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1.

AANLEIDING EN CONCLUSIES
1.1 Aanleiding en vraagstelling
Het beoogde planinitiatief voorziet in de realisatie van 18 appartementen en drie grondgebonden woningen aan de Beatrixstraat 2-12, te Zetten. Het beoogde initiatief wordt gerealiseerd door de sloop
van de bestaande woningen en door nieuwbouw van 17 sociale huurwoningen en 4 vrijesectorwoningen. Daarnaast zullen er bijbehorende voorzieningen, zoals parkeren, groen, openbare ruimte en een
toegangsweg worden gerealiseerd.
Laddertoets benodigd: initiatief betreft nieuwe stedelijke ontwikkeling
Om de ontwikkeling formeel mogelijk te maken is een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk. Daarbij is het doorlopen van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking (art. 3.1.6. lid 2 Bro) verplicht voor iedere nieuwe ‘stedelijke ontwikkeling’, als bedoeld in art. 1.1.1. van het Bro. De Ladder
heeft zorgvuldig ruimtegebruik als doel en geeft invulling aan het zorgvuldig en transparant afwegen
van besluitvorming bij ruimtelijke ontwikkelingen.
De huidige bestemming is Wonen en de dubbelbestemming ‘Waarde-Archeologische verwachting 1’.
Daarnaast zijn er drie bouwvlakken opgenomen. Op de achtererven is de aanduiding 'bijgebouwen'
van toepassing. Het initiatief bestaat uit het oprichten van een nieuw appartementengebouw aan de
zuidwestkant van het plangebied en drie grondgebonden woningen aan de zuidoostkant. Dit voornemen past niet binnen het huidige bestemmingsplan, omdat op deze plekken geen bouwvlakken opgenomen zijn. Daarnaast is er sprake van een toename van het aantal woningen en zal een deel van het
plangebied als openbaar gebied worden ingericht. Op basis van de huidige bestemmingen is het oprichten van de woningen met bijbehorende infrastructuur en openbaar gebied ruimtelijk en functioneel
niet toegestaan. Daarom is een herziening van het bestemmingsplan voor het plangebied noodzakelijk. Door de omvang van de uitbreiding en wijziging van de bestemming moet het initiatief beschouwd
worden als een nieuwe stedelijke ontwikkeling. Voor wonen geldt namelijk dat vanaf twaalf woningen
sprake is van een stedelijke ontwikkeling die Ladderplichtig is. De beoogde ontwikkeling betreft een
nieuwe stedelijke ontwikkeling van 21 woningen.
Per 1 juli 2017 luidt het tweede lid van art. 3.1.6. als volgt: “De toelichting bij een bestemmingsplan dat
een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, bevat een beschrijving van de behoefte aan die
ontwikkeling, en, indien het bestemmingsplan die ontwikkeling mogelijk maakt buiten het bestaand
stedelijk gebied, een motivering waarom niet binnen het bestaand stedelijk gebied in die behoefte kan
worden voorzien.”
Initiatief binnen bestaand stedelijk gebied
Momenteel bestaat het gebied uit zes woningen. In het beoogde initiatief worden deze gesloopt en
worden twee nieuwe woonblokken gerealiseerd. De Beatrixstraat grenst aan de Hoofdstraat, waar de
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meeste winkels van Zetten te vinden zijn. De Beatrixstraat is daarmee onderdeel van het centrum van
Zetten.
In artikel 1.1.1 onder h van het Bro is een nadere omschrijving van het begrip 'bestaand stedelijk gebied' vastgelegd. Als bestaand stedelijk gebied wordt aangemerkt: ‘bestaand stedenbouwkundig samenstel van bebouwing ten behoeve van wonen, dienstverlening, bedrijvigheid, detailhandel of horeca, alsmede de daarbij behorende openbare of sociaal culturele voorzieningen, stedelijk groen en
infrastructuur’. In de jurisprudentie is dit begrip nader ingevuld1. Wanneer er op gronden een niet-agrarische bestemming rust (waaronder niet alleen 'rode' stedelijke functies, maar bijvoorbeeld ook functies voor sport, recreatie of stedelijk groen), dan is er sprake van bestaand stedelijk gebied, ook al is
de locatie nog onbebouwd, mits de locatie onderdeel is van het bestaand stedelijk samenstel van bebouwing.
Op basis hiervan moet geconcludeerd worden dat het plangebied gelegen is binnen bestaand stedelijk
gebied. De bestaande bestemming is immers niet-agrarisch.
Vraagstelling
De centrale onderzoeksvraag luidt:
 In hoeverre voorziet de beoogde woningontwikkeling in een kwantitatieve en kwalitatieve behoefte
vanuit de methodiek van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking?

1

https://www.infomil.nl/onderwerpen/ruimte/ontwikkelingen/ladder-duurzame/handreiking-ladder/kernbegrippen/
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Figuur 1.1: Luchtfoto van het plangebied en de directe omgeving

Figuur 1.2: Indicatieve stedenbouwkundige verkaveling plangebied
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1.2 Ladder voor duurzame verstedelijking

Nieuwe stedelijke ontwikkeling
Hoewel de functie wonen binnen de bestaande bestemming wel is toegestaan, past het plan formeel
niet binnen de voorwaarden. In juridisch-planologische zin is er dus sprake van toename van de functie wonen op locatie en is er sprake van een stedelijke ontwikkeling. Op grond van bestaande jurisprudentie van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State zijn 12 of meer woningen aan te
merken als een nieuwe stedelijke ontwikkeling. Gezien vanuit het planinitiatief 21 woningen worden
toegevoegd, kan er ook worden gesproken over een nieuwe stedelijke ontwikkeling.
Passend binnen behoefte van het ruimtelijk verzorgingsgebied
Voor het onderzoek naar de woonbehoefte is gekeken naar de behoefte in de relevante regio. Het
ruimtelijk verzorgingsgebied voor de kern Zetten is afgebakend tot de subregio Arnhem e.o. (Arnhem,
Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden en Rozendaal) Beleidsmatig behoort de gemeente Overbetuwe tot deze woningmarktregio en deze regio vangt in totaal 79%, inclusief verhuisbewegingen
binnen de gemeente, van de verhuisstromen naar de gemeente Overbetuwe.
Op basis van het onderzoek dat is uitgevoerd op basis van de methodiek van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking kan geconcludeerd worden dat de beoogde ontwikkeling voorziet in een behoefte en dat er geen sprake is van onaanvaardbare effecten op de ruimtelijk-functionele relevante
onderdelen. In het navolgende worden de argumenten en overwegingen weergegeven bij deze conclusie.
Kwantitatieve behoefte
 Met een afnemende huishoudensomvang en het groeiende aantal inwoners en huishoudens
neemt de kwantitatieve woningbehoefte toe in de gemeente Overbetuwe. Als afgeleide van de bevolkings- en huishoudensontwikkeling bedraagt een raming van de kwantitatieve woningbehoefte
in de gemeente tot 2030 volgens Primos circa 1.416 woningen. In de regio is er een woningbehoefte van 9.676.
 Op basis van de match van de woningvraag en de plannen is te zien dat er voor de periode tot
2025 in de regio Arnhem e.o. nog een tekort zal zijn aan circa 5.357 woningen.
 Zowel uit de landelijke en provinciale cijfers als regionaal en gemeentelijk woningmarktonderzoek
blijkt een woningbouwbehoefte in de regio en in de gemeente Overbetuwe. De gemeentelijke woningbehoefte bedraagt ongeveer 167 tot 183 woningen per jaar tot aan 2025. De regionale woningbouwopgave voor de gemeente Overbetuwe is in regionaal verband vastgesteld op 988 woningen in de periode 2015-2025.
 Er is in de gemeente Overbetuwe een kwantitatieve woningbehoefte tot 2030 van circa 1.400 woningen. In de subregio Arnhem e.o. ligt dit getal op circa 9.500 tekort aan woningen tot 2030.
 Voor de kern Zetten zelf is er onvoldoende plancapaciteit om aan de kwantitatieve behoefte te voldoen. Voor deelgebied West, waar Zetten onder valt, is er een woningbehoefte van 170 en een
plancapaciteit van 84. Dat betekent een tekort aan 86 woningen in de periode 2015-2025.
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Er is een streefprogramma voor totaal 125 woningen in deelgebied West, hieronder vallen 24
goedkope huurwoningen, totaal 74 koopwoningen en 24 hiervan vallen onder de categorie
koop/huur flexibel.
De toevoeging van 21 woningen in het centrumgebied van Zetten speelt dus in op een gewenste
kwantitatieve behoefte, zoals is vastgelegd in de afspraken ten aanzien van de woonbehoefte.

