3. Elzenbroek [ Carici elongatae] >ten zuidoosten van het erf 

Conclusie: 
De voorgenomen ontwikkelingen hebben een positief effect op het landschap. 
Het landschapsplan voorziet in een te ontwikkelen samenhang met de natuurlijke 
omgeving. De min of meer cultuurlijke inrichting van het agrarische erf wordt 
omgevormd naar twee erven in een landschappelijke structuur. De soorten sluiten 
aan op de hierboven genoemde bostypen met name eik met wat beuk en grove den. 

bodem en relief 
Resultaat boring: 
Het bodemprofiel is te omschrijven a\s een laarpodzol. Deze wordt gekenmerkt 
door een dikkere humeuze bovengrond dan een 'normale grondbewerking' kan 
veroorzaken. Getoonde boring is gemaakt in de zuidoosthoek van het erf. Profiel is 
in de ondergrond niet verstoord. 

0 - 40 : bouwvoor bruin/zwart 
40 - BO : grof geel zand, onder roestsporen 
80 - 170 : grof wit/ gee I zand 
85 : waterstand 
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Aangetroffen Laarpodzol op het erf 

Conclusie: 
Op de locatie van de stlllen en de erfverhardingen is fle t orginele bodemprofiel 
verstoord. Na de sloop van de gebouwen en de veiwljdering van de verhardingen 
word en de "kraters" opgevuld met (gebiedsvreemde) grond. Enlge ecologische 
ontwlkkeling vanuit orginele bodernlagen zijn daar niet te verwachten. Juist daar 
waar nu geen gebouwen staan en geen verharding ligt (zuidelijke en oostelijke 
flank) en het bodemprofiel orgineel is, liggen kansen om een natuurlijke vegetatie te 
ontwikke len. Dit vraagt wel om een verandering van grondgebruik en beheer: van 
lntenslef naar extenslef. 

Water 
Wintergrond waterstand op 70 - 90 cm 
De waterstand in het aanliggende natuurgebied staat plaatselijk tot in maaiveld. 
De combinatie [voedselrijk/ hoogdynamischl beekdal van Buurserbeek en heide
bosgebied [ voedselarm/ laagdynamisch] maakt de omgeving zowel qua beleving 
als ecologisch interessant. 

Ter Heegde & Kuiphuls Makelaars en advlseurs o.z. $ ....__ 
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Conclusie: 
De voori;enomen ontwikkelingen dragen bij aan een verbetering van de 
waterkwalitelt: minder eutrofiering en minder vervuiling met chemische 
bestrijdlngsmiddelen. 

Flora en fauna 
Op het erf zelf zijn geen bijzondere soorten aangetfoffen Opvaliend Is wel de grate 
hoeveelheld levermos [pelliaJ die onder de kwekerljgedeelten met kronkelwilg 
en paardekastanje staan. Dit is zeer waarschijnlijk het gevolg van chemische 
onkruldbestrijding. 

Soorten in de omgeving aangetroffen: 
Struikheide 
Jeneverbes 
Drijvend fonteinkruid 
Pijpestrootje 
Brede stekelvaren 
Ruwe Berk 
Zomereik 
Grove den 
Bochtige smele 

- Calluna vulgaris 
- Juniperus communis 
- Potamogeton natans (in beek) 
- Molinea coerulea 
- Dryopteris dilatata 
- Betula pendula 
- Quercus robur 
- Pinus sylvestris 
- Deschampsia flexuosa 

Soorten in de omgeving aangetroffen (8 feb): 
Fazanten, Konijn, Reeen (3 st.) ter plaatse overstekend 
Het aanpalende landschap biedt naar alle waarschijnlijkheid goede 
overlevingskansen voor de houtsnip en nachtzwaluw. 

Conclusie: 
De voorgenomen ontwikkellngen hebben een positlcve ultwerklng op de nora en 
fauna. Daar waar orginele bodemprofielen {zuldelijke en oostelljke delen van de 
kavel) extensief worden beheerd, llggen kansen om natuurlijke flora te ontwikkelen 
b.v. heide en schraalgrasland . De nl.euwe houtwallen zoals voorgesteld in het 
landschapsplan en het nieuwe bG>s vormen een meerwaarde voor de fauna in de 
vorm van schuilmogelijkheden en begeleiding naar foerageergebieden . Erven op 
de grens vi!J1 bosrljke/ natuurrijke locaties zijn van belang voor soorten als groene 
specht, vleermulzen en uilensoorten. 
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Ecologische betekenls en potentfe 
Gezien de ligging van het erf tussen natuurrljke rnassa aan de noo(dzljde en open 
rulmte aan de zuidzijde kan het erf in de toekomst bij herlnrichting (aanbrengen 
'>esdragend struweel, lntermedlaite bcplanting, vochtmilleus etc.) ecologisch 
Naardevol word en. In het landschapsplan voor rood-voor rood wordt In de 
houtwallen besdragend struwecl als ondergroei voorgesteld. 
Via de provinciale subsidie natuurbeheer CPSAN/PSN) llggen voor de (toekomstige) 
cigenaar mogelljkhcden een vergaande natuurontwikkcllng te financli!ren_ 

Sylvester 
Bas Slatman 
Juliana:straat 27 
7573 AG Oldenzaal 
Opnamedatum: 8 feb.2008 

Ter Heegde & Kulphuls Makelaars en a.lvtseurs o.z. ¢ • '.._ 
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3.2 .5 Archeolo1;tisch onderzoek 

De bestemmlngsplanhei:ziening ziet toe op het wijzigen van de agrariscl1e 
bestemmng in twee woonbestemmingen. 

Op de lndlcatleve Kaart Archeologische Waarden (hiema te noemen IKAW) 
llggen het erf en de hulskavel In een gebied met een lage trefkans. Dlt betekent 
dat de kans op de aanwezigheid van archeologische waarden klein Is. (bron 
Rijksdienst voor archeologie, cultuurlandschap en monumenten) 

Dit ls te verkaren doordat hel gebied globaal ten zulden van de Welmerweg v66r 
de gr.ootschaJlge (helde-)ontginnlngen een ontoegankelijk en woest gebled was. 
De kans dater nederzettlngen in dit gebicd hebben gestaan, Is dan ook klein. De 
kansen worden groter (volgens de IKAW) op de oevers en in de nabijheid van de 
(voorrnallge) beekloop van de Buursebeck. Deze llggen buiten de kavel van de 
familie Heme!. 

De voorgenomen ontwikkelingen hebben dan ook geen negatleve gevolgen voor 
de archeologlsche waarden. De bouwmogelijkheden die nu b!nnen de lnrichting 
aanwezig zijn, word en beperkt als de bestemmlng Is gewifzigd. 
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3.2.6 Akoestische gevolgen 

In de milieuvergunning voor de inrichting Welmerweg 4 zijn voorschriften 
opgenomen m.b.t. het aspect geluid. Nadat de vergunning is ingetrokken en 
er twee woonbestemmingen ontstaan, zijn er geen belangrijke geluidsbronnen 
weer aanwezig. Voor de woning Welmerweg 2 zal de wijziging alleen positieve 
gevolgen hebben voor wat betreft het aspect geluid. 

3.2.7 Bodemkwaliteit 

In het kader van de aanvraag om een bouwvergunning en de vrl)stelllng ex. 
Art. 19, lid 2 zal een bodemonderzoek op het perceel plaatsvlnden naar de 
gesteldheld van de bodem. Het onderzoek zal aan de wettelijke voorschriften 
voldoen die daaraan worden gesteld. In het kader van de Verplaatslngsregellng 
lntensleve Veehouderij is bij de oplevering de bodem onderzocht en zljn er geen 
bijzonderheden aan het llcht gekomen. 

3.2.8 Luchtkwaliteit 

Op het gebied van de luchtkwallteit zai alleen maar een verbetering te verwachten 
zljn. De mlileuvergunnlng voor het houdeh van dleren wordt lngetJokken 
dus ook de bijbehorende emissie van fijn stof zal hiermee verdwijnen. De 
beoogde bouwkavel Hgt In een dun bevolkt landelljk gebied met een lage 
verkeersl n tensi te it . 
Er zijn derhalve geen problemen te verwachten op het gebied van fijn stof. 

3.2.9 Externe veiligheid 

Er worden geen gevaarlijke.stoffen opgeslagen blnnen hel project. Verder zijn er 
geen transport.routes of pfaatsgebonden rislco's aanwezig in de omgeving. 
De wij;:iglng van het besternmingsplan heeft geen gevolgen voor kwetsbare 
bestemmingen In de omgeving. Er zijn derhafve op het gebied van externe 
veillghe!d geen !lclemmerinsen zod;it nnder ondcrzock nict nodig Is. 

Ter Heegde & Kulphuis Makelaars en adviseurs o.z. $ , ; 
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3.2.10 Water 

Het bebouwde en verharde oppcrvlak op de \ocatie neemt per sa\do of zodat 
er een afname Is van het afvoerdeblct van water bij regenval. 
De wi)ziging heeft geen betrekking op de wijziging van waterafvoer of 
gevolgen voor het grondwaterpeil. Er !s geen nader onderzoek nodig naar het 
aspect water. 
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3.4 Ruimtelijke onderbouwing Bouw Berging 

In dit rapport is een aanvulling op het Rood-voor-rood-rapport wat opgesteld 
is voor het agrarische bedrijf van Hemel Landbouwbedrijf BV te Haaksbergen . 
Het betreft hier een intensieve veehouderij met een vleesvarkentak en een plui
'TIVeehouderijtak. Het bedrijf zat op de huidige locatie in een extensiveringszone 
.n het kader van het Reconstructieplan 'Salland-Twente' en is in het kader van de 
Verplaatsings- regeling lntensieve Veehouderij (hierna VIV) verplaatst naar een 
Landbouw Ontwikkelings Gebied. 

Voor de locatie is de VIV-deelname gecombineerd met deelname aan de Rood
voor-rood regeling. Hiervoor heeft het bedrijf een overeenkomst gesloten met 
de gemeente Haaksbergen inhoudende dater twee bergingen zijn verkregen ter 
compensatie van de sloopkosten en de meerkosten van het aankopen van een 
bestaande herinvestingslocatie. Verder is overeengekomen dat er een berging mag 
blijven staan van 450 m'. 

De eerste kavel wordt gesitueerd aan de Kalkdijk (ong) nabij de voormalige erfka
vel van het bedrijf aan de Welmerweg 4 en de tweede kavel wordt gesitueerd op 
een perceel grond aan de Oude Enschedeseweg (ong), nabij nummer 47. 

In het gemeentelijk Rood-voor-rood beleid is opgenomen dat in de kernrandzone 
van Haaksbergen compensatiewoningen kunnen worden gebouwd in het kader 
van de Rood-voor-rood regeling indien dit op de bestaande locatie niet mogelijk is. 
Met de gemeente is een akkoord gesloten dat een woning gebouwd mag worden 
binnen de kernrandzone van Haaksbergen welke in de plattelandsvisie is vast
gesteld. 

De heer Hemel had een bouwvergunning voor het bouwen van een machineberg
ing ter grootte van 900 m'. Deze bouwvergunning viel buiten de VIV-regeling. 
Dus al zou het bedrijf worden verplaatst dan mocht deze machineberging worden 
gerealiseerd. 

ler verbetering van de ruimtelijke kwaliteit is toen besloten om op de plaats van 
een pluimveestal een berging te bouwen van 450 m2 en om de bouwvergunning 
van 900 m' in te trekken. De berging zal een nokhoogte krijgen van 6,35 meter 
en een goothoogte van 3 ,0 meter. Het bebouwde oppervlak neemt op deze wijze 
af met 50 % zodat er een grote verbetering is van de ruimtelijke kwaliteit. De 
berging zal worden gebruikt voor opslag van machines en goederen die nodig zijn 
voor het onderhoud van de gronden rondom de Welmerweg 4. Verder zal een 
deel worden gebruikt ten behoeve van privegebruik. De berging is in strijd met 
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het bestemmingsplan buitengebied. De bestemming wordt wonen zodat voor de 
berging een vrijstellingsprocedure doorlopen dient te worden. 

3 .4.1. Ligging berging 

De berging is gelegen op het voormalige erfperceel aan de Welmerweg 4. 
De overige stallen zijn reeds gesloopt en er wordt reeds voldaan aan de voor
waarden van de VIV-regeling voor wat betreft oplevering. Dit houdt in alle 
sloopmaterialen afgevoerd van de slooplocatie en de grond schoon opgeleverd. 

Op bovenstaand kaartje is in blauw omcirkeld waar de berging is gelegen. 

3.4.2 Omgevingstoets 

Het plan voorziet in het herbestemmen van het percee l aan de Welmerweg en 
het toekennen van een bestemming 'wonen' aan bovenvermelde berging. 

Bij een bestemmingsplan procedure dient altijd in beeld te worden gebracht of 
door de wijziging dit nadelige effecten heeft op naburige percelen (burgerbe
woning danwel agrarische bedrijven). 

De omgevingstoets omvat het in beeld brengen van de gevolgen van het plan 
voor omliggende agrarische bedrijven, Hierin is een onderscheidt te maken in 
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BIJk•rk c.s. tuln en l•nds<h•p••r<hlloclen • vergunnlngsplchtige bedrijven waarop de Wet Geurhlnder en Veehouderij op van 
toepassing Is en bedrljven die van rechtswege vallen onder het Besluit Landbouw. 

Besluit Landbouw: 
In de het Besluit Landbouw zljn minimum afstanden opgenomen tussen een ln
richting en de omliggende objecten. De stankgevoelige objecten kunnen a.ls volgt 
warden gedefinieerdi 

Categorle 1: 
• bebouwde kom 
• ziekenhuls. sanatorium of lntemaat 
' objecten voor verblijfsrecreatie 

Categoric II : 
• bebouwde kom 
• objecten dagrecreatie 

Minimumafstand categorl·e I en II: 100 meter 

Categorie Ill : 
• verspreld llggende nlet-agrarlsche bebouwing die aan net betreffende 

buitengebied een overwegende woon- of recreatlefunctie verleent 

Categoric IV: 
• woning behorend bi] een agrarisch bedrl)f, nlet zijnde een veehouderlj waar 

50 of meer mestvarkeneenheden op grond van een vergunning o·f een 
algemene maatregel van bestuur aanwezlg mogen zijn; 

Categorie V: • woning, behorend blj een veehouderij waar 50 of meer 
meslvarkeneenheden op grand van een vergunning of een algemene 
maatregel van bestuur aanwezig mogen zij11; 

Minlmumafstand categoric Ill en IV; 50 meter 
De mlnimaal In acht te houden afstand van de te bouwen compensatfewoning 
tot ee11 agrarische bedrljf waarop het Besluit Landbouw van toepassing s d.ient 
minima.al 50 meter te bedragen. Blnnen deze aMand zijn geen agrarische bedri · 
jvPn gel gen Op onderstaande kaart Is weergegeven dat de afst.lnd tot de cerste 
omliggende objecten minlmaal ca. 400 meter bedraagt. Het betreft een klein 
agrarlsche bedrljf aan de Urkerweg. 

Tor H••&~ 6 Kulphul• Makelw• en • d\'Ueur< o.t . • __ 

r~•m, 
" 

- ~ 
Kaart.2: mllleudrkels rond Welmerweg 4 

Wet Geurhlnder en Vcehouderij: 

Jn deze wet is bepaald In artikef 14, lid 2 en 3 dat een woning welke wordt 
gebouwd op een kavel waar op 19 maart 2000 een veehouderlj werd uit
geoefend, voor deze woning een minimum afstand geldt tot een intensleve 
veehouderij buiten de bebouwde kom van 50 meter. Deze afstand geldt ook 
voor de woning die reeds op het perceel aa11wezig was. In dit geval d Welmcr
weg 4. 

Zoals op bovenstaande kaart Is te zien zijn er blnnen de circa 400 meter geen 
vergunningspllchtlge bedrijven gelegen. Aan de minimum afstandsels wordt 
dus voldaan. 

Omgekeerde werking milieuclrkel: 
Blj plannen In het kader van de Rulmtell)ke Ordenlng dlent de omgekeerde 
werklng van de stankclrkel beoordeeld te worden. Dit houdt In dat de afstand 
van de rand van het bouwperceel van de Kalkdijk (ong) en de Welmerweg 
4 tot de rand Viln hel bouw.,ciccel van hcl dichtstbijzijm:ie agrarlsche bcdnJi 
groot genoeg dient te zijn om dezc bedrijven niet te hinderen. 
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De afstand tot deze bedrijven is meer dan 400 meter; deze afstand is groat 
genoeg om geen omliggende bedrijven te belemmeren in de ontwikkelingsmo
gelijkheden , 

Je afstand van de te bouwen Rood-voor-rood woning tot omliggende agrarische 
bedrijven zijn dusdanig dater ruimschoots wordt voldaan aan de minimaal in acht 
te houden afstanden. De wijziging van het bestemmingsplan naar een bestem
ming 'wonen' heeft geen nadelige effecten. 

3 .4.3 Flora en Fauna & Archeologie 

De berging is gerealiseerd op de plaats waar voorheen een pluimveestal heeft 
gestaan. De berging is gerealiseerd binnen de bestaand agrarische bestemming. 
Het was niet nodig een Quick-scan Flora en Fauna uit te voeren. Nu er geen bou
wwerken warden opgericht kan een Quick-scan achterwege blijven. 

3 .4.4 Bodemkwaliteit 

In het kader van de aanvraag om een bouwvergunning en de vrijstelling ex . Art. 
19, lid 2 zal geen bodemonderzoek op het perceel plaatsvinden naar de gesteld
heid van de bod em. 

Het bouwwerk is reeds gerealiseerd binnen de agrarische bestemming en was er 
derhalve geen bodemonderzoek nodig. Daarnaast is een bodemonderzoek niet 
nodig aangezien er geen mensen langer dan 2 uur verblijven. 

3 .4.5.Luchtkwaliteit 

Op het gebied van de luchtkwaliteit zal alleen maar een verbetering te verwa
chten zijn. De milieuvergunning voor het houden van dieren wordt ingetrokken 
'us oak de bijbehorende emissie van fijn stof zal hiermee verdwijnen. 

De beoogde berging ligt in een dun bevolkt landelijk gebied met een lage ver
keersintensiteit. 
Er zijn derhalve geen problemen te verwachten op het gebied van fijn stof. 

Ter Heegde & Kulphuis Makelaafs en advlseurs o.z. • r-1..., 
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3.4.6. Externe veiligheid 

Er warden geen gevaarlijke stoffen opgeslagen binnen het project. Verd er zijn er 
geen transportroutes of plaatsgebonden risico's aanwezig in de omgeving. 

De wijziging van het bestemmlngsplan heeft geen gevolgen voor kwetsbare be
stemmingen in de omgeving. Er zijn derhalve op het gebied van externe veiligheid 
geen belemmeringen zodat nader onderzoek niet nodig is . 

3.4.7. Water 

Het bebouwde en verharde oppervlak op de locatie neemt per saldo of zodat er 
een afname is van het afvoerdebiet van water bij regenval. 

De wijziging heeft geen betrekking op de wijziging van waterafvoer of gevolgen 
voor het grondwaterpeil. Er is geen nader onderzoek nodig naar het aspect water. 
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4.0 Planschaderisicoanalyse 

Het bestemmingsplan 2al voor de verwezenlijldng van dlt plan worden herzien 
mlddels een artlkel 10-procedure. Het is hierblj van belang In beeld te hebben 
of onderhavlg plan leldt tot planschade voor belanghebbenden conform artlkel 
49 WRO. Voor de aanvraag van onderhavig plan is een planschaderlslcoanalyse 
vanwege de gemeente Haaksbergen niet nodlg. De gemeente zal In de Rood· 
voor-rood overeenkomst een bepaling opnemen lnhoudende dat mogelljke 
planschadeclalms verhaald k.unnen warden op aanvrager. De gemeente Haaksbergen 
behandeld eventuele planschadeclalms, echter de gemeente sluit een overeenkomst 
met de deelnemer dat eventuele toegewezen claims van planschade verllaald 
kunnen warden op de deelnemer. In ecrste instantic wordt een artikel 19 lld 2 
procedure gevolgd . 

TerH11e-gde & K.u fphuls MakelnrS en 11dvls~uti: o.: . • ,..... 
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Bijkerk c.s. tuln en landschapsarchlteden • 5.0 Landschappelijke inpassing 

In dit hoofdstuk warden de ruimtelijke aspecten verder beschreven en uitgewerkt in 
een landschapsplan voor de locatie aan de Welmerweg en de Oude Enschedeseweg 

- · I Landschapsplan Welmerweg 

Op de geomorfologische kaart is te zien dat de huidige lokatie op de grens van een 
beekdalbodem en een grondmorene vlakte al dan niet met welvingen. 
Op de historische kaart is een duidelijk patroon herkenbaar van een meanderende 
beek, het overgangsgebied met erven op verhogingen in het landschap (horsten). 
Daarachter ligt een duidelijk onontgonnen heidelandschap. 

Op de topografische kaart is rechtlijnige verkaveling van de heideontginning zichtbaar. 
Hier liggen ook een aantal ingeplante boscomplexen. De meanderende beek is min of 
meer gekananliseerd. Relicten van de voormalige beek liggen hier en daar verscholen 
in de bossen. De flanken van de gekanaliseerde beek zijn begroeid. Tussen het 
opgaande groen liggen (natte) heidveldjes. 

De huidige locatie van het bedrijf van de familie Hemel ligt op de overgang van 
een meer natuurgebied met een min of meer dichte opgaande groenstructuur en 
een grootschalig open heideontginningslandschap met een duidelijke rechtlijnige 
verkavelings- en groenstructuur. Deze laatstgenoemde structuuren zijn te herkennen 
aan de rechtlijnige laanbeplantingen en de blokvormige bossen. Deze karakteristiek 
van deze overgang ligt ten grondslag aan het landschapsplan . 

landschapsplan 
Het landschapsplan voor de in passing van het bestaande erf en de compensatiewoning 
sluit aan op deze tweedeling. Enerzijds wordt gezocht naar een verdichting en 
aansluiting op de bestaande bossen en een open inrichting naar het open landschap 
"'n de zuidzijde. Bestaande houtwallen (met de buren) warden versterkt en 

1gekleed met boomgroepen. 

De villa is het enige wat na de sloop nog resteert van het huidige erf. Zoals ook de 
ervenconsulent aangeeft (zie bijlage) heeft de villa een uitgesproken verschijning en 
kan derhalve ook beter als aparte villa behandeld worden . De directe omgeving van de 
woning blijft tu in/park. Er is sprake van een geleidelijke overgang van tu in/park naar 
boomgroepen en bos. 
De villa wordt aan weerzijden voorzien van enkele boomgroepen (beuken) . Het effect 

Ter Heegde & Kulphuis Makelaars en adviseurs o.z. • 1 -._ 
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Geomorfologle 

Historische kaart +/- 1900 ligging 
plangebied, met rode pijl aangegeven 
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van een villa op de overgang van bos naar open landschap. De ervenconsulent 
stelt voor de woning af te wenden van de slraat en de woning le rich ten 
op hetopen landschap door aan de straatzijde bepla11ting aan te brengen. 
Daannee zou er echter geen sprake meer zijn van een geleldelljke overgang 
maar Vilfl het "verstoppen"van de woning. Bovendlen Is he! dicktplanten met 
opgaande beplantlng/bos aan de noordzijde van de woning nletwenselijk 
In verband rnet llchtlnval, schaduw e.d. De boomgroepen met de beuken 
vormen op den duur het rulmtelljk ·kader waar de bestaande villa ruimlelljk 
ondergesch1kt aan wordt 

Het nieuwe erf orli!nteert zich op het open landschap. De nleu.we kavel llgt 
lngebed In een stevlge groenstructuur. Belangrijk hlerbij is dat de "horizontale'' 
en "verticale" groenstructuren ruimtelljk zwaar worden neergezet om zo aan 
te sluiten op bestaande richtlngen in het landschap. De nleuwe gebouwen 
op de compensatlekavel hebben de nokrichtlng In een horizontale rkhtlng, 
refererend aan het landschap en de nieuwe schuur hee~ de nokrichtlng van de 
voormalige stallen . 
De beplantlng van het nleuwe bos, de boomgroepen en de houtwallen is 
lnheerns en ook in de ecologische paragraaf worden genoemd: elk, berk en 
besdragend struweel. 
De boomgroepen met beuk blj de bestaande villa sluiten aan op het jonge 
beukenbos aan de overzijde. De houtwalstructuren wordt duldelijk neergezet 
In de vorm van een eikenstructuur met ondergroei van hulst, hazelaar en 
besdragend struweel. De houtwal tussen de bestaande woning en de buren 
wordt eveneens aangevuld met hazelaar, hulst en besdragend struweel. 

Ter Heegde-& Kulphuls Makelaars en advlseurs o.z. ~ 1 
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Landschapsplan Oude Enschedeseweg (fam Ten Bos) 

Landschappelijke onderbouwing Oude Enschedeseweg (ong), nabij nummer 47 
Haaksbergen 
Achtergrond in het kader van de Rood voor Rood overeenkomst Familie Heme/ 
Welmerweg. 

De gemeente Haaksbergen heeft een eigen Rood-voor-rood be/eid ontwikkeld. 
Dlt bcleid komt In glote lijnen neer op het beleid van de Provincie Overl]ssel 
zeals dat in de Streekplanherzlenlng is vastgelegd. Een belangrijk spedfiek 
onderdeel voor het. beleld van de gemeente Haaksbergen is dater oak kan 
-warden hergebouwd in de kernrandzone van Haaksbergen zoals de.ze in de 
Plattelandsvisie is begrensd. Tussen de famllic Heme! en de gemcente ls een 
akkoord gesloten dat een woning gebouwd mag warden binnen de kemrandzone 
van Haaksbergen we Ike in de plattelandsvisie is vastgesteld . 
De eerste bouwkavel wordt gesitueerd aan de Kalkdljk (ong) nabij de voormalige 
erfkavel van het bedrijf aan de Welmerweg 4 en de tweede kavels wordt 
gesi tueerd op een pcrceel grond aan de Oude Enschedeseweg (ong), nabij 
nummer 47 in de kernrandzonc. In dit hoofdstuk wordt de landschappelijke 
onderbouwlng van het concept landsc;hapsplan voor het perceel aan de Oude 
Enschedeseweg ultgewerkt. 

Situering bouwkavel Oude Enschedesweg (ong) 
De bouwkavel is gelegen op een perceel grand aan de Oude Enschedeseweg 
(ong), nabij nummer 47. Het betreft een k/ein landbouwperccel met een grootte 
van 5.750 m2 • De familie Ten Bos heeft het voornemen op deze kavel een woning 
van 750m3 en 75m2 meter bijgebouw te realiselen. 
Jk het kader van de Rood voor Rood overeenkomst met de familie Hemel is 
afgesproken dat oak voor deze locatie een landschapsplan zou warden opgesteld, 
zodra de koper en het voorlopige ontwerp van de woning bekend zouden zijn. 

Geomorfologie en Historie 
De kavel is gesitueerd in een voolmalige heldeonlginnlng en heefl dan ook de 
karakterlstieke landschapskenmerken van een heideontginning. Op het f ragment 
van de geomorfologische kaart Is te zien dat het gebied uit een grondmorene 
bestaat die is bedekt met dekzand (dan dan niet met weMngen 312al. Op de 
hlstorische kaart van 1880 is de ontginnlng van de heide met de karakteristieke 
langwerpige verkavelingen zichtbaar. 

Ter Heegde & Kulphuls Makelu.rs en advlseurs o.z-. ..11!11 •• llllll'~._..._ 
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Geomorfologlsche kaa.rt ligglng plangebied 

Historlsche kaart llgglng plangebled 

Ter Heegde & Kulphuts Makelaars en advlseurs o.z·. rt ?-.. 
lo.Mff. ...... ~ 

Huidige landschap 
In het hedendaagse landschap Is deze verkavellngstructuur neg steeds zichtbaar. 
Wei heefter gedurende de afgelopen 100 jaar een zekere mate van "verdichting" 
van het open heideontginninglandschap plaatsgevonden (bes, houtwallen, 
woningen). Zo ook bij deze kavel. De kavelgrenzen zijn begroeid geraakt, naast 
bet perceel bevinden zich neg twee andere erven en schuln aan de overzijde is een 
bosgebied aanwezig. Het perceel heeft nu een agrarische karakter met achter op 
het perceel een peel in een cluster van opgaand groen. 
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Concept Landschapsplan 
Op de lacat ie wordt een rood voor rood won ing gebouwd. De verschijningsvorm 
van het pcrceel gaat hlerdoor veranderen en lljkt daarmee op de andere 
twee nablj gelegen erven. Het landsc!iapsplan Is dan ook de uitwerking van 
een conceptgedachte waarbi] de landsGhappelijke lngredll!nten die dit kleine 
wooncluster in het landschap typeren, worden ingezet om ruimtelijk aansluiting 
te vinden bij datzelfde wooncluster in dit landschap . 3 

Deze ingredienten zijn: 
1 Houtwal en/of singelomzoming van de kavels 
2 De verschillende locatie van bebouwing op de erven (voor en achter) 
3 De "gestrooide" solitaire bomen en/of boomgroepen als geleding en opdeling 
van (interne) ruimtes. 

Deze drie ingredienten zijn toegepast om de nieuwe woning te positioneren en 
het landschapsplan vorm te geven. 

Ter Heegde & Kuiphuis Makelaars en advlseurs o.z. "!!!!!!!l!!!!·~~· ~l---

rtanlfftJ 
~~no «',..,, 

/' 

~ ,.,. ' 

• 

~ 
et· 

' ·, 
.~ 

. ---. • •· . .._ ~--. ...._ 
.--. 2 

0 

pagina 29 



Bijkerk c.s. tuin en landschapsarchltecten • 

0 11 
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Uitwerking Landschapsplan 
De perceelsgrens blijft omzoomd en wordt (daar waar dit zwak is) verder 
versterkt met inheemse beplanting. 
De locatie van de woning wordt meer aan de voorzijde op de kavel 
gepositioneerd maar wel in relatie tot de andere erven. Hierdoor ontstaat 
een evenwichtig cluster van erven. Bovendien ontstaat hierdoor do 
mogelijkheid om het "landschap" om de woning naar de voorzijde door 
te zetten waardoor ook vanaf de weg het beeld van een woning in het 
Jandschap ontstaat en niet een woning met een voortuin aan de weg. 

(, 
De "gestfu l e" solitaire bomen en boomgroepen worden ingezet om de 
een geleding-11ari ruimtes op het perceel te bewerkstelligen . Er ontstaan 
hierdoor verscl'illle de ruimtes die als verschillende sferen worden 
itgewerkt 

,,,-) 

o Is er 11 n.fi lie Oud6._Ens~hedeseweg de inrit die tussen boomgroepen 
n g as . le-toegang geeft tot h · t erf. En zich richt op het informele 
t;Js~eri$"ecjeell'e van de wonln!lx~Hierdoor blgft de ln_gang van de 
ondergro~dse garage (rechts) blilteR "beeld " en llgt het hoofdgebouw 
enlgsz[d'\ erscholen tussen de boci'trik qnen . 
Vervolll~ !fl' de sf!;e X ~n 'ee. uJ~. en terras rondom de woning. 
Hierbij geven' agerf\{;1,, · m').hb g) een ultlelljk kader van deze ruimte. 
Aan de achter~lid~ ~t de:ie sfeer van tum.e'i terras over in een gazon 
met bomen en boortJgroep;_ffovergaand in eeh gedeelte dat meer het 
karakter heeft als van,een yJeid~' (ruw gras). De toegepaste bomen in het 
lands,hap,spla .zJjh '11 ee:rtis, hebben een inheems karakter of passen bij 
een crf. 

hrerbp het perceel wordt de aanwezige poel opgenomen in het 
and'schapsplan . De aanwezige kwaliteiten van deze natte plek in het 
l~~dsdiap warden versterkt. Nu ligt de poel enigszins verscholen tussen 
l\e~opg ande groen. Voor vlinders en andere insecten is zo'n poel 
Jnl:eres'iant wanneer de hoeveelheid en kwaliteit van die gradienten 
toeneemt. In dit landschapsplan wordt de poel vergroot door gradienten 
toe te voegen als ondiep water, plas-dras en kruidige oever en de poel 
zich kan ontwikkelen tot een ecologisch interessant landschapselement. 
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1 
INLEIDING 

Landbouwbedrijf Hemel ligt in het extensiveringsgebied. Sinds de vaststelling van het 

reconstructieplan is het bedrijf bezig met het onderzoeken van de mogelijkheden op de 

locatie en een eventuele verplaatsing. In 2008 is een verzoek bij de gemeente Haaksbergen 

binnen gekomen waarin gekozen wordt voor verplaatsing met behulp van Rood voor Rood 

en de regeling Verplaatsing lntensieve Veehouderij (VIV regeling). 

Aangezien de realisatie van een Rood voor Rood kavel en werktuigenberging niet past 

binnen het geldende bestemmingsplan is een vrijstellingsprocedure ex artikel 19, lid 2 van 

de Wet op de Ruimtelijke Ordening opgestart. Het vrijstellingsbesluit is daarbij voorzien van 

een goede ruimtelijke onderbouwing. Deze goede ruimtelijke onderbouwing is opgesteld 

door Ter Heegde & Kuiphuis samen met Bijkerk c.s. Uuli 2008). In deze rapportage 

ontbreekt echter nag een toets aan de omgevingsvisie (en de Omgevingsverordening) van 

de provincie Overijssel, nu deze op 1 september 2009 van kracht is geworden. Dit rapport 

betreft dan oak enkel de toets van het plan aan de omgevingsvisie. 

Afbeelding 1. Zicht op het erf vanaf de Wlemerweg 
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2 
HET PLAN 

2.1 Huidige situatie 
Hemel Landbouwbedrijf BV is gelegen aan de Welmerweg 4 te Haaksbergen. Het 

bedrijf ligt in het extensiveringsgebied. Het bedrijf ziet vanwege de ligging in het 

extensiveringsgebied geen toekomst meer en is van plan te verplaatsen naar een 

bestaande locatie in de gemeente Tubbergen. Om deze verplaatsing te financieren en 

daarmee oak overheidsdoelen te realiseren wordt gebruikt gemaakt van een combinatie 

RvR en VIV regaling. Door Ter Heegde & Kuiphuis is samen met Bijkerk c.s. een Rood 

voor Rood ontwikkelingsplan opgesteld en ingediend bij de gemeente. 

2.2 Compensatiekavel en werktuigenberging 
In het Rood voor Rood ontwikkelingsplan wordt onderbouwd dater voor de verplaatsing 

een tweetal compensatiekavels noodzakelijk zijn en dat voor het beheer van de 

achterblijvende gronden een machineberging bij de voormalige agrarische bedrijfswoning 

nodig is. Een van de compensatiekavels wordt gerealiseerd op het erf, de andere kavel 

wordt in de kernrandzone van Haaksbergen gesitueerd. Voor de inrichting van het nieuwe 

erf wordt verwezen naar het Rood voor Rood ontwikkelingsplan. Hieruit blijkt dat de nieuwe 

compensatiekavel ontsloten wordt vanaf de Kalkdijk. 

2.4 Geldend planologisch regime 
Het bedrijf heeft, in het geldende bestemmingsplan 'Buitengebied' (dat dateert uit 2000), de 

bestemming 'Agrarisch cultuurgebied' en heeft de nadere aanduiding Agrarisch bedrijf 1. 

Oat betekent dat op de locatie een volwaardig agrarisch bedrijf gevestigd mag zijn met een 

bouwperceel van 1 hectare. De feitelijk aanwezige bebouwing, 3.500 m2 , past binnen het 

bouwperceel en daarmee binnen het bestemmingsplan. De beoogde compensatiewoning 

en machineberging zijn binnen het huidige erf en perceel van de Welmerweg 4 gelegen. 