Kwalitatieve behoefte:
 In het initiatief is opgenomen dat de 21 geplande woningen waarvan 3 grondgebonden woningen
en 18 appartementen betreffen. 17 woningen hiervan vallen onder de categorie sociale huurwoningen (< € 586). Vanuit zowel het beleid van de (sub)regio’s als het beleid van de gemeente blijkt
dat er veel behoefte is naar sociale huurwoningen.
 4 woningen binnen het plan vallen onder categorie vrijesectorwoningen. Vanuit het beleid van de
(sub)regio’s is er voldoende vraag naar huurwoningen naar met name om middeldure huurwoningen (circa € 711 - € 900). Wel wordt gesteld dat woningen die de komende jaren toegevoegd worden, moeten aansluiten op de behoefte van de groep huurders die na 2025 van de woningen gebruik zullen maken.
 Vanuit het beleid van de gemeente komt naar voren dat in de periode 2020-2030 de vraag naar
huurwoningen toeneemt. Hier staat nog te weinig plancapaciteit tegenover. De vraag richt zich
vooral op betaalbare (tot de liberalisatiegrens van €710,68) en dure huurwoningen (boven de liberalisatiegrens). Hiermee kan geconcludeerd worden dat ook in de gemeente voldoende vraag is
naar woningen in de vrije sector.
 In een die in november 2018 raadsbreed werd aangenomen, kwam naar voren dat minimaal 30
procent van alle nieuwbouwwoningen in Overbetuwe gebouwd moeten worden voor de sociale
huursector. In 2019 en 2020 moet dat al 150 woningen opleveren.
 In de kwantitatieve behoefte komt naar voren dat er tot 2025 ruimte is voor circa 165 tot 185 woningen in de gemeente Overbetuwe. Wanneer hier 30% van sociale huur moet zijn, betekent dit
ruimte voor circa 55 sociale huurwoningen tot 2025 in de gemeente.
 Volgens de gemeente is er een groei van 1.560 huishoudens tot 2030. Als gevolg van vergijzing
en gezinsverdunning dalen de gemiddelde huishoudinkomens. Er wordt daarom tot en met 2020
een behoefte tussen 350 en 400 sociale huurwoningen (goedkoop en betaalbaar), met tot 2030
een groei tussen 400 en 600 verwacht. Dat betekent een behoefte aan 70 tot 80 sociale huurwoningen tot aan 2020 per jaar en 40 tot 60 sociale huurwoningen per jaar tot 2030.
 Het is vanuit beleidsmatig oogpunt een pré wanneer een deel van de woningen ingevuld wordt als
aanpasbare (levensloopbestendige) woningen. Het beoogde plan betreft levensloopbestendige
woningen. Het plan speelt hiermee in op de trend van vergrijzing, omdat het zowel appartementen
als levensloopbestendige woningen betreft.
 De bouw van appartementen speelt in op de trend van de toename van eenpersoonshuishoudens,
die ook aan de orde is in Zetten.
Gesitueerd binnen/buiten bestaand stedelijk gebied
In de geconstateerde behoefte van het wonen kan worden voorzien binnen bestaand stedelijk gebied.
De beoogde locatie maakt immers onderdeel uit van het bestaand stedelijk gebied; het ligt midden in
het centrum.
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Conclusie Ladder voor duurzame verstedelijking
Het initiatief wordt vanuit de kwalitatieve en kwantitatieve afwegingen passend geacht binnen de Ladder voor duurzame verstedelijking.
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2.

BEHOEFTEONDERZOEK WONINGEN
2.1 Ruimtelijke verzorgingsgebied
Het ruimtelijk verzorgingsgebied is het gebied waarbinnen vraag en aanbod van woonruimte plaatsvindt, ook wel de woningmarkt. De woningmarktafbakening verschilt per initiatief en valt niet per definitie samen met een bestuurlijke regio. Een belangrijke indicator voor het functioneren van de regionale
woningmarkt is het aantal verhuisbewegingen / migratiestromen binnen en naar de betreffende gemeente/woonplaats (tabel 2.1):
 Wanneer gekeken wordt naar de verhuisstromen (CBS, 2017), blijkt dat de meeste verhuizingen
plaatsvindt binnen de gemeente Overbetuwe zelf (52%). Daarnaast komt er nog een aanzienlijk
gedeelte uit Arnhem (11%), Nijmegen (7%), Lingewaard (3%) en Neder-Betuwe (2%).
 Beleidsmatig behoort de gemeente Overbetuwe tot de woningmarktregio Arnhem-Nijmegen. Deze
regio vangt in totaal 23% van de verhuisstromen naar de gemeente Overbetuwe.
Gezien deze verhuisstromen en de beleidsmatige positie van de gemeente Overbetuwe, wordt het
ruimtelijk verzorgingsgebied voor de kern afgebakend tot de subregio Arnhem e.o. (Arnhem, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden en Rozendaal. Aangezien de woningmarktregio ‘Subregio Arnhem e.o.’ officieel wordt aangeduid als woningmarktregio waar de gemeente Overbetuwe in is gelegen
en gezien het feit dat deze regio, samen met verhuisstromen binnen de gemeente, voor 69% aan verhuisstromen naar Overbetuwe vangt, is ervoor gekozen om deze subregio als primair verzorgingsgebied aan te wijzen. Ook Nijmegen telt aardig wat verhuizingen naar de gemeente Overbetuwe, maar
gezien het feit dat Zetten een dorp is dat getypeerd kan worden als een dorps woonmilieu (en het weinig voorzieningen kent), is de kans niet erg groot dat mensen specifiek naar Zetten verhuizen gezien
de afstand en de grootte van deze plaats. Voor de kwalitatieve en kwantitatieve analyse van de vraag
wordt daarom gekeken naar de regio Arnhem en wordt Nijmegen niet meegenomen.
Tabel 2.1 Verhuisde personen binnen / tussen gemeenten (bron: CBS, 2017)
2017
Overbetuwe

2456

52%

Arnhem

534

11%

Nijmegen

341

7%

Lingewaard

125

3%

Neder-Betuwe

117

2%

Renkum

95

2%

Totaal overig

1.037

22%

Totaal omliggende gemeenten

2.307

48%

Totaal subregio Arnhem e.o.

781

17%

Totaal verhuisbewegingen

3.668

100%
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2.2 Kwantitatieve behoefte
In deze paragraaf is de behoefte (vraagontwikkeling) van de gemeente Overbetuwe en de woningmarktregio Arnhem in beeld gebracht. De kwantitatieve behoefte is bepaald door de woningvraag in
de marktregio. De vraagbehoefte is afgezet tegen het aanbod binnen de regio en gemeente, om zo
aan te kunnen geven in hoeverre er ruimte is voor de ontwikkeling van extra woningen.
Hierbij is gebruik gemaakt van de volgende gegevens:










CBS & Primos;
Omgevingsvisie Gelderland, 2018
Woningmarktmonitor Gelderland (2015)
Regionale Woningmarktanalyse Regio Arnhem-Nijmegen (2017)
Subregionale Woonagenda Arnhem e.o. 2017-2027
Woningbouwprioritering gemeente Overbetuwe, 2017
Woonagenda Overbetuwe 2020, 2016
Jaaragenda Wonen Overbetuwe, 2017
Nota Wonen-Zorg-Welzijn 2011-2015

Bevolkings- en huishoudensprognose
 De gemeente Overbetuwe heeft per 1 januari 2018 circa 47.481 inwoners2. Zetten3 heeft circa
2.945 inwoners (bron: CBS, 2018), oftewel ca. 6% van het totaal binnen de gemeente.
 Volgens de bevolkingsprognoses van de provincie wordt voor de gemeente Overbetuwe een lichte
bevolkingsgroei van 1% verwacht tot aan 2030 (ten opzichte van 2018) en voor de regio een groei
van 2,1% (zie tabel 2.2). Momenteel overstijgt de bevolkingsomvang van zowel de gemeente als
de regio echter al (bijna) de verwachte prognose voor 2020.
 Het aantal huishoudens (tabel 2.3) stijgt flink harder dan het aantal inwoners, als gevolg van gezinsverdunning. In de gemeente stijgt deze met 7,4% en in de regio met 5,1%. De vraag naar woningen komt daarom vooral hieruit voort.
Tabel 2.2 Bevolkingsprognose gemeente Zetten en regio Arnhem e.o.
CBS

Bevolkingsprognose Primos4

2018

2020

2025

2030

Verschil

Zetten

2 945

Overbetuwe

47.481

47.916

48.216

48.380

+1%

Regio Arnhem e.o.

327.516

329.496

332.585

334.469

+2,1

Tabel 2.3 Huishoudensprognose gemeente Zetten en regio Arnhem e.o.

Zetten
2
3
4
5

CBS

Huishoudensprognose Provincie Gelderland5

2018

2020

2025

2030

Verschil

1.225

CBS (2018). Bevolking.
CBS Buurt- en Wijk niveau, 2018
Prognose 2017 (Primos 2017)
Prognose 2017 (Primos 2017)
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Overbetuwe

19.361

19.668

20.338

20.792

+7,4

Regio Arnhem e.o.

153.666

155.528

159.262

161.545

+5,1

Kwantitatieve woningbehoefte
Met zowel een groeiende bevolking als een sterk groeiend aantal huishouden sterk neemt de kwantitatieve woningbehoefte toe in de gemeente Overbetuwe. Als afgeleide van de bevolkings- en huishoudensontwikkeling bedraagt een raming van de kwantitatieve woningbehoefte tot 2030 volgens Primos
circa 1.400 woningen.
Tabel 2.4 Ontwikkeling woningvoorraad Overbetuwe en subregio Arnhem e.o.6

Overbetuwe

2017

2020

2025

2030

Verschil

19.390

19.779

20.402

20.806

1.416

+389

+623

+404

151.986

156.094

158.743

+2919

+4108

+2649

Extra woningen per jaar
Subregio Arnhem e.o.
Extra woningen per jaar

149.067

9.676

Kwantitatief aanbod
De stedelijke woningvraag van de subregio Arnhem e.o. tot 2025 is verdeeld over het gebied.7 Een
deel daarvan komt terecht in de gemeente Overbetuwe.
Kijkende naar de meest actuele plancapaciteit die door de regio wordt bijgehouden, dan blijkt dat er
nog ruimte is in de plancapaciteit, zowel in de subregio Arnhem e.o als de gemeente Overbetuwe zelf.
Daarmee past het plan vanuit kwantitatief oogpunt.
In de subregio Arnhem ligt een totaal aan netto plancapaciteit van 10.803 woningen, waarvan 6.484
woningen de status harde plancapaciteit toegekend hebben gekregen.
Tabel 2.5 Plancapaciteit Overbetuwe en subregio Arnhem e.o.8





Plancapaciteit

Overbetuwe

Arnhem e.o.

Netto plancapaciteit hard

450

6.484

Netto plancapaciteit zacht

538

4.319

Netto plancapaciteit onbekend

0

0

Netto plancapaciteit totaal

988

10.803

Ruimte

538

4.319

Er is in totaal voldoende capaciteit om aan de kwantitatieve behoefte te voldoen in de gemeente
Overbetuwe. Het totaal van de plancapaciteit is hoger dan de totale behoefte.9 In 2016 waren er
voor de periode 2015-2020 1.067 woningen opgenomen in plannen (tabel 2.6).
In de regio Arnhem e.o. zien we hogere woningbehoefte dan dat er aan plannen ligt. Er is nog een
tekort aan 5.357 woningen. Met het oog op de verhuisstromen vanuit de subregio Arnhem e.o.

6

Primos (2018). Woningvoorraad Overbetuwe en subregio Arnhem e.o. 2015 - 2030
Woningmarktmonitor Gelderland, 2015).
Woningmarktmonitor Gelderland (2015). Behoefte versus plannen totaal.
9
Woonagenda Overbetuwe 2020, 2016.
7
8
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richting Overbetuwe kunnen we stellen dat er vanuit de regio ook plancapaciteit zal worden opgevuld in de gemeente.
Er is volgens de prognose van Primos in de gemeente Overbetuwe een kwantitatieve woningbehoefte tot 2030 van circa 1.400 woningen. In de subregio Arnhem e.o. ligt dit getal op circa 9.500
tekort aan woningen tot 2030.
Binnen het deelgebied West (tabel 2.5) is de plancapaciteit onvoldoende. Er is een kwantitatieve
behoefte van 150 tot 200 woningen, terwijl de plancapaciteit slechts 84 woningen bedraagt. We
zien een tekort aan betaalbare huurwoningen.

Tabel 2.6: Gemeente Overbetuwe, Woningbehoefte per deelgebied tot 2020 (Woonagenda Overbetuwe 2020, 2016)
Noord (Driel,

Oost (Elst,

West (Zetten,

Heteren, Randwijk)

Oosterhout, Valburg)

Andelst/Herveld) Overbetuwe

Totaal

0-50

250-350

0-50

Huur Goedkoop
Huur Betaalbaar
Huur Duur

350-400

100-150

100-150

50-100

50-100

Koop Goedkoop
Koop Middelduur Laag
Koop Middelduur Hoog

0-50

150-200

0-50

200-300

Koop Duur

0-50

200-300

50-100

250-350

Totaal per deelgebied

50-100

750-800

150-200

950-1.000

Huishoudensgroei 2015-2025

110

720

170

990

Tabel 2.7: Gemeente Overbetuwe, Plancapaciteit per deelgebied tot 2020 (Woonagenda Overbetuwe 2020, 2016)
Noord (Driel,

Oost (Elst,

West (Zetten,

Heteren, Randwijk)

Oosterhout, Valburg)

Andelst/Herveld) Overbetuwe

Totaal

Huur Goedkoop

0

65

0

65

Huur Betaalbaar

37

85

0

123

Huur Duur

18

70

0

88

Koop Goedkoop

14

44

33

91

Koop Middelduur Laag

21

83

25

129

Koop Middelduur Hoog

20

394

23

437

Koop Duur

24

117

3

134

Totaal per deelgebied

124

859

84

1.067

In het rapport ‘Woningbouwprioritering gemeente Overbetuwe, 2017’ wordt het streefprogramma deelgebieden vanaf juli 2017 weergegeven.

Hoofdstuk 2

11

Tabel 2.6 Resterend streefprogramma 1-1-2017 deelgebied West (Zetten, Andelst/Herveld)10
Totaal
huur en
koop
Opgenomen

Huur
duur

-112

-38

125

-14

Huur

Huur

betaal-

goed-

baar

koop

Koop/huur

Koop

Koop

Koop

Koop

flexibel

duur

middel-

middel-

betaal-

duur

duur

baar

laag
-15

-15

-25

-19

32

32

10

-7

programmacapaciteit
Resterend

24

24

24

streefprogramma

Tabel 2.7 Streefprogramma woningbouw 2016 - 2020 deelgebied West (Zetten, Andelst/Herveld)11
Koop middelduur

Koop duur

hoog
Streefprogramma 2016 - 2020

50

80

Huur betaalbaar
35

Totaal

165

Uit de tabel blijkt dat er in vanaf juli 2017 nog ruimte is voor 24 goedkope huurwoningen, daarmee kan
gesteld worden dat er nog behoefte is aan 24 sociale huurwoningen. Daarnaast is er in de vrije sector
nog vraag naar 24 betaalbare huurwoningen, 24 flexibele huur/koop woningen, 32 dure koopwoningen, 32 middeldure koopwoningen en 10 koop middelduur-laag woningen. Er is geen resterende
vraag voor dure huurwoningen. Dit project is daarnaast binnen het rapport van de Woningbouwprioritering opgenomen als één van de ‘prioritaire projecten november 2017’.
Uit tabel 2.7 blijkt dat er tussen 2017 en 2020 nog een streefprogramma is van 50 middeldure koopwoningen, 80 dure koopwoningen en 35 betaalbare huurwoningen in deelgebied West (waaronder
Zettenvalt).
Conclusie
Zowel uit de landelijke en provinciale cijfers als het regionale en gemeentelijke woningmarktonderzoek
blijkt een woningbouwbehoefte in de regio en in de gemeente Overbetuwe. De toevoeging van 21 woningen in het centrumgebied van Zetten speelt dus in op een gewenste kwantitatieve behoefte, zoals
is vastgelegd in de afspraken ten aanzien van de woonbehoefte. De gemeentelijke woningbehoefte
bedraagt ongeveer 167 tot 183 woningen per jaar tot aan 2025. De regionale woningbouwopgave voor
de gemeente Overbetuwe is in regionaal verband vastgesteld op 988 woningen in de periode 20152025. Enerzijds komt de woningbehoefte voort uit de veranderende samenstelling van de bevolking
(gezinsverdunning), maar er is ook een woningbehoefte vanuit instroom van buiten de gemeente.
Deze behoefte doet zich vooral voor in het oostelijk deel van de gemeente, met de kernen Elst, Oosterhout en Valburg. Voor de kern Zetten is er onvoldoende plancapaciteit om aan de kwantitatieve behoefte te voldoen. Er is een streefprogramma voor totaal 125 woningen in deelgebied West, hieronder
vallen 24 goedkope huurwoningen, totaal 74 koopwoningen en 24 hiervan vallen onder de categorie
koop/huur flexibel.
10
11