2.5 Ruimtelijke onderbouwing 
Voor de vrijstelling ex artikel 19, lid 2 van de WRO is een goede ruimtelijke onderbouwing 

van het plan noodzakelijk. Deze goede ruimtelijke onderbouwing is opgesteld door Ter 

Heegde & Kuiphuis samen met Bijkerk c.s. Uuli 2008). In deze rapportage ontbreekt echter 

nag een toets aan de omgevingsvisie (en de Omgevingsverordening) van de provincie 

Overijssel, nu deze op 1 september 2009 van kracht is geworden. Dit rapport betreft dan 

oak enkel de toets van het plan aan de omgevingsvisie. 

Afbeelding 2. Luchtfoto van het p/angebied 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
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3 
TOETS PLAN AAN OMGEVINGSVISIE 

De Omgevingsvisie Overijssel is een integrale visie die het voorheen geldende Streekplan 

Overijssel 2000+, het Verkeer- en vervoerplan, het Waterhuishoudingsplan en het 

Milieubeleidsplan samen brengt in een document. Hiermee is de Omgevingsvisie het 

integrale provinciale beleidsplan voor de fysieke leefomgeving van Overijssel. Het is op 1 

juli 2009 vastgesteld door Provinciale Staten en op 1 september 2009 in werking getreden. 

Leidende themais zijn duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit. 

3.1 Kwaliteitsimpuls Groene omgeving 
De provincie wil ontwikkelingen in de groene omgeving samen laten gaan met een 

impuls in kwaliteit. Daarom is de eKwaliteitsimpuls Groene omgevingi ontwikkeld als 

een eenduidige bundeling van diverse bestaande regelingen (zoals Rood voor Rood en 

Nieuwe landgoederen). Er is een eenvoudige werkwijze ontwikkeld om principes van 

ontwikkelingsplanologie toepasbaar te maken voor sociaaleconomische ontwikkelingen in 

de groene omgeving . De basis ligt in de principes van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik, 

de ontwikkelingsperspectieven en de 'Catalog us Gebiedskenmerken' (het uitvoeringsmodel 

van de Omgevingsvisie). 

3.2 Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie 
Om de opgaven, kansen en beleidsambities en ruimtelijke kwaliteitsambities van de 

provincie waar te maken, bevat de Omgevingsvise een uitvoeringsmodel. Dit model is 

gebaseerd op drie niveaus (zie afbeelding pagina 10): 

1. generieke beleidskeuzes; 

2. ontwikkelingsperspectieven; 

3. gebiedskenmerken. 

Aan de hand van deze drie niveaus kan warden bezien of een ruimtelijke ontwikkeling 

mogelijk is, of er behoefte aan is, waar het past in de ontwikkelingsvisie en hoe het 

uitgevoerd kan warden. 
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3.3 Toetsing plan aan de generieke beleidskeuzes 
Generieke beleidskeuzes vloeien voort uit keuzes van EU, Rijk of provincie. Het zijn keuzes 

die bepalend zijn of ontwikkelingen nodig dan wel mogelijk zijn. De provincie verlangt op 

het gebied van bedrijfslocaties dat gemeenten over hun ruimtelijke ontwikkelingsplannen 

afspraken maken met hun buurgemeenten . Dit vraagt de provincie omwille van het 

evenwicht te bewaren tussen enerzijds ruimte voor gemeenten en anderzijds het 

voorkomen van ineffici~nte concurrentie tussen gemeenten. Middels deze wijze wordt een 

optimaal afgestemd en zuinig ruimtegebruik bereikt en wordt overcapaciteit voorkomen. 

Om hier invulling aan te geven is de SER-ladder is ontwikkeld voor gebiedsontwikkeling 

in de Stedelijke omgeving. In de Groene omgeving spreekt de provincie liever over 

het principe van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik. De denklijn is hetzelfde, maar bij 

de kleinschaligheid van ontwikkelingen in de Groene omgeving kun je de SER-ladder, 

zoals deze bedoeld is, eigenlijk niet toepassen. De principes van zuinig en zorgvuldig 

ruimtegebruik zijn naar analogie als volgt samen te vatten: 

1. (Her}benutting van bestaande bebouwing/voorhanden zijnde locaties; 

2. Combinatie van functies conform gebiedskenmerken; 

3. Uitbreiding in aansluiting op bestaande bebouwing, rekening houden met 

ontsluiting, conform gebiedskenmerken . 

1. (Her)benutting van bestaande bebouwing/voorhanden zijnde locaties 

De huidige locatie is vanwege de ligging in het extensiveringsgebied niet meer duurzaam 

geschikt voor agrarische bedrijfsvoering. Het beleid van de provincie is er dan oak op 

gericht deze bedrijven te beeindigen en/of te verplaatsen. Landbouwbedrijf Heme! heeft 

gekozen voor verplaatsen naar een bestaande agrarische locatie. Hiermee wordt optimaal 

invulling gegeven aan zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik. Voor de situering van de 

compensatiekavels is in eerste instantie gekeken naar de bestaande locatie. Het situeren 

van alle compensatiekavels op de locatie samen met de werktuigenberging voor de 

bestaande bedrijfswoning is niet gewenst. Door de realisatie van 1 woningbouwkavel op 

deze locatie wordt de verstening en verstoring in het extensiveringsgebied verminderd. 

De geplande werktuigenberging van 450 m2 wordt gebruikt als bijgebouw en stalling. 

Vanuit het beleid voor burgerwoningen in het buitengebied van Haaksbergen is 100 m2 

aan bijgebouw maximaal mogelijk. De extra 350 m2 is noodzakelijk te behoeve van het 

onderhoud van de landschapselementen en de overblijvende agrarische grand. Door 

een zorgvuldig landschappelijke inpassing is dit volume vrijwel geheel aan het zicht 

onttrokken. 

2. Combinatie van functies conform de gebiedskenmerken 

De werktuigenberging wordt naast voor onderhoud van de overblijvende agrarische 

gronden ook benut als bijgebouw bij de achterblijvende voormalige bedrijfswoning. De 

nieuwe compensatiekavel krijgt slechts de functie wonen, een combinatie van functies is 

hierbij verder niet gewenst. 

Afbeelding 4. Zicht op het te s/open erf vanaf de Kalkdijk 
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Afbeelding 5. Ontwikkelingsperspectieven, Omgevingsvisie Overijsse/ 2009 
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Afbeelding 6. Natuurlijke /aag, Omgevingsvisie Overijsse/ 2009 
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3. Uitbreiding in aansluiting op bestaande bebouwing, rekening houden met 

ontsluiting, conform gebiedskenmerken 

De locatie van de compensatiekavel en de werktuigenberging op het erf vindt op het 

bestaande bouwperceel plaats. Hierbij wordt aangesloten op de bebouwingcluster die daar 

te plaatse aanwezig is. De ontsluiting vindt plaats op de Kalkdijk ten zuiden van het perceel, 

hiermee wordt het mogelijk dat de bebouwing geconcentreerd blijft en toegangswegen het 

erf niet uit elkaar trekken. In 3.5 wordt de toetsing ten aanzien van de gebiedskenmerken 

nader uitgewerkt. 

3.4 Toetsing plan aan de ontwikkelingsperspectieven 
De opgaven, kansen, beleidsambities en ruimtelijke kwaliteitsambities voor de provincie 

zijn geschetst in ontwikkelingsperspectieven voor de groene en stedelijke omgeving. Met 

de ontwikkelingsperspectieven wordt de ruimtelijke ontwikkelingsvisie van de provincie 

vorm gegeven. Hiervoor gelden de gebiedskenmerken als onderligger. Het projectgebied 

behoort tot het ontwikkelingsperspectief 'Buitengebied, accent veelzijdige gebruiksruimte, 

mixlandschap'. In dit ontwikkelingsperspectief is sprake van verweving van functies. 

Aan de ene kant melkveehouderij en akkerbouw als belangrijke vorm van landgebruik. 

Aan de andere kant gebruik voor landschap, natuur, milieubescherming, cultuurhistorie, 

recreatie, wonen en andere bedrijvigheid. De voorgenomen ontwikkeling van een 

compensatiekavel en een werktuigenberging op een voormalig agrarisch erf past in dit 

ontwikkelingsperspectief. De beeindiging van het intensieve veehouderij bedrijf op de 

locatie heeft een positief effect op de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000 

gebied. 

3.5 Toetsing aan de gebiedskenmerken 
Aan de geboden ontwikkelruimte warden voorwaarden verbonden om ruimtelijke kwaliteit 

te handhaven danwel in voorkomende gevallen de gewenste ruimtelijke kwaliteit te 

kunnen realiseren. Het gaat hierbij in alle gevallen om een goede ruimtelijke inpassing 

van de ontwikkeling. Op deze manier wordt aantasting van de omgevingskwaliteit en een 

verlies aan ecologisch en landschappelijk kapitaal als gevolg van de nieuwe ontwikkeling 

voorkomen danwel in voldoende mate gecompenseerd. 

In het Rood voor Rood inrichtingsplan is aangegeven hoe de voorgenomen ontwikkeling 

goed ruimtelijk wordt ingepast. Het inrichtingsplan is in samenwerking met de 

Ervenconsulent van Het Oversticht opgesteld en sluit aan op de lagenbenadering uit de 

omgevingsvisie 

Natuurlijke laag 

Op de afbeelding van de natuurlijke laag is te zien dat het projectgebied op een 

dekzandvlakte- en ruggengebied ligt. Het dekzandvlakte- en ruggengebied kenmerkt 

zich van oudsher door microrelief. Dit is in de huidige tijd vervlakt ten behoeve van 

landbouwkundig gebruik. Het project vindt plaats op een bestaand erf waarbij de bodem al 

verscheidene malen vergraven is. Kenmerkend relief wordt dan oak niet aangetast. 

Eelerwoude Rood voor Rood landbouwbedrijf Hernel, toets omgevingsvisie 15 



.. , 

verussel 20og 

16 Rood voor R ooci larnillouwbeci .. f - --nJ Hemel. loets om . -gev tngsv isie Eelerwoude 



Laag van het agrarisch cultuurlandschap 

Het projectgebied is gelegen in het jonge heide- en broekontginningslandschap. Het jonge 

ontginningenlandschap heeft zich bijna onafhankelijk van de natuurlijke onderlaag kunnen 

ontwikkelen door toepassing van materieel en kunstmest. Het is daardoor rechtlijniger 

en grootschaliger dan de oude landschappen. Het nabij gelegen Haaksbergerveen laat 

het natuurlijke landschapstype van heide en bossen zien dat voor de ontginningen oak 

op de projectlocatie aanwezig was. In de inrichtingsschets is rekening gehouden met de 

dragende lineaire structuren van de wegen en beplanting. De nieuwe ontsluiting wordt 

zonder randbeplanting uitgevoerd zodat de kenmerkende openheid van de Kalkdijk 

gerespecteerd blijft. De jonge bosstrook die is aangelegd in de ruilverkaveling wordt 

verwijderd om de openheid verder te vergroten. De oppervlakte wordt gecompenseerd bij 

~en bestaand bosblok wat beter past in dit landschapstype. De bebouwing concentreert 

zich verder rand de bestaande bebouwing en wordt door robuuste erfbeplanting omsloten. 

Seiden versterken het karakter van het jonge heideontginningslandschap. 

Stedelijke laag 

Agrarische erven hebben van oudsher een sterke binding met het landschap. Vanuit het erf 

werden de omliggende gronden in cultuur gebracht en vervolgens eeuwenlang bewerkt. 

Elk landschap heeft zijn eigen erftype. De opbouw, erfbebouwing, erfbeplantingen en 

relaties met de omliggende gronden zijn specifiek voor het betreffende landschapstype. 

Bij de transformatie van erven in het landelijk gebied vervalt vaak de vanzelfsprekende 

samenhang tussen erf en landschap. De ambitie is de erven levend te houden, verbonden 

met het landschap. Met de voorgestane ontwikkeling blijft de erfstructuur gerespecteerd. 

De nieuwe woning en werktuigenberging warden visueel gekoppeld aan het naastgelegen 

erf vanwege het villa-achtige karakter van de huidige bedrijfswoning. Deze bedrijfswoning 

komt door de sloop van de stallen solitair te staan, wat beter past bij het type woning. 

Lust - en leisurelaag 

De lust- en leisurelaag laat zien dat vlak bij de locatie de ervaring van donkerte hoog is. De 

concentratie van bebouwing en het verplaatsen van een compensatiekavel zorgen ervoor dat 

deze ervaring in stand blijft. Recreatieve langeafstandsroutes zijn niet in de omgeving aanwezig. 

Door het verdwijnen van het agrarisch bedrijf verbeterd de recreatieve belevingswaarde van 

het aangrenzende natuurgebied. Extra recreanten warden niet direct verwacht. 

3.6 Conclusie omgevingstoets 
Het plan past binnen de provinciale kaders zoals deze in de omgevingsvisie en 

omgevingsverordening zijn vastgelegd. Het Rood voor Rood wat uitgevoerd wordt op de 

locatie past binnen de provinciale kaders zoals in de omgevingsverordening is verwoord. 

met het project wordt voldaan aan de principes van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik met 

functies die passend zijn in het gebied. De Rood voor Rood kavel en werktuigenberging zijn 

noodzakelijk voor de financiering van de verplaatsing van het agrarisch bedrijf. Verplaatsing 

levert een enorme milieuwinst op voor de ammoniak druk op het Natura2000 gebied en 

dient daarmee een maatschappelijk doel. Om voorgaande redenen is een aanvullende 

kwaliteitsimpuls in de Groene omgeving bovenop de landschappelijke inpassing niet aan 

de orde. 
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at kb I. 
ADVIESBUREAU VOOR • 

BOD£M,WATER EN ECOLOGIE 

1 INLEIDING 

In opdracht van de Dienst Landelijk Gebied is door AquaTerra-KuiperBurger (ATKB) een verkennend 
bodemonderzoek uitgevoerd op de locatie Welmerweg 4 te Haaksbergen in de gemeente 
Haaksbergen. Vear de ligging van de onderzoekslocatie wordt verwezen naar de kadastrale gegevens 
(bijlage 2). 

De aanleiding voor het verkennend bodemonderzoek is het vaststellen van de bodemkwaliteit na 
sloop van gebouwen op het erf Welmerweg 4 te Haaksbergen. 
Het doel van het onderzoek is het vaststellen van de huidige kwaliteit van de bodem, dat wil zeggen 
de kwaliteit van de grand en het grondwater. 

In augustus 2008 is op het perceel een historisch en verkennend onderzoek uitgevoerd (Aqua Terra -
KuiperBurger B.V., kenmerk: CLGOOST08139HOV0_01, d.d. 5 augustus 2008). Tijdens het 
historisch onderzoek zijn oak de gegevens van het erf opgevraagd. Aangezien het niet de verwachting 
is dat een nieuwe historisch onderzoek nieuwe relevante gegevens zal opleveren ten opzichte van het 
voorgaande onderzoek, is een historisch onderzoek achterwege gelaten. De relevante gegevens uit 
het historisch en verkennend onderzoek zijn opgenomen in deze rapportage. 

Het verkennend bodemonderzoek is uitgevoerd volgens het onderzoeksprotocol NEN 5740 (NNI, 
januari 2009). De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd volgens de BRL SIKB 2000 (Veldwerk bij 
milieuhygienisch bodemonderzoek), VKB-protocollen 2001 en 2002. Het laboratoriumonderzoek is 
uitgevoerd volgens de daarvoor geldende normen, door een laboratorium dat RVA-Testen 
geaccrediteerd en erkend is volgens de AS 3000 (Laboratoriumanalyses voor milieuhygienisch 
bodemonderzoek). 

In de volgende hoofdstukken zal warden ingegaan op de locatie- en historische gegevens, de opzet 
en uitvoering van het onderzoek (verrichte veld- en laboratoriumwerkzaamheden) en de resultaten 
van het uitgevoerde onderzoek. De verzamelde gegevens zijn getoetst aan de huidige richtlijnen. Op 
basis van de verkregen inzichten en resultaten zijn conclusies getrokken. 

Verkennend bodemonderzoek Welmerweg 4 te Haaksbergen 
Rapport: 20090844/rap01, versie 1, 12 augustus 2009 
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at kb I. 
ADVIESBUREAU VOOR ~ 

BOD EM. WATER EN ECOLOGIE ~ 

2 VOORONDERZOEK 

Het vooronderzoek heeft bestaan uit ondermeer een historisch (archief)onderzoek bij de gemeente 
Deume. lnformatie is verzameld op het zogenaamde basisniveau uit de norm NVN-5725. 
Hlertoe zijn de volgende bronnen/archieven geraadpleegd: 

• Archief bodernonderzoeksgegevens afdeling milieu; 
• Archief vergunningen Wet milieubeheer (Wm); 
• Archief Hinderwetvergunningen (Hw); 
• Archief ondergrondse tanks; 
• Grondwaterkaart van Nederland (TNO); 
• Internet (bodernloket). 

2.1 Locatiegegevens 

-Adres 
- Eigenaar 
- Kadastraal bekend 
- Oppervlakte 

Welmerweg 4 te Haaksbergen 
De heer P.B.J. Herner 
Gerneente Haaksbergen, sectie S, nr. 823 
5.952 m2 

De onderzoekslocatie is gelegen buiten de bebouwde kom en is in gebruik als erfperceel. De 
regionale ligging van de locatie is weergegeven op de in de bijlage opgenomen situatietekening van 
de locatie (bijlage 1 en 3). 
Foto's van de locatie zijn opgenomen in bijlage 2. 

2.2 Vooronderzoek 

In augustus 2008 is op het perceel een historisch en verkennend onderzoek uitgevoerd (AquaTerra
KuiperBurger B. V., kenrnerk: CLGOOST08139HOV0 _01, d.d. 5 augustus 2008). Tijdens het 
historisch onderzoek zijn ook de gegevens van het erf opgevraagd. De puinhoudende bovengrond is 
licht verontreinigd met zink. Het grondwater is licht verontreinigd met barium. Er is geen aanleiding tot 
het uitvoeren van een nader onderzoek. 

2.2.1 Onderzoeks/ocatie 

De onderzoekslocatie bestond uiteen aantal stallen, schuren en een werkplaats. Onder de stallen was 
een drijfmestkelder aanwezig. Tijdens de terreininspectie was nog puin aanwezig op het perceel. 

2. 2. 2 Visue/e asbest inspectie 

Tijdens de terrelninspectie Is de locatie globaal ge'fnspecteerd op de aanwezigheid van asbest of 
asbest verdacht materiaal. Hierbij zijn geen aanwijzingen gevonden om te veronderstellen dat de 
locatle verdacht is vooi asbest. Een visuele inspectie van het maaiveld conform de NEN 5707:2003 
wordt daarom niet noodzakelijk geacht. 

2.2.3 Verhardingen, ophogingen en dempingen 

Ter plaatse van de onderzoekslocatie zijn geen gegevens bekend ten aanzien van verhardingen, 
ophogingen en dempingen. 

2.3 Conclusie vooronderzoek 

Uit het vooronderzoek conform NVN 5725 blijkt dat de bodem op delen van de huidige 
onderzoekslocatie mogelijk verontreinigd is. 
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Conform het beleid dat DLG voert ten aanzien van erven die zijn betrokken bij een transactie, wordt 
aanbevolen een verkennend onderzoek uit te voeren ter plaatse van het voormalig verharde en 
bebouwde deel van het perceel. 
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3 ONDERZOEKSHYPOTHESE EN ONDERZOEKSOPZET 

Het verkennend bodemonderzoek wordt uitgevoerd in het kader van stoop van de stallen op het 
perceet. De locatie betreft een erfperceel. Er waren 5 stallen aanwezig. In het verleden is op de locatie 
een ptuimveehouderij gevestigd geweest. Het erf Is verhard geweest met klinkers en beton. 
Macht de peilbuis uit voorgaand onderzoek nag aanwezig zijn, dan wordt afgezien van plaatsing van 
een nieuwe peilbuis. De bestaande peilbuis wordt dan bemonsterd. 

Het doel van het onderzoek is tweeledig: 
het vaststellen van de chemische kwaliteit van de bodem na sloop (heeft de sloop de 
bodemkwaliteit be"invtoed); 
het vaststellen of op of in de bodem sprake is van bijmengingen met bodemvreemde 
materialen. lndien bodemvreemde materialen warden aangetroffen dient het percentage 
hiervan ingeschat te worden. 

Op basis van de reeds bekende informatie wordt de volgende onderzoekshypothese gehanteerd: 
Onverdacht ten aanzien van verontreinigingen met parameters uit het NEN5740 pakket voor grand en 
grondwater. 

Het verkennend bodemonderzoek wordt uitgevoerd conform de NEN 5740 "Onderzoeksstrategie voor 
een onverdachte locatie (ONV)". 

Veld- en taboratoriumonderzoek 
Conform deze strategie warden het aantal boringen en analyses verricht zoals weergegeven in tabel 
1. 

NEN-grond: zware metalen (barium, cadmium, kobalt, nikkel, zink, food, molybdeen, kwik, 
koper), PAK (10 VROM), minerale olie, PCB's, organische stof, lutum, droge stof, 

NEN-gwater: zware metalen (barium, cadmium, kobalt, nikkel, zink, lood, molybdeen, kwik, 
koper), aromaten, VOCI, minerale olie. 

Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden wordt het te bemonsteren bodemrnateriaal visueel 
beoordeeld op de aanwezigheid van asbestverdacht rnateriaal. Het betreft echter indicatief 
asbestonderzoek en geen asbestonderzoek conform NEN5707. 
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4 VELDONDERZOEK 

4.1 Uitvoering 

De boorwerkzaamheden hebben plaatsgevonden op 20 juli 2009. De ligging van de uitgevoerde 
boringen is aangegeven op de situatietekening in bijlage 1. De resultaten van de boringen zijn 
verwerkt in de boorstaten (zie bijlage 4). Tijdens de boorwerkzaamheden is de grand zintuiglijk 
beoordeeld op kleur en textuur. Het omhoog gebrachte bodemmateriaal is tevens visueel 
ge'inspecteerd op het voorkomen van asbest verdacht materiaal. Het vrijkomende materiaal is 
laagsgewijs bemonsterd, waarbij monsters zijn samengesteld per te onderscheiden laag (maximaal 
0,5 m). 

Er zijn in totaal 16 boringen (1 t/m 16) uitgevoerd tot een maximale diepte van circa 2,2 m-mv, 
waarvan boring 1 is afgewerkt met een peilbuis. De grondwaterspiegel is aangetroffen op een diepte 
van circa O, 7 m-mv. 

Het grondwater is op 28 juli 2009 bemonsterd (minimaal 1 week na plaatsing van de peilbuis in 
verband met verstoring). Tijdens de grondwatermonstername zijn in het veld de zuurgraad (pH) en de 
elektrische geleidendheid (EC) bepaald. Volgens VKB-protocol 2002 en de NEN normen NEN 5744 
en NEN 5745 dient een rusttijd van minimaal 1 week aangehouden te warden alvorens een monster 
van het grondwater genomen kan warden. 

4.2 Resultaten 

De algemene bodemopbouw vanaf het maaiveld tot circa 2,2 m-mv (maximale boordiepte) is 
omschreven in onderstaande tabel. 

De bijzonderheden, welke tijdens de boorwerkzaamheden zijn waargenomen zijn weergegeven in 
onderstaande tabel. Deze waarnemingen zijn eveneens bij de boorprofielen opgenomen. De in het 
veld opgestelde boorbeschrijvingen zijn grafisch weergegeven in bijlage 4. In de onderstaande tabel 
zijn de afwijkingen aan de grand samengevat. 

Op of in de bodem zijn geen van asbest verdachte materialen aangetroffen. 

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de metingen uitgevoerd tijdens de grondwater
bemonstering. De lokale grondwaterstromingsrichting is hier niet uit af te leiden. 

De gemeten pH en EC geven geen aanleiding tot nadere opmerkingen. 

Het veldonderzoek is volgens de onderzoeksopzet uitgevoerd. 
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5 LABORATORIUMONDERZOEK 

5.1 Uitvoerlng 

5.1.1 Grond 

Aan de hand van de resultaten van de veldwaarnemingen zijn uit de verkregen grondmonsters, 
grond(meng)monsters geselecteerd 'vvelke vervolgens door flet iaboratorium zijn samengesteld en 
chemisch/fysisch zijn geanalyseerd. 

De mengmonsters zijn zodanlg gekozen en samengesteld dat na uitvoering van het 
laboratoriumonderzoek een representatief beeld wordt verkregen van de huidige kwaliteit van de 
grand. Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens onderstaande tabel. 

M2 zand 
Mm3 zand 1,0-1,5 NEN57 40-gr 

Mm4 zand 0,5-1 0 NEN5740- r Zwak uinhoudend 

NEN5740-gr: voorbehandeling AS 3000, droge stof, organische stof, lutum, 9 zware metalen, polycyclische 
aromatische koolwaterstoffen P 1 OVROM ol chloorbifen len PCB's , minerale olie 

5.1.2 Grondwater 

Alie grondwatermonsters zijn geselecteerd voor analyse in het laboratorium zodat na uitvoering van 
het laboratoriumonderzoek een representatief beeld wordt verkregen van de huidige kwaliteit van het 
grondwater. Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens onderstaande tabel. 

NEN5740-gw: voorbehandeling AS3000, 9 zware metalen, aromaten (BTEXN), vluchtige chloorhoudende 
o losmiddelen OCI , chloorbenzenen minerale olie 

5. 1. 3 Asbest 

Omdat zowel op het maaiveld als in het opgeboorde (bodem)materiaal geen asbestverdachte 
materialen zijn aangetroffen, zijn geen asbestanalyses uitgevoerd. 

5.2 Resultaten 

Voor de analyseresultaten van het grondwatermonster en de grond(meng)monsters wordt verwezen 
naar de laboratoriumstaten in bijlage 5. In hoofdstuk 6 warden de resultaten ge'interpreteerd. 

Het laboratoriumonderzoek is volgens de onderzoeksopzet uitgevoerd. 
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6 TOETSING EN INTERPRETATIE 

6.1 Toetsingskader 

De analyseresultaten van de grand- en/of grondwatermonsters zijn getoetst aan de achtergrond-, 
street- en interventiewaarden (zie toetsingskader in bijlage 6). Overschrijdingen van de 
toetsingswaarden111 warden als volgt geinterpreteerd: 

CJ gemeten concentratie :SAW (grand) of S (grondwater) 
CJ AW < gemeten concentratie s T 
CJ T < gemeten concentratie s I 
CJ gemeten concentratie > I 

: niet verontreinigd 
: licht verontreinigd 
: matig verontreinigd 
: sterk verontreinigd. 

Een nader onderzoek naar een verontreiniging is in het algemeen noodzakelijk als de concentratie 
hoger is dan het "gemiddelde" van de achtergrond (grand) of streefwaarde (grondwater) en de 
interventiewaarde (T). Bijlage 7 geeft een overzicht van de toetsing aan de locatiespecifieke 
toetsingswaarden. 

6.2 Overschrijdingstabellen 

In onderstaande tabellen zijn de resultaten van de toetsing van de analyseresultaten aan de 
(locatiespecifieke) toetsingswaarden weergegeven. 

Algemene kwaliteit 

6.3 lnterpretatie van de analyseresultaten 

Op basis van het uitgevoerde laboratoriumonderzoek wordt hieronder de kwaliteit van zowel de grand 
als het grondwater op de onderzoekslocaties beschreven. 

6.3.1 Ana/yseresultaten grond 

Na toetsing van de analyseresultaten blijkt dat de puinhoudende bovengrond licht verontreinigd is met 
PAK. De verontreinigingen in de bovengrond zijn waarschijnlijk gerelateerd aan de bodemvreemde 
bestanddelen (puin).ln de ondergrond (zand) zijn geen verontreinigingen vastgesteld. 

1 AW: achtergrondwaarden(grond), S: streefwaarde (grondwater), T: tussenwaarde, I: interventiewaarde 
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6;3:2 A'nalyseresultsten grondwater 

In het grondwatermonster afkomstig uit peilbu!s 1 iseen licht verhoogde concentratie barium, zink en 
xylenen vastgesteld. Voor de overige gemeten parameters lagen de co.ncentraties beneden de 
streefwaarden of rapportagegrenzen. 
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7 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

7 .1 Conclusies 

• De bodem op de locatie bestaat uit zand. De grondwaterstand bedraagt 0, 7 m-mv. In de bodem 
zijn diverse bodemvreemde bestanddelen aangetroffen (puin). Op de locatie zijn bij de inspectie 
van het maaiveld en de opgeboorde grand geen van asbest verdachte materialen aangetroffen. 

• De zintuiglijk verontreinigde zandige bovengrond is licht verontreinigd met PAK. De lichte 
verontreinigingen zijn waarschijnlijk gerelateerd aan de bodemvreemde bijmenging. In de 
ondergrond zijn geen verontreinigingen vastgesteld. 

• In het grondwater zijn lichte verontreinigingen met barium, zink en xylenen vastgesteld. 

• De voor de locatie gehanteerde onderzoekshypothese "Onverdacht ten aanzien van 
verontreinigingen met parameters uit het NEN5740 pakket voor grond en grondwater'' is niet 
bevestigd. Aangezien ten hoogste licht verhoogde concentraties zijn vastgesteld wordt nader 
onderzoek niet noodzakelijk geacht. 

• De sloop heeft de bodemkwaliteit op de onderzoekslocatie over het algemeen niet negatief 
be"invloed. De lichte verontreiniging met zink in de bovengrond is niet teruggevonden. Wei is er 
een lichte verontreiniging met PAK vastgesteld. Het grondwater is naast barium ook licht 
verontreinigd met zink en xylenen. Aangezien ten hoogste licht verhoogde concentraties zijn 
vastgesteld wordt nader onderzoek niet noodzakelijk geacht. 

• De locatie wordt geschikt geacht voor het huidige en toekomstige gebruik. 

• Over het doel van het onderzoek (vaststellen bodemkwaliteit na sloop) is middels onderhavig 
onderzoek een voldoende uitspraak te doen. 

7.2 Aanbevelingen 

• lndien van de locatie grand wordt afgevoerd dient hierbij rekening te warden gehouden met de 
daarop van toepassing zijnde regelgeving van onder meer de Wet bodembescherming en het 
Besluit Bodemkwaliteit. De vrijkomende grand is buiten de onderzoekslocatie niet zonder meer 
herbruikbaar. 
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8 BETROUWBAARHEID ONDERZOEK 

AquaTerra-KuiperBurger is op generlel wijze gelieerd aan de opdrachtgever en/of de eigenaar van het 
onderzochte terrein. De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd door AquaTerra-KuiperBurger B.V. 
conform de BRL SIKB 2000, VKB-protocollen 2001 en 2002. AquaTerra-KuiperBurger B.V. is hiervoor 
gecertlflceerd en erkend. De medewerker (de hear Legierse) die de veldwerl<zaamheden heeft 
uitgevoerd is hiervoor gecertificeerd en gereglstreerd bij Bodem+. 
De grand- en grondwateranalyses zijn uitgevoerd volgens de AS3000 en/of geldende normen door 
ALcontroi Laboratories te Hoogvliet (geaccrediteerd en erkend). 

Het onderhavige onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht, door het steekproefsgewijs bemonsteren 
van de bodem van de onderzoekslocatie, volgens de algemeen gebruikelijke inzichten en methoden. 
Hoewel AquaTerra-KuiperBurger de grootste zorgvuldigheid betracht bij het uitvoeren van 
bodemonderzoek is het, juist door deze steekproefsgewijze bemonstering, mogelijk dat plaatselijk 
afwijkingen In de samenstelling van de bodem aanwezig zijn, welke tijdens het onderzoek niet naar 
voren zijn gekomen. 
AquaTerra-KuiperBurger aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor hieruit voortvloeiende schade 
of gevolgen van welke aard oak. 

In dit kader wordt tevens opgemerkt dat AquaTerra-KuiperBurger niet kan instaan voor de juistheid en 
volledigheid van door derden verstrekte informatie 13n van eventueel door derden uitgevoerd (voor)
onderzoek. Hierbij wordt er op gewezen dat het uitgevoerde bodemonderzoek een momentopname is. 
Be'invloeding van bodemkwaliteit zal ook plaats kunnen vinden na uitvoering van dit onderzoek. 
Naarmate er een langere tijd is verlopen na uitvoering van het onderzoek, dient meer voorzichtigheid 
te warden betracht bij het gebrulk van de onderzoeksresultaten. 

Hopende u hiermee voldoende ingelicht te hebben, 

Hoogachtend, 

Verl<ennand bodamonderzoel< Welmeiweg 4 te Haaksbergen 
Rapport: 20090844/rap01, vars/a 1, 12 augustus 2009 

AquaTerra-KuiperBurger BV 
12 augustus 2009 

Drs. T. Seegers-Kieboom 
Auteur 
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Datum: 20-07-2009 

GWS: 

·g1 Zand, maUg fijn, matig slltlg, matig 
humeus, matlg wortelhoudend, brokkan 
klel, donkerbruln 

. .. . ...... 1 " .. ....... 

50 ... 

Projectnaam: Welmerweg 4 te Haaksbergen 
Projectcode: 20090844 

Boring: 08 
Datum: 20-07-2009 

mw,. .. ........ Zand, malig fijn, malig slllig, matlg 
humeus, matig wortelhoudend, brokken 
klel, donkerbruln 

·:::::::::. , " 
-60 60 

Boring: 10 
Datum: 20-07-2009 

mw,g[, Zand, matig fijn, matig sllllg, matig 
humeus, brokken klei, zwak 
wortelhoudend, donkerbrtJln 

" . 

50 -50 

Boring: 12 
Datum: 20-07-2009 

om,. Zand, maUg fijn , maUg slltlg, sporen puln, . donkerbruin . . 
1 .. . . . . . ·"' 50 

Boring: 14 
Datum: 20-07-2009 

mw. Zand, matig fijn, maUg silllg, maUg ... .. ...... 
humeus, matlg wortelhoudend, brokken 
klei, donkerbruln 

:::::::::: , " . ..... ... , . 

60 ... 

Getekend volgens NEN 5104 
Boormeester: dhr. HoofdmanM. Legieri 
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Boring: 15 Boring: 16 
Datum: 20-07 ·2009 Dalum: 20-07 ·2009 

GWS:011......... I Zand, mallg fi)n, motig smlg, malfg 
humeus, matig v;orlblhouda'!ld, brokk&n 
klel. doni<erbruln 

GWS: oi~--~7,.;..0 :::: I Zand, matig fljn, maUg •Illig, mallg 
humeus, mallg Wll~eilloudend, brokken 
klel. donke(bruln 

...... ... . 

.. ... ..... 1 .... ...... 

50 

Projectnaam: Welmerweg 4 te Haaksbergen 
Projectcode: 20090844 

50- ·::::::: ::. 

100 

·11::::.·:::.'.'. 
······· ·· ···· 
..... .... ... 
···· ···· ···· 
....... .. ... 
·· ·· ··· ···· · 

150 - ·:·:·:·:·:-:-:-:·:·:-:-: 

200 

Paglna 3 / 3 

.. .... ...... 
··· ····· ···· 

t: 
~1 

~ 
E 

.. 