Woningbouwprioritering gemeente Overbetuwe, Royal HaskoningDHV en gemeente Overbetuwe, 2017
Woningbouwprioritering gemeente Overbetuwe, Royal HaskoningDHV en gemeente Overbetuwe, 2017
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2.3 Kwalitatieve woningbehoefte
Subregio Arnhem e.o.
De subregio Arnhem e.o. is de belangrijkste regio voor de gemeente Overbetuwe. Circa 69% van de
verhuisbewegingen vindt plaats in dit gebied. Vanuit de Regionale Woningmarktanalyse Regio Arnhem-Nijmegen 2017 is deze subregio opgesplitst naar de steden Arnhem / Nijmegen en het ommeland. In de regionale woningmarktanalyse is een aantal zaken op het gebied van wonen benoemd,
waar rekening mee gehouden moet worden:
 Volgens de uitkomsten van Socrates (meetinstrument met verschillende scenario’s), is er sprake
van een forse sloopopgave binnen sociale huurwoningen in het ommeland. Het aantal woningzoekenden in de sociale huursector is gestegen, de slaagkans is gedaald. Er is een toenemende druk
op betaalbare voorraad.
 Met de komst van de Woningwet 2015 moet er rekening worden gehouden met passend toewijzen. Dit houdt in dat huurders met een laag inkomen binnen de sociale huursector een woning
toegewezen moeten krijgen waarvan de huurprijs in verhouding staat met hun inkomen. Dit, aangevuld met de komst van arbeidsmigranten, vergunninghouders en mensen die voorheen intramuraal binnen de zorg werden gehuisvest, vergroot het belang van het op peil houden van een betaalbaar woningaanbod.




In de huursector is met name het segment boven de liberalisatiegrens (vrije huursector) zeer
kansrijk in termen van afzetkansen. Hier wordt zowel in Arnhem als in de omliggende gemeenten
een grote aanvullende vraag voorzien en doen zich weinig fricties voor op de woningmarkt.
Per saldo zal volgens de ramingen van ABF de huursector in omvang moeten afnemen. Er moet
kritisch gekeken worden op de kwaliteit van de woningen die worden toegevoegd; woningen die
de komende jaren toegevoegd worden, moeten aansluiten op de behoefte van de groep huurders
die na 2025 van de woningen gebruik zullen maken.

Ook in de Subregionale Woonagenda Arnhem e.o. 2017 – 2027 komen een aantal belangrijke zaken
naar voren:
 Er is een korte-termijnvraag voor sociale huurwoningen door oplopende wachttijden, door onder
andere de gevolgen van de recente economische crisis, de toename van kwetsbare doelgroepen.
Maar op de lange termijn verwachten zij een overschot aan sociale huur doordat de doelgroep
voor de sociale huur kleiner wordt. Zij hebben daarom een aantal oplossingen bedacht: tijdelijke
woonruimten in nieuwbouw of transformatie, wél investeren in kwalitatief goede, levensloopbestendige en duurzame huurwoningen en afspraken voor verkoop op termijn, kamergewijze verhuur voor bepaalde doelgroepen, flexibel en aanpasbaar bouwen.
 Uit de analyses van Companen blijkt een grote vraag naar middeldure huurwoningen (circa € 711
- € 900).
Gemeente Overbetuwe
In de Woonagenda Overbetuwe 2020 wordt het volgende geconcludeerd:
 De druk op sociale huurmarkt neemt toe. Dit komt bijvoorbeeld door de vraag van specifieke groepen zoals vergunninghouders en EU-migranten, jongeren en gescheiden mensen. De gemeente
Overbetuwe ziet dit bijvoorbeeld in de oplopende wachttijden en het afnemen van slaagkansen.
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Door maatschappelijke ontwikkelingen, zoals extramuralisatie (mensen willen en moeten langer
thuis wonen), het groeiend aantal vergunninghouders en de vergrijzing, is er steeds meer behoefte aan goedkope huurwoningen.
Bestaande nieuwbouwplannen voor sociale woningen moeten waar mogelijk versneld worden gerealiseerd, om de druk op deze markt te verkleinen. Dat kan mogelijk met tijdelijke of permanente
bewoning. De gemeente wil dat er op korte termijn woningen voor andere spoedzoekers (niet
zijnde vergunninghouders) aan de voorraad worden toegevoegd. Dit zijn kleine woningen met huren onder de 1e aftoppingsgrens (€592,55, prijspeil 2017) en bij tijdelijke woningen voor jongeren
onder €414,02 (prijspeil 2017).
Er behoren momenteel 5.870 huishoudens tot de sociale doelgroep (huishoudensinkomen tot €
36.165, prijspeil 2017). De gemeente heeft bijna 4.200 sociale huurwoningen. Volgens raming van
de gemeente neemt dit aantal toe tot 7.430 in 2030, dat is een groei van 1.560 huishoudens.
Daarnaast is er tot 2030 ook sprake van huishoudensgroei. Als gevolg van vergijzing en gezinsverdunning dalen de gemiddelde huishoudinkomens. Er wordt daarom tot en met 2020 een behoefte tussen 350 en 400 sociale huurwoningen (goedkoop en betaalbaar), met tot 2030 een groei
tussen 400 en 600 verwacht.
Ook komt de huisvestingsnood naar voren. Als doel stellen zij om succes te boeken door meer
betaalbare huurwoningen te realiseren. Om dit te realiseren vindt er een verkennend gesprek
plaats met corporaties en private partijen die kansen zien in investeringen in sociale huurwoningen.
In de periode 2020-2030 neemt de vraag naar huurwoningen toe. Hier staat nog te weinig plancapaciteit tegenover. De groeiende behoefte richt zich in gelijke mate op zowel eengezins- als meergezinshuurwoningen. Ook in de toekomst richt de vraag zich vooral op betaalbare (tot de liberalisatiegrens van €710,68) en dure huurwoningen (boven de liberalisatiegrens). Een onderliggende
verklaring is de voortgaande vergrijzing. Ouderen hebben relatief vaak een voorkeur voor het
huursegment.
De woonvraag in Overbetuwe richt zich op de ‘vleugels’ (goedkope koop, betaalbare huur & dure
koop).

Tabel 2.8 Groei vraag sociale huurwoningen
Huishoudens

Sociale huur-

sociale doelgroep

woningen

Nu

5.870

4.200

Groei

1.560

500

2030

7.430

4.700

Opgave per jaar tot 2020

70 a 80

Opgave per jaar tot 2030

40 a 60

Ook Nota Wonen-Zorg- Welzijn 2011-2015 stelt dat er stijgende behoefte is naar sociale huurwoningen. Dit komt volgens hen o.a. door de ingestorte koopwoningmarkt. Hierdoor wordt veel gevraagd
van de woningcorporaties als aanbieders van sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen.
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Het rapport Woningbouwprioritering Overbetuwe 2017 geeft een indicatie in het gewenste bouwprogramma. Onderstaand figuur 2.1 geeft het ‘streefwoningbouwprogramma niet prioritaire projecten’
weer. Daarnaast hebben zij een verdeling in de woningbouwprioritering per deelgebied. Dit is gerealiseerd door de huishoudensverdeling over de verschillende kernen en deelgebieden in kaart te brengen. De verdeling komt daarbij uit op 72% in deelgebied Oost, 17% in West (waaronder Zetten) en
11% in Noord. Dit zijn geen exacte cijfers, maar geeft het een indicatie van de gewenste spreiding van
het bouwprogramma.
Figuur 2.1 Streefwoningbouwprogramma niet prioritaire projecten, 2017 12Kwalitatief

aanbod

De gemeente Overbetuwe kent 12.718 woningen. Bijna 2/3 (66%) hiervan betreft koopwoningen. Dit is
meer dan gemiddeld in de gehele subregio Arnhem e.o. (53%). Het aandeel sociale huurwoningen
daarentegen ligt met 22% juist lager dan in de gehele regio (29%). In Zetten is het aandeel koopwoningen (64%) en het aandeel sociale huurwoningen (23%) ongeveer gelijk met die van Overbetuwe.
Figuur 2.7 Samenstelling woningvoorraad naar eigendomsvorm 201713

12
13

Zetten

Overbetuwe

Arnhem e.o.