.. 
Zand, ma!lg dJn, mtltig sillig, zwak 
pulnhoudand, donkarbruln 

Zand, matig CJn, matlg sllUg, g~jsbruln 

Getekend volgens NEN 5104 
Boormeester: dhr. Hoofdman M. Legien 



Veldverslag (BRL SIKB 2000) 

Datum 
Adviseur/projectleider 
Monsternemer 
Projectnummer 
Opdrachtgever 

'lo 07 oa 
Ta 1a 0 
Manuel Legierse 
20090844 
DLG 

Locatie 
Ad res 
Plaats 
~~~mii~ 

Activiteiten op locatie? 

2 Sloten/greppels? 

3 Lozingspunten? 

4 Ophogingen/stortingen? 

5 Opslagplaats(en)? 

6 Tank/vulpunt/ontluchting? 

7 Asbestverdacht materiaal? 

a Bodembeschermende voorzieningen? 

9 Richting feta's weergegeven op tekening? 

10 Overige bijzonderheden? 

11 Activlteiten nabij terrein? Noord: 

Oost: 

Zuid: 

1 Contact gehad met advlseur/projectlelder? 

2 Uitvoering conform opdracht? 

3 Uitvoering conform BRL SIKB 2000? 

4 

5 

6 (bijna)ongelukkennncidenten? 

Veldverslag (BRL SIKB 2000) 
AquaTerra - KuiperBurger 8.V. 

Ja Nee 
D 

n 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

pagina 1 van 1 

Nvt 
0 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

0 

D 

D 

D 

0 

D 

Paraaf monsternemer: 

Meetmiddel: 
GPS, meetlint meetwie/, etc. 

Naam/tel.nr.: 

~ 
Aard: 

Versie: 1.0 
Revisiedatum: 06-01-2009 
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~}J Alcontrol Laboratories ALcontrol B.V. 
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Hoogvliet 
Tel.: (010) 2314700 ·Fax: (010) 4163034 
www.alcontrol.nl 

ATKB 
T. Kieboom 
Postbus 54 
3250 AB STELLENDAM 

Uw projectnaam 
Uw projectnummer 
Alcontrol rapportnummer 
Rapport verificatie nummer 

Hoogvliet, 27-07-2009 

Geachte heer/mevrouw, 

Analyse rapport 

: Welmerweg 4 te Haaksbergen 
:20090844 
: 11464237, versie nummer: 1 
: JGILMZTJ 

Blad 1van6 

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 
20090844. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De door u aangegeven omschrijvingen voor 
de monsters en het project zijn overgenomen in dit analyserapport. 

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

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

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

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

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

Hoogachtend, 

Q 
TESJ[N 
RvA l 018 

Al<:ONTROL Q Y. l8 Qt:ACORtDllUROVOL<lllNS 00 DOOR Ofi R.Mo llOCA ACC:mccnp. TIG OEStaCI! (!1\111!1\IA vt..~H lUElt.AOORATOI\!" CONFORM IS.0·11!.C 1f1!21J:,.Ol)S Of~CEI\ ~ I. Ole 

Al, ONZt: WF.H.1(7.Al\MHl;:>F.P/ \o\()l(!JF.'i l11YQF.VOE.Al) OllOt=.N Df. Al OEMf.~IF. 'JOOf'WMROl'.N Of.l~i':l"ONH.fm SU llE KA,11,11-:M V.'11~ KOONillNOH f.H t'ABfl ; O,F.~l TF. ~O!i EROA~ INOCHRIJVll~G 
liJ._loll)£LSREC".LSTF.h.. ll.\lli; Ro nfROAM 2;!;'115Jt6 
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ALcontrol Laboratories 
~-

ATKB Blad 2 van 6 

T. Kieboom Analyserapport 

Welmerweg 4 te Haaksbergen 

20090844 

Orderdatum 

Startdatum 

22-07-2009 

22-07-2009 

Projectnaam 

Projectnummer 

Rapportnummer 11464237 - 1 Rapportagedatum 27-07-2009 

Analyse Eenheld Q 

droge stof gew.-% S 

gewicht artefacten g S 

aard van de artefacten g S 

organlsche stof (gloeiverlles) % vd DS S 

KORRELGROOTTEVERDELING 
Jutum (bodem) 

METALEN 
barium 

cadmium 

kobalt 

koper 

kwik 

Jood 

molybdeen 

nlkkel 

zink 

%vd DS S 

mg/kgds S 

mg/kgds S 

mg/kgds S 

mg/kgds S 

mg/kgds S 

mglkgds S 

mglkgds S 

mglkgds S 

mg/kgds S 

001 

71.5 

<1 

Geen 

10.4 

3.3 

<20 

<0.35 

<3 

<10 

<0.10 

13 

<1.5 

<5 

<20 

POL YCYCL/SCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen 

fenantreen 

antraceen 

fluoranteen 

benzo(a)antraceen 

chryseen 

benzo(k)fluoranteen 

benzo(a)pyreen 

benzo(ghi)peryleen 

lndeno(1,2,3-cd)pyreen 

pak-totaal (10 van VROM) 

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

mg/kgds S 

mg/kgds S 

mg/kgds S 

mg/kgds s 
mg/kgds S 

mg/kgds S 

mg/kgds s 
mg/kgds S 

mglkgds S 

mg/kgds S 

mglkgds S 

mg/kgds S 

POL YCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB28 

PCB52 

PCB 101 

µg/kgds 

µg/kgds 

µg/kgds 

s 
s 
s 

<0.01 

<0.01 

<0.01 

0.04 

0.03 

0.03 

0.02 

0.03 

0,02 

0.02 

0.19 
11 

0.21 2) 

<2 

<2 

<2 

002 

92.9 

<1 

Geen 

0.7 

<2 

<20 

<0.35 

<3 

<10 

<0.10 

<13 

<1.5 

<5 

<20 

<0.01 

0.10 

0.03 

0.51 

0.39 

0.40 

0.14 

0.19 

0.08 

0.09 

1.9 
11 

1.9 
21 

<2 

<2 

<2 

003 

84.8 

<1 

Geen 

1.0 

<2 

<20 

<0.35 

<3 

<10 • 

<0.10 

<13 

<1.5 

<5 

<20 

<0.01 

<0.01 

<0.01 

0,01 

0.01 

<0.01 

<0.01 

<0.01 

<0.01 

<0.01 
<0.1 l) 

0.08 2
) 

<2 

<2 

<2 

004 

87.5 

<1 

Geen 

2.5 

4.0 

<20 

<0.35 

<3 

<10 

<0.10 

<13 

<1.5 

<5 

<20 

<0.01 

<0.01 

<0.01 

0.01 

<0.01 

<0.01 

<0.01 

<0.01 

<0.01 

<0.01 
<0.1 l) 

0.08 
21 

<2 

<2 

<2 

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

Nummer Monstersoort 

001 Grond (AS3000) 

002 Grand (AS3000) 

003 Grand (AS3000) 

004 Grand (AS3000) 

Monsterspecificatle 

Mm 1 01 (0-50) 02 (0-50) 06 (0-50) 16 (0-50) 

M 2 12 (0-50) 

Mm 3 01(100-150)02 (110-150) 07 (100-150) 16 (100-150) 

Mm 4 01(50-100)16 (60-100) 

Paraaf : 

Q ALCOl'flROL o .Y_!S OEMCRElDITEERD\IOl.<J~N5 DEi ooon 01! RMD VOOR .-.ccRECliTA'!'ll:: t)i!STILDli CAITEAIA VCOR Tll'STI../\BORAl'ORIA CCNFOP.M !SOflCC HU25:2U05 or~DER NR L D2ll 

llSIEN 
AVA l 01i 

/\I QNlF.. \l\'i'iltKl.>\..",MHf.OF.P~ \l\~)Rr.lfll Uli'r.F.YO!!.m~ O~ll)fifl nf. ,\i.tll'-Mf'tff: '.1'YJNWMFm~.M OF.l)f:l'ONf.EJm RU Of, !<AM~R VAN KOOfo'H.liJlf;F.l f.H FAaRlF.Kf.'~j TE ROT 1 l:lJHMM ltll'IC.:ttRl.,,-VINtl 
liA."IDF.lSRF.GIE'ITF.R, J..VX IH'>fTEP.OAM 2d2B~2t..G 



~ Alcontrol Laboratories 

ATKB Blad 3 van 6 

T. Kieboom Analyserapport 

Projectnaam Welmerweg 4 te Haaksbergen Orderdatum 22-07-2009 

Projectnummer 20090844 Startdatum 22-07-2009 

Rapportnummer 11464237 - 1 Rapportagedatum 27-07-2009 

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 

PCB 116 µg/kgds s <2 <2 <2 <2 

PCB 136 µg/kgds s <2 <2 <2 <2 

PCB 153 µg/kgds s <2 <2 <2 <2 

PCB 160 µg/kgds s <2 <2 <2 <2 

som PCB (7) µg/kgds s <14 <14 <14 <14 
som PCB (7) (0. 7 factor) µg/kgds s 9.8 2) 9.B '1 9.B '1 9.B 21 

MINERALE OL/E 

fractie C10 - C12 mglkgds <5 <5 <5 <5 

fractie c 12 - C22 mg/kgds <5 <5 <5 <S 

fractle C22 - C30 mg/kgds <S <S <5 <S 

fractle C30 - C40 mglkgds <S <S <5 <S 

totaal olle C 1 o - C40 mg/kgds s <20 <20 <20 <20 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de mlnlsterles VROM en V&W. Overlge accreditatles zljn gemerkt met 
een Q. 

Nummer Monstersoort 

001 Grond (AS3000) 

002 Grond (AS3000) 

003 Grand (AS3000) 

004 Grond (AS3000) 

Monsterspeclflcatle 

Mm 1 01 (0-50) 02 (0-50) 06 (0-50) 16 (0-50) 

M 212 (0-50) 

Mm 3 01(100-150)02 (110-150) 07(100-150)16 (100-150) 

Mm 4 01(50-100)16 (60-100) 

Paraaf : 

Q JllCt;INTROL O.V. IS Of"u\CCAEDITEliAOVOLOENS DE OOOR ~ RAJ\O VOOR AC'tftlrof1'Anli0S5t'"U2 ~VOOA TamAOO"A~ CONFORN.ISOlli!C H01&:10Dt OHDe\ NR I. 029 

HSllN 
RvW18 

At. mm::. WF.RIC.1.Af.MHf-.!)F.tj \WR.t;!Hl lll'i'GF.VOE'.R\lOtll)l:'.H OF. Al C'ilf.MHIF. VOON.WMRl'lJ;\H Of:'.lliif'Ol'IF.l:fl() Bl! llf. l<A.'.11'.~ VM~ KOO?Hf.Nr1F.l f.N f-'/IU!l!F.K~N TF. R\)'l'Tffl\}N/I mactlRLJVU-lll 
iiA~OF.U:lREQlfiTER: Jo.;;,.-ic;; ROTT!:R(lAPA ::l;t~~~M 



Alcontrol Laboratories 

ATKB 
T. Kieboom 

Projectnaam 
Projectnummer 
Rapportnummer 

Analyserapport 

Welmerweg 4 te Haaksbergen 
20090844 
11464237 - 1 

Blad 4van 6 

Orderdatum 
Startdatum 

22-07-2009 
22-07-2009 

Rapportagedatum 27-07-2009 

Monster beschrljvlngen 

001 

002 

003 

004 

Voetnoten 

1 

2 

Q 
TWIN 
RvA l 018 

De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditalieschema AS3000, dil geld! alleen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. 

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

De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd confonn Accreditatieschema AS3000, di! geld! alleen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. 

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

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

Paraaf : 
AL(:(1NlROL D.V. lS GEl\COREDITE:l!RD¥0!.G!!N9 DE DOOR DCi NMD VOOR ACCRliOITATIE GE:6TI!.L01i CRITERIA VOOP.TiiSl\ADORl\TO.RIA CONFORM IS0/11!0 11!1M:2nU6 omJE!'- NR L 026 

Al.ON7.!: WtiR!Q'AMIHl';tJf.'~ W:.lRDF.~l l;l!GP.."OfRD ONilf,R l)f. A! ,tlf.Mr:'.tl~. VO"..:.k-wAq,RnliN (,;)!-i'l)f.pOf'iF.E~l) 011 ll~MMF::t VI\" KOOl"H.l\N[IF.l f.N f'/\f;!R!F.l\CN TF. R.0Tlf.At~M1 ltjllCH~IJVltm 
ilANDF.L$Rf.GfS"TF.R. t;.YP; R.OTT:!:ROAM 2~Zll52&6 



Q;!,1 ALcontrol Laboratories 

ATKB Blad 5 van 6 

r. Kleboom Analyserapport 

Projectnaam 

Projectnummer 

Rapportnummer 

Analyse 

droge stof 

gewlcht artefacten 

aard van de artefacten 

Welmerweg 4 te Haaksbergen 

20090844 

11464237 - 1 

Monstersoort 

Grond (AS3000) 

Grond (AS3000) 

Grond (AS3000) 
organlsche stor (gloelverlies) Grond (AS3000) 
lutum (bodem) Grond (AS3000) 

barium Grond (AS3000) 

cadmium Grond (AS3000) 
kobalt Grond (AS3000) 

koper Grond (AS3000) 

kwik Grond (AS3000) 

lood Grond (AS3000) 

molybdeen Grond (AS3000) 

nlkkel Grond (AS3000) 

Zink Grond (AS3000) 

naftaleen Grond (AS3000) 

fenantreen Grond (AS3000) 

antraceen Grond (AS3000) 

fluoranteen Grond (AS3000) 

benzo(a)antraceen Grond (AS3000) 

chryseen Grond (AS3000) 

benzo(k)fiuoranteen Grond (AS3000) 
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) 

benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) 
lndeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) 

pak-totaal (10 van VROM) Grond (AS3000) 

pak-totaal (10 van VROM) (0.7 Grond (AS3000) 
factor) 
PCB 28 Grond (AS3000) 

PCB52 Grond (AS3000) 

PCB 101 Grond (AS3000) 

PCB 118 Grond (AS3000) 

PCB 138 Grond (AS3000) 

PCB 153 Grond (AS3000) 

PCB 180 Grond (AS3000) 

som PCB (7) Grand (AS3000) 

som PCB (7) (0.7 factor) Grand (AS3000) 

totael olie C10 - C40 Grond (AS3000) 

Monster Barcode Aanleverlng Monstemame 

001 A8704543 21-07-2009 20-07-2009 

001 A8704903 21-07-2009 20-07-2009 

001 A8704905 21-07-2009 20-07-2009 

001 A8704911 21-07-2009 20-07-2009 

002 A8704924 21-07-2009 20-07-2009 

003 A8704433 21-07-2009 20-07-2009 

003 A8704914 21-07-2009 20-07-2009 

003 A8704921 21-07-2009 20-07-2009 

003 A8704923 21-07-2009 20-07-2009 

Relatie tot norm 

Orderdatum 

Startdatum 

22-07-2009 

22-07-2009 

Rapportagedatum 27-07-2009 

Grand: ge!ljkwaardig aan NEN-ISO 11465, conform CMAl2illiA.1 Grond 
(AS3000): conform AS3010-2 

Conform AS3000, NEN 5709 

Idem 
Grond/Puln: gelljkwaardlg aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010 

Grond: el gen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4 

Conform AS3010-8, NEN 6966 ontslultlng: NEN 6961 

Idem 
Idem 

Idem 
Conform AS3010-8, NEN-ISO 16772 ontslulting: NEN 6961 

Conform AS3010-8, NEN 6966 ontslultlng: NEN 6961 

Idem 
Idem 

Idem 
Conform AS3010-9 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Conform AS3020 

Idem 

Idem 
Idem 

Idem 
Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Conform AS3010-11 

Verpakklng 

ALC201 

ALC201 

ALC201 

ALC201 

ALC201 

ALC201 

ALC201 

ALC201 

ALC201 

Paraaf: 

~ ALC(JNTROL o.V. t& G(!llCOAEDITEl!RO 'IOLO~NS Of! 0000 0(! AMO VOOP.. AC<.:REDITATIE Gllf.T!l.Ofl t<\llmlh VOOR T£Sn.>.OORA1t>J\IA CONFORM. ISQrlliC 11026:201>S ON DER /'lft L. OU 

USJIN 
H¥A l 818 

Al. r;Ni':E. \rW:H.!<.l'.A. .. MHl'.IJF.H 'l.Qfl[)f" UITG'F.VOf;:RO\iNbl::Fl I)~ .Ail.ClE.Mf.N r. V".Y.)RWA6i.Ri~r.!'I G!:'l'lf.PO.'llf.~ll RIJ llE'.KMtt'.R VAil KOOP't/oJ'if)f.l f.fil F.M~FllEKf.N :F. J:!ClT rF,f(l}J\_l,t INSC~AlJVltltl 
OlP. ~Of.LtlR~GIS!f.R; K\'lt AOTIEROAM 2'A2~~ 



~} Alcontrol Laboratories 

ATKB Blad 6 van 6 

T. Kieboom Analyserapport 

Orderdatum 22-07-2009 Projectnaam 
Projectnummer 
Rapportnummer 

Welmerweg 4 te Haaksbergen 

20090844 

11464237 - 1 

Startdatum 22-07-2009 

Rapportagedatum 27-07-2009 

Monster Barcode 

004 A8704549 

004 A8704907 

Aanleverlng 

21 -07-2009 
21 -07-2009 

Monstername 

20-07-2009 
20-07-2009 

Verpakklng 

ALC201 
ALC201 

Paraaf: Q ....................... ,.,.,,,,,,. .. ,."' .... "'..,.,. ...... -· <C<{(jil>l• n• .. "tUlO <nn .... """" TC•1\AOOAAfO<J> G0."!01111. ~"""' '""""' .. ""'"" L '" 

J[SJ[H ~:~~·~~:~~~=~!=~non~!"fr.Jlil.QE~nf;•IQO l(\YMBDYjf Qmll~Ol>flll~M\IUV.\11 ~(')4,,,, .. l{tt. EJ'f~tu.Etf ''"'OflF,flU.oW IN~lllNj,lfQ 
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a.} Alcontrol Laboratories ALcontrol 8. V. 
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Hoogvliet 
Tel.: (010) 2314700 ·Fax: (010) 4163034 
WWW .alcontrol. nl 

ATKB 
T. Kieboom 
Postbus 54 
3250 AB STELLENDAM 

Uw projectnaam 
Uw projectnummer 
Alcontrol rapportnummer 
Rapport verificatie nummer 

Hoogvliet, 03-08-2009 

Geachte heer/mevrouw, 

Analyserapport 

: Welmerweg 4 te Haaksbergen 
: 20090844 
: 11466514, versie nummer: 1 
: XD4BHRHT 

Blad 1van5 

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 
20090844. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben 
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en 
het project zijn overgenomen in dit analyserapport. 

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

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

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

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

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

Hoogachtend, 

Q 
llSlEN 
RvAL018 

l.LCCINTROt. ll.V~ 16 Q~CCREDllEl!RD VOLOENS DE DOOR DD RAAD VOOR .-.cCREOITATIE 'lili.li<\..Dl!.(Rlt51\!A VOOA Ttion..AOORA.W llU CONrOAM IS0111!C 17025:1006 ormeR NR. l O?tl 

Al. OlflE WF.M."'1 ...... 'J.ltff:DIHI miw;;t/ Ul1G!V0£Ai1 O!lnEA DF. AUlF.l.4~tiE VOORWMAnF.N Qf.fli:.PONF.El'in fllJ l1f. r<N.,f.!'I VJ\lj KQOF'H,&JiOf.l f,N FMl.fllF.KF.N lF. liOTTf.f<OAAI IN!lCHRIJV\lm 
~P;NOELJ.il'f"OISTF.R; KVit ROTTF..RONA 211Zfl5286 
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ATKB Blad 2 van 5 
T. Kieboom Analyserapport 

Projectnaam Welmerweg 4 te Haaksbergen Orderdatum 30-07-2009 
Projectnummer 20090844 Startdatum 30-07-2009 
Rapportnummer 11466514 - 1 Rapportagedatum 03-08-2009 

Analyse Eenheld Q 001 

METALEN 
barium µgll s 70 
cadmium µgll s <O.B 
kobaft µglf s <5 
koper µglf s <15 
kwik µg/I s <0.05 
lood µglf s <15 
molybdeen µgll s 4.6 
nikkel µgll s <15 
zink µg/f s 150 

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen µg/I s <0.2 
tolueen µg/I s <0.3 
ethylbenzeen µg/I s <0.3 
o-xyfeen µg/f s <0.1 
p- en m-xyfeen µgll s 0.22 
xyfenen µg/I s <0.3 
xylenen (0. 7 factor) µg/I s 0.29 
styreen µgll s <0.3 
naftaleen µg/f s <0.05 

GEHALOGENEERDEKOOLWATERSTOFFEN 
1, 1-dichfoorethaan µg/I s <0.6 

1,2-dlchloorethaan µg/I s <0.6 

1, 1-dichlooretheen µg/I s <0.1 

cls-1,2-dlchlooretheen µg/I s <0.1 

trans-1,2-dichlooretheen µg/I s <0.1 

som (els.trans) 1,2- µg/I s <0.2 
dlchloorethenen 
som (els.trans) 1,2- µg/I s 0.14 
dlchloorethenen (0. 7 factor) 
dichloonmethaan µg/I s <0.2 

1, 1-dlchloorpropaan µg/I s <0.25 

1,2-dlchloorpropaan µg/I s <0.25 

1,3-dlchloorpropaan µgll s <0.25 

som dlchloorpropanen µg/I s <0.75 

som dlchloorpropanen (0.7 µgll s 0.53 
factor) 
tetrach looretheen µgll s <0.1 

De met S gemerk1e analyses zljn geaccredlteerd en vallen onder de AS3000 erl<ennlng door de mlnlsteries VROM en V&W. Overlge accredttaties zijn gemerkt met 
een a. 
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie 

001 Grondwater 01-1-1 01 (120-220) 

Q 
llSHN 
RvA l018 

(AS3000) 

Paraaf : 
ALCONlROL D.V.1101!"CCREDIT£1!RDVOLO~S OE OOOA en RMD VOOR ACCAiDITATIEI Gl!STIU.DI! ¢RITliAIA VOOR TEi&lU.DOP.ATORIA COfffORM IS0/11!:0 t70U:2008 ON DER NA L DH 

Al, ONZf:!. WEM.1<.U.AMl-lf.flf'' ~VONORN UITGIF.Y'OERn ONl1t:A Dt.Al.<IF..MF..NF. 'JOOAWA.t\ROf;N Ol!l)f:PONl:f.Rr. NIJ m=. KAMf.R VJ\U l<OOPHAlirA:L ~N FA~RJf.KF:'~I Tf !t01Tf.fil)Mt INSCP.RiJVltj(l 
liANOf.lSRF.G!6TER "\.11( ROTTF.ROAM 2'4lfl5~~ 



~J Alcontrol Laboratories 

ATKB Blad 3 van 5 
T. Kieboom Analyserapport 

Projectnaam Welmerweg 4 te Haaksbergen Orderdatum 30-07-2009 
Projectnummer 20090844 Startdatum 30-07-2009 
Rapportnummer 11466514 - 1 Rapportagedatum 03-08-2009 

Analyse Eenheid Q 001 

telrach loormethaan µg_/I $ <0.1 
1, 1, 1·1rlchloorelha~n µg/I s <0.1 
1, 1,2·trlctlloorethaan µg/I s <0.1 
lrlchloorelheen µglJ s <0.6 
chloroform µg/I s <0.6 
vlnylchlorlde µg/I $ <0.1 
lrlbroommethaan µg/I s <0.2 

MINERALE OLIE 

traclle C10- C12 µgll <25 
fractla C12 - C22 µg/I <25 

fraclle C22 • C30 µgll -<25 
fractle C30 • C40 µg/I <25 

lotaal olle C10 • C40 JJ!Jll s <100 

Demel s gemerkt~ anatysea zijn !)eScc:redl!eerd en vetlen onder de AS3000 erkennlng door de mlnlstettes VROM en V&W. Overlge accredttattea zljn gemerkt met 
eenQ. 

Nummer Monstersoort Monste.rspecHfcatla 

001 Grondwater 01-1-1 01 (120-220) 

Q 
llSllN 
RvW18 

(AS3000) 

Paraaf : 
Al.«:OrtnlOt. n .V~ll G~C!te:DllaiAOYOlQ.t'..UI& Oii 0001:\ D:ll RAM) \IOO• AO<:llltDJT'" 111.Gll'TllUll! cruTl!f\11\ !JOOR 11.SlU,Q.QftA roJt\A CIOfifQftM, lf0d£{;1 tJCIH~ QNDDt tDL\. H' 

O..ilU!.\\f~lf..(JfUWo)~,. VIIG~~'Q~!)Qoljl)[l\Of.1\1.0H. \IOO!i\'lMltOW:Ql.~P EM)fllf Ulii:AA\I~ YAUltOOf'H~ ~ F/1£1"1~0• "f[ClJ'Tr.HD.A.M urtcnt•t.MIK1 
~ilMEnlGH.ll t..W•'°'n~fl!'Wl,J.l.l'UJ;M 
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ALcontrol Laboratories 

ATKB Blad 4 van 5 
r_ Kleboom Analyserapport 

Welmerweg 4 te Haaksbergen 
20090844 

Orderdatum 
Startdatum 

30-07-2009 
30-07-2009 

Projectnaam 
Projectnummer 
Rapportnummer 11466514 - 1 Rapportagedatum 03-06-2009 

Monster beschrlJvlngen 

001 

Q 
rfillN 
RvA tm 

De monstervoorbehandellng en analyses :zljn ultgevoerd conform Accreditatleschema AS3000, dlt geldt alleen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. 

Paraaf : 

N. Oflll:i \"d'.N0.AiWHf!»4~ \l/,)ff.WJ'tl l.ljfGl!'tOl'RO D!l~(fl: fll: ,-J,W'JU:"lffi \'CO:W/.Mltt?f..'I Cll!.nii:illi'OHlUIO 61.1 OE it.Al!Elt ~An ll:(IC')1>1o!A'<tlfl I! Jt t' ... ft.11 ~Tl IU>1'1Vi' \ t IJe«:tlRJJW;U 
H.All&lLG"M016TM.:ti.1/(lllOnVl<Wi1A~W 



Ci!J Alcontrol Laboratories 

ATKB Blad 5 van 5 

r. Kieboom Analyserapport 

Projectnaam 

Projectnummer 

Rapportnummer 

Analyse 

barium 

cadmium 

kobalt 

koper 

kwik 

lood 

molybdeen 

nikkel 

zlnk 

benzeen 
totueen 

ethylbenzeen 
o-xyleen 

p- en m-xyleen 

xylenen 

xylenen (0. 7 factor) 

styreen 

naftateen 

1, 1-dichloorethaan 

1,2-dlchloorethaan 

1, 1-dlchlooretheen 
cls-1,2-dlchlooretheen 

trens-1,2-dichlooretheen 

som (cls,trans) 1,2-
dichloorethenen 

som (cls,trans) 1,2· 
dichloorethenen (0. 7 factor) 

dichloormetheen 
1, 1-dlchloorpropaan 

1,2-dlchloorpropaan 

1,3-dlchloorpropaen 

som dichloorpropanen 

Welmerweg 4 le Haaksbergen 

20090844 

11466514 - 1 

Monstersoort 

Grondwater (AS3000) 

Grondwater (AS3000) 

Grondwater (AS3000) 

Grondwater (AS3000) 

Grondwater (AS3000) 

Grondwater (AS3000) 

Grondwater (AS3000) 

Grondwater (AS3000) 

Grondwater (AS3000) 

Grondwater (AS3000) 

Grondwater (AS3000) 

Grondwater (AS3000) 

Grondwater (AS3000) 

Grondwater (AS3000) 

Grondweter (AS3000) 

Grondwater (AS3000) 

Grondwater (AS3000) 

Grondweter (AS3000) 

Grondwater (AS3000) 

Grondwater (AS3000) 

Grondwater (AS3000) 

Grondwater (AS3000) 

Grondwater (AS3000) 

Grondwater (AS3000) 

Grondwater (AS3000) 

som dichloorpropanen (0. 7 factor) 
tetrachlooretheen 

tetrachloormethaan 

Grondwater (AS3000) 
Grondwater (AS3000) 

Grondwater (AS3000) 

Grondwater (AS3000) 

Grondwater (AS3000) 

Grondwater (AS3000) 
Grondwater (AS3000) 

Grondwater (AS3000) 

Grondwater (AS3000) 

Grondwater (AS3000) 

Grondwater (AS3000) 
Grondwater (AS3000) 

Grondwater (AS3000) 

Grondwater (AS3000) 

Grondwater (AS3000) 

1,1, 1-trichloorethaan 

1, 1,2-trichloorethaan 
trichlooretheen 

chlorofonn 

vlnylchlorlde 

trlbroommethaan 

totaal olle C10 - C40 

Monster Barcode 

001 80913268 

001 G5821476 

001 G5821564 

Aanlevering 

29-07-2009 

29-07-2009 

29-07-2009 

Monstername 

28-07-2009 

28-07-2009 

28-07-2009 

Relatle tot norm 

Orderdatum 

Startdatum 

30-07-2009 

30-07-2009 

Rapportagedatum 03-08-2009 

Conform AS3110-3 an Conform NEN 6966 (meting conform NEN-Ei~·ISO 
11665) 

Idem 

Idem 
Idem 
Conform AS3110-3 en Conform NEN-EN 13506 

Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN·ISO 
11665) 

Idem 
Idem 

Idem 

Conform AS3130-1 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Conform AS3130-1 
Conform AS3130-1 

Idem 
Idem 

Idem 

Idem 
Idem 

Idem 
Idem 

Idem 

Idem 
Idem 

Idem 

Idem 

Idem 
Idem 

Idem 
Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 
Confonn AS311G-5 

Verpakklng 

ALC204 

ALC236 

ALC236 

Paraaf: 

Q ALG(ift'TROL 0.\1 , 18 OtiACCA.EDITEERO VOt..OEiNS OS CIOOR Oil RMD VOOR ACCR:!:OITA TIE CJ!i&TIILOE! ~ITEAIA VOOR T.li&1\AOORATQRIA CONFORM ISOiMiC 110U;200!I ONDliR ~R l Vit 

TESTIN 
RvA L 018 

Al, ONll::. Wf.RIQ.MMHEDf.fl V\O IUJFiN UITQEVOf.IUl O~Of.R DF. Al.(llf.MP:'tl~. \'OORWMAOf.N (lf.t)F.t'ONF.f.R\) \llJ OE.!(fl.MF.R VN~ !tOOPtMNDF.l fi.N FABRIF.Kl'tl TF. 1-!0T If.fir.Mt l"UCH~l.;VINt\ 
~ANDf.U'IRF.GiQTER l\VI( ROTTl!RON.I ?:121151i:.Ei 



BIJLAGE 6. TOETSINGSKADER 



De analyseresultaten van de grond- en/of grondwatermonsters zijn getoetst aan de 
bodemkwaliteitskaart en aan de richtlijnen van het Ministerie van VROM, zoals beschreven in de 
''Leidraad Bodembescherming" (mei 2006). De analyseresultaten worden ge'interpreteerd aan de hand 
van de meest recente streef- en interventiewaarden uit de gewijzigde Circulaire bodemsanering 2006 
(Staatscourant 10 juli 2008, nr. 131; in werking per 1 oktober 2008), de achtergrondwaarden uit de 
Regeling bodemkwaliteit (Staatscourant 21 december 2007, nr. 247) en de achtergrondconcentraties 
in de regio. 

Sinds oktober 2008 zijn in het kader van de Wet bodembescherming de streefwaarden (grondwater) 
en interventiewaarden (grond- en grondwater) van kracht. Daarnaast gelden voor grond de (landelijke) 
achtergrondwaarden uit de Regeling bodemkwaliteit. De achtergrondwaarden geven het niveau aan 
waarbij sprake is van een duurzame bodemkwalltc:lit. De interventiewaarden zijn de 
verontreinigingsniveau's waarboven sprake is van ernstige of dreigende ernstige vermindering van de 
functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, plant of dier. 

Hiernaast Is uit deze waarden een signaleringswaarde (T-waarde; nader onderzoekscriterium) 
afgeleid, die wordt gedefinieerd als (S+l)/2 of (AW+l)/2. Het referentiekader en de bijbehorende 
toetsingswaarden voor een standaardbodem (10% organische stof en 25% lutum) wordt elders in de 
bijlagen weergegeven. 

Voor o.a. metalen en minerale olie worden de achtergrond- en interventiewaarden gedifferentieerd 
naar grondsoort en berekend aan de hand van de gehalten lutum (klei) en organische stof in de grond 
(bodemtypecorrectie ). 

Conform de Circulaire "lnterventiewaarden bodemsanering tweede en derde tranche" (Staatscourant 
39, 24 februari 2000) geldt vanaf 27 februari 2000 een lijst van zogenaamde vierde tranche stoffen. 
Deze lijst omvat de vierde groep stoffen waarvoor een risico-evaluatie is uitgevoerd, ten behoeve van 
het vaststellen van de interventiewaarden. lndien niet kon worden besloten tot het vaststellen van een 
interventiewaarde is een indicatief niveau voor ernstige verontreiniging vastgesteld. Tevens is in deze 
Circulaire een richtlijn voor omgaan met niet genormeerde stoffen opgenomen. 

Conform bovengenoemde circulaire wordt per 27 februari 2000 bij verontreiniging met zware metalen 
in het grondwater onderscheid gemaakt tussen ondiep en diep (>10 meter) grondwater. Dit 
onderscheid is ingegeven door het beduidende verschil in achtergrondconcentratie tussen het ondiepe 
en diepe grondwater wat betreft metalen. 

De toetsing aan de achtergrond-, streef- en interventiewaarden wordt uitgevoerd op basis van de voor 
de onderzoekslocatie van toepassing zijnde toetsingswaarden. Dit zijn de zogenaamde 
locatiespecifieke toetsingswaarden. Ten behoeve van het berekenen van deze locatiespecifieke 
toetsingswaarden is gebruik gemaakt van in het laboratorium bepaalde gehalten aan lutum en 
organische stof, dan wel voor de betreffende grondsoort geschatte waarden. Elders in de bijlagen 
wordt een overzicht gegeven van het gehanteerde lutumgehalte en organische stofgehalte, alsmede 
de daaruit berel<ende locatiespecifieke toetsingswaarden. 

Overschrijdingen van de toetsingswaarden worden als volgt ge'interpreteerd: 

Grond 
o gemeten concentratie s AW 
o AW < gemeten concentratie s T 
o T < gemeten concentratie s I 
o gemeten concentratie > I 

Grondwater 
o gemeten concentratie ~ S 
o S < gemeten concentratie s T 
o T < gemeten concentratie s I 
o gemeten concentratie > I 

: niet verontreinigd 
: licht verontreinigd 
: matig verontreinigd 
: sterk verontreinigd. 

: niet verontreinigd 
: licht verontreinigd 
: matig verontreinigd 
: sterk verontreinigd. 



Een nader onderzoek naar een verontreiniging is in het algemeen noodzakelijk als de concentratie 
hoger is dan het "gemiddelde" van de achtergrond-/streef- en interventiewaarde (T). 

lndien de gemiddelde concentratie van een verontreinigende stof in een bodemvolume van minimaal 
25 m3 grond of 100 m3 grondwater (pori~nverzadigd bodemvolume) de interventiewaarde overschrijdt, 
is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging, die in principe moet worden gesaneerd 
(saneringsnoodzaak). lndien het bij een puntbron van verontreiniging waarschijnlijk is dat bij het 
uitblijven van maatregelen op korte termijn bodemverontreiniging op genoemde schaal kan optreden, 
dan is eveneens sprake van een saneringsnoodzaak. 

In de Wet bodembescherming wordt onderscheid gemaakt tussen de ernst van de 
bodemverontreiniging en de spoedeisendheid van saneren. De spoedeisendheid van de aanpak van 
een ernstige bodemverontreiniging is afhankelijk van de actuele, op de plaats van de verontreiniging 
voorkomende risico's voor mensen en ecosystemen, alsmede van de verspreidingsrisico's. Deze 
hangen sterk samen met de bestemming en het gebruik van de verontreinigde locatie. Een 
verontreiniging in een woonwijk zal in het algemeen anders worden beoordeeld dan een 
verontreiniging op een bedrijfsterrein. 

Op grond van de zorgplicht kan bij bodemverontreiniging ontstaan na 1 januari 1987 (nieuwe 
verontreiniging), verzocht worden (onverwijld) maatregelen te nemen om de bodemverontreiniging, 
ongeacht ernst en spoedeisendheid, geheel te verwijderen. Bij calamiteiten moet, op grond van deze 
zorgplicht, acuut gehandeld worden om de schade zoveel mogelijk te beperken. 

Referentiekader asbest 
Per 1 januari 2003 is het landelijk interim-beleid asbest in bodem en puin(granulaat) van kracht. 
Binnen dit landelijke interim-beleid is de interventiewaarde c.q. hergebruikswaarde voor asbest in 
bodem en puin(granulaat) vastgesteld op 100 mg/kg.ds gewogen. Puinverharding aanwezig in/op 
wegen, paden of erfverhardingen vallen onder het Besluit asbestwegen Wet milieugevaarlijke stoffen. 
In het kader van het Besluit asbestwegen Wet milieugevaarlijke stoffen is het verboden om een weg 
voorhanden te hebben die meer dan 100 mg/kg.ds aan asbest bevat indien de verhardingslaag niet is 
afgedekt met klinkers, beton of asfalt. 

Ter verduidelijking wordt vermeldt dat de gewogen asbestconcentratie is bepaald door de concentratie 
Serpentijnasbest te vermeerderen met 10-maal de concentratie Amfiboolasbest. Deze correctie is een 