Koop

1.348

12.718

78.994

Huur

726

6.463

67.884

Sociale huur

487

4.297

43.823

Huur overig

239

2.166

24.061

Onbekend

2

209

2.195

Totaal

2.100

19.390

149.073

Woningbouwprioritering gemeente Overbetuwe, Royal HaskoningDHV en gemeente Overbetuwe, 2017
Woningmarktmonitor Gelderland, 2017
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Confrontatie kwalitatieve vraag en aanbod













In de subregio Arnhem e.o. is het aantal appartementen redelijk hoog. Het aanbod huurwoningen
wordt voornamelijk bepaald door betaalbare huur en de meest voorkomende prijscategorie koopwoningen ligt voor de subregio Arnhem e.o. tussen € 140.000 – € 300.000.
In Zetten is het aantal appartementen echter juist zeer laag.
In het initiatief is opgenomen dat de 21 geplande woningen waarvan 3 grondgebonden woningen
en 18 appartementen betreffen. Dit zijn allen sociale huurwoningen (< € 586). Vanuit zowel het
beleid van de (sub)regio’s als het beleid van de gemeente blijkt dat er veel behoefte is naar sociale huurwoningen. Daarnaast wordt er in het gemeentelijke beleid ingezet op de toevoeging van
betaalbare en middeldure huurwoningen in het dorp Zetten.
In een motie die deze week (november 2018) raadsbreed werd aangenomen, kwam naar voren
dat minimaal 30 procent van alle nieuwbouwwoningen in Overbetuwe gebouwd moeten worden
voor de sociale huursector. In 2019 en 2020 moet dat al 150 woningen opleveren.14
In de kwantitatieve behoefte komt naar voren dat er tot 2025 ruimte is voor circa 165 tot 185 woningen in de gemeente Overbetuwe. Wanneer hier 30% van sociale huur moet zijn, betekent dit
ruimte voor circa 55 sociale huurwoningen tot 2025 in de gemeente.
Volgens de gemeente is er een groei van 1.560 huishoudens tot 2030. Als gevolg van vergijzing
en gezinsverdunning dalen de gemiddelde huishoudinkomens. Er wordt daarom tot en met 2020
een behoefte tussen 350 en 400 sociale huurwoningen (goedkoop en betaalbaar), met tot 2030
een groei tussen 400 en 600 verwacht. Dat betekent 70 tot 80 sociale huurwoningen tot aan 2020
per jaar en 40 tot 60 sociale huurwoningen per jaar tot 2030.
Met het oog op de huishoudensgroei van 170 tot 2025 de kern Zetten betekent dit ook een tekort
aan een klein aantal woningen als we kijken naar de plancapaciteit in deelgebied West.

Conclusie
In lijn met de regionale en gemeentelijke woningbehoefte en –programmering is een volgende kwalitatieve segmentatie daarmee passend.
 Het streven van de gemeente Overbetuwe streven is daarom de woningbehoefte in te vullen met
een minimaal programma van circa 160 – 180 woningen per jaar in de jaren tot 2025. 30% procent hiervan moet sociale huur zijn. Dit zijn circa 55 sociale huurwoningen in de gemeente.
 Het is vanuit beleidsmatig oogpunt een pré wanneer een deel van de woningen ingevuld wordt als
aanpasbare (levensloopbestendige) woningen. Het beoogde plan betreft levensloopbestendige
woningen.
 In de periode 2020-2030 neemt de vraag naar huurwoningen toe. Hier staat nog te weinig plancapaciteit tegenover. De groeiende behoefte richt zich in gelijke mate op zowel eengezins- als meergezinshuurwoningen. Ook in de toekomst richt de vraag zich vooral op betaalbare (tot de liberalisatiegrens van € 710,68) en dure huurwoningen (boven de liberalisatiegrens).
 Vanuit de subregio Arnhem e.o. wordt geconcludeerd dat er een grote vraag naar middeldure
huurwoningen (circa € 711 - € 900).

14

Overbetuwe krijgt bouwquotum voor sociale huurhuizen, De Gelderlander, 2018
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Op basis hiervan is te concluderen dat er ook kwalitatieve zin behoefte is aan het beoogde programma op de planlocatie en dat dit programma ook beleidsmatig verankerd is
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1.

INLEIDING

1.1 Inleiding
Aanleiding
De Woonstichting Valburg wil aan de Beatrixstraat 2-12 te Zetten de bestaande woningen slopen en
vervangen door nieuwbouw. De nieuwbouw bestaat uit een appartementengebouw met 18 huurwoningen en drie grondgebonden woningen. Tevens worden er bijbehorende voorzieningen, zoals parkeren,
groen, openbare ruimte en een toegangsweg gerealiseerd. Om de nieuwe woningen te kunnen realiseren, is een herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk ten behoeve waarvan voorliggende aanmeldnotitie is opgesteld.
Het plangebied ligt aan de rand van het centrum van Zetten. Het plangebied beslaat de percelen Beatrixstraat 2-12, kadastraal bekend gemeente Zetten, sectie B, perceelnummer 2068 en heeft een oppervlakte van circa 2.520 m². Het plangebied wordt aan de noordkant begrensd door de Beatrixstraat,
aan de oostkant door de woonpercelen Damstraat 3, 4 en 4a, aan de zuidkant door een parkeerterrein
en het perceel Beatrixstraat 2a en aan de westkant door de percelen Hoofdstraat 30a t/m 32c. In het
plangebied zijn momenteel in totaal 8 woningen aanwezig.
Huidige en toekomstige situatie
In de huidige situatie zijn in het plangebied acht woningen met bijbehorende percelen aanwezig (Beatrixstraat 2-12), verdeeld over drie bouwmassa’s. De woningen bestaan uit twee bouwlagen met een
kap. De bijbehorende gronden zijn ingericht als tuin, met parkeervoorzieningen en bijgebouwen. De
woonpercelen worden ontsloten op de Beatrixstraat.
De Woonstichting Valburg wil de bestaande woningen en bijgebouwen slopen, het terrein herinrichten
en twee nieuwe woonblokken realiseren. Aan de oostkant van het plangebied worden drie grondgebonden woningen (aaneengebouwd) opgericht, evenals een aantal bergingen. De woningen krijgen
een goothoogte van maximaal 6 meter en een bouwhoogte van maximaal 10 meter. Aan de zuidkant
van het plangebied wordt een appartementengebouw met 18 appartementen opgericht. Het gebouw
krijgt een maximale goot- en bouwhoogte van 11 meter.
Het omliggende terrein wordt ingericht met parkeervoorzieningen, groen en infrastructuur. Centraal
aan de Beatrixstraat wordt een open ruimte voorzien, die aansluiting zoekt met het centrumgebied aan
de overzijde van de Beatrixstraat. Het plan voorziet ook in een doorgang tussen de Beatrixstraat en
het parkeerterrein ten zuiden/zuidoosten van het plangebied.

1.2 Toetsing Besluit m.e.r.
Toetsingskader
Gemeenten en provincies moeten ook bij kleine bouwprojecten beoordelen of een m.e.r.-beoordeling
nodig is. Achterliggende gedachte hierbij is dat ook kleine projecten het milieu relatief zwaar kunnen
belasten en ook bij kleine projecten van geval tot geval moet worden beoordeeld of een m.e.r.-procedure nodig is. Een m.e.r.-beoordeling is een toets van het bevoegd gezag om te beoordelen of bij een
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project belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen optreden. Wanneer uit de toets blijkt dat er belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen optreden, moet er een m.e.r.-procedure worden doorlopen.
Met andere woorden dan is het opstellen van een MER nodig.

Analyse
De voorgenomen activiteit is niet opgenomen in onderdeel C van het Besluit m.e.r. en is daarom niet
aan te merken als een activiteit waarvoor een directe m.e.r.-plicht bestaat. Het is wel opgenomen in
onderdeel D (categorie D.11.2) van bijlage II van het Besluit m.e.r. De activiteit betreft een stedelijk
ontwikkelingsproject, maar het valt onder de drempelwaarden die hier genoemd worden.

D.11.2

Activiteiten

Gevallen

Besluit

De aanleg, wijziging of uitbreiding

In gevallen waarin de activiteit be-

De vaststelling van het plan,

van een stedelijk ontwikkelings-

trekking heeft op:

bedoeld in artikel 3.6, eerste

project, met inbegrip van de bouw

1: een oppervlakte van 100 hectare

lid, onderdelen a en b, van

van winkelcentra of parkeerterrei-

of meer,

de Wet ruimtelijke ordening -

nen.

2. een aaneengesloten gebied en

-> het bestemmingsplan

2.000 of meer woningen omvat, of
3. een bedrijfsvloeroppervlakte van
200.000 m2 of meer.

Beoordeling noodzakelijkheid m.e.r.-beoordeling
Om te bepalen of een m.e.r.-beoordeling noodzakelijk is dient bepaald te worden of de ontwikkeling
de drempelwaarden uit lijst D van het Besluit m.e.r. overschrijdt, of de ontwikkeling in een kwetsbaar
gebied ligt en of er belangrijke milieugevolgen zijn.
In het plangebied wordt de realisatie van 21 woningen mogelijk gemaakt. De ontwikkeling dient getoetst te worden aan de Bijlage bij het Besluit m.e.r. De ontwikkeling van de woningen valt onder de
activiteit stedelijk ontwikkelingsproject (D 11.2): de aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk
ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen. In het geval van
een stedelijk ontwikkelingsproject is direct een m.e.r.-beoordeling noodzakelijk als de activiteit gaat
om de bouw van 2.000 woningen of meer in een aaneengesloten gebied of als de activiteit een omvang heeft van 100 hectare of een bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m 2 of meer.
Geconcludeerd kan worden, dat de ontwikkeling van het gebied met 21 woningen ver beneden de
drempelwaarde ligt zoals opgenomen in het Besluit m.e.r. Er is sprake van een vormvrije m.e.r.-beoordelingsplicht. Dit betekent dat voordat het plan in procedure gaat, het college van burgemeester en
wethouders aan de hand van een aanmeldingsnotitie moet beoordelen en besluiten of een milieueffectrapport moet worden opgesteld e.e.a. conform paragraaf 7.6 Wet milieubeheer.

1.3 Vormvrije m.e.r.-beoordeling
Aan de hand van een vormvrije m.e.r.-beoordeling moet de gemeente beoordelen of een milieueffectrapport moet worden opgesteld. Achterliggende gedachte hierbij is dat ook kleine projecten het milieu
relatief zwaar kunnen belasten en ook bij kleine projecten van geval tot geval moet worden beoordeeld of een m.e.r.-procedure nodig is. Deze vormvrije m.e.r.-beoordeling kan tot twee conclusies leiden:
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belangrijke nadelige milieugevolgen zijn uitgesloten: er is geen milieueffectrapportage noodzakelijk;
belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zijn niet uitgesloten: er moet een milieueffectrapportage worden opgesteld.

Procedure
De initiatiefnemer dient de aanmeldingsnotitie in bij de gemeente. De gemeente (het bevoegd gezag)
neemt binnen 6 weken na ontvangst van de aanmeldingsnotitie (mededeling) een beslissing of een
MER gemaakt moet worden.

1.4 Leeswijzer
Hoofdstukken 2 vormt de aanmeldingsnotitie, hoofdstuk 3 vormt de conclusie van de vormvrije m.e.r.beoordeling.
De beoordeling of het noodzakelijk is een milieueffectrapport op te stellen is geheel afhankelijk van het
feit of er sprake is van ‘bijzondere omstandigheden’. De bijzondere omstandigheden kunnen betrekking hebben op:
a. de plaats waar de activiteit plaatsvindt, o.a. in relatie tot gevoelige gebieden;
b. de kenmerken van de activiteit;
c. de kenmerken van de belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu die de activiteit kan hebben;
d. de samenhang met andere activiteiten ter plaatse (cumulatie).
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2.

EFFECTEN OP HET MILIEU

2.1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt getoetst of op basis van de criteria, die zijn genoemd in bijlage III van de EEGrichtlijn milieueffectbeoordeling, een m.e.r.-beoordeling uitgevoerd moet worden. Het gaat hierbij om
de volgende criteria (zie ook onderstaande tabel):
1. de kenmerken van het project;
2. de plaats van het project;
3. de kenmerken van het potentiële effect.
Kenmerken van het project


Omvang van het project



Cumulatie met andere projecten



Gebruik van natuurlijke grondstoffen



Productie van afvalstoffen



Verontreiniging en hinder



Risico van ongevallen, mede gelet op de gebruikte stoffen en technologieën

Plaats van het project


Bestaand grondgebruik



Relatieve rijkdom aan kwaliteit en het regeneratievermogen van de natuurlijke hulpbronnen van het gebied



Het opnamevermogen van het natuurlijke milieu, met in het bijzonder aandacht voor gevoelige gebieden (wetlands, kustgebieden, berg- en bosgebieden, reservaten en natuurparken, Habitat- en Vogelrichtlijngebieden), gebieden waarin bij
communautaire wetgeving vastgestelde normen inzake milieukwaliteit reeds worden overschreden, gebieden met een
hoge bevolkingsdichtheid, landschappen van historisch, cultureel of archeologisch belang

Kenmerken van het potentiële effect


Bereik van het effect (geografische zone en grootte van de getroffen bevolking)



Grensoverschrijdende karakter van het effect



Waarschijnlijkheid van het effect



Duur, frequentie en de omkeerbaarheid van het effect

De (vormvrije) m.e.r.-beoordeling is opgesteld op basis van de onderzoeken die zijn uitgevoerd in het
kader van het ruimtelijke plan. In de onderstaande tabellen vindt de beoordeling/toets plaats aan de
criteria die zijn genoemd in bijlage III van de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling.
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2.2 Kenmerken van het project
Kenmerken van het project
Criteria

Toets

Omvang van het project

Op het perceel van ongeveer 2.520 m2 groot worden 18 appartementen en 3 grondgebonden woningen opgericht. Het omliggende terrein wordt ingericht met parkeervoorzieningen, groen en infrastructuur. Het projectgebied staat kadastraal bekend als gemeente
Zetten, sectie B, perceelnummer 2068.

Cumulatie met andere pro-

Het betreft hier vervanging van reeds bestaande woningen met tuinen, parkeerplaatsen

jecten

en bijgebouwen. In de directe omgeving zijn voor zover bekend geen andere herontwikkelingen gepland. De beperkte omvang, het feit dat het vernieuwbouw betreft en er geen andere ontwikkelingen in de nabijheid zijn gepland, leiden niet tot extra effecten op basis
van cumulatie.

Gebruik van natuurlijke hulp-

N.v.t.

bronnen

Bij de ontwikkeling wordt geen permanent gebruik gemaakt van natuurlijke hulpbronnen.

Productie van afvalstoffen

Naast het reguliere afval van de toekomstige bebouwing en functies zal geen sprake zijn
van de productie van andere afvalstoffen.

Verontreiniging en hinder

De ontwikkeling vindt plaats in stedelijk gebied.
Tijdens de aanlegfase is er mogelijke sprake van tijdelijke hinder als gevolg van bouwverkeer en bouwwerkzaamheden.

Bedrijven en milieuzonering: Het projectgebied ligt binnen de richtafstand van de schietvereniging aan de Beatrixstraat 2A. Hiertoe is akoestisch onderzoek uitgevoerd. De aanwezigheid van de schietvereniging zorgt gezien de onderzoeksresultaten niet voor een
onevenredige aantasting van het woon- en leefklimaat in de woningen. Een aanvaardbaar
woon- en leefklimaat is voldoende gewaarborgd. De beoogde nieuwbouw levert geen belemmeringen voor de schietvereniging op. Overige bedrijfsactiviteiten zijn op ruime afstand van de toekomstige woningen gelegen. Het aspect ‘bedrijven en milieuzonering’
vormt derhalve geen belemmering voor het bouwplan.

Bodem: Uit het uitgevoerde bodemonderzoek blijkt dat er enkele licht verhoogde concentraties verontreinigingen zijn aangetroffen. Deze geven vanuit de Wet bodembescherming
geen noodzaak voor het uitvoeren van nader onderzoek en/of het treffen van sanerende
maatregelen en vormen in milieuhygiënische zin geen belemmering voor het huidig of toekomstig gebruik. Vervolgonderzoek hiernaar is niet noodzakelijk. Wel wordt aanbevolen
om aanvullend onderzoek naar asbest in de bodem uit te voeren.
Verwacht wordt dat de toekomstige functie (wonen betreft geen verdachte activiteit in het
kader van bodemverontreiniging) van het terrein niet leidt tot bodembedreigende activiteiten.