gevolg van het advies van de Gezondheidsraad, die stelt dat Amfiboolasbest tien maal meer 
carcinogeen is dan Serpentijnasbest. 

In het kader van de Regeling Europese afvalstoffenlijst (EURAL) dient asbesthoudende grond en puin 
als gevaarlijk afval beschouwd te worden als het gehalte aan asbest hoger is dan 1.000 mg/kg.ds. 

Voor wat betreft asbest in bodem en puin(granulaat) gelden geen street- en/of signaleringswaarden. 

Toelichting aangaande risico's respirabele asbestvezels 
In tegenspraak met de interventiewaarde c.q. hergebruikswaarde van 100 mg/kg.ds gewogen aan 
asbest in bodem en/of puin is de risicogrens voor de respirabele asbestvezels vastgesteld op 10 
mg/kg.ds. In theorie zou er sprake kunnen zijn van een verontreiniging met meer dan 1 O mg/kg.ds aan 
respirabele asbestvezels, maar toch een totaalconcentratie aan asbest onder de interventiewaarde 
c.q. hergebruikswaarde. Uit onderzoek, dat TNO de laatste tien jaar heeft uitgevoerd, blijkt echter dat 
zelfs voor de meest 'losse' niet-hechtgebonden (vrijwel ongebonden) asbest het aandeel aan 
respirabele vezels nooit meer zal zijn dan 5-10% (zie RIVM-rapport 711701034/2003). Dit betekent, 
dat bij een asbestconcentratie van 100 mg/kg.ds de concentratie aan respirabele vezels nooit meer is 
dan 5-10 mg/kg.ds. 



BIJLAGE 7. TOETSING AAN DE (LOCATIESPECIFIEKE) ACHTERGROND-, STREEF-EN 
INTERVENTIEWAARDEN 



Projectnaam 

Projectcode 

Welmerweg 4 te Haaksbergen 

20090844 

Tabet: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten In mglkgds, tenz/j anders aangegeven) 

monstercode 

monster 

droge stof(gew.-%) 

gewicht artefacten(g) 

aard van de artefacten(g) 

organische stof (gloeiverlies)(% vd OS) 

KORRELGROOTTEVERDELING 

lutum (bodem)(% vd DS) 

MET ALEN 

barium+ 

cadmium 

kobalt 

koper 

kwik 

lood 

molybdeen 

nikkel 

zink 

Mm1 

71,5 

<1 

Geen 

10,4 

3,3 

<20 

<0,35 

<3 

<10 

<0,10 

13 

<1,5 

<5 

<20 

POL YCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 

naftaleen <0,01 
fenantreen <0,01 
antraceen <0,01 
fluoranteen 0,04 
benzo(a)antraceen 0,03 
chryseen 0,03 
benzo(k)fluoranteen 0,02 
benzo(a)pyreen 0,03 
benzo(ghi)peryleen 0,02 
indeno(1,2,3-cd)pyreen 0,02 
pak-totaal (10 van VROM) 0,19 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) 0,21 

POL YCHLOORBIFENYLEN (PCB) 

PCB 28(µg/kgds) <2 
PCB 52(µg/kgds) <2 
PCB 101(µg/kgds) <2 
PCB 118(µgfkgds) <2 
PCB 138(µgfkgds) <2 
PCB 153(µgfkgds) <2 
PCB 180(µgfkgds) <2 

AW 1/2(AW+I) 

276 

0,49 5,6 11 

4,9 33 62 

26 74 123 

0,11 14 27 

37 217 397 

1,5 96 190 

13 26 38 

76 232 388 

1,6 22 42 

1,6 22 42 

AS3000 

EIS 

57 

0,49 

4,9 

26 

0, 11 

37 

1,5 

13 

76 

1,6 

1, 1 



som PCB (7)(µg/kgds) <14 21 530 1040 73 
som PCB (7) (0. 7 factor)(µg/kgds) 9,8 21 530 1040 51 

MINERALE OLIE 

fractie C10 - C12 <5 
fractie C12 - C22 <5 
fractie C22 - C30 <5 
fractie C30 - C40 <5 
totaal o\ie C10 - C40 <20 198 2699 5200 198 

Monstercode en monstertraject: 

11464237-001 Mm 1 01 (0-50) 02 (0-50) 06 (0-50) 16 (0-50) 

De resu/taten zijn voor de interventiewaerde gefoetst aan de foetsingswearden zoa/s vermeld in de Circulaire Bodemsanering 

2009, Steefscourenf 67, 7 epril 2009 en voor de achtergrondweerden aen het Besluif Bodemkwa/iteit, Staafscourant 20 

december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de vo/gende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aanta/ OCB 

(per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de wljziging in de Sfaatscourent 67 van 7 apri/ 2009. 

De geha/ten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zljn els vo/gf gec/assificeerd: 

• het gehalte is groter dan de achtergrandwaerde en kleiner dan of ge/ljk aan het 

gemiddelde van de echtergrond- en interventiewaarde .. 

# 

AS3000 

hef gehalfe is groter dan hef gemiddelde van de achtergrand- en inferventiewaarde en 

kleiner den of gelijk een de interventiewaarde 

het gehalte is grofer dan de inferventiewaerde 

geen toefsingswearde voor opgesteld 

niet geenalyseerd 

verhoogde rapportagegrens, vaor meer infarmatie zie analysecertiflcaat 

labaratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwater; 

onderzoekgrondprotocollen 3010 tlm 3090 versie 4,25juni 2008. 

gecarrigeerd geha/fe is grater dan of gelijk aan de achtergrondwaarde, maar we/ 

kleiner dan de AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersfeld worden klelner 

dan de echfergrondwaarde te zljn. 

geco"igeerd gehalte is grater den de achtergrondwaarde en grater dan de AS3000 

rappartagegrens-eis. 

De lntervenfiewaarde voar Barium geldt alleen vaor die situaties waarblj duidelljk 

sprake Is van antropogene verontreiniging. 

Voor de toefsing is gebruik gemaakt van de volgende samenstelling: lutum 3. 3%; humus 10. 4%. 



Projectnaam 

Projectcode 

Welmerweg 4 te Haaksbergen 

20090844 

Tabe/: Analyseresu/taten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzlj anders aangegeven) 

monstercode 

monster 

droge stof(gew.-%) 

gewicht artefacten(g) 

aard van de artefacten(g) 

organische stof (gloeiverlies)(% vd DS) 

KORRELGROOTTEVERDELING 

lutum (bodem)(% vd OS) 

MET ALEN 

barium• 

cadmium 

kobalt 

koper 

kwik 

lood 

molybdeen 

nikkel 

zink 

M2 

92,9 

<1 

Geen 

0,7 

<2 

<20 

<0,35 

<3 

<10 

<0,10 

<13 

<1,5 

<5 

<20 

POLYCYCLISCHE AROMA TISCHE KOOLWATERSTOFFEN 

naftaleen <0,01 
fenantreen 0,10 
antraceen 0,03 
fluoranteen 0,51 
benzo( a)antraceen 0,39 
chryseen 0,40 
benzo(k)fluoranteen 0,14 
benzo(a)pyreen 0,19 
benzo(ghl)peryleen 0,08 
indeno(1,2,3-cd)pyreen 0,09 
pak-totaal (10 van VROM) 1,9 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) 1,9 .. 

POL YCHLOORBIFENYLEN (PCB) 

PCB 28(µg/kgds) <2 
PCB 52(µg/kgds) <2 
PCB 101(µg/kgds) <2 
PCB 118(µg/kgds) <2 
PCB 138(µg/kgds) <2 
PCB 153(µg/kgds) <2 
PCB 180(µg/kgds) <2 

AW 1/2(AW+I) 

237 

0,35 4,0 7,6 

4,3 29 54 

19 56 92 

0,10 13 25 

32 184 337 

1,5 96 190 

12 23 34 

59 181 303 

1,5 21 40 

1,5 21 40 

AS3000 

EIS 

49 

0,35 

4,3 

19 

0,10 

32 

1,5 

12 

59 

1,5 

1,0 



som PCB (7)(µg/kgds) <14 4,0 102 200 14 
som PCB (7) (Q.7 factor)(µg/kgds) 9,8 8 4,0 102 200 9,8 

MINERALE OLIE 

fractle C10 • C12 <5 
fractle C12 - C22 <5 
fractie C22 • C30 <5 
frac~le C30 - C40 <5 
totaal olie C10 - C40 <20 38 519 1000 38 

Monstercode en mo~tertraject: 

11464237-002 M 212 (0-50) 

Voor de toetsing is gebruik gemaekt van de volgende samenstelllng: lutum 2%; humus 0.1%. 



Projectnaam 

Projectcode 

Welmerweg 4 te Haaksbergen 

20090844 

Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzlj anders aangegeven) 

monstercode 

monster 

droge stof(gew.-%) 

gewicht artefacten(g) 

aard van de artefacten(g) 

organlsche stof (gloeiverlles)(% vd DS) 

KORRELGROOTTEVERDELING 

lutum (bodem)(% vd OS) 

METAL EN 

barium+ 

cadmium 

kobalt 

koper 

kwik 

food 

molybdeen 

nikkel 

zink 

Mm3 

1 

84,8 

<1 

Geen 

1,0 

<2 

<20 

<0,35 

<3 

<10 

<0,10 

<13 

<1 ,5 

<5 

<20 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 

naftaleen <0,01 
fenantreen <0,01 
antraceen <0,01 
fluoranteen 0,01 
benzo(a)antraceen 0,01 
chryseen <0,01 
benzo(k)fluoranteen <0,01 
benzo(a)pyreen <0,01 
benzo(ghi)peryleen <0,01 
indeno(1,2,3-cd)pyreen <0,01 
pak-totaal (10 van VROM) <0,1 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) 0,08 

POL YCHLOORBIFENYLEN (PCB) 

PCB 28(µg/kgds) <2 
PCB 52(µg/kgds) <2 
PCB 101(µg/kgds) <2 
PCB 11 B(µg/kgds) <2 
PCB 138(µg/kgds) <2 
PCB 153(µg/kgds) <2 
PCB 180(µg/kgds) <2 

AW 1/2(AW+I) 

237 

0,35 4,0 7,6 

4,3 29 54 

19 56 92 

0,10 13 25 

32 184 337 

1,5 96 190 

12 23 34 

59 181 303 

1,5 21 40 

1,5 21 40 

AS3000 

EIS 

49 

0,35 

4,3 

19 

0,10 

32 

1,5 

12 

59 

1,5 

1,0 



som PCB (7)(µg/kgds) <14 4,0 102 200 14 
som PCB (7) (0..7 factor)(µg/kgds) 9,8 a 4,0 102 200 9,8 

MINERALE OLIE 

fractle C10 - C12 <5 
fractle C12 - C22 <5 
fraclle C22 - C30 <5 
fractie C30 - C40 <5 
totaal olle C10 - C40 <20 38 519 1000 38 

Monstercode en monstertra}ect: 

11464237-003 Mtn 3 01 (100-150) 02 (110-150} 07 (100-150) 16 (10~150) 

Voor de toetsing Js gebruik gemaakt 11an de llO/gende samenste/llng: /utum 2%; humus 1 %. 



Projectnaam 

Projectcode 

Welmerweg 4 le Haaksbergen 

20090844 

Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 

monstercode 

monster 

droge stof(gew.-%) 

gewicht artefacten(g) 

aard van de artefacten(g) 

organische stof (gloeiverlies)(% vd OS) 

KORRELGROOTTEVERDELING 

lutum (bodem)(% vd OS) 

MET ALEN 

barium+ 

cadmium 

kobalt 

koper 

kwik 

lood 

molybdeen 

nikkel 

zink 

Mm4 

87,5 

<1 

Geen 

2,5 

4,0 

<20 

<0,35 

<3 

<10 

<0,10 

<13 

<1 ,5 

<5 

<20 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 

naftaleen <0,01 
fenantreen <0,01 
antraceen <0,01 
fluoranteen O,Q1 
benzo(a)antraceen <0,01 
chryseen <0,01 
benzo(k)fluoranteen <0,01 
benzo(a)pyreen <0,01 
benzo(ghi)peryleen <0,01 
indeno(1 ,2,3-cd)pyreen <0,01 
pak-totaal (10 van VROM) <0,1 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) 0,08 

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 

PCB 2B(µg/kgds) <2 
PCB 52(µg/kgds) <2 
PCB 101(µg/kgds) <2 
PCB 11 B(µg/kgds) <2 
PCB 138(µg/kgds) <2 
PCB 153(µg/kgds) <2 
PCB 180(µg/kgds) <2 

AW 1/2(AW+I) 

297 

0,37 4,2 8,0 

5,2 36 66 

21 60 100 

0, 11 13 26 

33 193 352 

1,5 96 190 

14 27 40 

66 202 338 

1,5 21 40 

1,5 21 40 

AS3000 

EIS 

61 

0,37 

5,2 

21 

0, 11 

33 

1,5 

14 

66 

1,5 

1,0 



som PCB (7)(µg/kgds) <14 5,0 128 250 18 
som PCB (7) (0.7 factor)(µg/kgds) 9,8 8 5,0 128 250 12 

MINERALE OLIE 

fractle C10 • C12 <5 
fractle C12 - C22 <5 
fractie C22 - C30 <5 
fraclle C30 • C40 <5 
totaal olie C10 - C40 <20 48 649 1250 48 

Monstercode en monsfertrsject: 

11464237-004 Mm 4 01 (50-100) 16 (60-100} 

Voorde toetsing is gebruik gamaakl vsn de vo/gende samens/el//ng: lulum 4%; humus 2.5%. 



Projectnaam 

Projectcode 

Welmerweg 4 te Haaksbergen 

20090844 

Tabel: Analyseresultaten grondwater (as3000) monsters (geha/ten In µgll, tenzlj anders aangegeven) 

monstercode 

monster 

MET ALEN 

barium 

cadmium 

kobalt 

koper 

kwlk 

load 

molybdeen 

nikkel 

Zink 

VLUCHTIGE AROMATEN 

benzeen 

tolueen 

ethylbenzeen 

o-xyleen 

p- en m-xyleen 

xylenen 

xylenen (0.7 factor) 

styreen 

naftaleen 

01-1-1 

1 

70 

<O,B 

<5 

<15 

<0,05 

<15 

4,6 

<15 

150 

<0,2 

<0,3 

<0,3 

<0,1 

0,22 

<0,3 

0,29 

<0,3 

<0,05 

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 

1, 1-dichloorethaan <0,6 
1,2-dichloorethaan <0,6 
1, 1-dichlooretheen <0,1 
cis-1 ,2-dichlooretheen <0,1 
trans-1,2-dichlooretheen <O, 1 
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen <0,2 
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (Co, 14 

dichloormethaan <0,2 
1, 1-dichloorpropaan <0,25 
1,2-dichloorpropaan <0,25 
1,3-dichloorpropaan <0,25 
som dichloorpropanen <0,75 
som dichloorpropanen (0.7 factor) 0,53 
tetrachlooretheen <0,1 
tetrachloormethaan <0,1 
1, 1, 1-trichloorethaan <0,1 
1, 1,2-trichloorethaan <0,1 
trichlooretheen <0,6 

s 

50 
a 0,40 

20 

15 

0,050 

15 

5,0 

15 

65 

0,20 

7,0 

4,0 

0,20 

0,20 

6,0 

0,01 

7,0 

7,0 
a 0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

O,BO 

a 0,01 

0,01 
a 0,01 

0,01 

24 

1/2(S+I) 

338 

3,2 

60 

45 

0, 1B 

45 

152 

45 

432 

15 

504 

77 

35 

35 

153 

35 

454 

204 

5,0 

10 

10 

500 

40 

20 

5,0 

150 

65 

262 

625 

6,0 

100 

75 

0,30 

75 

300 

75 

BOO 

30 

1000 

150 

70 

70 

300 

70 

900 

400 

10 

20 

20 

1000 

BO 

40 

10 

300 

130 

500 

AS3000 

EIS 

50 

O,BO 

20 

15 

0,050 

15 

5,0 

15 

65 

0,20 

7,0 

4,0 

0,30 

0,21 

6,0 

0,050 

7,0 

7,0 

0,10 

0,20 

0,20 

0,20 

0,75 

0,10 

0,10 

0,10 

0,10 

24 



chloroform <0,6 6,0 203 400 6,0 
vinylchloride <0,1 0,01 2,5 5,0 0,20 
tribroommethaan <0,2 630 2,0 

MINERALE OLIE 

fractie C10- C12 <25 
fractie C12 - C22 <25 
fractie C22 - C30 <25 
fractie C30 - C40 <25 
totaal olie C10 - C40 <100 50 325 600 100 

Monstercode en monstertraject: 

11466514-001 01-1-1 01 (120-220) 

De resultaten zijn getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld Circu/aire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009 

De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als vo/gt gec/assificeerd: 

•• 

••• 

# 

AS3000 

a 

het gehalte is groter dan de streefwaarde en kleiner dan of ge/ijk aan het gemiddelde van de 

streef- en interventiewaarde 

het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde en k/einer dan of 

ge/ijk aan de interventiewaarde 

het gehalte is grater dan de interventiewaarde 

geen toetsingswaarde voor opgesteld 

niet geanalyseerd 

verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie ana/ysecertificaat 

laboratoriumana/yses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; 

grondwaterprotocol/en 3110 Vm 3190 versie 3,25juni 2008. 

gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de streefwaarde, maar kleiner dan de AS3000 

rapportagegrens-eis, dus mag veronderste/d worden k/einer dan de streefwaarde te zijn. 

gecorrigeerd gehalte is groter dan de streefwaarde en groter dan de AS3000 

rapportagegrens-eis. 
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Procescertificaat 

Veldwerk bij MiJieuhygienisch Bodemonderzoek 

Nummer 
Ultgegeven 
Geldig tot 

: VB-049/5 
: 2009-04-30 
: 2012-04·30 

1. PROCESSPECIFICATIES 

Veldwerk bij Milieuhygienisch Bodemonderzoek wordt uitgevoerd conform de richtlijnen in de VKB
protocollen 2001, 2002, 2003 en 2018 van de Beoordelingsrichtlijn SJKB 2000 voor het 
procescertificaat Veldwerk bij Milieuhygi~nisch Bodemonderzoek. 
Voor zover er geen data vermeld zijn, staan de juiste publicaliedata van de genoemde documenten 
vermeld in de Beoordelingsrichtlijn SIKB 2000 die is genoemd op www.sikb.ni. 

2. WENKEN VOOR DE TOEPASSER 

Dit certificaat heeft alleen betrekking op de in het certificaat vermelde en door het bedrijf 
gehanteerde VKB-protocollen. 

De opdrachtgever kan herkennen dat de opdracht, die gegeven is aan de opdrachtnerner voor het 
veldwerk, onder certiflcaat wordt uitgevoerd, doordat de opdrachtnemer dit in haar offerte en 
rapportage aan de opdrachtgever dient te vermelden, 

lngeval van klachten dient contact te worden opgenomen met: 
2.1. AquaTerra-kuiperBurger te Zoetermeer 

en zo nodig met: 
2.2. INTRON Certfficatie 8.V. 

blad 2 van 2 bladen 



pcl-04022-10570 

Bijlage l bij bcschikking crkenning Beslnit bodcmkwnliteit* 

Besluitnummer 
Erkende instantie 
Vestigingsaclrcs 

We1'kzaamheid 
Ingangsdatum crkenning 
Einddatum erkenning 

pel-04022-105 70 
AquaTe1n-KuiperBurger 
Nijverheidsweg 22. 3251 LP STELLENDAM 

Veldwerk 
9 juli 2009 
onbepaald 

De erkcnning geldt voor de volgende protocollen: 
- SIKB 2000 - 200 I - Plaatsen van handboringen en peHbuizen, maken van boorbeschrijvingcn, 

nemcn van grondmonsters en waterpassen 
- SIKB 2000 - 2002 - Bet nemen van grondwatcrmonsters 
- SIKB 2000 - 2003 - Veldwerk bij milieuhygi<!nisch waterbodemonderzoek 
- S IKB 2000 - 2018 - Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem 

De volgende personen zijn gercgistreerd: 
SIKB 2000 - 200 I 
SIKB 2000 - 2002 
SIKB 2000 - 2003 
SIKB 2000 - 2018 
SIKB 2000 - 2003 
SIKB 2000 - 2002 
SIKB 2000 - 200 l 
SIKB 2000 · 2001 
SIKB 2000 · 2002 
SIKB 2000 · 2003 
SIKB 2000 - 2003 
S IKB 2000 - 2002 
S IKB 2000 - 200 I 
SIKB 2000 - 2001 
SIKB 2000 · 2002 
SIKB 2000 - 2018 
S IKB 2000 - 2003 
SIKB 2000 - 2002 
SIKB 2000 - 200 I 
SIKB 2000 - 2002 
SIKB 2000 - 2001 
SIKB 2000 - 2003 
SIKB 2000 - 2003 
SIKB 2000 · 2018 
S IKB 2000 - 200 l 
SlKB 2000 · 2002 
SIKB 2000 - 2002 
SIKB 2000 - 2001 
SlK3 2000 - 200 l 

de heer A.W. van Eijke.ren 
de he er A. W. van Eijkeren 
de beer A. W. van Eijkeren 
de heer D. van der Spek 
de heer D. van der Spck 
de heer D. van der Spek 
de heer D. van der Spek 
de heer E. van Os 
de heer E. van Os 
de heer E. van Os 
de heer E.M.P. Lcgicrse 
de heer E.M.P. Legierse 
de heer E.M.P. Legierse 
de heer H.F. Borghouts 
de beer H.F. Borghouts 
de heer H.F. Borghouts 
de heer H.F. Borghouts 
de hecr J.H. van der Sluijs 
de heer J.H. van der Sluijs 
de heer P. de Feijter 
de heer P. de Feijter 
de heer P. de Feijter 
de heer R. Haaksma 
de heer R. Haaksma 
de heer R. Haaksma 
de heer R. Haaksma 
de heer R.D. Hoofdman 
de heer R.D. Hoofdman 
Je heer T.C. van der Werf 

Bodem+ word! uitgevoerd in opdracht van hel Minlsterle van VROM 4/5 



pel-04022-10570 

SIKB 2000 • 2002 
SIKB 2000 - 2003 
SlKB 2000 - 2002 
SIKB 2000 - 200 I 

de heer T.C. van der Werf 
de heer T.C:. van der Werf 
de beer W. Ras 
de heer W. Ras 

rpr.1!11'' -"1,, 
SenterNovem 

" Indien er een wijziging optreedc in bovenstaancle gegevens dient u cen wijziging van de 
erkenning aan re vragen. 

Bode01+ wordt ultgevoerd in opdracht van het Mlnlsterie van VROM 515 



De Stlchting Raad voor Accreditatie, opererend als accreditatieverlener voor 
testlaboratoria, verklaart hlerblj dat 

Alcontrol B.V. 
Hoogvliet 

voldoet aan de accreditatiecriterla voor tesllabaratoria zoals vastgelegd in 
NEN-EN-150/IEC 17025:2005. De accredltatle omvat het kwaliteitssysteem van het 

laboratorium alsmede de specifieke verrichtingen ·en onderzoeksgebieden zoals 
omschreven in de gewaarmerkte bljlage die is voorzien van het accreditatlenummer. 

De accreditatle ts van kracht, vooropgezetdat het laboratorium blijft voldoen aan de 
door de Sticl'lting Raad voor Accreditatle vastgestelde criteria. 

Dit certificaat met accredltatienummer: 

L028 
is verleend. op 28 maart 2007 en is geldig tot 

22 februari 2011 

De accreditatie is voor het eerst verleend op 

22 februari 1991 

.. 



mem-02340-05312 

ALcontrol B.V. 
T.a. v. de beer E.E.P. Croin 
Steenhouwerstraat 15 
3194 AG HOOGVLIET 

Datum Contactpersoon Kenmertc 

18 december 2007 Maureen van den Wijngaart ozi-10972 

Onderwarp 

Beachikking 

Geachte hecr Crom. 

~ SenterNovem 

SenterNovem Den Haag 
Dlrectie Mllfeu en Leefomgevlng 
Taakveld Bodem+ 
Juliana van Stolberglaan 3 
Poslbus 93144 
2509 AC Den Haag 

Telefoon +31 70 373 50 00 
Telefax +31 70 373 ~1 00 
Internet www.sentemovem.nl 

Doortdesnummer 
070-373 55 73 
E-mall 
kwallbo@sentemovem.nl 

Bijlagen:1 

Bodem+ voert als taakgroep van SenterNovem rijkstaken uit, ondersteunt provincies gemeenten en 
waterschappen en assisteert ministeries bij het bevorderen van duurzaam gebruik van de bodem. 

Een van de hierboven bedoelde taken is de uitvoering van de Regeling uitvoeringskwaliteit 
bodembeheer. 

Aanvraag 
. Van Alcontrol B.V .• Steenhouwerstraat 15. 3194 AG HOOGVLIBT (hiema de aanvrager) is op 5 

-·' deoember 2007 een aanvraag ontvangen om er1amning voor de wermamheid "Analyse voor 
mi.lieuhygit!nisch bodemonderz.oek" in het leader van bet Besluit uitvoeringskwaliteit bodembeheer 
als bedoeld in artikel 2, eerste lid onder d van de Regeling uitvoeringskwaliteit bodembeheer. 
Het verzoek tot wijziging hceft betrekking op aanwllende werkzaamheden. · 
De aanvraag heeft betrekking op de volgcnde venichtingen: 
AS3000 -3010 • Labomtoriumanalyses voor milieuhygi&Jisch bodemonderzoek, basispakket 
AS3000 - 3020 - Laboratoriumanalyses voor milieuhygitmsch bodemonderzoek, aanvullend I 
AS3000 - 3030 • Laboratoriumanalyses voor milieuhygienisch bodemonclem>ek, aanvullend II 
AS3000 - 3040 - Laboratoriumanalyses voor milieuhygienisch bodemondexzoek, aanwllend m 
AS3000 - 3050 - Laboratoriumanalyses voor milieuhygienisch bodemonderzoek, aanvullcnd IV 
AS3000 - 3110 - Laboratoriumanalyses voor grondwaterondemiek- srondwater basispakket 
AS3000 - 3120 • Labomtoriumanalyses voor grondwateronderzoek - grondwater aanwllend I 
AS3000- 3130 • Laboratoriumanalyses voor grondwaterondcrzoek - grondwater aanwllend Il 
AS3000 - 3140 - Laboratoriumanalyses voor grondwaterondmock • grondwatcr aanwllend m 
AS3000 - 3150 - Laboratoriumanalyses voor grondwateronderaoek- grondwater aanvullcnd IV 

Procedme 
De aanvraag is getoetst aan het Besluit uitvoeringskwaliteit bodembeheer en de Regeling 
uitvocringskwaliteit bOdcmbeheer. 
Bij de toetsing zijn met name de volgende criteria van belang: 

Bodem+ la een opdracht van het Mlnlatarle van VROM 1/4 
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mem-02340-05312 

~ SenterNovem 

1) De aanvrager is conform artikel 2, lid 4 van de Regeling uitvoeringskwaliteit bodembeheer in 
bet bezit van een certificaat confom1 de in artikel 4 van de Regeling uitvoeringskwaliteit 
bodembeheer aangewezen nonndocumenten. 

Op basis van de bij de aanvraag overgelegde informatie en bet door SenterNovem ingestelde 
ondeizoek leidt de toetsing aan bovenat.aande criteria tot bet volgende oordeel: 
1) De aanvrager is in het bezit van accreditatiecertificaat L 028 afgegeven door Raad voor 

Accreditatie op 26 november 2007 en is geldig tot 22 februari 2011. Het certificaat is van 
toepassing op de venicbtingen zoals vermeld in de aanvraag. Venichting "bepali.ng avn 
polychloorbifenylen, organochloorbestrijdingsmiddelen en chloorbenezen in grondwater"wordt 
structureel uitbesteed aan een daartoe erkend laboratorium. 

2) Uit onderzoek zijn geen feiten of omstandigheden naar voren gekomen waaruit bliJkt dat het 
bedrijf in staat van faillissement verkeert. 

3) Uit onderzoek zijn geen feiten of omstandigheden naar voren gekomen waaruit blijkt dat tegcn 
de .aanvrager op het punt van bttegrlteit bezwaren zouden bestaan. 

De toetsing rechtVaardigt de conclusie dater geen bezwaren bestaan tegen bet verlenen van de 
. aangevraagde crkenning voor de werkzaamheid "Analyse voor milieuhygil:nisch bodemondermek" 

in het kader van bet Besluit uitvoeringskwaliteit bodembeheer. 

Beslult 
Op grond van artikel S van het Besluit uitvoeringskwaliteit bodembeheer wordt de erkenning aan 
·ALcontrol.B.V., gevestigd te Steenhouwerstraat lS, 31'94 AG. HOOGVLIHT, van 27ju'ni 2007 lnet 
kenmerk mem-02340-03822 gewijzigd als bedoeld in artikel 2 van het Besluit uitvoeringskwaliteit 
bodembeheer voor de werkzaamheid "Analyse milieuhygienisch bodemonderroek" zoals vastgelegd 
in bijlage 1 bij deze beschikking voor de volgende vettichtingen: 
AS3000 - 3010 - Laboratoriumanalyses voor milieuhygienisch bodemonderzoek, basispakket 
AS3000 - 3020 - Laboratoriumanalyses voor milieuhygiCnisch bodemondem>ek, aanvullend I 
AS3000 - 3030 - Laboratoriumanalyses voor milieuhygienisch bodemonderzock, aanvullend II 

. AS3000 - 3040 - Laboratoriumanalyses voor milieuhygit!nisch bodemondeno~ aanvullend m 
:' AS3000 - 3050 - Laboratoriumanalyses voor milieuhygi~ch bodemonderzoek, aanvullend IV 

AS3000 - 3110 - Lab0ratoriumanalyses voor grondwateronderzoek- grondwater basispakket 
AS3000 - 3120 • Laboratoriwnanalyses voor grondwateronderzoek- grondwater aanvullend I 
AS3000- 3130 - Laboratoriumanalyses voor grondwateronderzoek- grondwater aanwllend II 
AS3000- 3140 - Laboratoriwnanalyses voor grondwateronderzoek- grondwater aanvullend m 
AS3000 - 3150 - Laboratoiiumanalyses voor grondwateronderzoek- grondwater aanwllend IV 

De erkenning gaat in op 19 december 2007 en geldt voor onbepaalde tijd. 
Dit besluit is bij Bodem+ geregistreerd onder nummer mem..02340-05312 . 

Hoogachtend, 
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, mede namens de 
Staatssecretaris van Verkcer en Waterstaat Voor dezen, 
OpdraChUW1~1v& 
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mem-02340-05312 

Sent~ 

Bezwaar 
Indien u zich niet met dit besluit kunt verenigen, dan kunt u binnen 7.eS weken na verzending van 
deze beschikking een bezwaarschrift richten aan: 
SenterNovem, t.a.v. Jmidische Zaken, Postbus 10073, 8000 GB Zwolle, onder uitdrukkelijke 
vennelding van "Bezwaarschri:ft Bodem+" op de envelop en op bet bezwaarschrift 7.elf. 

Melding wljzlgingen 
Indien er een wijziging optreedt in de gegevcns zoals vastgelegd in de bijlage bij de bescbikking 
client u een wijziging van de erkenning aan te vragen. 

Publleatie 
Publicatie van de gegevens omtrent erkenningen geschiedt via de website van Bodem+: 
www.senternovem.nl/bodemplus. 
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Opnarnedatum: 8 feb.2008 

1. LANDSCHAP 

Erve Hemel ligt op de overgang tussen bijzonder bas/ natuurrijk landschap, en relatief open 
agrarisch gebied. 

Het erf zelf heeft een zeer beperkte ecologische betekenis vanwege o.m. de aanwezigheid van 
intensieve varkenshouderij. Aan de oost en zuidzijde van het erf bevinden zich opstanden van 
kronkelwilg en struikvormige paardekastanje tbv. bloemisterij-verkoop. Het erfensemble is 
overigens zeer onsamenhangend. Varkensstallen ~ sterke ammoniakgeur. In de zuidoosthoek 
van het terrein ligt een depot met heideplagsel. 

Overig terrein bestaat uit verharding, gazons, hoge coniferen en vormstruikjes. 

Aangetroff en soorten in de directe omgeving: 

Veel grove den 
Ruwe berk 
Plaatselijk Jeneverbes 
Jong beukenbos 

In de omgeving zijn 3 bostypen te onderscheiden: 

- 1. Met Grove den ingeplante heide 
- 2. Eiken - berkenbos [ Querco roboris - Betuletum ] 
- 3. Elzenbroek [ Carici elongatae] >ten zuidoosten van het erf 

2. BODEM/RELIEF 
Resultaat boring: 

Aangetroffen Laarpodzol op het erf 

Sylvester 



Het bodemprofiel is te omschrijven als een laarpodzol. Deze wordt gekenmerkt door een 
dikkere humeuze bovengrond dan een 'normale grondbewerking' kan veroorzaken. Getoonde 
boring is gemaakt in de zuidoosthoek van het erf. Profiel is in de ondergrond niet verstoord. 

0 -40: 
40-80: 
80-170 : 
85 : 

3. WATER 

bouwvoor bruin/zwart 
grof geel zand, onder roestsporen 
grof wit/geel zand 
waterstand 

Wintergrond waterstand op 70 - 90 cm 
De waterstand in het aanliggende natuurgebied staat plaatselijk tot in maaiveld. 

De combinatie [voedselrijk/ hoogdynamisch] beekdal van Buurserbeek en heide- bosgebied [ 
voedselarm/ laagdynamisch] maakt de omgeving zowel qua beleving als ecologisch 
interessant. 

4.FLORA 

Op het erf zelf zijn geen bijzondere soorten aangetroffen. Opvallend is wel de grote 
hoeveelheid levermos [ pellia] die onder de kwekerijgedeelten met kronkelwilg en 
paardekastanje staan. Dit is zeer waarschijnlijk het gevolg van chemische onkruidbestrijding. 

Soorten in de omgeving aangetroffen: 

Struikheide 
Jeneverbes 
Drijvend fonteinkruid 
Pijpestrootje 
Brede stekelvaren 
RuweBerk 
Zomereik 
Grove den 
Bochtige smele 

5. FAUNA 

Aangetroffen 8 feb.: 

Fazanten 
Konijn 
Reeen (3 st.) ter plaatse overstekend 

- Calluna vulgaris 
- Juniperus communis 
- Potamogeton natans (in beek) 
- Molinea coerulea 
- Dryopteris dilatata 
- Betula pendula 
- Quercus robur 
- Pinus sylvestris 
- Deschampsia flexuosa 

Het aanpalende landschap biedt naar alle waarschijnlijkheid goede overlevingskansen voor de 
houtsnip en nachtzwaluw. 

Sylvester 



Erven op de grens van bosrijke/ natuurrijke locaties zijn tevens van belang voor soorten als 
groene specht, vleermuizen en uilensoorten 

6. ECOLOGISCHE BETEKENIS EN POTENTIE 

De huidige ecologische betekenis van het erf is nihil. De aanwezige houtopstand geeft hooguit 
enige dekking voor kleine zoogdieren. Landschappelijk detoneert het erf met de omgeving. 

Gezien de ligging van het erf tussen natuurrijke massa aan de noordzijde en open ruimte aan 
de zuidzijde kan het erf in de toekomst bij een goede herinrichting (aanbrengen besdragend 
struweel, intermediaire beplanting, vochtmilieus etc.) ecologisch waardevol worden. 