Externe veiligheid: Uit de beschouwing door de Omgevingsdienst Regio Arnhem blijkt dat
de planlocatie buiten de plaatsgebonden risicocontour 10-6 van een inrichting, buisleiding
en transportroute met een extern veiligheidsrisico ligt. De plaatsgebonden risicocontour van
de diverse risicobronnen vormt geen belemmering voor de realisatie van het plan.
Ten aanzien van het groepsrisico ligt het plan in het invloedsgebied van de Betuweroute,
de snelweg A15 en A50. Op basis van de beperkte verantwoording groepsrisico kan worden
geconcludeerd dat het ruimtelijke initiatief geen significant effect heeft op het groepsrisico
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Kenmerken van het project
Criteria

Toets
en op de mogelijkheden voor de bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid. Daarmee is het aspect externe veiligheid geen belemmering voor de realisatie van het plan.

Geluid: Gezien het feit dat het plangebied niet binnen de zone van één of meerdere wegen
is gepland en er voor wat betreft de verkeersintensiteit er geen relevante 30 km/uur wegen
in de nabijheid zijn gelegen, is geen wegverkeerslawaaionderzoek nodig. Dit geldt voor
zowel de Wet geluidhinder als het gemeentelijke beleid van de gemeente Overbetuwe. Wel
is akoestisch onderzoek naar de nabijgelegen schietvereniging uitgevoerd.
De aanwezigheid van de schietvereniging zorgt gezien de onderzoeksresultaten niet voor
een onevenredige aantasting van het woon- en leefklimaat in de woningen. Een aanvaardbaar woon- en leefklimaat is voldoende gewaarborgd. De beoogde nieuwbouw levert geen
belemmeringen voor de schietvereniging op. Overige bedrijfsactiviteiten zijn op ruime afstand van de toekomstige woningen gelegen. De Wet geluidhinder levert geen belemmeringen op voor het onderhavige bestemmingsplan.

Geur: Er zijn geen geurhinder bedrijven in de nabijheid van het plan en het plan introduceert ook geen geurhinder veroorzakende functies. Het aspect geur vormt geen belemmering voor de herontwikkeling.

Luchtkwaliteit: Dit bestemmingsplan maakt in totaal 13 extra woningen binnen bestaand
stedelijk gebied mogelijk en opzichte van de huidige situatie. De planontwikkeling behoort
tot een in de Regeling NIBM genoemde categorie van gevallen (woningen) en blijft ruimschoots onder de drempelwaarde van 1.500 woningen. Daarom kan worden gesteld, dat
de luchtkwaliteit met het initiatief niet in betekenende mate wordt aangetast en dat een
luchtkwaliteitsonderzoek niet noodzakelijk is. De ontwikkeling valt zonder meer onder de
regeling NIBM. Het aspect luchtkwaliteit vormt geen belemmering voor de ontwikkeling.

Ecologie: Naar aanleiding van de bevindingen uit de quickscan flora en fauna, is nader
veldonderzoek verricht. Op basis van deze bevindingen is een projectplan opgesteld voor
het realiseren van compensatiemaatregelen vanwege het verdwijnen van nesten en verblijfplaatsen van huismussen, gierzwaluwen, rosse dwergvleermuizen en een laatvlieger.
Ook ziet het projectplan op de wijze waarop het plangebied ongeschikt wordt gemaakt als
nest- en verblijfplaats. Daarvoor wordt een ecologisch werkprotocol opgesteld. Er wordt
tevens een ontheffing Wet natuurbescherming aangevraagd, voorafgaand aan de sloop
van de bestaande bebouwing. Het projectplan is uitvoerbaar bevonden en het is reëel dat
de benodigde ontheffing tijdig zal worden verkregen. De aanwezigheid van de aangetroffen beschermde soorten zorgt niet voor belemmeringen in de uitvoerbaarheid van het
plan.
Het aspect flora en fauna levert geen belemmering voor de realisatie van het plan op. Negatieve effecten op beschermde natuurgebieden of soorten zijn op voorhand redelijkerwijs
uit te sluiten. Wel moet bij het uitvoeren van de werkzaamheden en van het plan rekening
worden gehouden met de aanwezigheid van broedvogels, behoud van de foerageermogelijkheden van vleermuizen aan de rand van het plangebied en de aanwezigheid van
één potentiële verblijfplaats van boombewonende vleermuizen. Daarnaast geldt voor alle
werkzaamheden de algemene zorgplicht.
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Kenmerken van het project
Criteria

Toets
Water: De ontwikkeling is hydrologisch neutraal. Er is sprake van een toename van verhard oppervlak, waarvoor compensatie nodig is. De compensatie vindt financieel plaats.
Hierover heeft afstemming plaatsgevonden met het waterschap. Het waterschap is akkoord met de planvorming. Het plan maakt onderdeel uit van een afkoppelsysteem voor
het gebied. Op deze wijze kan het hemelwater voldoende worden afgevoerd.
Schoon hemelwater en vuilwater worden in de toekomstige situatie gescheiden afgevoerd, waar dit momenteel nog niet het geval is. Negatieve effecten op oppervlaktewater
of op de veiligheid van een waterkering zijn uitgesloten. Derhalve heeft het plan geen negatieve gevolgen voor de waterhuishouding en vormt het aspect water geen belemmering
in het kader van het bouwplan.

Stikstof: Het bouwvoornemen maakt 21 woningen mogelijk, waarmee netto 13 woningen
worden toegevoegd. Gezien de aard van de wijziging, de beperkte omvang van de ontwikkeling, de aard van de omgeving (bebouwde kom) en de grote afstand tot Natura
2000-gebieden, kunnen negatieve effecten op deze gebieden in de vorm stikstofdepositie
op voorhand worden uitgesloten. Ook negatieve effecten op (overige) GNN-gebieden, die
op circa 450 meter afstand van het plangebied liggen, zijn op voorhand redelijkerwijs uit te
sluiten.
Risico van ongevallen

Er is geen sprake van de introductie van een nieuwe risicobron en bestaande bronnen
zijn op ruime afstand gelegen.
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2.3 Plaats van het project
Plaats van het project
Criteria

Toets

Bestaand grondgebruik

In de huidige situatie is sprake van 8 woningen met tuinen, bijgebouwen en parkeerplaatsen. Het gebied heeft uitsluitend een functie voor wonen.

Relatieve rijkdom aan kwaliteit

Het plangebied heeft geen (bijzondere) rijkdom aan natuurlijke hulpbronnen.

en het regeneratievermogen
van de natuurlijke hulpbronnen
van het gebied
Het opnamevermogen van het
natuurlijke milieu, met in het bijzonder aandacht voor:


gevoelige gebieden (wet-

Het plangebied ligt op ruime afstand van beschermde natuurgebieden. Het meest nabij ge-

lands, kustgebieden, berg-

legen gebied is het Natura 2000-gebied Rijntakken, dat op ongeveer 2,8 kilometer afstand

en bosgebieden, reserva-

van het plangebied ligt. Dit gebied behoort ook tot het Gelders Natuurnetwerk (GNN). Ver-

ten en natuurparken, Habi- der bevindt zich op ongeveer 450 meter van het plangebied een GNN-gebied. Dit bestemtat- en Vogelrichtlijngebie-

mingsplan maakt de bouw van 21 woningen mogelijk, waarmee netto 13 woningen worden

den)

toegevoegd. Gezien de aard van de wijziging, de beperkte omvang van de ontwikkeling, de
aard van de omgeving (bebouwde kom) en de grote afstand tot Natura 2000-gebieden, kunnen negatieve effecten op deze gebieden in de vorm van licht- of geluidverstoring en stikstofdepositie op voorhand worden uitgesloten. Ook negatieve effecten op (overige) GNNgebieden zijn op voorhand redelijkerwijs uit te sluiten.



gebieden waarin bij com-

Nee

munautaire wetgeving
vastgestelde normen inzake milieukwaliteit reeds
worden overschreden


gebieden met een hoge

n.v.t.

bevolkingsdichtheid


landschappen van histo-

Archeologie: Het plangebied ligt in een gebied met een archeologische verwachtings-

risch, cultureel of archeo-

waarde. Deze is door middel van een verkennend onderzoek in kaart gebracht. Vervolgon-

logisch belang

derzoek is noodzakelijk. Met het opnemen van archeologische dubbelbestemming in het op
te stellen bestemmingsplan, wordt de bescherming van de archeologische waarden gewaarborgd. Voordat de bouwwerkzaamheden en/of andere grondingrepen worden verricht,
moet een proefsleuvenonderzoek worden uitgevoerd.
Cultuurhistorie: De gemeente Overbetuwe heeft voor haar gemeentelijk grondgebied een
erfgoedplan en een archeologische beleidsadvieskaart gemaakt. In en nabij het plangebied
zijn geen cultuurhistorisch waardevolle gebouwen, gebieden of andere elementen aanwezig. Ten aanzien van het aspect cultuurhistorie zijn er dan ook geen belemmeringen.
Overige is niet van toepassing
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In onderdeel A van de bijlage bij het Besluit m.e.r is bepaald wat verstaan wordt onder een gevoelig
gebied. Als gevoelig gebied zijn gebieden aangewezen die beschermd worden op basis van de natuurwaarden, landschappelijke waarden, cultuurhistorische waarden en waterwingebieden.
Gevoelig gebied (conform onderdeel A van de bijlage bij het Besluit m.e.r.)
Gevoelig gebied

Toets

Beschermd natuurmonument

Nee

Habitat en vogelrichtlijngebieden

Nee

Watergebied van internationale beteke-

Nee

nis
Natuurnetwerk Nederland

Het plangebied ligt buiten het Natuurnetwerk Nederland (voormalige EHS). Er is

(voormalige EHS)

geen sprake van negatieve effecten op het NNN (dan wel GNN).