Groot 'cultuurverschil ' tussen erf en omgcviog 

Sylvester 



mem-02340-05312 

~ SenterNovem 

Bijlage 1 blj beschikking erkenning Besluit oltvoer.fugskwaliteit bodembeheer 

Besluitnummer 
Erkende instantie 
Vestigingsadres 

Certificaamummer 
Mgegeven door 
Datum afgifte certificaat 
Geldigtot 

Werkzaamheid 
Ingangsdatum erkenning 
Einddatwn erkenning 

mem--02340-05312 
Al.control B.V. 
Steenhouwerstraat 15, 3194 AG HOOGVLIBT 

L028 
Raad voor Accreditatie 
26 november 2007 
22 februari 2011 

Analyse milieuhygienisoh bodemonderzoek 
19 december 2007 
onbepaald* 

De erkenning geldt voor de volgende vcrrichtingen: 
AS3000- 3010 • Laboratoriumanalyses voor milieuhygienisch bodemonderzoek, basispakket 
AS3000 - 3020 - Laboratoriumanalyses voor milieuhygianisch bodemonderzoek, aanvullend I 
AS3000 - 3030 • Laboratoriumanalyses voor milieuhygi!nisch bodemondenoek, aanwllend Il 
AS3000 .:.. 3040 - Laboratoriumanalyses voar milieuhygitsnisch bodemondermek, aanvullend m 
AS3000 - 3050 - LabOratariumanalyses voor milieuhygi!nisch bodemondermek, aanvullend IV 
AS3000 - 3110 - Laboratoriumanalyses voor grondwateronderaoek - grondwater basispakkct 
AS3000 - 3120 - · UbOratoriwnanatyses voor grotidwaterondeizoek..: grondwater aanwllend I ·· · 
AS3000 - 3130 - Laboratoriumanalyses voor grondwaterondcrzoek - grondwater aanwllend Il 
AS3000 - 3140 - Labotatoriumanalyse8 voor grondwateronderzoek - grondwater aanvullend ill 
AS3000 - 3150 - Laboratoriumanalyses voor grondwateronderaoek - grondwater aanvullertd IV 

• Indien er een wijziging optteedt in bovenstaande gcgevens dient u een wijziging van de 
··· crkenning aan te vmgen. 
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Bijlage 26 Benteloseweg 13 



Beeindiging van het agrarisch bedrijf aan de Benteloseweg 13 en de verbouwing van de 
paardenstal tot een tandtechnisch laboratorium. 

lnleiding 
Door de heer A.G.J. Verberne, Benteloseweg 13 te St. lsidorushoeve is een verzoek ingediend voor 
de verbouwing van de paardenstal tot een tandtechnisch laboratorium op het perceel, kadastraal 
bekend gemeente Haaksbergen, sectie 0, nummer 1825, Benteloseweg 13. In februari 2008 heeft de 
heer Verberne hiervoor deelgenomen aan de regeling voor vrijkomende agrarische bebouwing (VAB
regeling). Naar aanleiding van zienswijzen is de procedure gestaakt. De realisatie van het 
tandtechnisch laboratorium wordt door middel van toepassing van de Kwaliteitsimpuls Groene 
Omgeving (KGO) mogelijk gemaakt. 

Ruimtelijke onderbouwing 

Vigerend bestemmingsplan 
In het vigerende bestemmingsplan "Buitengebied" heeft het perceel van de heer Verberne de 
bestemming 'agrarisch gebied met landschappelijke waarden' met de aanduiding 'Agrarisch bedrijf 2'. 
Dit betekent dat het een middelgroot agrarisch bedrijf met een bouwperceel van 0,5 hectare betreft. 
De huidige bedrijfsbebouwing heeft een gezamenlijke oppervlakte van 445 m2• Binnen het vigerende 
bestemmingsplan "Buitengebied" is het oprichten van een tandtechnisch laboratorium niet toegestaan. 

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Haaksbergen 
In het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Haaksbergen wordt het voormalige agrarische perceel 
bestemd als "Wonen" met een aanduiding bedrijf. In de tabel behorende bij de planregels wordt het 
adres Benteloseweg 13 opgenomen met de bestaande oppervlakte ne de maximale oppervlakte . 

Beschrijving plangebied 
De locatie Benteloseweg 13 is gelegen in het buitengebied van de gemeente Haaksbergen ten westen 
van de kern Sint lsidorushoeve. In noordoostelijke richting van het bedrijf, tevens aan de 
Benteloseweg gelegen, bevindt zich het intensieve veehouderijbedrijf. Ten zuiden van het bedrijf 
liggen twee intensieve veehouderijbedrijven, Goorsestraat 150 en Benteloseweg 6. Deze drie 
bedrijven hebben alien een agrarische bestemming met de aanduiding 'Agrarisch bedrijf 1 '. 

Ruimtelijke onderbouwing 
Het perceel van de heer Verberne betreft een voormalig agrarisch bedrijf. In het kader van het 
Reconstructieplan Salland-Twente is het bedrijf gelegen in een verwevingsgebied. Vanwege de 
beeindiging van het tandtechisch laboratorium op een andere locatie, is de paardenstal ingericht als 
tandtechnisch laboratorium. Uitwijken naar een andere locatie en investeren in een nieuwe locatie laat 
de bedrijfseconomische situatie van de heer Verberne niet toe. Na de staking van toepassing door 
middel van de VAB-regeling wordt het tandtechnisch lab in de paardenstal mogelijk gemaakt door 
middel van toepassing van de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO), een investering in het 
landelijk gebied. 

In het VAS-rapport dat door Ter Heegde en Kuiphuis is opgesteld wordt de toepassing van de VAB
regeling onderbouwd. In de nieuwe situatie wordt uitgegaan van een investering in het landelijk gebied 
van de gemeente Haaksbergen door middel van KGO om het tandtechnisch laboratorium in de 
paardenstal mogelijk te maken. De investering in het landelijk gebied komt neer op een bedrag van 
€16.320,--. 

Flora en fauna 
Voor de vrijstelling van het vigerende bestemmingsplan heeft er in het kader van de Flora en 
Faunawet geen toetsing plaatsgevonden. Het betreft het anders bestemmen van een bestaand 
gebouw, waardoor er geen sprake is van verstoringen. 



Archeologie 
Voor de uitvoering van het plan, het anders bestemmen van een bestaand gebouw, worden geen 
bijzondere werkzaamheden verricht die archeologische waarden zouden kunnen schaden. Er heeft 
geen aanvullend onderzoek plaatsgevonden. 

Geluid 
Voorheen betrof de locatie een agrarisch bedrijt waardoor o.a. zwaar vrachtverkeer was toegestaan. 
Door beeindiging van deze activiteiten verdwijnen ook de geluidsbronnen behorende bij het agrarisch 
bedrijf. Het aantal verkeersbewegingen ten behoeve van het tandtechnisch laboratorium blijtt beperkt 
ten opzichte van de vorige tunctie. De wijziging is zodanig dat geen aanvullend akoestisch onderzoek 
is gedaan. 

Luchtkwaliteit 
Het perceel betreft een voormalig agrarisch bedrijf , met stallen voor melkvee en varkens, die een 
bepaalde hoeveelheid uitstoot van fijn stot en geur met zich meebrengt. Door de beeindiging van het 
agrarisch bedrijt verbetert de luchtkwaliteit op het perceel. De melkstal wordt geschikt gemaakt voor 
het stallen van een aantal paarden. Het tandtechnisch laboratorium en het houden van een aantal 
paarden brengt geen signiticante verslechtering van de luchtkwaliteit mee ten opzichte van de vorige 
activiteiten. 

Op grand van de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) dient het object op een atstand van minimaal 
50 meter van het dichtstbijzijnde emissiepunt van naburige agrische bedrijven te liggen. Hier wordt 
aan voldaan. 

Bod em onderzoek 
In 2003 heett er een verkennend bodemonderzoek plaatsgevonden op het perceel van de heer 
Verberne door Mateboer Milieutechniek B.V. met kenmerk 032137/AvA. Ter plaatse van de huidige 
paardenstal is tijdens het onderzoek een boring gedaan. Er is geen verontreiniging in het 
grondmonster aangetroften, waar in 2007 de paardenstal op is gebouwd. Dit betekent dat er geen 
sprake is van verontreiniging op de plek van het tandtechnisch laboratorium. 

Externe veiligheid 
Er zijn geen gevaarlijke stoften opgeslagen binnen het object. Verder zijn er geen transportroutes of 
plaatsgebonden risico's aanwezig. Er heett geen onderzoek plaatsgevonden. 

Water 
De beeindiging van het agrarisch bedrijt brengt een verbetering van de waterkwaliteit met zich mee. In 
dit plan vindt er geen wijziging plaats voor de beheersing van water. Het verharde oppervlak wordt niet 
vergroot. 

Er is rekening gehouden met de volgende wateraspecten in het gebied. 

Atvalwater 
Het atvalwater wordt door middel van openbare riolering atgevoerd, waardoor het afvalwater 
niet terechtkomt in oppervlaktewater. 
Hemelwater 
Het verharde opperviak neemi niet toe waardoor er geen wijziging plaatsvindt in de afvoer van 
het hemelwater. 
Grondwater 
Het plan heett geen invloed op het grondwaterpeil. 
Oppervlaktewater 
Het plan heett geen invloed op het oppervlaktewater. 

Economische haalbaarheid 
Op 24 december 2011 is de anterieure overeenkomst ondertekend. De kosten, investering door 
middel van Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO) en eventuele planschade, zijn voor rekening 
van de initiatietnemer. 

Conclusie 



Wanneer het tandtechnisch laboratorium wordt gerealiseerd met toepassing van de Kwaliteitsimpuls 
Groene Omgeving, zijn er vanuit planologisch oogpunt geen bezwaren. 



Opstel lers: 

TER HEEGDE D 
&KUIPHUIS D 
Mokeloors en odv1seurs o.z. 

Pastoor Ossestraat 22 
7554 SW Haaksbergen 
tel: 074 - 3776688 
fax: 074 - 3676730 
e-mail: info@terheegdekuiphuis.nl 

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING 

De heer A.G.J. Verberne 
Benteloseweg 13 
7482 PN Haaksbergen 



Inleiding: VAB bedrijf pag. 3 

1. Bestaande situatie 

Ll Ligging project 4 
1.2 Huidige bestemming 4 
1.3 Omschrijving te wijzigen gebouwen 5 
1.3.1 Gebouw 1: Paardenstal 5 
1.3.2 Gebouw 2: Varkensstal 6 
1.3.3 Gebouw 3: Melkstal 6 

2. Beleidskaders 

2.1 Inleiding 7 
2.2 Provincie Overijssel 7 
2.2.1 Reconstructieplan 'Salland-Twente' 7 
2.2.2 VAB-beleid 7 
2.3 Gemeente Haaksbergen 8 
2.3.1 Bestemmingsplan Buitengebied 8 
2.3.2 Vrijkomende agrarische bebouwing 8 

3. Gewenste bedrijfssituatie 

ll Vrijkomende agrarische bebouwing 10 
3.2 Gebouwen VAB 10 
3.2.1 Gebouw 1 10 
3.2.2 Gebouw 2 10 
3.2.3 Gebouw 3 11 

4. Omgevingsaspecten 

4.1 Gevolgen omliggende agrarische bedrijven 12 
4.2 Flora en fauna 15 
4.3 Archeologische gegevens 15 
4.4 Akoestische gevolgen 15 
4.5 Mi lieucategorie 16 
4.6 Vervoersbewegingen 16 
4.7 Bod em 16 
4.8 Externe veiligheid 16 
4.9 Water 17 

Biilagen: 
}> Geurbeoordeling gemeente 
}> Boekhoudgegevens 
}> Rapport verkennend bodemonderzoek 

2 



INLEIDING: 

Binnen de Provincie Overijssel is sedert eind 2004 het Reconstructieplan 'Salland-Twente' van 
kracht waarin een zonering is opgenomen die bepalend is voor de ruimtelijke ontwikkeling van 
het buitengebied van de provincie. Het buitengebied is verdeeld in drie zones, te weten: het 
landbouwontwikkelingsgebied, het verwevingsgebied en het extensiveringsgebied. 

Verder is er binnen de Provincie Overijssel een autonome ontwikkeling gaande welke inhoudt dat 
er agrarische bedrijven stoppen. Bij deze bedrijven staan vaak oude en landschapsontsierende 
gebouwen die vaak niet zonder verbouwingen doelmatig kunnen warden ingezet. Dit leidt op den 
duur tot verpaupering, verval en leegstand. Daarom is er gekozen voor een aanpak van deze 
problematiek die erop is gericht de landschappelijke kwaliteiten en de sociale en economische 
vitaliteit van het landelijk gebied te behouden. 

De Provincie Overijssel heeft daarom een aantal regelingen opgezet die deze ontwikkeling 
moeten ombuigen,waaronder a.a. de VAB-regeling (Voormalige Agrarische Bedrijfsgebouwen). 
Deze regeling heeft tot doel om landschapsontsierende bebouwing te doen slopen danwel een 
nieuwe economische functie te geven welke weer zorgt voor de vitaliteit van het platteland. 

In dit rapport is de toepassing van de VAB-regeling uitgewerkt voor de locatie aan de 
Benteloseweg 13 te Haaksbergen van de heer A.G.J. Verberne. 
Het betreft hier een klein voormalige agrarisch bedrijf. 

Het doel van de heer Verberne is de huidige situatie bestemmingsplantechnisch te regelen. 

De heer Verberne heeft een tandtechnisch bedrijf, dat hij voert vanuit een voormalig agrarisch 
bedrijfsgebouw. 
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Bestaande situatie 

1.1 Ligging prQject 

Het bedrijf van de heer A.G.J. Verberne is gelegen aan de Benteloseweg 13 te Haaksbergen, 
gemeente Haaksbergen. Bij het bedrijf behoort circa 2,0 ha. landbouwgrond in eigendom. 
In het kader van het Reconstructieplan 'Salland-Twente' is het bedrijf gelegen in een 
verwevingsgebied. Op onderstaande luchtfoto is de ligging van de gebouwen weergegven. 

Ligging gebouwen Benteloseweg 13 

1.2 Huidige bestemming 

In het bestemmingsplan buitengebied van de gemeente Haaksbergen heeft het bedrijf aan de 
Benteloseweg 13 een agrarisch bouwperceel in een gebied met de bestemming 'agrarische 
gebied met landschappelijke waarden'. Het heeft de bestemming 'AB 2', dat wil zeggen een 
middelgroot agrarisch bedrijf met een bouwperceel van 0,5 ha. De gewenste bestemming 
'tandtechnisch laboratorium' is in strijd met het vigerende bestemmingsplan buitengebied. 

Op onderstaand fragment van de bestemmingsplankaart is te zien dat de Benteloseweg de 
bestemming 'AB 2' heeft (het bedrijf dat aan de linkerkant van de weg ligt). 
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De bestemming wordt niet gewijzigd. Er wordt vrijstelling verleend van de vigerende bestemming 
middels toepassing van artikel 19, lid WRO, waarvoor onderliggende ruimtelijke onderbouwing is 
opgesteld. 

1.3 Omschrijving te wijzigen/te revitaliseren gebouwen 

Bij het bedrijf behoren drie gebouwen die de agrarische functie verliezen en warden omgebouwd 
naar een andere functie of warden gesloopt. De drie bedrijfsgebouwen zullen in navolgende 
paragraaf warden besproken; het betreft de volgende opstallen: 

• Gebouw 1: paardenstal 
• Gebouw 2: varkensstal 
• Gebouw 3: melkstal 

1.3.1 Gebouw 1: paardenstal 

Deze stal is gebouwd in 2006 metals doel te gebruiken voor het fokken van paarden. Echter de 
heer Verberne was tot op dat moment voor zijn bedrijf huurder van de pastorie in Sint 
Isidorushoeve. Deze ruimte diende hij echter in 2007 te verlaten en daarop heeft hij deze 
paardenstal ingericht als tandtechnisch laboratorium. De oppervlakte bedraagt 220 m2• 
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1.3.2 Gebouw 2: varkensstal 

Deze stal is gebouwd in de jaren '40 en is ingericht met varkenshokken. 
Er is plaats voor circa 80 vleesvarkens. Het gebouw is groot 120 m2 • 

1.3.3 Gebouw 3: melkstal 

Deze stal is gebouwd in de jaren 70 als melkstal. Deze stal is ingericht t.b.v. melkvee met 
melkkamer. Deze stal is groot 105 mi. 
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2. Beleidskaders 

2.1 Inleiding 

Op het plan van de heer Verberne zijn diverse beleidskaders (Provinciale en Gemeentelijke) van 
toepassing. In de plannen gaat het met name om het anticiperen op het Reconstructieplan 
'Salland-Twente'. In dit hoofdstuk zal op de diverse kaders worden ingegaan. 

2.2 Provincie Overijssel 

2.2.1 Reconstructieplan 'Salland-Twente' 

Het Reconstructieplan 'Salland-Twente' is vastgesteld op 4 november 2004 door de Provinciale 
Staten van Overijssel en is goedgekeurd door het ministerie van LNV op 25 januari 2005. Het 
Reconstructieplan 'Salland-Twente is van toepassing op de concentratiegebieden Salland en 
Twente. Belangrijk onderdeel van het Reconstructieplan is de zonering van het gebied, waarbij 
drie zones zijn te onderscheiden, te weten 
• landbouwontwikkelingsgebieden: voor de ontwikkeling en (her)vestiging van intensieve 

veehouderijen; 
• verwevingsgebieden: ruimte bieden aan meerdere functies; 
• extensiveringsgebieden: beeindiging intensieve veehouderij en bevorderen van landschaps

en natuurwaarden en waar mogelijk ook recreatief gebruik. 

Het bedrijf van de heer Verberne is gelegen in een verwevingsgebied in het kader van voormeld 
Reconstructieplan. 

2.2.2 VAB-beleid 

Het beleid inzake Vrijkomende Agrarische Bedrijfsgebouwen (VAB) is door Gedeputeerde 
Staten opgesteld. Het 'Uitvoeringskader hergebruik Vrijkomende Agrarische Bebouwing 
(VAB)' heeft de status van beleidsregel zoals bedoeld in de Algemene Wet Bestuursrecht en 
maakt na vaststelling door Gedeputeerde Staten deel uit van de provinciale 'Handreiking en 
beoordeling ruimtelijke plannen'. 

Een streekplanwijziging is niet nodig. In het streekplan Overijssel 2000+ is opgenomen dat 
voor een vervolgfunctie van Vrijkomende Agrarische Bedrijfsgebouwen gezocht zal warden 
naar oplossingen op maat. De verdere uitwerking heeft zijn beslag gekregen in het door 
Gedeputeerde Staten opgestelde uitvoeringskader. 

Dit beleid biedt de mogelijkheid om een andere niet-agrarische invulling te geven aan de 
voormalige agrarische bedrijfsgebouwen. Dit biedt de mogelijkheid om nieuwe economische 
dragers voor het buitengebied te ontwikkelen waardoor de leefbaarheid en vitaliteit van het 
platteland wordt verhoogd. Verder zal er minder verpaupering optreden van leegkomende 
agrarische gebouwen. 
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2.3 Gemeente Haaksbergen 

2.3.1 Bestemmingsplan Buitengebied 

Voor de locatie Benteloseweg 13 is het bestemmingsplan Buitengebied van toepassing. Het 
bestemmingsplan is door de gemeenteraad van de gemeente Haaksbergen op 29 november 
2000 vastgesteld. Het perceel heeft de bestemming 'agrarisch gebied' met de 
aanduiding: 'agrarisch bedrijf 2'. Dit houdt in dat het een middelgroot agrarische bedrijf 
betreft met een agrarisch bouwperceel van 0,5 ha. Het project voorziet in het anders 
gebruiken van de gebouwde paardenstal. Deze wordt gebruikt voor het tandtechnisch 
laboratorium van de heer Verberne. Hiervoor dient ook een vrijstellingsprocedure te 
word en doorlopen. 

2.3.2. Vrijkomende aqrarische bebouwinq CVAB) 

In het VAB-beleid van de gemeente Haaksbergen staat het volgende weergegeven over de 
kwalitatieve criteria: 

• De provinciale kaders worden een op een overgenomen. 
• De gemeente bepaalt van geval tot geval de omvang en aard van de bedrijvigheid die kan 

worden toegestaan in VAB, op grond van de volgende kwalitatieve criteria (niet limitatief) met 
als doelstelling per saldo sociaal-economische winst en winst voor de 
omgevingskwaliteit/leefbaarheid: 

o De bijdrage van het initiatief aan de sociaal-economische doelstellingen. 
o De mate van belemmering voor veehouderijbedrijven (stankcirkels). Wei afweging 

van "wie het eerst komt, wie het eerst maalt" wat betreft de potentiele 
uitbreidingsruimte van naburige veehouderijbedrijven. Dit met uitzondering van de 
landbouwontwikkelingsgebieden (zie ook onder paragraaf zonering). 

o De effecten op de milieukwaliteit, bijvoorbeeld stank, geluid, luchtkwaliteit, mede in 
het kader van de milieuvergunning. 

o Mate van toename van de verkeersintensiteit, mede in relatie tot de 
verkeersveiligheid. Al of niet toename van verkeer en verzwaring infrastructuur 
gewenst of mogelijk, capaciteit van de wegen in de omgeving. 

o De vorm en omvang van de gebouwen in relatie tot de landschapskwaliteit en het 
handhaven of verbeteren van de landelijke uitstraling van het gebied. Daarbij gaat 
het vooral om het ensemble van gebouwen en de inpassing van het gehele erf in de 
omgeving. 

o De investeringen in de omgevingskwaliteit waaronder de ruimtelijke kwaliteit in ruil 
voor de nieuwe bestemming. Bijvoorbeeld groenvoorziening, erfbeplanting, sloop van 
overtollige oude gebouwen. Het is zinvol om afspraken die niet publiekrechtelijk zijn 
vast te leggen, vast te leggen in een privaatrechtelijke overeenkomst. Dit met een 
"kettingbeding", zodat de overeengekomen tegenprestaties ook blijven gelden voor 
nieuwe eigenaren van de locatie. 

o De inpasbaarheid van (voorgenomen) reclame-uitingen. Dit is te beoordelen op grond 
van bijvoorbeeld de welstandnota. 

o De zorgplicht zoals is aangegeven in de Flora- en Faunawet 
• De gemeente toetst een plan aan de hand van bovenstaande criteria, en overeenkomstig 

artikel 10 WRO worden de criteria goed onderbouwd en verankerd in het bestemmingsplan 
buitengebied en eventueel andere publiekrechtelijk of privaatrechtelijke instrumenten. Dit is 
van groot belang voor een goede handhaafbaarheid van de afspraken. 
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In het beleid van de gemeente Haaksbergen is een link opgenomen naar de zonering uit het 
Reconstructieplan. Hierover is het volgende bepaald: 

• De gemeente kiest er voor om, in samenhang met de kwalitatieve criteria, uit te gaan van een 
zoilering van het buitengebied, mede ten behoeve van verschillen in mogelijkheden op basis 
van het VAB uitvoeringskader. Een plan mag de hoofddoelen in de betreffende 
reconstructiezonering en de streekplanzonering niet onevenredig schaden. De gemeente 
stemt het ontwikkelen en toepassen van de zonering ten behoeve van het VAB 
uitvoeringskader en Rood voor Rood regellng op elkaar af. 
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3. Gewenste bedrijfssituatie 

Op het bedrijf van de heer Verberne zal het agrarisch bedrijf worden beeindigd en zal een van de 
gebouwen als tandtechnisch laboratorium worden gebruikt. In dit hoofdstuk komt dit aan de orde 
evenals de functie van de overige gebouwen. 

3.1. Vrijkomende agrarische bebouwing CVABl 

In de toelichting behorend bij het 'Uitvoeringsbesluit subsidie Overijssel 2007' staat bij paragraaf 
8.21 ender meer het volgende beschreven als doel van deze regeling: 

"Het doe/ van het VAB-beleid is het bijdragen aan het realiseren van Nieuw Economische Dragers voor 
het lande/ijke gebied voor andere functies dan landbouw. Het buitengebied als streekgebonden 
werkgebied in plaats van woongebied voor niet streekgebonden forensen. De terugloop in de 
/andbouw maakt het voor de leefbaarheid en de economische vitaliteit van het lande/ijk gebied 
wense/ijk dater zich in VAB andere functies kunnen vestigen. Een bijkomende doelstelling is het 
verbeteren van de ruimte/ijke kwaliteit. Met deze subsidiebepalingen willen we nog een extra impuls 
geven aan het hergebruik van vrijkomende agrarische bebouwing. ' 

Op het bedrijf van de heer Verberne komen twee gebouwen in aanmerking voor de VAB-regeling 
en een gebouw zal worden gerevitaliseerd. 

3.2 Gebouwen VAB I Revitalisering 

Voor de VAB-regeling komen twee gebouwen in aanmerking, te weten de paardenstal en de 
melkstal. De oude varkenstal zal worden gerevitaliseerd. 

3.2.1 Gebouw 1: paardenstal 

Deze stal is gebouwd in 2006. De heer Verberne diende de pastorie van Sint lsidorushoeve, tot 
dan in gebruik voor zijn tandtechnisch laboratorium, in 2007 te verlaten. Hierop heeft hij, om op 
korte termijn toch met zijn bedrijf verder te kunnen, de paardenstal ingericht als tandtechnische 
laboratorium. De oppervlakte bedraagt 220 m2 . 

Het bedrijf van de heer Verberne is een kleinschalige onderneming op het gebied van 
tandtechniek. Het bedrijf geeft werk aan 1,5 - 2,0 fte; hij is niet voornemens te groeien met het 
bedrijf; het heeft met de huidige omvang zijn maximum bereikt. 

De bestemming wordt niet gewijzigd. Er wordt vrijstelling verleend van de vigerende bestemming 
middels toepassing van artikel 19, lid WRO waarvoor onderliggende ruimtelijke onderbouwing is 
opgesteld. 

3.2.2 Gebouw 2: varkensstal 

De heer Verberne wil deze stal behouden in de huidige staat. De schuur is reeds op een goede 
wijze ingepast in het landschap. Dit gebouw zal de heer Verberne revitaliseren door de 
onderhoudsstaat te verbeteren. Het behoudt zijn authentieke uitstraling. 
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3.2.3 Gebouw 3.: melkstal 

De heer Verbeme wil deze stal gebruiken t.b.v. het stallen van een aantal hobbypaarden. Door 
de onvoorziene omstandigheid dat hij een aantal jaren geleden de nieuw te bouwen stal moest 
gebruiken voor zijn tandtechnische laboratorlum is hij voomemens dit gebouw hiervoor geschikt 
te maken. 
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4. Omgevingsaspecten 

4.1 Gevolqen omliqqende agrarische bedrijven 

Het is van belang dat door de ontwikkelingen aan de Benteloseweg 13 geen agrarische bedrijven 
in hun bedrijfsbelangen worden getroffen. In de directe omgeving van het bedrijf van de heer 
Verberne liggen intensieve veehouderijbedrijven aan de Goorsestraat 150, Benteloseweg 12 en 
Benteloseweg 6. Het betreft hier bedrijven die alle drie een agrarische bestemming hebben: 'AB 
1". Dit houdt in een groot agrarisch bouwperceel met een bouwblok van 1,0 hectare. 

Op onderstaand fragment van het bestemmingsplan zijn de locaties weergegeven: 

Bente lo seweg; 13 

Kaart met Benteloseweg 13 en omliggende bedrijven 

De gebouwen aan de Benteloseweg 13 behoren bij een woning die een bestemming 'wonen' met 
nevenactiviteiten gaat krijgen. Het betreft een woning die na 19 maart 2000 buiten agrarisch 
gebruik is gesteld. 
Als bijlage is toegevoegd de diertellingen waaruit blijkt dat de locatie Benteloseweg 13 in 2000 
nog agrarisch in gebruik was. 

De voormalige paardenstal die nu in gebruik is als tandtechnisch laboratorium zal als 
geurgevoelig object aangemerkt dienen te worden daar er overdag mensen verblijven. 

In de Wet Geurhinder en Veehouderij in artikel 14 lid 2 en 3 is het volgende bepaald: 

'2. Voor de toepassing van de artikelen 3 tot en met 6 bedraagt de afstand tussen een woning die op 
of na 19 maart 2000 is gebouwd: 
a. op een kavel die op dat tijdstip in gebruik was als veehouderij; 
b. in samenhang met het geheel of gedeeltelijk buiten werking stellen van de veehouderij en 
c. in samenhang met de sloop van de bedrijfsgebouwen die onderdeel hebben uitgemaakt van 

de veehouderij, en een veehouderij binnen de bebouwde kom ten minste 100 meter en een 
veehouderij buiten de bebouwde kom ten minste 50 meter. 

3. Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing op een geurgevoelig object dat op de in dat lid 
bedoelde kavel aanwezig is. ' 
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Bovenstaand artikel heeft betrekking op de afstand van de dichtstbijzijnde ventilator van een 
naburig bedrijf tot het geurgevoellge object (Benteloseweg 13). 

Verder staat in artikel 5 het volgende: 

'1. Onverminderd de artikelen 3 en 4 bedraagt de afstand van de buitenzijde van een dierenverb/ijf tot 
de buitenzijde van een geurgevoelig object: 
a. ten minste 50 meter indien het geurgevoelige object binnen de bebouwde kom is gelegen, en 
b. ten minste 25 meter indien het geurgevoelige object buiten de bebouwde kom is ge/egen.' 

Bovenstaand artikel heeft betrekking op de afstand van gevel tot gevel van de stal tot een 
geurgevoelig object. 

De afstand van de gevel van de bestaande woning en het tandtechnisch laboratorium tot de 
dichtstbijzijnde stal is reeds groter dan 25 meter en ook de afstand van het woongedeelte 
van de woonboerderij en van het tandtechnisch laboratorium tot aan de dichtstbijzijnde 
ventilator bedraagt meer dan 50 meter zodat zowel voor de woning als voor het 
tandtechnisch laboratorium aan de eis wordt voldaan. 

Op onderstaande figuren is een en ander weergegeven. 

Fig. 1: Afstand van 25 meter vanaf gevel tandtechnisch lab. 
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Fig. 2: Afstand van 25 meter vanaf gevel woongedeelte 
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Fig. 3: Afstand tandtechnisch lab tot dichtstbijzijnde bedrijf, Benteloseweg 12 
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ge11L Haaks/Jergen 

Fig. 4: Afstand woongedeelte woning tot dichtstbijzijnde bedrijf, Benteloseweg 12 

Uit voorgaande figuren blijkt dat aan de afstandcriteria van 25 en 50 meter wordt voldaan. 

Verder zijn er geen agrarische bedrijven aanwezig welke nadelige gevolgen ondervinden van de 
wijziging van het bedrijf. 

Als bijlage wordt nag toegevoegd de beoordeling door de gemeente van de benodigde afstand 
tot naburige bedrijven. 

4.2 Flora en Fauna 

Er zullen geen nieuwe bouwwerken worden opgericht op onbebouwde grand zodat er geen 
sprake is van verstoring. Derhalve zijn er geen extra negatieve gevolgen in het kader van de 
Flora en Faunawet en is het niet nodig om dergelijke toetsen uit te voeren. Het gaat alleen 
om het anders bestemmen van een gebouw. 

4.3 Archeoloqische qeqevens 

Voor de uitvoering van dit plan worden geen bijzondere werkzaamheden verricht die bijzonder 
archeologische waarden zouden kunnen schaden voor zover deze aanwezig zouden zijn (bijv. 
veel graafwerkzaamheden). Derhalve is een aanvullend archeologische onderzoek niet nodig. 

4.4 Akoestische qevolqen 

Er zullen wijzigingen plaatsvinden die alleen maar in positieve zin een wijziging t.o.v. het 
akoestische aspect te weeg brengen. Voorheen was het een agrarisch bedrijf, waardoor het a.a. 
toegestaan was dater zwaar vrachtverkeer binnen de inrichting aanwezig was voor het laden en 
lessen van voer en/of vee. Onder 4.6 worden de vervoersbewegingen nader beschreven. 
Verder zijn er geen geluidimmiterende activiteiten aanwezig. 

De wijziging zijn zodanig dat geen aanvullend akoestisch onderzoek noodzakelijk is. 
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4.5 Milieucategorie 

Het bedrijf van de heer Verberne kan qua inrichting en uitrusting warden vergeleken met 
een huisartsenpraktijk of kliniek. Volgens het 'Groene Boekje' valt dit type bedrijf onder de 
milieucategorie I en dient er een minimaal in acht te houden afstand zijn van 10 meter tot 
omliggende objecten. Aan deze afstand wordt voldaan. 

4.6 Vervoersbewegingen 

Naar het tandtechnisch laboratorium gaan een beperkt aantal vervoersbewegingen. Het 
laboratorium is niet te vergelijken met een tandartspraktijk waar ieder 15 minuten een klant 
komt aanrijden. 

Hieronder zijn de maximale vervoersbewegingen aangegeven. 
• Max. 1 auto per dag, max. 5 x per week, klanten die op bezoek komen voor 

kleurbepaling; tussen 9.00 en 16.00 uur. 
• Max. 2 auto's of bestelbussen per dag, max. 10 x per week, personeel en/of 

vertegenwoordigers en/of pakketdienst; tussen 9.00 en 16.00 uur. 
• Max. 1 x per dag, 5 x per week afleveren van pakketen door eigen vervoer tussen 

13.00 en 16.00 uur 's middags. 

De auto's die op het terrein komen kunnen parkeren op een parkeerplaats; hiervoor zijn 
voldoende parkeerplekken voorhanden. In totaal zijn er ca. 10 parkeerplekken aanwezig. 

4.7 Bodem 

Er is in het verleden een bodemonderzoek geweest op het perceel van bureau Mateboer, 
met kenmerk: 032137/AvA. Ter plaatse van de huidige plek van de paardenstal is een 
boring gedaan. Deze is aangeduid met nummer 17 in het onderzoeksrapport. 

Het onderzoek is destijds gebaseerd op de gehele inrichting. Voor onderhavig plan is alleen 
het deel benodigd waar het tandtechnisch laboratorium is gevestigd. Hiervoor wordt 
verwezen naar tabel 4.2 van dat onderzoek. Daar is aangegeven dat grondmonster MOS, 
waarin de locatie met nummer 17 is weergegeven, geen bevindingen van verontreiniging zijn 
gedaan. Dit betekent dat uit dit onderzoek blijkt dat er geen sprake is van verontreinigingen 
ter plekke van het tandtechnisch laboratorium. Genoemd onderzoek is als bijlage 
toegevoegd. 

4.8 Externe veiligheid 

Er warden geen gevaarlijke stoffen opgeslagen binnen het object. Verder zijn er geen 
transportroutes of plaatsgebonden risico's aanwezig. 

Het plan heeft geen gevolgen voor kwetsbare bestemmingen in de omgeving. Er zijn derhalve 
op het gebied van externe veiligheid geen problemen te verwachten zodat nader onderzoek 
daarnaar niet nodig wordt geacht. 
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4.9 Water 

Het bebouwde en verharde oppervlak op de locatie neemt niet toe zodat er geen wijziging is van 
het afvoerdebiet bij regenval. 
Het plan heeft geen invloed op het grondwaterpeil. 

Het tandtechnisch laboratorium is aangesloten op de openbare riolering zodat er geen afvoer 
plaatsvindt naar het oppervlakte water. 

Er zijn derhalve geen negatieve gevolgen op het gebied van het aspect water. 
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Biilaqe I: Geurbeoordelinq qemeente 

••• 

·~ 
MILIEUADVIES BESTEMMINGSPLANPROCEDURE 

WET GEURHINDER EN VEEHOUDERIJ 

Adres/locatie 
Rapportage van 
Milieuonderwerp 
Wettelijk kader 

: Benteloseweg 13 
: Yvonne Hoekslra 
: Geur veehouderij 
: Wet geurhinder en veehouderijen, paragraaf 3.4 van de Handreiking bij 
de wet geurhinder en veehouderijen, Besluit landbouw milieubeheer 

Voor het plangebied zal onderzocht warden In hoeverre een goed woon- en verblijf skllmaat 
gegarandeerd is en of het bouwblok van eventueel omliggende agrarische bedrljven optimaal benut 
blijlt (omgekeerde werking). Hel betreft een voormalig agrarisch bedrijf. In een van de stallen is een 
tandtechnisch lab gevestigd. Hlervoor is op 12 augustus 2008 een meldlng van hel 
Activiteitenbesluit ingediend. Het agrarlsch bedrijf Is niel meer aanwezig. De activlleiten zijn in strljdt 
met het geldende bestemmlngsplan. 

~ nieuw geurgevoelig object in het buitengebied 
D Burgerwoning l.h.k.v. Rood voor Rood regellng 
D Agrarische bedrijfswoning 

Luchtfoto 2006 
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Luchtf oto 2000 

Op de luchtfoto's is te zien dat het plangebied niet aanwezig was in 2000. De voormalige stal waar 
het waarschijnlijk om gaat is hierop wet te zien. Hieruit kan geconcludeerd worden dat het een nieuw 
object betreft ter vervanging van de oude stat en werktuigenberging. Ook de onderstaande luchttoto 
uit 2004 geett hetzelfde beeld. 

Geconcludeerd kan worden dat het laboratorium niet is gevestigd in een voormalige stal maar dat 
het hier gaat om een nieuw gerealiseerd object. 
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Leefklimaat 

Om een goed woon- en verblijfskllmaat te garanderen is bouwen blnnen de geuroontouren van de 
geldende norm van omliggende agrarische bedrljven niet toelaatbaar. De geumorm in het 
bultengebied van Haaksbergen is 14 ouJm3

• In 2008 is door Milcura een quick scan ultgevoerd. In 
deze quickscan Is de geurhinder van veehouderljen In de huidige situatle beoordeel. Ult de quick 
scan blijkt in het plangebied de mllleukwalltelt als zeer slecht is beoordeeld. 

plangebied 

Ozeergoed 
0goed 
iii redelijk !1Jed 
•rm~g 

• tarrelijl elechl 
• s1ecl"i 

• zeer slectl! 
• extreem Sleehl 

D 
t) XYoqeclgeu$ 
1 XYbronmaxS 

Het betreft hier een voormallg veehouderij. Er is een oprlchtingsvergunning verleend op 19 juni 1979 
voor het houden van 28 melkkoeien, 11 jongvee 80 mestvarkens, 20 klppen en 4 kraamzeugen. Er 
is een nieuwe stal gebouwd die Is omgevorrnd tot een tandtechnisch laboratorlum. lndlen wordt 
aangetoond dat er een agrarisch bedrijf aanwezig was op of na 19 maart 2000 zal artikel 14 van de 
Wgv van toepassing zijn. Op grond van de Wgv krijgt het object de minimale bescherming 
overeenkomstig een woning behorend bij een veehouderij. Op grand van de Wvg moet het object 
zijn gelegen op minimaal 50 meter van het dichtstbijzijnde emtssiepunt van een stal waar dieren 
worden gehutsvesl. Hieraan wordt voldaan. 
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Conclusie: Er wordt een minimale bescherming gegarandeerd overeenkomstig een woning 
behorend bij een veehouderij. Middels meitellingen of boekhoudgegevens zal aangetoond moeten 
warden dat er een agrarisch bedrijf aanwezig was op of na 19 maart 2000. lndien dit wordt 
aangetoond kan warden geconcludeerd dat wordt voldaan aan de Wgv. 
Ontwikkelin veehouderren 
Paragraaf 3.4 Handreiking (omgekeerde werking) 
Een veehouderij mag niet in zijn belangen warden geschaad. Bouwen blnnen een geurcontour is 
een inbreuk op het vergund recht van een veehouder en beperkt dan ook de 
uitbreidingsmogelijkheden van de veehouderij binnen de reeds gebruikte milieuruimte. Dit is de 
reden dat in deze toets moet WOiden gemeten vanai de rand van iiei bouwbiok van de 
veehouderijen. 

Een klein gedeelte van de bouwblokken van de agrarische bedrijven aan de Benteloseweg 12 en de 
Goorsestraat 150 komt te liggen binnen 50 meter van het geurgevoelig object. Gezien de minimale 
overschrijding van het bouwblok van het bedrijf aan de Goorsestraat 150 zal deze belemmering nihil 
zijn. Het bouwblok van het bedrijf aan de Benteloseweg 12 wordt voor een klein deel belemmerd. 
Het gaat om een kleine hoek aan de zuidzijde van het bedrijf. Het betreft een zeer kleine 
overlapping. 
Conclusie: Het bouwblok van het bedrijf aan de Benteloseweg 12 wordt in P.E;m zeer !<Jeine mate 
belemmerd. Dit zal aan de betroffen ondernemer voorgelegd moeten warden. 

Er wordt een minimale bescherming gegarandeerd overeenkomstig een woning behorend bij een 
veehouderij. Middels meitellingen of boekhoudgegevens zal aangetoond moeten warden dat er een 
agrarisch bedrijf aanwezig was op of na 19 maart 2000. lndien dit wordt aangetoond kan warden 
geconcludeerd dat wordt voldaan aan de Wgv. Het bouwblok van het bedrijf aan de Benteloseweg 
12 wordt in een zeer kleine mate belemmerd. Geadviseerd wordt dit met de betrokken ondernemer 
te bespreken en tot een overeenstemming te komen. 
Yvonne Hoekstra, 28-08-2009 

VAB, locatie Benteloseweg 13 te Haaksbergen 21 



Rapport 
Verkennend bodemonderzoek op 
het erf met opstal aan de 
Benteloseweg 13 te St. lsidorushoeve 

Opdrachtgever : De heer F. Verberne 

Projectnummer: Datum: Status: 

032137/AvA 19 november 2008 Definitief 

MATE BOER 

Opgesteld door: Gecontroleerd door: Paraaf: 

ing. A. van Assen 

Mateboer Milieutechniek B.V. 
Postbus 99, 8260 AB 
Ambachtsstraat 27 Kampen 
T. 038 - 33.15.020 
F. 038 - 33.20.211 
I nfo@mateboer.nl 

ing. D.L. Voerman 



• MATE BOER 

INHOUDSOPGAVE 
Pagina: 

1 INLEIDING ................................................ , ................................ u .. . .. . ...................................................... 3 

1.1 AANLEIOING EN DOELSTELLING ONDERZOEK .............................................................................. 3 
1 .2 O PBOUW RAPPORT ..................... .. ....... .. .... .... ................. .... ........ ........ .................... .... ... .... ......... 3 
1 .3 VERANTWOORDING .............................................................................................................. .. .. .. 3 

2 INVENTAR!SATIE LOCATIESPEC!FIEKE GEGEVENS '"'"""""""'"'""""·'·'" u ... ........ . . ..... . . .. 5 

2.1 TERREINGEGEVENS ..... ....... .... ........... ................ ............................ ............. ............................ .... . 5 

2.1.1 Ligging en kadastrale gegevens ........................................... ..................................... 5 
2. 1. 2 Gebruik en in rich ting ................................................................................................... 5 

2.2 GEOHYOROLOGISCHE GEGEVENS ............................................................................................... 6 

3 ONDERZOEKSPROGRAMMA ........................................................................................................ 7 

3.1 0NDERZOEKSMETHOD1EK ........................................................................................................... 7 
3.2 VELDWERK ................................................................................................................................. 8 

3.3 GESELECTEERDE (MENG) MONSTERS EN ANALYSES ................................................................... 9 

4 RESUL TA TEN ................................................ 11••··············,··············· .. ··········································••·•ti••lO 

4.1 BODEMOPBOUW ....................................................................................................................... 10 
4.2 ZINTUIGLIJKE WAARNEMJNGEN ................................................................................................ 10 
4.3 VELDMETINGEN GRONDWATEA ................................................................................................ 10 
4.4 ANALYSERESULTATEN ............................................................................................................. 11 

4.4. 1 Toetsingskader ... ............................... .............. .......... ........... ....... ....................... .......... 11 
4.4.2 Resultaten verkennend bodemonderzoek ............................. ................................ 11 
4.4. 3 Resultaten indicatief onderzoek asbest .......... ...... .. .. ........................ ................... .. 12 
4. 4. 4 Onderzoek verhardingen ................. ........................ ........... ....... .............................. .. 12 

5 SAMENVATTING EN CONCLUSIES .......................................................................................... 13 

5.1 SAMENVATTING ..... .. ................................... ........ .............. .. ...... ............ ................................... 13 
5.2 CONCLUSIES ............................................................................................................................ 14 

TABELLEN 
TABEL 2.1 SCHEMATISCHE VOORSTELLING VAN DE REGIONALE BODEMOPBOUW ........................... 6 
TA BEL 3. 1 : OVERZICHT VELD WERK EN ANALYSES .......................... , .................. , , .......... , . , , ... 8 
TABEL 3.2: GESELECTEERDE (MENG)MONSTERS EN ANALYSES ........... ...................................... 9 
TABEL 4.1: OVERZICHT VELDMETINGEN TIJDENS BEMONSTERING GRONDWATER .• •. •.••.•..• ••• ••.•••• : •. 10 
TABEL 4.2: TOETSING ANALYSERESULTATEN ............... .. .. ....... .. ....... ... ........ .. .... . ........ .. .... 11 

BIJLAGEN 
BIJLAGE 1: GEOGRAFISCHE UGGING 

BIJLAGE 2: OVERZICHT LOCATIE MET LIGGING BORINGEN EN PEILBUIZEN 

BIJLAGE 3: BOORPROFIELEN 

BIJLAGE 4: ANALYSECERTIFICATEN 

BIJLAGE 5: GETOETSTE ANALYSERESULTATEN EN TOETSINGSWAARDEN 

BIJLAGE 6: TOELICHTING TOETSINGSKADER 

Mateboer Milieutechniek B.V. Ambachtsstraat 27 8263 AJ Kampen 



• MATEBOER 

1 INLEIDING 

1. 1 Aanleidlng en doelstelling onderzoek 

In opdracht van de heer F. Verberne heeft Mateboer Milieutechniek B.V. in de 
maand november van 2003 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op het erf 
met opstal aan de Benteloseweg 1 3 te St. lsidorushoeve. 
Als aanvulling op het reguliere NEN 57 40 verkennend bodemonderzoek is tevens 
onderzoek verricht naar de kwaliteit van de verhardingen op het terrein en is 
indicatief onderzoek naar asbest in de grond uitgevoerd. 

Aanleiding voor het verkennend bodemonderzoek is de voorgenomen 
terreinoverdracht. 

Dael van het verkennend bodemonderzoek is het bepalen van de milieuhygienische 
kwaliteit van de bodem. 
Voor de verdachte delen van het erf betreft dit het vaststellen of de veronderstelde 
verontreinigingkern(en) ook daadwerkelijk op de vermoede plaatsen aanwezig zijn 
en in hoeverre de verontreinigende stoffen de toetsingswaarde overschrijden 
(volgens NEN 5740; 8.3: Onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie met een 
plaatselijke bodembelasting met een duidelijke verontreinigingkern (VEP) 
(uitgezonderd ondergrondse opslagtanks)). 

Doel van het verkennende bodemonderzoek voor het onverdachte deel van het 
perceel is aan te tonen dat op de locatie redelijkerwijs gesproken geen 
verontreinigende stoffen aanwezig zijn in de grand of het freatische grondwater in 
gehalten boven de streefwaarde of het geldende achtergrondgehalte (volgens NEN 
5740; B.1: Onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie (ONV)). 

1.2 Opbouw rapport 

In het onderhavige rapport wordt verslag gedaan van het uitgevoerde 
bodemonderzoek en komen de volgende aspecten aan de orde: 
• inventarisatie (hoofdstuk 2); 
• onderzoeksprogramma {hoofdstuk 3); 
• resultaten (hoofdstuk 4); 
• samenvatting en conclusies (hoofdstuk 5). 

1 .3 Verantwoording 

Dit rapport is uitsluitend samengesteld voor het gebruik door de opdrachtgever. De 
conclusies in dit rapport zijn alleen geldig binnen de context waarbinnen het 
onderzoek is uitgevoerd en het rapport is opgesteld. Het rapport is alleen geldig in 
originele en volfedige vorm. leder ander dan de opdrachtgever, die het rapport 
gebruikt zonder specifieke referentie en schriftelijke toestemming van Mateboer 
Milieutechniek B.V. {MMT), doet dit op eigen risico. 

Verkennend bodemonderzoek Benteloseweg 13 te St. lsidorushoeve, kenm. 032137 /AvA 3 



If. MATEBOER 

De conclusies zijn gebaseerd op de analyse van gegevens die door de 
opdrachtgever en derden zijn verstrekt. Wij nemen daarom geen verantwoording 
voor de gevolgen van fouten door verzuiming in informatie of factoren dan wel 
informatie die niet toegankelijk was voor MMT of die MMT niet heeft kunnen 
achterhalen in het normale verloop van het onderzoek. 

Verder dient te warden opgemerkt dat het verkennend bodemonderzoek gebaseerd 
is op het uitvoeren van een beperkt aantal boringen, berekend volgens de wettelijk 
gestelde richtlijnen. Hierdoor blijft het mogelijk dater afwijkingen in de kwaliteit 
van de bodem aanwezig zijn, die tijdens het bodemonderzoek niet geconstateerd 
zijn. Voor de eventueel hieruit voortvloeiende schade of gevolgen stelt MMT zich 
niet verantwoordelijk. 
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2 INVENTARISATIE LOCATIESPECIFIEKE GEGEVENS 

2.1 Terreingegevens 

2.1 . 1 Ligging en kadastrale gegevens 
(Bron: Kadaster en DL V: dhr. G. Wessels) 

MATE BOER 

Het onderzoeksterrein betreft het erf met opstal en een klein perceel weiland van 
een voormalige veehouderij aan de Benteloseweg 13 te St. lsidorushoeve. 
Het perceel Benteloseweg 13 is gelegen in agrarisch gebied ten oosten van het 
dorp St. lsidorushoeve in de gemeente Haaksbergen. 
Het onderzoeksterrein is kadastraal bekend als Haaksbergen, sectie 0, nummer 
1 273 (gedeeltelijk) en bevindt zich globaal op de geografische coordinaten X = 
244.220 en Y = 467.100. 

De geografische ligging is weergegeven in bijlage 1. 

2.1.2 Gebruik en inrichting 
(Bron: gemeente Haaksbergen d.d. 29-10-2003, DLV; dhr. G. Wessels en terreininspect;e 
+ uitvoering veldwerk MMT d. d. 5-11-2003) 
De totale oppervlakte van het onderzoeksterrein bedraagt ca. 1 hectare. 
Het onderzoeksterrein is voor circa 15% bebouwd bestaande uit: 

1 woning met hierachter een veestal verhard met beton en grotendeels 
onderkelderd; 
1 melkstal verhard met beton: 
1 varkensschuur verhard met beton; 
1 werkplaats (verhard met tegels) met werktuigenberging ·(onverhard) en 
jongveestal (onverhard). 

Aan de oostzijde van het perceel !open vanaf de Benteloseweg twee eigen 
toegangswegen naar het perceel welke zijn verhard met asfalt. Aan de zuidzijde 
ligt een met puin verhard pad. Het erf is aan de oostzijde verhard met asfalt en is 
verder grotendeels onverhard en in gebruik als tuin. 
Aan de zuidzijde van de woning/stat heeft in het verleden een ondergrondse 
gasolietank gelegen. Tegen de oostelijke buitengevel van de stal is een mestkelder 
gelegen. Tijdens de verrichtte terreininpectie is aan de noordwestzijde van het 
terrein een brandplek gesignaleerd. Aan de zuidzijde wordt het perceel begrensd 
door een sloot. 

Bij de gemeente Haaksbergen zljn geen gegevens bekend van eerder verrichtte 
bodemonderzoeken en was de aanwezigheid van een voormalige ondergrondse 
tank niet bekend. 

De omliggende percelen hebben een agrarische bestemming (Weiland). 
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Op basis van de verkregen gegevens en de waarnemingen tijdens de 
terreininspectie en de uitvoering van het veldwerk op 5 november 2003 zijn op het 
onderzoeksterrein de volgende locaties aanwezig waar potentieel 
bodembedreigende activiteiten plaatsvinden of (kunnen) hebben plaatsgevonden: 

1 I voormalige locatie ondergrondse gasolietank tegen de zuidelijke gevel van de 
woning met stal; 

21 werkplaats en werktuigenberging; 
3) brandplek op de zuidwestelijke zijde van het perceel. 

De terreinsituatie is verder weergegeven op de situatietekening met boringen en 
peilbuizen in bijlage 2. 

2.2 Geohydrologlsche gegevens 

(Voor de bodemgegevens en de geohydro/ogische informatie is gebruik gemaakt van de 
grondwaterkaart van Nederland (DG V- TNO, kaartbladen 34 oost, 35 west Enschede, 
Glanerbrug, 1973). 

Geohydrologische bodemopbouw 
De locatie is gelegen naast de oostflank van het glaciaal dal tussen Hengelo en 
Winterswijk. Het terrain bevindt zich op circa 23 m +NAP. De bodem is opgebouwd 
uit uiterst fijn t/m matig grof zand behorende tot de Formatie van Twente. 

De geohydrologische bodemopbouw is samengevat in tabel 2.1. 

Tabel 2. 1 Schematische voorstelling van de regionale bodemopbouw 

Formatie van Twente 

kwartair 

Formatie van Drenthe 

tertlair 

0-5 
5 - 10 
10 - 22 
22 - 30 

>30 

I Toelichting: m -mv= meter minus maaiveld 

Grondwaterstroming 

middel fijn tot ulterst fljn zand 

ma1ig grof tot matig fljn zand met veen en kleilaagjes 

afwisselend matig slibhoudend zand en kleilagen 

matig slibhoudend grof zand 

klei 

Volgens literatuurgegevens is de regionale grondwaterstroming noordoostelijk. Het 
eerste watervoerend pakket bevindt zich op een diepte van ca. 24 m -NAP. 

Voor de lokale bodemopbouw (het onderzoeksterrein) wordt verwezen naar 
paragraaf 4. 1. 
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3 ONDERZOEKSPROGRAMMA 

3.1 Onderzoeksmethodiek 

Bij het opstellen van het onderzoeksprogramma voor het verkennend 
bodemonderzoek is uitgegaan van de verkregen terreingegevens alsmede de 
volgende momenteel van toepassing zijnde protocollen en richtlijnen: 
• Bodem - onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek- onderzoek naar de 

milieuhygienische kwaliteit van bodem en grond (Nederlands Normalisatie 
lnstituut, NEN 5740, oktober 1999); 

• lnspectie, monsterneming en analyse van asbest in de bodem (Nederlands 
Normalisatie lnstituut, NEN 5707, 2003) 

Naast het reguliere NEN 5740 onderzoek naar de landbodem is indicatief 
onderzoek verricht naar de kwaliteit van de verhardingen op het terrein (asbest en 
PAK) en is een mengmonster van de bodem geanalyseerd op het voorkomen van 
asbesthoudend materiaal. 

• Onderzoek bodem 

Verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740 
Op basis van de verkregen gegevens en de waarnemingen tijdens de 
terreinrondgang en de uitvoering van het veldwerk op 5 november 2003 zijn 
binnen het verkennend bodemonderzoek de volgende deellocaties onderscheiden: 

1) Voormalige ondergrondse gasolietank tegen de zuidelijke gevel van de 
woning/stal (op onverhard terrein). Oppervlakte < 10 m2

• Verdacht voor 
verontreiniging met minerale olie en vluchtige aromaten in grand en 
grondwater; 

2) Werkplaats met werktuigenberging (deels verhard met tegels en deels 
onverhard). Oppervlakte ca. 200 m2

• Verdacht voor verontreiniging met zware 
metalen en minerale olie in de grond en in het grondwater; 

3) Brandplek in de noordoostelijke hoek van het erf. Oppervlakte < 10 m2
• 

Verdacht voor plaatselijke verontreiniging met PAK, minerale olie en zware 
metalen in de grond; 

4) Overig deel van het erf met opstal (waaronder woning/stal, de melkstal, de 
varkenstal en mestkelder) en het perceel weiland. Oppervlakte circa 9.800 m2

• 

Onverdacht terrein. Gelet op de regionale bodemsituatie kan echter niet 
warden uitgesloten dat plaatselijk sprake is van diffuse bodemverontreiniging 
(licht verhoogde waarden). 

Voor de verdachte deellocaties 1 t/m 3 wordt een onderzoeksstrategie op basis 
van de NEN-5740 voor een verdachte locatie met een plaatselijke bodembelasting 
met een duidelijke verontreinigingkern (strategie 83: VEP) vooralsnog als doelmatig 
beschouwd voor het bepalen van de actuele bodemkwaliteit. 
Voor de onverdachte deellocatie 4 wordt een onderzoeksstrategie op basis van de 
NEN-5740 voor een "onverdachte" 1ocatie (strategie 81: ONV) vooralsnog als 
doelmatig beschouwd voor het bepalen van de actuele bodemkwaliteit. 
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lndicatief onderzoek asbest 
Bij de visuele inspectie van het terrein is geen asbest aangetroffen. Hierop is in 
overleg met de opdrachtgever besloten om een indicatief onderzoek naar asbest in 
de grond te verrichten waarbij, in afwijking van de NEN 5707, alleen de 
bovengrond is bemonsterd en geanalyseerd op asbesthoudend materiaal. 

• Onderzoek verhardingen 
Er is Mn monster genomen van de asfaftverharding voor een analyse op 
teerhoudend materiaaf (PAK) en een mengmonster van de puinverharding voor 
analyse op asbesthoudend materiaal. 

In tabel 3.1 zijn de uitgevoerde werkzaamheden samengevat weergegeven. 

Tabel 3.1: overzicht veldwerk en analyses 

Voormallge 
1 ondergrondse < 10 

asolietank 

2 werkplaats/werktuigen- ca. 200 2 
ber in 

3 hrendplek < 10 

4 Overlg terreindeel ca. 9.800 11 4 4 2 3 

Totaal landbodem CB. f0.000 14 4 3 6 2 4 

PuinWflO ca.40 asbest (NEN5897l 

NEN-grond: zwpre metalen (Cd, Cr, Cu, Hg, Pb, Ni, Zn) en 11rseen BOX min. olie (GC) PAK -VROM 
NHN-water: zware metalen (Cd, Cr, Cu, Hg, Pb, Ni, Zn) en arseen blem vi. org. halogeenverb. min. olie 
bo = bovengrond, on= ondergrond 
Van de op de localie onderscheiden bodemlagen is het tevens het humus- en lutumgehalte bepaa\d in het \aboratorium. 

3.2 Veldwerk 

Het veldwerk is uitgevoerd op 5 november 2003. De peilbuizen zijn direct na 
plaatsing afgepompt en zijn vervolgens op 1 2 november 2003 bemonsterd. 

In het veld is de opgeboorde grand zintuiglijk beoordeeld op verontreinigings
kenmerken zoals kleur, bodemvreemde bijmengingen en olie op water reactie. De 
grand is maximaal per halve meter en per zintuiglijk afwijkende bodemlaag 
bemonsterd. 

De figging van de boorpunten is weergegeven op de bijgevoegde 
overzichtstekening (bijlage 2: situatie met boringen en peilbuizen). 
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3.3 Geselecteerde (meng)monsters en analyses 

Na uitvoering van het veldwerk zijn, mede op basis van de zintuiglijke 
waarnemingen in het veld, een aantal (meng)monsters geselecteerd voor chemisch 
analytisch onderzoek in het milieulaboratorium. In tabel 3.2 zijn de 
geselecteerde (meng)monsters en analyses weergegeven. 

Tabel 3.2: Geselecteerde (meng}monsters en analyses 

M01 Minerale olie + btexn 

0,5-2,5 (peilfilterl Minerals olie + btexn 

~ . --

M04 

M05 

M06 

M07 

MOB 

Pb 1 

M09 

M10 

Bovengrond, zand, puinhoudend 

Bovengrond zuidelijke terreinhelft, 
zand, .:dntuiglijke schoon 

Bovengrond noordelijke terreinhelft, 
zand, zintuiglijke schoon 

Ondergrond zuidelijke terreinhelft, 
zand, zintul Iii k schoon 
Ondergrond noordelijke terreinhalft, 
zand, zintui li'k schoon 

puinwag 

asfaltweg 

9.2+10.2+13.1 +16.1 +20.1 

7 .1 + 14.1+17. 1+1B.1+19.1 

1.1 +4.1 +s.1 +e.1 +15.1 +21.1 

4.2+4.3+4.4+5.2+ 5.3+ 5.4+ 
7.2+7.3 
1.2+1.3+ 1.4+ 5.2+5.3+ 5.4+ 
6.2+6.3+6.4 

Pb 1 

9.1 +10.1 

boring 13 (asfaltkern) 

NEN 5740 -grond: zware metalen (Cd, Cr, Cu, Hg, Pb, Ni, Zn) en arseen EOX 
minerale alie {GC) PAK -VAOM 

NEN 5740 -water: zware metalen (Cd, Cr, Cu, Hg, Pb, Ni, Zn! en arseen btexn 
vluchtige chloorkoolwaterstoffen minerale olie 
zuurgraad (pH) elektrisch geleidingsvermogen (ECl 

btexn = benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen; naftaleen 
EOX = extraheerbare organohalogenen 
PAK = polycyclische aromatische koolwaterstoffen 

~- ---
0,0-0,5 NEN 5740 grand 

2,0-3,0 [peilfilter) NEN 5740 water 
.. ·r 

NEN 5740 grond 

0,0-0,75 
NEN 5740 grand 
+ asbest (NEN 589 71 

0,0-0,5 NEN 5740 grond 
Lutum & humus 

0,0-0,5 NEN 5740 grond 

0,5-2,0 NEN 5740 grond 
_ Lutum & humus 

0,5-2,0 NEN 5740 grond 

2,0-3,0 [peilfllter) NEN 5740 water 

0,0-0,4 asbest (NEN 5897) 

0,0-0,1 PAK 

1) het grondwateranderzoek ter plaatse van locatie 2 is tevens dekkend voor het grondwateronderzaek van de 
zuidelijke helft van het overige deel van erf met opstal (locatie 41 

De laboratoriumanalyses zijn uitgevoerd door het Sterlab erkende laboratorium 
Envirocontrol te Wingene (Belgie). 
De ligging van de boorpunten is weergegeven op de bijgevoegde 
overzichtstekening in bijlage 2. De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 4. 
De getoetste analyseresultaten en de toetsingswaarden voor het plaatselijke 
bodemtype zijn weergegeven in bijlage 5. 
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4 RESULTATEN 

4.1 Bodemopbouw 

De bodem op de onderzoekslocatie bestaat vanaf het maaiveld tot aan de 
maximaal geboorde diepte van 3,0 m -mv hoofdzakelijk uit zeer fijn, matig siltig 
zand. Plaatselijk is de bodem grindhoudend. De bovengrond is over het algemeen 
matig humeus. De ondergrond is zwak humeus. 

De geschematiseerde boorprofielen (overeenkomstig de NEN 5104} van de 
afzonderlijke boringen zijn weergegeven in bijlage 3. 

4.2 Zintuiglijke waarnemingen 

Zintuiglijk is ter plaatse van de boringen 3, 13, 16, 17 en 20 puin in de 
bovengrond (0,0 - 0,5 m -mv) waargenomen. Verder zijn tijdens de uitvoering van 
het veldwerk geen waarnemingen gedaan welke duiden op een mogelijke 
bodemverontreiniging. 

4.3 Veldmetingen grondwater 

De resultaten van de veldmetingen tijdens de bemonstering van het grondwater 
(uitgevoerd op 12 november 2003) zijn verwerkt in onderstaande tabel 4. 1. 

label 4.1: Overzicht veldmetingen tijdens bemonstering grondwater 
'-"~ · :: . ~~~~~~~ 

-· 

-. , 

GWS '"' grondwaterstand (in meter minus maaiveldl 
pH = zuurgraad leenheidloos) 
EC = geleidbaarheid (in microslemens per centimeter) 

7' 15 1.120 Nee 

De gemeten waarden aan pH en EC zijn niet afwijkend ten opzichte van het 
plaatselijke bodemtype. 

Verkennend bodemonderzoek Benteloseweg 13 te St. lsidorushoeve, kenm. 032137/AvA 10 



• MATE BOER 

4.4 Analyseresultaten 

4.4.1 Toetsingskader 

De analyseresultaten zijn beoordeeld aan de hand van het toetsingskader van 
VROM (Circulaire 2000, Nederlandse Staatscourant 2000 nr. 39). In bijlage 4 zijn 
de analyseresultaten weergegeven. In bijlage 5 zijn de getoetste analyseresultaten 
weergegeven. Voor een toelichting op het momenteel gehanteerde toetsingskader 
wordt verwezen naar bijlage 6. 

Bij het interpreteren van de analyseresultaten is de volgende terminologie 
gehanteerd: 

het gemeten gehalte is niet verhoogd; 
+ het gemeten gehalte is licht verhoogd; er is sprake van een lichte 

verontreiniging. Het gehalte is groter dan de streefwaarde (of de 
detectiegrens, indien deze hoger is) en kleiner dan of gelijk aan het 
gemiddelde van de street- en interventiewaarde (toetsingswaarde voor 
nader onderzoek); 

+ + het gemeten gehalte is matig verhoogd, er is sprake van een matige 
verontreiniging. Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef- en 
interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde; 

+ + + het gemeten gehalte is sterk verhoogd, er is sprake van een sterke 
verontreiniging. Het gehalte is grater dan de interventiewaarde. 

4.4.2 Resultaten verkennend bodemonderzoek 
Met betrekking tot de gemeten gehalten in de mengmonsters van de grond wordt 
opgemerkt dat de gehalten aan parameters in de afzonderfijke dee/monsters zowel hoger 
als lager kunnen uitvaJfen. 

In onderstaande tabel 4.2 zijn de resultaten van het verkennend bodemonderzoek 
weergegeven. 

Tabel 4.2 : Toetsing analyseresultaten 

-LM....1...! ...t '·-- · -· . 

M02 cadmium, load + 
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M04 

M05 

MOB 

M07 

MOB 

Pb 1 

1) 

MATE BOER 

Bovengrond, nnd, pulnhoudend 9.2+10.2+13 .1 +16.1 +20.1 0,0-0,75 

Bovengrond zuldelijke terreinhelft, 7 .1 + 14.1 + 1 7 .1 + 1B.1 + 1 9 .1 0,0-0,5 
zand, zintulglijke schoon 

Bovengrm1d noordelijl<e terreinhelft, 1.1 +4.1 +5.1 +6-1 +15.1 + 0,0-0,5 
zand, zintuiglijke sohaan 21.1 

Ondergrand iuidelijke terreinhetrt, 4.2+4.3+ 4.4+ 5.2+ 5.3+ 5.4+ 0,5-2,0 minerale olie + zand, zintui li'k achoon 7.2+7.3 
Ondergrond noordelijke terreinhellt, 1.2+ 1.3+ 1.4+ 5.2+ 5.3+ 5.4+ 0,5-2,0 
zand, zintui lfjk schoon 6.2+6.3+6.4 

Grondwater, zlntulglijk schaon Pb 1 2•0-3,o cadmium + 
( eilfilter) 

het grondwateronderzoek ter plaatse van locatie 2 is door het gebruik van het analysepakket NEN 5740 
grondwater tevens dekkend voor het grondwateronderzoek van de zuldelijke helft van het overige deel van 
art met opstal (Jocatie 4) 

4.4.3 Resultaten indicatief onderzoek asbest 
In het onderzochte mengmonster van de puinbevattende bovengrond (M04; 
9.2 + 10.2+13.1+16.1 + 20.1; traject 0,0 - 0,75 m -mv) is asbest aangetroffen. 
Het betreft chrysotiel (witte asbest) in een gehalte van 0,8 mg/kg,d.s. Het 
materiaal is niet hechtgebonden en betreft de fractie van 0,5 - 1 mm. Het 
gemeten gehalte is kleiner dan de restconcentratienorm voor niet-hechtgebonden 
asbest (2 mg/kg.d.s.). 

4.4.4 Onderzoek verhardingen 
Puinweg 
In het onderzochte mengmonster van de puinverharding (M09; 9.1 + 1. 1; 0,0- 0,4 m 
-mv) is een gehalte van 2,8 mg/kg.d.s. aan chrysotiel aangetroffen. Het betreft 
hechtgebonden asbest in de fractie van 2 - 4 mm. Het gemeten gehalte is kleiner 
dan de restconcentratienorm voor hechtgebonden asbest (10 mg/kg.d.s.) 

Asfaltverharding 
In de onderzochte asfaltkern (M 10) is een gehalte aan PAK gemeten beneden de 
d etectieg rens. 
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5 SAMENVATTING EN CONCLUSIES 

5.1 Samenvatting 

Aanle/dlng en doe/stelling 

• MATEBOER 

In opdracht van de heer F. Verberne heeft Mateboer Milieutechniek B.V. in de 
maand november van 2003 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op het erf 
met opstal aan de Benteloseweg 13 te St. lsidorushoeve. 
Als aanvulling op het reguliere NEN 5740 verkennend bodemonderzoek is tevens 
onderzoek verricht naar de kwaliteit van de verhardingen op het terrein en is 
indicatief onderzoek naar asbest in de grond uitgevoerd. 

Aanleiding voor het verkennend bodemonderzoek is de voorgenomen 
terreinoverd racht. 
Doel van het verkennend bodemonderzoek is het bepalen van de milieuhygienische 
kwaliteit van de bodem. 

Kwaliteit badem 
• Zintuiglijke waarnemingen 
Zintuiglijk is in bovengrond (0,0 -0,5 m -mv} op de onderzochte locatie ter plaatse 
van de boringen 3, 13, 1 6, 17 en 20 puin waargenomen. 
Ter plaatse van de voormalige ondergrondse tank is zintuiglijk geen 
olieverontreiniging geconstateerd. Op het overig terrein zijn verder eveneens geen 
waarnemingen gedaan die kunnen duiden op een mogelijke bodemverontreiniging. 
Tijdens de visuele inspectie van de toplaag van de bodem is geen asbestverdacht 
materiaal waargenomen. 

• Analyseresultaten verkennend bodemonderzoek 
Deellocatie 1: locatie voormalige ondergrondse gasolietank 
- In het onderzochte monster van de grand (MO 1) en in het monster van het 

grondwater (Pb 2) zijn geen verhoogde waarden aan minerale olie en/of 
vluchtige aromaten gemeten. 

Deellocatie 2: werkplaats en werktuigenberging 
- In het deels puinhoudende mengmonster van de bovengrond (M03}, alsmede in 

het monster van het grondwater (Pb 3) zijn geen verhoogde waarden aan 
onderzochte componenten gemeten. 

Deellocatie 3: brandplek in noordoostelijke hoek van het erf 
- In het zintuiglijk schone monster van de grand (M02) zijn licht verhoogde 

gehalten gemeten aan cadmium en load en is een matig verhoogd gehalte aan 
zink gemeten; 

- het grondwater op deellocatie 3 is niet onderzocht. 
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• MATEBOER 

Deellocatie 4: overig deel erf met opstal en perceel weiland 
- In het puinhoudende mengmonster van de bovengrond (M04), alsmede in de 

zintuiglijk schone mengmonsters van de bovengrond (M05 en M06), zijn geen 
verhoogde gehalten aan onderiochte componenten gemeten; 

- in het zintuiglijk schone mengmonster van de ondergrond van het zuidelijke 
terreindeel (M07) is een licht verhoogd gehalte aan minerale olie gemeten. 
In het zintuiglijk schone mengmonster van de ondergrond van het noordelijke 
terreindeel (MOB) zijn geen verhoogde gehalten aan onderzochte componenten 
gemeten; 

- in het grondwater (Pb 1) is een licht verhoogde concentratie aan cadmium 
gemeten. 

• Resultaten indicatief onderzoek asbest bodem 
In het onderzochte mengmonster van de puinbevattende bovengrond {M04; traject 
0,0 - 0,75 m -mv) is asbest aangetroffen. Het betreft chrysotiel {witte asbest) in 
een gehalte van 0,8 mg/kg.d.s. Het materiaal is niet hechtgebonden en betreft de 
fractie van 0,5 - 1 mm. 

• Resultaten onderzoek verhardingen 
Puinweg 
In het onderzochte mengmonster van de puinverharding (M09; 9.1+1.1; 0,0- 0,4 m 
-mv) is een gehalte van 2,8 mg/kg.d.s. aan chrysotiel aangetroffen. Het betreft 
hechtgebonden asbest in de fractie van 2 - 4 mm. 

Asfaltverharding 
In de onderzochte asfaltkern (M1 OJ is een gehalte aan PAK gemeten beneden de 
detectiegrens. 

5. 2 Conclusies 

Verkennend bodemonderzoek 
Deellocatie 1, 2 en 4 
Ter plaatse van de onderzochte deellocaties 1 (voormalige ondergrondse 
gasolietank) en 2 (werkplaats en werktuigenberging) zijn geen verhoogde waarden 
aan onderzochte componenten gemeten. 
Ter plaatse van deellocatie 4 (overig terrein) is in een mengmonster van de 
ondergrond een licht verhoogd gehalte aan minerale olie gemeten en in het 
grondwater een licht verhoogde concentratie aan cadmium. 

Het gemeten licht verhoogde gehalte aan minerale olie is, gezien de 
fractieverdeling, waarschijnlijk veroorzaakt door verstoring door humuszuren in het 
monster. De licht verhoogde concentratie aan cadmium in het grondwater wordt 
vooralsnog eveneens als een van nature aanwezige achtergrondwaarde 
beschouwd. 

Bij de gemeten waarden ter plaatse van deellocatie 1, 2 en 4 zijn geen 
milieuhygienische risico's aanwezig en hoeven geen beperkingen te warden gesteld 
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MATE BOER 

aan het gebruik van de locatie. Een vervolgonderzoek op deze locaties is niet van 
toe passing. 

Deellocatie 3 (brandplek) 
De oorzaak voor de licht verhoogde gehalten aan cadmium en load en het matig 
verhoogde gehalte aan zink in de bovengrond ter plaatse van de brandplek wordt 
toegeschreven aan de verbrandingsactiviteiten ter plaatse. Ten aanzien van de licht 
verhoogde gehalten zijn geen risico' s aanwezig en hoeft geen vervolgonderzoek 
plaats te vinden. Ten aanzien van het gemeten matig verhoogde gehalte aan zink 
dient formeel, conform de Wet Bodembescherming, een nader bodemonderzoek te 
worden uitgevoerd om de mate en omvang van de zinkverontreiniging in de bodem 
nader in kaart te brengen. 

lndicatief onderzoek ssbest 
In het onderzochte mengmonster van de puinbevattende bovengrond is een 
gehalte van 0,8 mg/kg.d.s. aan chrysotiel asbest aangetroffen. Het betreft niet
hechtgebonden asbest. Voor niet-hechtgebonden asbest geldt momenteel een 
restconcentratienorm van 2 mg/kg.d.s. 
Omdat deze norm niet wordt overschreden en de laag toxische asbestsoort 
chrysotiel is aangetroffen, worden geen riscico's verwacht en is een nader 
bodemonderzoek naar asbest in de bodem niet noodzakelijk. 

Verhardingen 
Puinweg 
In het onderzochte mengmonster van de puinverharding is een gehalte van 2,8 
mg/kg.d.s. aan chrysotiel aangetroffen. Het betreft hechtgebonden asbest in de fractie van 
2 - 4 mm. Het gemeten gehalte is kleiner dan de restconcentratienorm voor 
hechtgebonden asbest (10 mg/kg.d.s.). Omdat de restconcentratienorm niet wordt 
overschreden en de laag toxische asbestsoort chrysotiel is aangetroffen, warden 
geen riscico's verwacht en is een nader bodemonderzoek naar asbest in de bodem 
niet noodzakelijk. 

Asfaltverharding 
In de onderzochte asfaltkern is een gehalte aan PAK gemeten beneden de 
detectiegrens. De asfaltverharding is niet teerhoudend (norm = 75 mg/kg.d.s.) . 

Resumerend 
Ter plaatse van de brandplek op de noordoostelijke terreinhelft is een matig 
verhoogd gehalte aan zink gemeten in de bovengrond. Aanbevolen wordt om, 
conform de Wet Bodembescherming, een nader onderzoek te laten verrichten om 
de mate en omvang van de verontreiniging met zink in de bodem te bepalen. 

Ter plaatse van de voormalige ondergrondse gasolietank, de werkplaats en 
werktuigenberging en het overig erf met opstal zijn maximaal licht verhoogde 
waarden gemeten. Bij de gemeten waarden zijn geen milieuhygienische risico's 
aanwezig en hoeven geen beperkingen te worden gesteld aan het gebruik van de 
locatie. Een vervolgonderzoek op deze locaties is niet van toepassing. 
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• MATE BOER 

Voor wat betreft de uitgevoerde asbestanalyses van de grond en de puinverharding 
wordt de restconcentratienorm niet overschreden. Op basis van het gemeten 
gehalte en de aangetroffen asbestsoort (chrysotiel) worden geen risico's verwacht 
en is het uitvoeren van een nader asbest onderzoek niet noodzakelijk. 

Het onderzochte monster van de asfaltverharding is niet teerhoudend. 
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If. MATEBOER 

Bijlage 1 : Geografische ligging 
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• MATEBOER . 

Bijlage 2: Overzicht locatie met ligging boringen en peilbu'izen 
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Bijlage 4: Analysecertificaten 
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ENVIROCONTROL 

Mateboer BV 
Ambachtstraat 27 
8263 AJ Kampen 

Projectgegeveqs opdrachtgever 
projectleider A. van Assen 
project 032137 St. Isidkushoeve, Benkloseweg 
digitaal/fax inkoopnr 564257 

Opdrachtqeqevens Envirocontrol 
opdracht 019981 d.d. 10-Nov-2003 
rapport ZA31100438 d.d. 17-Nov-2003 

datum overdracht / acceptatie 07-Nov-2003 

19981/001 grand MOl 
2.3+2.4 

19981/002 grond M02 
8.1 

19981/003 grand M03 
3.l+ll.1+12.1 

19981/004 grond M04 
9.2+10.2+13.1+16.1+20.l 

19981/005 grand MOS 
7.1+14.1+17.1+18.1+19.l 

19981/006 grand M06 
1.1+4.l+S.1+6.l+is.1+21.1 

19981/007 grond M07 
4 . 2+4.3+4.4+7.2+7.3 

19981/008 grond M08 
1.2+1.3+1.4+5.2+5.3+5.4+6.2+6.3+6.4 

alqemene parameters 

d.roge stof Q NllN 574? 

org . s~of gloei 550°C Q eigen 

arseen Q NVN73:l2 

cadmium Q NVN7322 

chroom Q NVN./322 

koper Q NVN?322 

Jtwik O NEN!.'!'19-1994 

lood Q N\ft;/7122 

nikkel Q NVN7322 

:<5.:i.nk Q NVN7322 

Eeriheid 

I< op ds 

mg/kgd" 

mg/kgds 

mg/kgda 

mg/kgda 

rng/ltg<ls 

mg/kgds 

rng/kgds 

tng/kgds 

19981/001 

63.9 

<0.5 

19981(002 

80 . 9 

<10 

0.6 

10 

1.4 

0.20 

57 

3 .?. 

220 

Nr.7049 p' 1 /6 
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Beernemsteenweg 49 
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HR Brugge 90 . 3·5 6 
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19981/003 

83 . 2 

<10 

<0.4 

<:5.0 

<5 , 0 

0.07 

B.2 

<3.0 
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''Oen tcstJ~bor.noria onder numrrier L33l 
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Mateboer BV 
Ambachtetraat 27 
8263 AJ Kampen 

Projectqegevens opdrachtgever 
projectleider A. van Assen 
project 032137 St. Isidkushoeve, Benkloseweg 

inkoopnr 564257 

OQdrachtgegevens Envirocontrol 
opdracht 019981 d.d. 10-Nov-200 
rapport ZA31100438 d.d. 17-Nov-200 

Eenheid 19901/001 1~981/002 

PJ\.K'S . 

naf taleen Q eigen OCMS mg/kgda <O. 02 

acenaftyleen Q eigen GCMS mg/kgds <0.02 

acenaf t:een Q eigen GCMS mg/kgds <0.02 

fluo.-een Q eigen GCMS mg/kgds <0.02 

l'.enantreen Q eigen GCMS mg/kgds 0.05 

a11tr-aceen Q eigen GCMS 1ng/kg-ds <0.02 

fluoranteen Q eigen GCMS mg/kgda 0.13 

pyre en Q eigen GC~lS rng/kgds 0.09 

benzo(n]antraceen Q eigen GCMS mi/kgds 0.07 

chryseen Q eigen GCMS mg/kgds 0.09 

ben?.o(b]fluoranteen Q eigen GCMS 1119/l<gds D.09 

benzolkltluoranteen Q eigen GCMS mg/kgds 0.07 

benzo (a)pyreen · Q eigen OCMS mg/kgdi; 0.07 

indeno(123cd)pyreen Q eigen GCMS mg/kgds 0.06 

dibenzo{ahtantraceen Q eigen GCMS mg/kgds <0.02 

benzo[ghi)peryleen Q eigen GCMS mg/kgds 0.05 

som 16 EPA Q ei9en GCMS mg/kgds 0.90 

som 10 VROM Q eigen GCMS mg/kgds 0.60 

alien 

minerale olie GC Q NEN 57'.13 mg/kgds <10 <10 

fractie c10-c12 Q NEN 5733 % <l <1 

.;'ractie Cl:.i-ClG Q NRN S'/33 \'. <l <1 

fract:ie Cl6-C20 Q NBN 5733 % <1 <l 

fractie C20-CZ'l Q NBN 5733 Ir ·<1 <1 

fractie C24-C20 Q NEN 573] 't <1 <l 

£ractie C29·Cl6 Q NEN 5733 % <l <1 

fractie CJ£i·C40 Q NEN 5733 't <1 <1 

vluchtige aromat!i;n 

benzeen Q eigen GCMS mg/kgda <D.05 

t:olueen Q eigen GCMS 1119/kqds <0. OS 

"thylbenzeen Q ei9en GCMS mg/kgds «0 .05 

N r . 7 0 4 9 · P . 2/ 6 
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Mateboer BV 
Ambachtetraat-27 
9263 AJ Kampen 

Projectgeqevens opdrachtgever 
projectleider A. van Assen 
project 032137 St. Isidkushoeve, Benkloseweg 

inkoopnr 564257 

Opdrachtgegevens Envirocontrol 
opdracht 019991 d.d. 10-Nov-200 
rapport ZA3110043B d.d. 17-Nov-200 

Eenheid 19981/001 199e:t/002 

~luchtige aromaten 

xylenen, som Q eigcn GCMS mg/kgds <0.05 

naftaleen Q eigen GCMS mg'/kgds o;:0.05 

aroma ten, som Q eigen GCMS mg/kgds <0.05 

or~auisch ha.logecn 

EOX Q NEN 5"/:J5 mg/kgds <0.05 

Eenhe.id 19981/004 1.9981/005 

algemene Barameters 

droge stot Q NEN ">7'17 % 89.5 B6.7 

Lu tum Q NEN 575J "' op ds <2.0 

organische st of Q NEN 5754 ~ op ds 4.5 

rnetalen 

a:cseen Q NVN7322. mg/kgds <10 <lO 

cadmium Q NVN73;t2. mg/kgds <0.4 "<0.4 

chroom Q NVN7322 mg/kgds <5.0 ~.o 

koper Q NVN7322 mg/kgds <5.0 7 _,,,, 

l<IOik Q NEN5779-~991 rng/kgds 0.07 O.OB 

1ood Q NVN7322 mg/kgds 9.9 11 

nikke1 Q NVWf322 mg/Ji:gd6 <;3 .o <3,0 

zink Q NVN7J22 mg/kgds 17 21 

l?AIC's 

naftaleen Q eigen GCMS mg/kgds <0.02 <0.02 

acenaftyleen Q eigen GCMS mg/kgdn <0.02 <0.02 

-acenafteen Q eigen GCMS mg/kgds .:0,02. <0,02 

fluoreen Q eigen GCMS mg/Jc:gds <0.02 <0.02 

fenantreen Q eigen GCMS "!;H/kgds 0.02 <0.02 

ant:. race.en Q elgen GCMS mg/kgds <0.02 <0.02 

Nr.7049 p' 3/6 
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19981/003 

<0.05 

.19981/006 

BB.J 

<10 

<0.4 

5.5 

<5.0 

C"0 ~ 05 

9.5 

<3. 0 

25 

-<0.02 

<0.02 

<0.02 

<0.U2 Ingcschrc.vcn jn hct STERI.AD n:glstl.":r 

<'.(),02 VQOr testJi\bQrauirJa aadcr num1ncr L3;ll 

voor geblecJen zoi\l.s nadcl" hcschrev~n. u. 
-<0.02 di.'! a~ccCdit~rte. E"rwirocontcol i$ <"rkcnd 

door OV.AM "fOor pilk.ttuen zo;1r5 n=rmr.ld, 

..=. · 
..:::.::. 
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ENVIROCONTROL 
' 

Mateboer BV 
Ambachtstraat 27 
8263 AJ Kampen 

rroiectqeqevens opdrachtgever 
projectleider A. van Assen 
project 032137 St. Isidkushoeve, Benkloaeweg 

inkoopnr 564257 

Opdrachtqegevens Envirocontrol 
opdracht 019981 d.d. lO-Nov-200 
rapport ZA31100438 d.d. 17-Nov-200 

PAK'S 

tluoranteen 

pyreen 

benzo{a)antraceen 

chryseen 

benzo(b)fluoranteen 

benzo(klfluoranteen 

benzo{a)pyreen 

indi.uo(123cd)pyre"n 

dibenzo(ah)ant~aceen 

benzo(ghi)peryleen 

.som 16 EPA 

eom .10 VROM 

olien 

minera.le olie GC 

fract i e C10-C12 

fractie C12-C16 

fractie C16-C20 

f"ractiP. C20-C24 

fr.;i.ct;i.e C24-C28 

fractie C28-C36 

fractie C36-C40 

org:aniBch ha.l29een 

EOX 

algemene parameters 

droge litof 

Lu tum 

Q eig-en GCMS 

Q eigen OCMS 

Q eigen CCMS 

Q eigen GCMS 

Q eigen GCMS 

Q eigen GCMS 

Q eigen GCMS 

Q elgen GCMS 

Q e i gen GC!dS 

Q eigen GCMS 

Q eigen GCMS 

Q el.gen GCMS 

Q NEN 57J3 

Q NEN 57J3 

Q NEN 57)3 

Q NEN 57J3 

Q NEN 5733 

Q NllN 5733 

Q NEN 5'133 

Q NEN 5133 

Q NEN 57J5 

Q NEN 5747 

Q NBN 5753 

Eenheid 

rng/kgds 

mg/kgds 

mg/kgds 

mg/kgds 

mg/k9ds 

mg/kgds 

rng/kgds 

mg/l'<gds 

mg/kgdl' 

mg/kgds 

mg/kgrls 

mg/kgds 

mg/kgds 

'Ir 

% 

% 

%-

%-

'I;-

"' 

mg/kgds 

Eenheid 

%- op d1:1 

19991/004 19981/005 

0.05 0.03 

0.04 0.02 

0.02 <0.02 

0. 03 o. 02 

0.03 0.02 

0.02 <0.02 

0.03 cO . 02 

<0. 02 <0.02 

c0.02 .:;0,02 

co.o;i. <0.02 

c0.50 <0 . 50 

a .z2 <0.20 

<1.0 <10 

.::1 <1 

cl <1 

<l cl 

<1 <1 

<1 <l 

<l <1 

<1 <l 

<0.05 <0 . 05 

19981/007 19981/008 

85.9 BO .'/ 

<2.0 

Nr.7049 p' 416 
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1-990.1/006 

a.OJ 

0,02 

<0 . 02 

<0.02 

<0.02 

<0.02 

<0.02 

<0.02 

<0.02 

<0.02 

<0.50 

<0.20 

<10 

<1 

<1 

<l 

<1 

<l. 

<1 

<l 

<0.05 

(q@Cfithrevcn in hi:t srenlA.B rccll.rer 
''tlor tt.stb.bnn.toria onclcc nummct L~31 
YllOr !lcbleden 'l0l'll5 nadtc bcschrevcn in 
de ;n;acdl(ttlc_ GrtYirocoo(rol u cckenrt 

door 0\1.0.·f vooc- p.a.lliuen zeals Vt!t'ltlcld. 
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' 

Mateboer BV 
Ambachtstraat 27 
8263 AJ Kampen 

Projectqeqevens opdrachtqever 
projectleider A. van Assen 
project 032137 St. Isidkushoeve, Benkloseweg 

inkoopnr 564257 

Opdrachtgeqevens Envirocontrol 
opdracht 019981 d.d. 10-Nov-200 
rapport ZA31100438 d.d. 17-Nov-200 

Eenheia 1.9901/007 19981 /00B 

algemene ~arameters 

Organische "'tof Q NBN 5754 % op ill! 0.9 

metalen 

araeen Q ])!Vl'l1322 mg/kgcis ><10 <10 

cadmium Q NV1'17322 mg/kgds <0.4 <0 .4 

chroom Q NVN7322 mg/kgds 5.9 5.5 

koper Q NVl'l7322 mg/kgds <5.0 <5.0 

kwik Q NBN5779-:t994 mg/kgds <0. 05 <0.05 

load Q NVN7322 mg/k:gcl,a <5.0 <5.Q 

nikkel Q NVN7322 mg/kgds <3.0 <3,Q 

zink Q NVN1322 mg/kgds 7.9 B.1 

P.AK' !iJ 

naftaleen Q eigen GCMS mg'/k:gdG <0. 02 <0,02 

acenaftyleen Q eigen GCMS mg/kgds <0.02 <0.02 

acennfteen Q eigen GCMS mg/kgds <0.02 <0.02 

fluoreen Q eigen GCMS mg/kgds <0.02 <0.02 

tenantreen Q eigen GCMS mg/kgds <0.02 <0.02 

ant:.raceeri Q eigen GC!'!S · mg/kgds <0.0?. <0.02 

fluoranteen Q eigen GCMS mg/kgds <0.02 <0.02 

pyreen Q eigen GCMS Plg/kgds <0. 02 <0.02 

benzo!a)antraceen Q eigen GCMS mg/kgda <0.02 <0.02 

chryseen 0 eigen GCMS mg/kgds <0.02 <0.02 

benzo(b)f.luorantccn Q eigen GCMS mg/kgds <0.02 <0.02 

benzo(k)fluoranteen Q ei.gen GCMS mg/kgds <0.02 <0.02 

benzo(alpyreen Q et gen GC.'MS rng/kgds <0.02 <:0.02 

indeno(l23cd)pyreen Q eigen GCMS rng/kgds <:0.0Z <0.02 

diben~o(ah)antraccen Q eigim GCMS mg/kgds <0,02 <:0.02 

benzo (ghi I peryJ.een Q eigen GCM~ mg/kgds <0.02 <0. 02 

som 16 EPA Q eigen GCMS mg/kgds <D,50 c0,50 

SIOln 10 VROM Q eigen GCMS .-g/kgds <0.20 <0.20 

Nr. 7049 p. 5/6 
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Tng.eschC"C\'Cn In hel ST~'EU..AB rcgJster 

vcor testl:llmmtoria onder 11ummf:I' 1~31 

vao:r gi::lllcden zo:ds nader bt!Schrr.vcn in 

de acc:rc-dlfalle_ HcwJroconti'ol i5 crkcnd 

door O\'~M voor i1:akk"cw~n :t'Oil.ls vcrmeld_ 

fl 
QL'AUFlED 
D\"STI!RtAf:I 

- ' 
..=-:::. 
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Mateboer BV 
Ambachtetraat 27 
8263 AJ Kampen 

Proiectqegevens opdrachtgever 
projectleider A. van Assen 
project 032137 St, Isidkushoeve, Benkloseweg 

inkoopnr 564257 

Opdrachtqeqevens Envirocontrol 
opdracht 019981 d.d. lO-Nov-200 
rapport ZA3110043B d.d. 17-Nov-200 

·enhci 19981/007 19981/008 

olrnn 

minerale olie GC 0 NEN 5733 mg/kg-ds 28 <10 

f:raot:ie c10-c12 0 NEN 5733 % 1. 7 <1 

fractie Cl:!-C16 Q NEN 5733 ". 7.4 <1 

fractie C16-C'l0 Q Ni;:Ji 5733 \" 20.5 <1 

fractie C20-C24 Q NEN 5733 % 12 . 3 <l 

fractie C24-C28 Q NEN 5733 t 1.9. 4. <1 

t:ractie C29-C36 Q NRN 5733 \ 33.3 <1 

l'ract.i" C36-C40 Q NEN ~7J3 'I; 6.3 <l 

org:ani.sch ltalageen 

EOX Q NEN 5735 11\Q"/.kg-ds <:0.05 <0.05 

Opmerking rapportaqe 

De gerapporteerde analyseresultaten hebben betrekking op door u 
aangeleverde monsters en voorzien van uw referenties. 
Het rapport mag niet anders dan in zijn geheel warden gereproduceerd 
tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Envirocontrol. 

De analyses 9emerkt met een Q behoren tot de scope van de STERLAB
accredi tatie, op aanvraag zenden wij u een overzicht van de 
analysemethodieken met een beschrijving van de meetonzekt::rheid. 

J.J.J.H. van Kammen 
directeur. 

P. Ghyssaert 
hoofd laboratorium 

tngc..schrevt:n in ht'l STF.B.l.AB rqister 
''oor tt-stlahori\torla ander nu1R1nr.r 1.331 
voo,- gcbicde1l zmfs n:adct be&chr~v~n tn 
de ~ccri!dlldif'. l;"n'flruc:onttt.d l5 crt:cnd 

lloor OVAM vanr pilckt=nen zc;,:ds vcnn~~ 
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Mateboer BV 
Ambachtstraat 27 
8263 AJ Kampen 

Projectqeqevens opdrachtgeyer 
projectleider A. van Assen 
project 032137 St. Isidkushoeve, Benkloseweg 
digitaal/fax inkoopnr 564257 

Opdrachtqegevens Envirocontrol 
opdracht 019982 d,d. 10-Nov-2003 
rapport ZA311D043l d.d. 14-Nov-2003 

datum overdracht I acceptatie 07-Nov-2003 

19902/001 asfaltkern MlO 

Eenheid 

algemene 2arameters 

droge stof Q NEN 5747 

I'AK'>l 

naJ:taleell eigen GCMS mg/kgds 

acenaftyleen eigen GCMS mg/kgds 

acenafteen eigeJl GCMS mg/kgds 

fluoreen eigen GCMS mg/kg-ds 

!enantreen eigen GCMS mg/kgds 

antraceen eigen GCMS mg/kgds 

fluorant:een eigen GCMS rng/kgds 

pyre en eigen GCMS mg
0

/kgds 

benzo(a)antraeeen eigan GCl4S mg/kgds 

chryseen eigen GCMS mg/kgds 

benzo[b)fluoranteen eigen GCMS mg/kgds 

ben.zo (k) f luoranteen eigen GCMS 1ng/kgtls 

bomzo {tt) pyreen eigen GCMS mg/kg<ls 

indono(l23cdlpyreen eigen GCMs mg/kgds 

dibenzo(ah)antraceen eigen GCMS mg/kgds 

benzo(gbi)pary~een eigen GCMs nig/kg<ls 

srnn 16 EPA eigen GCMS mg/l<gds 

som 10 VROM eigen GCMS m9/kg<ls 

OQmerking ra:i;mortage 

l9!1!12/00l 

98.1 

c.2.5 

<2.5 

<2.5 

<2,5 

<2.5 

<2.5 

<2.5 

<2.5 

<2.5 

<2.5 

<:2 .5 

<Z.5 

<2.5 

<2.5 

<2.5 

<30 

<25 

De gerapporteerde analyseresultaten hebben betrekking op doo~ u 
aangeleverde monsters en voorzien van uw referentiea. 

Envirocontrol BVBA 
Beernemsteenweg 49 
B-8750 Wingene 
tel +32 51 656297 
fax +32 51 656298 

HR Brugge 90. 356 
BTW BE 465.624.150 

Het rapport mag niet an.dcrs dan in zijn geheel worden gereproduceerd 

h1seschr~\'t:n in h~t ST.Ellun rceisttT 
''(lClr 1cs1LabO(l.\lori~ ondcr nuQ'IITTCr 13:ll 
voor gcbletlc:n 7D<lls O;\c1Cc bcschrtvco. ln 
'1c 1ctC't'dltatlt. Envirocontrol Is crkt.nd 
door 0\'AM \'Ot..c p21kkc1ten 101.ls ''trmelll 

QL~LlfrnO 
B1'1ThR1.•D 



14.Nov. 2003 17:26 

Mateboer BV 
Ambachtstraat 27 
8263 AJ Kampen 

ENV l ROCONTROL +32 (OJ 51-656298 

ENVIROCONTROL 

Projectqegevens opdrachtgever 
projectleider A. van Assen 
project 032137 St. Isidkushoeve, Benkloseweg 

inkoopnr 564257 

Opdrachtgegevens Envirocontrol 
opdracht 019982 d.d. 10-Nov-200 
rapport ZA31100431 d.d. 14-Nov-200 

Nr.7037 p' 212 
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tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Envirocontrol . 

De analyses gemerkt met een Q behoren tot de scope van de STERLAB
accredi tatie, op a~nvraag zenden wij u een overzicht van de 
analysemethodieken met een beschrijving van de meetonzekerheid. 

J.J.J.H. van Kammen 
directeur 

P. Ghyssaert 
hoofd laboratoriurn 

£ngeschccvt:n la her STERlAD rtglsto: 
\"oOr rcnfaboraiarlil ondc.- numrnc.r L3ll 
voor gcbicdcn zoal! n3dcr ~~·en in 
de <?.cc ri:dhatJc. l!n't'i(otout1ul Is t1krod 
daf.lr OV.UC 1t•oor pakketttn. :zoals \"erm~ld 
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ENVIROCONTROL 

Mateboer BV 
Ambachtstraat 27 
8 2 6 3 AJ Kampen 

Projectgegevens opdrachtgever 
projectleider A. van Assen 
project 032137 St. Iaidkushoeve, Benkloseweg 
digitaal/fax 

Op d r acJJtqeqevens Envirocon t r o l 
opdracht 020047 
r apport ZA31100475 

d.d. 12-Nov-2003 
d . d . 18-Nov-2003 

datum averdracht I acceptatie 12-Nov-2003 

20047/001 
20047/002 
20047/003 

water 
water 
water 

monsteraccep tati e 

conserver:ln9 

verpakking 

metalen 

arseen. 

cadmium 

chroom 

SIKB-3001 

SIKB- 3001 

Q NEN 6426 

Q NE.N G426 

Q .N&N 6426 

Q N£N 6426 

PB1 
PB2 
PB3 

koper 

kwik 

lood 

nikkel 

r.:ink 

Q NEN6445-.1997 

Q NEN 6426 

Q NEN 6426 

Q NEN 6426 

oil.en 

miner ale olie <JC Q NEN-EN-ISO 9377.2. 

fractie C10-Cl2 Q NEN-EN-ISO 9377.2 

fractie Cl2-C16 Q Nll'N-EN-ISO 93'17.2 

fra.ctie Cl6-C20 Q NEN- .F;N-ISO 9377. 2 

fractie C20-C24 Q NEN- KN-ISO 9377 .2 

fractie C2-t-C28 Q .NEN-EN- ISO 9377. 2 

fractie C29 - CJ6 Q NEN-BN-ISO 9377 .2 

fractie C36-C40 Q NEN-EN-ISO 9377.2 

tnethode Q NEN- EN-ISO 9;l77_2 

EeJ1heid 

ug/l 

ug/l 

ug/1 

ug/l 

ug/l 

u9/l 

ug/I 

ug/I 

ug/l 

% 

'I' 

% 

% 

% 

% 

% 

2.0047/001 2 00•17/0 02 

CFR SIKll CFR Sl:KB 

CFR SIKB CPR SIKB 

<10 

1. 6 

c:]. 0 

<5 . 0 

<0.05 

<5.0 

B.4 

<5.0 

<50 <::50 

<l <l. 0 

<l <.l. 0 

<1 <l.O 

<:l <l.. 0 

<l <1. 0 

<l d.O 

«1 <l. . 0 

intern intern 

N r . 7144 p' 1 /3 
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Enviracontrol BVBA 
Beernemsteenweg 49 
B-8750 Wingene 
tel +32 51 6562~7 
fax +32 51 656298 

HR Brugge 90.356 
BTW BE 465.624.150 

600<&.7 /00 3" 

CPR SIKD 

CFR SIXB 

<10 

1. 3 

<3.0 

<5.0 

<0.05 

<:5. 0 

11 

6 . 9 

<50 

<1 

<::1 

<1 

.::1 

.:;l 

<l 

<1 

intern JngClc1uc:vcn in het STE..'f.J~B r.egislctt 
voor t("StJ;iboraloJi'l onder nummcr L~)l 
voor gcbltdt:n. \O!\IS 11:tdtr bcsdltt\-"c;n In 
th~ accrcdlrtati.e vwtrotonuol is ~rkcnd 

doot' OVAM YOOr pakl:.t.ttCn :ZOilf$ vcrmdd. 

QU\UFIED 
ll'iSIITIJ)Jl 
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Mateboer BV 
Ambachtstraat 27 
8263 AJ Kampen 

Projectgeqevens opdrachtgever 
projectleider A. van Assen 
project 032137 St. Isidkushoeve, Benkloseweg 

Opdrachtgeqevens Envirocontrol 
opdracht 020047 d.d. 12-Nov-200 
rapport ZA31100475 d.d. 18-Nov-200 

Eenheid :rn04.7/00J. 20047/00J 

vluchtige aromat.eo 

benzeen Q eigen OCMS ug/l c0.20 c0.:30 

tolueen Q eigen GCMS ug/l <O ,20 <0.20 

ethylbenzeen Q eigen GCMS ug/l <0 .20 <0, 20 

xylenen, son• Q e:igen GCMS Ug/l <0.50 <0. 50 

nartaleen Q eigen GCMS ug/l <0.50 <0.50 

aromat.eo, som Q eigen GCMS ug/l <0 .5 <0.50 

VO Cl 

dichloor111cthaan Q eigcn GCMS ug/l <0 . 50 

trichlool'.'me t 11aan Q eigen GCMS ug/l <0.20 

tet:z:ac.hloorn\ethaan Q eigen GCMS ug/l .<0. 20 

1,1-dichloorethaan Q cigen GCMS ug/l c0.50 

1,2-dichloorethaan Q eigen GCMS ug/l <0 . 20 

111-trichloorethaan Q eigen GCMS ug/1 <0 . 50 

112-trichloorethaan Q eige11 GCMS ug/l <0. 20 

c 12-dichlooretheen Q eigen GCMS u.g/l <0. 20 

t 12-dichlooretheen Q eigen GCMS ug/l <U.20 

t:richlooret:heen Q eigen GCMS ug/l <0.20 

tetrachlooretneen Q eigen GCMS ug/1 <(). 20 

1,2-dichloorpropaan Q eigen GCMS ug/l <0.50 

Chloorbenzenen GCMS 

monochloorbenzee·n Q <:igcn GCMS ug/1 <0.2 

1,2-dichJ.oorbenzeen Q eigen GCMS ug/l <0. :! 

1,3-dichloorbenzeen Q eigen OCMS u9/l ..;0. 2 

1,4 -dicbloorbenzeen Q eigen GCMS ug/l <0 . 2 

OQmerking raEI!Ortage 

200'\7/003 

cO,?.O 

o::O. 20 

<0.-:10 

<0.50 

<0.50 

<0.5 

<0.50 

<0.20 

<:O .20 

<0.50 

-<0.20 

<0.50 

<0.20 

<0.20 

<0.20 

<0. 20 

<0.20 

<0.SO 

<0.2 

<0,2 

<0,2 

<0.2 

De gerapporteerde analyseresultaten hebben betrekking op door. u 
aange1everde monsters en voorzien van uw referenties. 
Het rapport mag niet anders dan in zijn geheel warden gereproduceerd 
tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toeatemming van Envirocontrol. 

lflgt~('lu'e\o·en tn h~t ST.IB..Un ttg.i..Ucr 

vool' testlahotilloria onder numme.- L331 
'\"001• gcbreden tmh Ilitdr.r bCsdU'C\'Cn in 
d~ :acctedit<1Cic. l!.tn>i(ocontcol ls ~rl.""tnd 

doot OVA.tJ ,,onr _pakkencn zo.iJs vtrmctd. 
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ENVIROCONTROL 

Mateboer BV 
Ambachtstraat 27 
8263 AJ Kampen 

Projectgegevens opdrachtgever 
projectleider A. van Assen 
project 0321-37 St. -rsidkushoeve, Benkloseweg 

Opdrachtgegevens Envirocontrol 
opdracht 020047 d.d. 12-Nov-200 
rapport ZA31100475 d.d. 18-Nov-200 

De analyses gemerkt met een Q behoren tot de scope van de STERLAB
accredi tatie, op aanvraag zenden wij u een overzicht van de 
analysemethodieken met een beschrijving van de meetonzekerheid. 

J.J.J.H. van Kamrnen 
directeur 

P. Ghyssaert 
hoofd laboratorium 

Pagina 3 van 3 

Inge,sch1;eveni in he~ STF.RLAD rea;i.'iltr 
vaor tesUabQra;l,)r1o. OJtder nummtr 1331 
-voor gcbieden l.0:11$ n~dt:r b~foChre ... en in 
de accriedhatie. EnTjraccmtrol L5 .crki:nd 
door OVA...\.J. voor pakkcrtco zoili vc.rmcld_ 
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Mateboer BV 
Ambachtstraat 27 
8263 AJ Kampen 

Proiect9egevens opdrachtgever 
projectleider A. van Assen 
project 032137 St. Isidkushoeve, Benkloseweg 
digitaal/fax inkoopnr 564257 

Opdrachtqegevens Envirocontrol 
opdracht 019983 d. d. 10-Nov-2003. 
rapport ZA31100437 d.d. 15-Nov-2003 

datum overdracht I acceptatie 07-Nov-2003 

19983/001 grond M04 
9.2+10.2+13.1+16.1+20.l 

19983/002 grond M09 
9.1+10.1 

i9983/D0l 19983/002 

traneoort 

transpor1: ultgevoeL'd uitgevoerd 

Opmerking rapportage 

019983 
De resultaten van de asbeatanalyse vindt u in bijlage op 
het certificaat van Alex Stewart Environmental Services. 

De gerapporteerde analyseresultaten hebben betrekking op door u 
aangeleverde monsters en voorz.ien van uw referenties. 

Envirocontrol BVBA 
Beernemsteenweg 49 
B-8750 Wingene 
tel +32 51 656297 
fax +32 51 656298 

HR Brugge 90.356 
BTW BE 465.624.150 

Ret rapport mag niet anders dan in zijn geheel warden gereproduceerd 
tenzij met uitdrukkel.i.jke schriftelijke toestemming van Envi:r.ocontrol. 

De analyses gemerkt met een Q hehoren tot de scope van de STERLAB
accreditatie, op aanvraag zenden wij u een overzicht van de 
analysemethodieken met een beschri.jving van de meetonzekerheid. 

J.J.J.H. van Kammen 
directeur 

P. Ghyssaert 
hoofd laborator:i.um 

Il\le-schrcvc.n In ht:t Sl'ER:i.An l't:gilrer 
voor tl$tlabaraturia nn.dct nu1t1m~r l,;n 
voor ecblC!den zoals 1ndcr bC!C'hr~Cn In 
de 1\ccrc<lil~tie. En\lkocontrol l1 (t\.t:ud 
doo, OVJ.M \.'OOa- p:aldrtlh~n zoals .. -errucld. 
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ALEX STEWART ENVIRO~MENTAL SERVICES B.V. 

Oatu.m 
Project.or, 
Monstemr. 
Uw referentle ; 

14Mll•2003 
67817 
l . 

19983. 

Envlrooontrol b.v.b.a. 
t.a.v. J.J.LH. van K.artinum 
J:leememsteenw$i 49 
B-8750 Wing1me Belgj~ 

LABOAATORIUM VOOR ASBEST EN MILIEUZAKEN 

9_oyasandorfferwaa 54 
aoeB GK Rotterdam 
P.O. aox 53062 
3008 Ha Ronerdam 

Doel ondr:rzoek: Ondgrzoek naar de aanwez:ighgidvan r;sbest in gr@ulaten af grond 

Tel. :010-4287800 
Fa1<. :0104297333 
E·mell :algam@en@ase&.nl 
K.v.K. Rotterdam nr. 24198136 

Cl. 
J[SJEN 
HvALm 

Hot und•Jbavige onclaizoet he.a lot dool _, t• ~II"' of"" :io j1 in weJJ.e ,snho.!1111 do lt~i:.tttoo~ Crocldollct. Amorlo~ Clu)'sodcl, ArulicnyUlct, Tr<mollct orJor Aolinolict in h•I monetec aBJJweziJ! 
z[jn. Hct ondeqotk we.-d ult~ovo..-d co11form de "'le110J1t• pta...i..,.. in !let ASE!l kw..U1<1uhmdboe1<. 'Da .....,dr.w~ lnzalco ds \111sn-oozdo sady1ee tjln 011nfbnn Oll!WUJI NEN 3897 " MonslaPClllio~ 61'1 

An6ly$C ~•JI a1bcst In boa:w• Cll slooplt'Yal en p•ilisnnul1.11t• mbruati 1999 wo< conrom NEN $107 'Bodcl!l •lnijJ••ijc, moll!tcrnlmins .... :.u•l,yR 11111 eabu1 in.bodci:n II\ 'P'X1ii•nerond' otu:i 7003. 

Monst.cr aangeboden door 
Datum onivangst 

: E~viroeontrol b.v.b.a. 
; 13 novem.ber 2003 Massa monster (nat) 

Ma5~a monster (drcog) 
Drog11 stofgehalte · 

0~35 kg 
0,3.2 kg 
90,3 % 

Monster omschrijving 
Monstcrvoo!benandeling 

: 19983/001 
; naue zeefmethod~ 

fractie zeeffractle parcan~ge soort soort aantal mutariaal conc1mtra.tle 95% betrouwbaar- bepalings-

(mm) (%m/m) onderzo~ht asbaet matarlaal deeltjes hochtgebond4'n asbeat lo,v. hetdslntervaJ grem1 

(mlm) Ualnee) totale monster ender- boven· (mg/kgd•) 
{zl9opm.) (mglkgdn) grens arens 

> JZ - - - - - - - - - -
1e-·32 - - - - r - . - ~ -

s -1e - - - - - - - . - -
4-8 0,4 100 - . ~ - n.a. - ' - -
2·4 0.7 ·100 . - - - n.a. - - ·. -
1 • 2 1 5 100 - . - - n.a . -. - -

0,5-1 5,2 100 Chrysotlel (") 1 nae 08 D,6 09 -
<05 922 - - - - - . - - -

Totaal 100 Totaal 018 0,6 0,9 ... 0.1 
n.a. l\iat •utoollbau · Totaal Serpentrjnasba11t 1 . 08 oe ·· 09 
1 ScipBntij1ml>est: 0.115oli.el Tomei Amfiboolasbest ~ -- -
• /\u\Ubo0Jubu1: 0u<i~olio1,. Amoile~ Anllto:Mlicl Tremoliot en A.olii\o\ict Tolaar hechtQebonden - - -
ri rnalri.: B~bo11de~ aabm1&11gclf!Jflion Totaa.l nlet-hechtg.ebooden 08 O.G 09 .-
Opmerl\h111 - Do mlltt VIJ11 hcehl2,ebondanh•id bctrtft een illdit1ti••• wcergtYii. '"1l:!kt 11 llfsc\ci~ V6" ta~el 7 uit lllJl•ll• A Viii ODfWtlJl NEN !1896 (J 9!M) ell t~bcl J 2 J1i1 N£N 5707 (moi 2llo~). O~ 

b•plllh•81l&f8m wordt •Ileen bepBBld vDllt dc mIDai:tica kioin_cr ~ 4 INll, idlen li/oriu 1«11 nl!eJ1 b 19"&/'troff•n. Do toll'I• b•p•liagaSl'eII• lt ~8"" do QT de bepall"&•Gfon.teit 
..,.. de tfro~dedijke =<Jfu.•li•• l>ij elkaar op•• •cll•n. Confonn d• Pof<Jon-st11i11iok iJ g~~·~ m11 3 1111be~tl1onde~d• "1>ol~Ol- l".U.., gee» ~&best le 1u11go1rofrcn in d• SJVt•re 

fracdas Q;eldt ils stwlomd. &&bt•td""-t1je. 'asbesccemcnt' moL 10-15 &•!l'icht1pr0W1t Cluy>orttl. fndiM wol .... ~nt Is WISC~off~n In de sro1m fracri•1 wordt voor d~ bepallnpwc•• 
.bt1 ge.wicl\ispertent11g<: v.an het 11w~ecroll'on ~bell (<ii do Mdcro fn1eti•1) llaOgblioudtn. 
h1 l1c1 g•vkl tic monMcl'l•mit\I! door den!e11 ls L<iraevoerd k11.n ASES s••~ "<to~twootdolijkhdd dnos011 ovor (do ~~•I vu\) ~ "'"&olov~rd~ mO!UtoT 1m heel\ ll•t «5WUl8.t allOGR 
beltd;king op h~t 011dtt2oehti< mon&ter. ' 

• Df -s•geve.u 'toulu'. bOln!ftg<hPltc:a W1:1l<o zijn Qfserond ~orm de Af1:0:11dcenhtden, i:oals vrm,eld ill 0-NEN 3l!\l7 ""NJON 5707. 

Dp al onze Mnlon·t v a 0 gs t t i j d" 14 . N 0 v . ie.1 2 : 51 onie Alge.11erte Voorwmden van toep&s&1n9. wel~e ~1Jn gedepol'teerd ter Qrlfflt van 
(_ ··- . .. .. - .................. -. ................. R nv ... i,,v~ I.Hiii 1,11ldtr1 Ak4.'t$ ur. 396/9:3. Etn Q:;i(elllDlaar wordt u OD V.i::!.rZ"nl!~ ~l'l~tP.ltin~ t .'1A1'A,.ntu'IAt\ 
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ALEX STEWART ENVIRONMENTAL SERViCES 8.V. 

t4-l)-2003 
67817 

LABORATORIUM VOOR ASBE:ST EN MILIEUZAKEN 

TQI. !010-4281800 
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Datum 
Projector. 
Monsternr. 
Uw referentie : 

2 
19983 

GeY$&endorfferweg 54 
3088 GI( AotterdQm 
P.O. Box6306Z 
3008 HB Rotterdam 

Fill(, :tU0-42973~ 
E·maU :algerneon@eses.111 
K.v.K. Rotterdam nr. 24!96136 

Envirocontrol b.v.b.a. 
t. l\.,Y. J.JJ,H. vau KaIDJrum 
Beemem.steenweg 49 
B·8750 Wingene l3el;ie 

Doel ond~r:tO#k: Onderwek naar d~ aumi'eJ:ighe:irl van risbest in granulmen of gronti 

Q 
fESTfft 
RvA L Z03 

Het ondl.fhavlgc on6a!iotlr hit !Of docl va&l lc •IFll•n of 011 ra Ja ~ welka g•hallt11 do l.$bcs1S00t1811 Cto<Udolie~ Aniosiet Chtr•ori•~ AlllhofyUit~ '.l'retnol!et rdot MllMlle! IA hit 1n11111lel' WlWUis 

vjn, }itt oo.di:n;()ek "1orcl ul1$1>Vootd oonform de ttleva.itt pi:oee<t""'' in he! A~ES lcwa\lleltiihMdbook. D~ w<Jl<wij"' w..l;o d4° Uhatv<J<!C'<lo 111alyftt zljll C()Jltbm!. Cmrwoll' N);N ,89?° 'MollltCmlmJna op 

OJ111Jy1c van asbe&t in bollW- on •loop.W"1 en puiqn1'1ula~t· f•lw&rl 1'199 •Dlof contom NEN '707 'Jlodem -.ln•p•ori•, !110!!!-~ Cf! amily~~ V8JI 11be1li11 bodtnHl<I pllrt!Jen.grond' mei 200· 

Monste!' aangeboden door 
Datum ontvangst 

; Envirocontrol b.v.b.e. 
: 1.3 novcmber 2003 Mlia.'la monster (nat) 

Massa monster (droog) 
Droge srofgchalte 

0,35 kg 
0,30 kg 
86,7 % 

Monster omschrijvlng 
Monstervoorbehandeling 

: 19983/002 
i natte zeefmcthode 

fractie neffractlo. porcimtage soc rt sqort aantal maferiaal concentratie 95% 'betrouwbaar- bepallngo. 
(mm) (% m/m) ond&rzocht as best mattrlaal deeltjes hechtgebonden a.sbest t.o.v. hold&frttervisl gren_s 

{mfm) {ja/nte) totala monster ondar- bovell· (mg/kgde) 

(zle opm.) ('"alkmfsl grens arens 

> 32 - - . - - - - - . -
16. 32 - - - - - - - - . . 
8 -1il 109 100 - - - . n.EI . - . -
4·8 '8.6 100 . . - . r'l.a. - - -
.2 - 4 3.6 100 ChrysotJel ptaat 1 la 28 1 ,9 3.7 . 
1-2 35 100 . - - - n.a. - - -

O,S - 1 6,8 100 . . - - n.a. - - -
<06 666 . - - . . - - - -

Totaal 1DO Totp.ol :Z,8 1,9 3,1 <0,4 

D.l. lliO! tatl!oOIJWJ: Totaal Serpentijnasbest 1 2,8 1 9 37 
I S"'Ponrij"81b68l: Cb.ty•Oliol Toteal Amflboolasbest " - - -
1 "1a!ib«>l .. b•n• CroofdoU~l Alll<>slol, Ant'10fy1Uo:t. '.l'rcntolfot •II AotiP)(l!iot Totaal hechtgebonden 28 HJ 3,7 

Totaal niet-heohlgt;1bonden - . -
0Dmorlfine:• • Du 11\l~ van heollt!•bG!ldtmcld bo1rtll o•n i!!M'le.!!t"" """"raavc, .. <Jk• ;, .fgol•id van aibo.I ·1 uir bijlag• A ven ontwgp l'lliN 5396 (199&) en ll~el l:Z ult NE1'I $70/ (111-ol 100'). De 

bepallngsgno11i wotclt lll""l:I bepuld ~OI do 2D<lfft••ti" lcleiner dan 4 mm, ind.\"1! hierin g..;ti ~sbm ie alllgoll<J.ffcn. De tote It bepl)ll81si-e.s I< VeUtet111 door de b"!'~lns-g...nz•~ 
V~\\ oe lb.onderlljflt uet'fril<ti•i bij olka1r op re l•lll!JI. Con(o(ln da Poi5"on-sl111i1rick fa gudt.nd IJ)Cl J lll!Woll1oullOl\1Jt deeltjos. lndlCll eun .. ~, LI aall~!fcn Ill de 8fONrv 
D:aori•• 9"1d1 •I' atMdlolll"d eabosrdc:<!ltic 'DJbD11Cc~ol' mot lt'.>-15 ~chtsproocnt Cluy.olie\. Jndien m<I atbolt la Un&*Qffen ill 4< po•<r• .11'1vtie1 -..It V09t de ~polin&lflt"'1i 
hctsewfcbJipllf<~.maae v1SI1 het ~llllQetroff~ ubest (In de utd~ fr.&Clie&) l\8ngdlo11d<J1. 
In II.et {!eVll dG mon6111'nt:1nilllf doot dord1:11 Is ui1i;avo01d \<l;a ASES gtCJ\ lltrantwaordcli]lchcld dnaen •••• (da hoa~om•I vOd) ho\ wigcltvml• otlQNlcr en hoclt llc! tc!lllllllt lll .. I\ 
bell"l(kl~8 op ~•t on~tri.o,hte ntont1or. 

De wcersi:a•vco 'tlllaltn' belldl: geh•l!lll welko.t!Jntfl.!trond oonfonu de afi"Onmlll1eden, Z11"1$ vcnndd in O-N6N l8?7 an NEN S707, 

ALEX S't.EWAR't E 

00 al cnze &aqb16.f1"t""" ~ .. ft .. t•••t., . .,.d_ e·l· 1 N' 0 V · 1d'l 2, 51 •nze A1gemens Voarwo~r~en van toepustnq, wel~e .z:IJn te<!oponeercl t&r gr1ft11! ~an 
di n van gs I J R ... • . . ..'.J .. 1 •.• :v ..... 396/93 .. ten l':Xt!Jpl a~r lfOr<!t u go ver1.ook ko<r .. ,nM t.n•nl>?n•~·-



• MATEBOER 

Bijlage 5: Getoetste analyseresultaten en toetsingswaarden 

Verkennend bodemonderzoek Benteloseweg 13 St. lsidorushoeve, kenm. 032137 /AvA 



Mateboer Milieutechniek B.V. 
Postbus 99 
8260 AB Kampen 

opdrachtgever 
A. van Assen 

- 1 -

Projectgegevens 
projectleider: 
project: 
digitaal/fax: 

032137 St. Isidkushoeve, Benkloseweg 
Fax 

Opdrachtgegevens Envirocontrol bvba 
opdracht: inkoopnr 564257 (7-11-03) 
rapport: 019981 (17-11-03) 

Definitieve analyseresultaten 

1. 019981 

Org. stof eigen waa. 
Lutum eigen waarde 
Droge stof 
naf taleen 
minerale olie GC 
fractie c10-c12 
fractie C12-Cl6 
fractie C16-C20 
fractie C20-C24 
fractie C24-C2B 
fractie C28-C36 
fractie C36-C40 
benzeen 
tolueen 
ethylbenzeen 
xylenen, som 
aromaten, som 

Grond MOl 

Eenheid 

%- d.s. 
%- d.s. 
% 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
% 
% 
%-
% 
%-
% 
% 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 

Betekenis van de tekens en afkortingen: 

1 s 

0 
2 

83.9 
<0.05 -

<10 - 10.0 
<1 -
<1 -
<1 -
<l -
<l -
<l -
<1 -

<0.05 - 0.0020 
<0.05 - 0 . 0020 
<0.05 - 0.0060 
<0.05 - 0.020 
<0.05 -

T I 

sos 1000 

0.10 0.20 
13 26 

s.o 10.0 
2.5 5.0 

20 40 

Blanco: geen toetsingswaarde vastgesteld, i: indicatief niveau, 
onder streefwaarde of detectiegrens, 

+ tussen streefwaarde en O.S(S+I), 
++ tussen O.S(S+I) en interventiewaarde, 
+++ boven interventiewaarde, 
n.b. niet bepaald. 
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2. 019981 Grand M02 
3. 019981 Grand M03 

Eenheid 2 3 s T I 

Org. staf eigen waa. %- d.s. 4.5 4.5 
Lutum eigen waarde %- d.s. 0 0 
Droge stof % 80.9 83.2 
areeen mg/kg ds <10 - <10 - 17 24 32 
cadmium mg/kg de 0.6 + <0.4 - 0.50 4.0 7.6 
ch room mg/kg ds 10 - <5 - 50 120 190 
koper mg/kg ds 14 - <5 - 18 56 93 
kwik mg/kg ds 0.2 - 0.07 - 0.21 3.5 6.9 
load mg/kg ds 57 + 8.2 - 55 197 340 
nikkel mg/kg da 3.2 - <3 - 10.0 35 60 
zink mg/kg ds 220 ++ 18 - 57 174 292 
naftaleen mg/kg ds <0.02 - <0.02 -

acenaftyleen mg/kg ds <0.02 - <0.02 -
acenafteen mg/kg ds <0.02 - <0.02 -
fluoreen mg/kg da <0.02 - <0.02 -
fenantreen mg/kg ds 0.05 0.03 
antraceen mg/kg ds <0.02 - <0.02 -
fluoranteen mg/kg da 0.13 0.04 
pyreen mg/kg ds 0.09 0.03 
benzo(a)antraceen mg/kg ds 0.07 <0.02 -
chryaeen mg/kg ds 0.09 0.03 
benzo(b)fluoranteen mg/kg ds 0.09 0.03 
benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 0.07 <0.02 -
benzo(a)pyreen mg/kg ds 0.07 0.02 
indeno(l23cd)pyreen mg/kg da 0.06 <0.02 -
dibenzo(ah}antraceen mg/kg ds <0.02 - <0.02 -
benzo(ghi)peryleen mg/kg da 0.05 <0.02 -
som 16 EPA mg/kg ds 0.8 <0.5 -
aom 10 VROM mg/kg ds 0 . 6 - <0.2 - 1. 00 21 40 
minerale olie GC mg/kg ds <10 - <10 - 23 1136 2250 
fractie Cl0-C12 %' <l - <l -
fractie Cl2-Cl6 % <l - <l -
fractie Cl6-C20 % <l - <l -
fractie C20-C24 % <l - <l -
fractie C24-C28 %' <l - <l -

fractie C28-C36 % <l - <l -

fractie C36-C40 % <l - <1 -
EOX mg/kg ds <0.05 - <0.05 - 0 .30 
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4 . 019981 Grond M04 
5 . 019981 Grond MOS 

Eenheid 4 s s T I 

Org. stof % d.s. 4 . 5 
Lu tum %" d.s. 0 
Org . stof eigen waa. % d.s. 4 .5 
Lutum eigen waarde %" d.s. 0 
Droge stof %" 89.6 86 . 7 
arseen mg/kg ds <10 - <10 - 17 24 32 
cadmium mg/kg ds <0.4 - <0.4 - 0.50 4.0 7.6 
chroom mg/kg ds <5 - 6 - 50 120 190 
koper mg/kg ds <5 - 7.4 - 18 56 93 
kwik mg/kg ds 0.07 - O.OB - 0.21 3 . 5 6 . 9 
lood mg/kg ds 9.9 - 11 - 55 197 340 
nikkel mg/kg ds <3 - <3 - 10.0 35 60 
zink mg/kg ds 17 - 21 - 57 174 292 
naftaleen mg/kg ds <0.02 - <0.02 -
acenaftyleen mg/kg ds <0.02 - <0.02 -
acenafteen mg/kg ds <0.02 - <0.02 -
fluoreen mg/kg ds <0.02 - <0.02 -
fenantreen mg/kg ds 0.02 <0.02 -
antraceen mg/kg ds <0.02 - <0.02 -
fluoranteen mg/kg ds o.os 0.03 
pyre en mg/kg ds 0.04 0.02 
benzo(a)antraceen mg/kg ds 0.02 <0.02 -
chryseen mg/kg ds 0.03 0.02 
benzo(b)fluoranteen mg/kg ds 0 . 03 0.02 
benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 0.02 <0.02 -
benzo(a)pyreen mg/kg ds 0.03 <0.02 -
indeno(l23cd}pyreen mg/kg ds <0.02 - <0.02 -
dibenzo(ah)antraceen mg/kg ds <0.02 - <0.02 -
benzo(ghi)peryleen mg/kg ds <0.02 - <0.02 -
som 16 EPA mg/kg ds <0.5 - <0.S -
som 10 VROM mg/kg ds 0 . 22 - <0.2 - 1.00 21 40 
minerale olie GC mg/kg ds <10 - <10 - 23 1136 2250 
fractie Cl0-Cl2 % <l - <l -
fractie Cl2 - C16 % <l - <1 -

fractie Cl6-C20 % <l - <l -
fractie C20 - C24 % <l - <l -
fractie C24-C2B % <1 - <l -
fractie C28-C36 % <l - <1 -
fractie C36-C40 % <1 - <1 -
EOX mg/ kg ds <0 . 05 - <0.05 - 0.30 
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6. 019981 Grand M06 

Eenheid 6 s T I 

Org. stof eigen waa. % d.s. 4.5 
Lutum eigen waarde % d.s. o 
Drage stof % 88 .3 
arseen mg/kg ds <10 - 17 24 32 
cadmium mg/kg ds <0.4 - 0.50 4.0 7.6 
chroom mg/kg ds 5.5 - 50 120 190 
koper mg/kg ds <5 - 18 56 93 
kwik mg/kg ds <0. 05 - 0.21 3.5 6.9 
load mg/kg ds 9.5 - 55 197 340 
nikkel mg/kg ds <3 - 10.0 35 60 
zink mg/kg ds 25 - 57 174 292 
naftaleen mg/kg ds <0.02 -
acenaf tyleen mg/kg ds <0.02 -
acenaf teen mg/kg ds <0.02 -
fluoreen mg/kg ds <0.02 -
fenantreen mg/kg ds <0.02 -
antraceen mg/kg ds <0.02 -
fluoranteen mg/kg de 0.03 
pyre en mg/kg ds 0.02 
benzo(a)antraceen mg/kg ds <0.02 -
chryseen mg/kg ds <0.02 -
benzo(b)fluoranteen mg/kg ds <0.02 -
benzo(k)fluoranteen mg/kg ds <0.02 -
benzo(a)pyreen mg/kg ds <0.02 -
indeno(l23cd)pyreen mg/kg da <0.02 -
dibenzo(ah)antraceen mg/kg ds <0.02 -
benzo(ghi)peryleen mg/kg ds <0.02 -
som 16 EPA mg/kg ds <0.5 -
som 10 VROM mg/kg ds <0.2 - 1. 00 21 40 
minerale olie GC mg/kg ds <10 - 23 1136 2250 
fractie c10-c12 % <l -
fractie Cl2-Cl6 % <l -
fractie Cl6-C20 % <l -

fractie C20~C24 % <l -
fractie C24-C2B % <l -
fractie C28-C36 % <l -
fractie C36-C40 % <l -
EOX mg/kg ds <0.05 - 0.30 
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7. 019981 Grond M07 
8. 019981 Grond MOB 

Eenheid 7 8 s T I 

Org. st of % d.s. 0.9 
Lu tum % d.s. 0 
Org. stof eigen waa. % d.s. 0.9 
Lutum eigen waarde % d.s. 0 
Drage stof % 85.9 80.7 
arseen mg/kg ds <10 - <10 - 15 22 29 
cadmium mg/kg ds <0.4 - <0.4 - 0.43 3.4 6.4 
chroom mg/kg ds 5.9 - 5.5 - 50 120 190 
koper mg/kg ds <5 - <5 - 16 49 82 
kwik mg/kg ds <0.05 - <0.05 - 0.20 3.4 6.7 
lood mg/kg ds <5 - <5 - 51 184 317 
nikkel mg/kg ds <3 - <3 - 10.0 35 60 
zink mg/kg ds 7.9 - B.1 - 51 158 264 
naftaleen mg/kg ds <0.02 - <0.02 -
acenaftyleen mg/kg ds <0.02 - <0.02 -
acenafteen mg/kg ds <0.02 - <0.02 -
fluoreen mg/kg ds <0.02 - <0.02 -
fenantreen mg/kg ds <0.02 - <0.02 -
antraceen mg/kg ds <0.02 - <0.02 -
fluoranteen mg/kg ds <0.02 - <0.02 -
pyreen mg/kg ds <0.02 - <0.02 -
benzo(a)antraceen mg/kg ds <0.02 - <0.02 -
chryseen mg/kg ds <0.02 - <0.02 -
benzo(b)fluoranteen mg/kg ds <0.02 - <0.02 -
benzo(k)fluoranteen mg/kg ds <0.02 - <0.02 -
benzo(a)pyreen mg/kg ds <0.02 - <0.02 -

indeno(l23cd)pyreen mg/kg ds <0.02 - <0.02 -
dibenzo(ah)antraceen mg/kg ds <0.02 - <0.02 -
benzo(ghi)peryleen mg/kg ds <0.02 - <0.02 -
som 16 EPA mg/kg ds <0.5 - <0.5 -
som 10 VROM mg/kg ds <0.2 - <0.2 - 1. 00 21 40 
minerale olie GC mg/kg ds 28 + <10 - 10.0 505 1000 
fractie c10-c12 % 1. 7 <l -
fractie Cl2-Cl6 % 7.4 <l -
fractie Cl6-C20 % 20.5 <1 -
fractie C20-C24 % 12.3 <l -
fractie C24-C:28 % 18.4 <l -
fractie C28-C36 l!, 

0 33.3 <l -
fractie C36-C40 % 6.3 <l -
EOX mg/kg ds <0.05 - <0.05 - 0.30 
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analyseresultaten 

1. 020047 Grondwater PBl 
2. 020047 Grondwater PB2 

Eenheid 1 

conservering 0 2 0 
verpakking 0 3 0 
arseen ug/l <10 -
cadmium ug/l 1.6 + 
ch room ug/l <3 -
koper ug/l <5 -
kwik ug/l <0.05 -
load ug/l <5 -
nikkel ug/l 8.4 -

zink ug/l <5 -
naftaleen ug/l <0.5 -
minerale olie GC ug/l <50 -
fractie Cl0-Cl2 % <1 -
fractie Cl2-C16 % <1 -

fractie C16-C20 % <1 -
fractie C20-C24 % <1 -

fractie C24-C28 % <1 -
fractie C28-C36 % <1 -
fractie C36-C40 % <l -
benzeen ug/l <0.2 -
tolueen ug/l <0.2 -
ethylbenzeen ug/l <0.2 -
xylenen, som ug/l <0.5 -
aromaten, som ug/l <0 . S -
dichloormethaan ug/l <0 . 5 -
trichloormethaan ug/l <0.2 -
tetrachloormethaan ug/l <0 . 2 -
1,1-dichloorethaan ug/l <0 . 5 -

1,2 - dichloorethaan ug/l <0.2 -

111-trichloorethaan ug/l <0 . 5 -

112-trichloorethaan ug/l <0.2 -

c 12-dichlooretheen ug/l <0.2 -

t 12-dichlooretheen ug/l <0.2 -
trichlooretheen ug/l <0.2 -
tetrachlooretheen ug/l <0.2 -

1,2-dichloorpropaan ug/l <0.5 -
monochloorbenzeen ug/1 <0.2 -
1,2-dichloorbenzeen ug/1 <0.2 -
1,3-dichloorbenzeen ug/l <0.2 -
1,4-dichloorbenzeen ug/l <0 . 2 -

Betekenis van de tekens en afkortingen: 
Blanco: geen toetaingswaarde vastgesteld, i: indicatief 

onder streefwaarde of detectiegrena, 
+ tussen streefwaarde en 0.5(S+I), 
++ tussen o.5(S+I) en interventiewaarde, 
+++ boven interventiewaarde, 
n.b. niet bepaald. 

2 s T I 

0 
0 

10.0 35 60 
0.40 3.2 6.0 
1. 00 16 30 

15 45 75 
0.050 0.18 0.30 

15 45 75 
15 45 75 
65 433 800 

<0.5 - 0. 0100 35 70 
<50 - so 325 600 

<1 -
<1 -
<1 -
<1 -
<1 -
<1 -
<1 -

<0.2 - 0.20 15 30 
<0.2 - 7.0 504 1000 
<0.2 - 4. 0 77 150 
<0.5 - 0.20 35 70 
<0.5 - 75 150 

0.0100 500 1000 
6.0 203 400 

0. 0100 5.0 10.0 
7.0 454 900 
7.0 204 400 

0.0100 150 300 
0.0100 65 130 
0.0100 10 20 
0.0100 10 20 

24 262 500 
0.0100 20 40 

7.0 94 180 

niveau, 



3. 020047 Grondwater PB3 

Eenheid 3 s T I 

conservering 0 2 0 
verpakking 0 3 0 
arseen ug/l <10 - 10.0 35 60 
cadmium ug/l 1.3 + 0.40 3 . 2 6.0 
ch room ug/l <3 - 1.00 16 30 
koper ug/l <5 - 15 45 75 
kwik ug/l <0.05 - 0.050 0.18 0.30 
load ug/l <S - 15 45 75 
nikkel ug/l 11 - 15 45 75 
zink ug/l 6.9 - 65 433 800 
naf taleen ug/l <0 . 5 - 0.0100 35 70 
minerale olie GC ug/l <50 - 50 325 600 
fractie C10-C12 % <1 -
fractie C12-C16 % <1 -
fractie C16-C20 % <1 -
fractie C20-C24 % <1 -
fractie C24-C28 % <1 -
fractie C2B-C36 % <1 -
fractie C36-C40 % <1 -
benzeen ug/1 <0.2 - 0.20 15 30 
tolueen ug/l <0.2 - 7.0 504 1000 
ethylbenzeen ug/l <0.2 - 4 . 0 77 150 
xylenen, som ug/l <0.5 - 0.20 35 70 
aroma ten, som ug/l <0.5 - 75 150 
dichloormethaan ug/l <0 . 5 - 0 . 0100 500 1000 
trichloormethaan ug/l <0.2 - 6.0 203 400 
tetrachloormethaan ug/l <0.2 - 0 . 0100 5.0 10.0 
1,1-dichloorethaan ug/l <0.5 - 7.0 454 900 
1,2-dichloorethaan ug/l <0.2 - 7.0 204 400 
111-trichloorethaan ug/l <0.5 - 0.0100 150 300 
112 - trichloorethaan ug/l <0.2 - 0.0100 65 130 
c 12-dichlooretheen ug/1 <0 . 2 - 0 . 0100 10 20 
t 12-dichlooretheen ug/l <0.2 - 0.0100 10 20 
trichlooretheen ug/l <0.2 - 24 262 500 
tetrachlooretheen ug/l <0.2 - 0.0100 20 40 
1,2-dichloorpropaan ug/l <0.5 -
monochloorbenzeen ug/l <0.2 - 7.0 94 180 
1,2-dichloorbenzeen ug/l <0.2 -
1,3 - dichloorbenzeen ug/l <0.2 -
1,4-dichloorbenzeen ug/l <0.2 -



If. MATEBOER 

Bij.tage 6: Toelichting toetsingskadet 

Verkennend bodemonderzoek Benteloseweg 13 St. lsidorushoeve, kenm. 032137 /Av A 



Toelichtlng toetsingskader 

De analyseresultaten zijn beoordeeld aan de hand van het toetsingskader van 
VROM (Circulaire streef- en interventiewaarden 4 februari 2000, Nederlandse 
Staatscourant Nr. 39). Hierin warden streef- en interventiewaarden onderscheiden. 
Deze hebben de volgende betekenis: 

• De streefwaarde (S) geeft het concentratieniveau in grond of 
grondwater aan, waarboven sprake is van een aantoonbare 
verontreiniging, !n de bodem kan door natuurlijke oorzaken de 
streefwaarde warden overschreden. 

• De interventiewaarde (I) geeft het concentratieniveau in grand of 
grondwater aan, waarboven de functionele eigenschappen die de bodem 
voor mens, plant en dier heeft, in ernstige mate kunnen zijn verminderd. 

Er is sprake van een "ernstig geval van bodemverontreiniging" {volgens de Wet 
Bodembescherming) indien voor tenminste een stof de interventiewaarde wordt 
overschreden voor een volume in tenminste 25 m3 grond of in tenminste 100 m3 

grondwater of wanneer sprake is van een actueel risico. In een geval van ernstige 
bodemverontreiniging is er in principe een saneringsnoodzaak1 

Op basis van de resultaten van een verkennend of nulsituatie/BSB onderzoek kan 
over de ruimtelijke schaal waarop een eventuele overschrijding van de 
interventiewaarde zich voordoet meestal nog geen betrouwbare uitspraak worden 
gedaan. Conclusies ten aanzien van een eventuele saneringsnoodzaak kunnen 
daarom niet op basis van de resultaten van een verkennend of nulsituatie/BSB 
onderzoek worden getrokken. 

Het vaststellen in hoeverre sprake is van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging (vaststellen saneringsnoodzaak) wordt bepaald middels de 
uitvoering van een nader onderzoek. Dit nader onderzoek dient plaats te vinden 
indien de toetsingswaarde voor nader onderzoek [1 /2(S +I)]; gemiddelde van de 
som van street- en interventiewaarde] wordt overschreden. Een nader onderzoek 
wordt uitgevoerd, indien er een vermoeden bestaat van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging. 

1 Overigens kan ernstige bodemverontreiniging zich eveneens voordoen zonder dat 
interventiewaarden worden overschreden, bijvoorbeeld indien de verontreiniging zich 
zodanig verspreidt, dat daar schadelijke effecten door kunnen optreden. Ook in dergelijke gevallen is 
sprake van saneringsnoodzaak. 

Verkennend bodemonderzoek Benteloseweg 13 St. lsidorushoeve, kenm. 032137/AvA 
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