Landschappelijk waardevol gebied

Er is geen sprake van een landschappelijk waardevol gebied.

Waterwinlocaties, waterwingebieden,

Nee

en grondwaterbeschermingsgebieden
Beschermd monument

Nee

Belvedere-gebied

Nee

2.4 Kenmerk van het potentiële effect
Kenmerken van het potentiële effect
Criteria

Toets

Bereik van het effect (geografische

De effecten van de voorgenomen ontwikkeling zijn zeer beperkt van omvang en tre-

zone en grootte van de getroffen bevol-

den niet tot hooguit lokaal op. Effecten op het woon- en leefklimaat, op gevoelige

king)

gebieden en natuurgebieden zijn niet aan de orde.

Grensoverschrijdende karakter van het

Er zijn geen grensoverschrijdende effecten aan de orde.

effect
Waarschijnlijkheid van het effect

Van onevenredige effecten voor de omgeving is geen sprake.

Duur, frequentie en de omkeerbaarheid

Er is sprake van de bouw van 21 woningen. De effecten van de uiteindelijke bebou-

van het effect

wing en bewoning zijn blijvend. Zoals echter al is verwoord in het voorgaande, zijn
deze effecten niet van dien aard dat sprake is van een onevenredige aantasting. Tijdens de aanlegfase zijn enige effecten merkbaar, zoals bouwverkeer en -geluid.
Deze effecten zijn tijdelijk en relatief beperkt en lokaal van aard.
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3.

VORMVRIJE M.E.R-BEOORDELING

Gezien het vorenstaande en indien het plan wordt vergeleken met de drempelwaarden uit onderdeel
D van het Besluit m.e.r. kan worden geconcludeerd dat er, rekening houdend met:
1. de kenmerken van het project;
2. de plaats van het project; en
3. de kenmerken van het potentiële effect;
Er sprake is van een relatief klein schaalniveau met bijbehorende minimale effecten. Bij elk plan is
sprake van invloed op het milieu. De invloed is in dit geval echter niet zodanig, dat normen worden
overschreden. De potentiële effecten van het plan, in relatie tot de kenmerken en de plaats van het
plan, zijn naar aard en omvang beperkt. De effecten hebben zodoende geen belangrijke nadelige milieugevolgen tot gevolg, die het doorlopen van een m.e.r.-procedure noodzakelijk maken.
Wij bevelen u aan - na nadere kennisname van deze beoordeling - een gemeentelijk besluit voor te
bereiden, waarin wordt aangegeven dat voor de verdere planvorming van het bestemmingsplan “Zetten, Beatrixstraat” geen milieueffectrapportage wordt vereist.
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Samenvatting
Dit rapport beschrijft een verkennend bodemonderzoek en verkennend bodemonderzoek
asbest die zijn uitgevoerd in opdracht van Woonstichting Valburg aan de Beatrixstraat 212 te Zetten. Aanleiding voor beide onderzoeken vormt de voorgenomen nieuwbouw van
woningen (grondgebonden senioren woningen en appartementengebouw) op de locatie.
Doel is het vaststellen van de bodemkwaliteit op de onderzoekslocatie.
Tabel 1.1 Hypothese en resultaten
ONDERZOEKSLOCATIE

STRATEGIE¹

Verkennend bodemonderzoek

RESULTATEN2
GROND

GRONDWATER

ONV-NL

Cadmium*, koper*, kwik*,

Barium*

VED-HE

Asbest***

Beatrixstraat 2 - 12

nikkel*, lood*, zink*, PAK-totaal*

Verkennend bodemonderzoek asbest

n.v.t.

Beatrixstraat 2 - 12
1)
ONV-NL

: onverdacht, niet lijnvormig

VED-HE

: verdacht, diffuse bodembelasting heterogeen verdeeld

2)
PAK = Polycyclische aromatische koolwaterstoffen, zie ook bijlage C

-

: <= AW2000 grond of streefwaarde grondwater/detectiegrens

*

: > AW2000 grond of > streefwaarde grondwater

**

: >½(AW2000 grond+I)-waarde of >½(S grondwater+I)-waarde

***

: >Interventiewaarde grond of grondwater

Conclusie en aanbevelingen
De licht verhoogde concentraties (cadmium, koper, kwik, nikkel, lood, zink en PAKtotaal) geven vanuit de Wet bodembescherming geen noodzaak voor het uitvoeren van
nader onderzoek en/of het treffen van sanerende maatregelen;
De aangetoonde concentraties in de bodem vormen in milieuhygiënische zin geen
belemmering voor het huidig of toekomstig gebruik (grondgebonden woningen met
tuin). Vervolgonderzoek is niet noodzakelijk;
Op het maaiveld visueel geen asbesthoudend materiaal aangetroffen;
In de bodem is analytisch geen asbesthoudend materiaal aangetoond;
In de bodem ter plaatse van asbestinspectiegat G14 is één stukje asbesthoudend materiaal aangetroffen. Dit stukje zorgt voor een sterk verhoogd gehalte asbest in de bodem ter plaatse van G14. De aangetoonde concentratie geeft formeel gezien aanleiding
tot het uitvoeren van een nader bodemonderzoek asbest;
In de achtertuinen zijn opstallen aangetroffen met een asbesthoudende dakbedekking,
zonder dakgoot. De bodem (drupzone) is hierdoor verdacht voor de aanwezigheid van
asbest en geeft aanleiding tot aanvullend bodemonderzoek asbest;
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Op basis van een indicatieve toetsing aan Besluit bodemkwaliteit wordt de geroerde
bovengrond met bodemvreemde bijmengingen ingedeeld in bodemkwaliteitsklasse Industrie. De ongeroerde ondergrond wordt ingedeeld in bodemkwaliteitsklasse Landbouw/natuur (altijd toepasbaar). Aan de hand van de toetsresultaten wordt afgeleid dat
sprake is van klasse Industrie, echter voor parameter nikkel bestaat de uitzonderingsregel dat wordt getoetst aan 2x achtergrondwaarde. De gemeten waarde is kleiner dan
2x achtergrondwaarde waardoor de ondergrond wordt ingedeeld in landbouw/natuur
(AW2000);
Geadviseerd wordt om aanvullend asbest in bodemonderzoek uit te voeren ter plaatse
van de drupzones van de asbestverdachte dakbedekking van de opstallen in de achtertuinen;
Geadviseerd wordt na sloop van de aanwezige bebouwing en in aanvulling op het onderhavig onderzoek een nader bodemonderzoek asbest uit te voeren ter plaatse van
asbestinspectiegat G14 om vast te stellen of sprake is van een ernstige bodemverontreiniging met asbest.
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1

Inleiding
In opdracht van Woonstichting Valburg is door BOOT organiserend ingenieursburo een
verkennend bodemonderzoek uitgevoerd aan de Beatrixstraat 2-12 te Zetten. De onderzoekslocatie heeft een grootte van circa 2.520 m². Een overzicht van de locatie is weergegeven in bijlage A, blad 2.
Het onderzoek is uitgevoerd in twee fasen. In de eerste fase is een vooronderzoek (conform NEN 5725) uitgevoerd. Aan de hand hiervan is de onderzoeksstrategie bepaald. In de
tweede fase is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd conform NEN 5740 en NEN
5707. Het veldwerk is uitgevoerd onder erkenning van de BRL SIKB 2000. De laboratoriumanalyses zijn uitgevoerd conform AS 3000.

1.1

Aanleiding
Aanleiding voor het verkennend onderzoek incl. asbest vormt de voorgenomen nieuwbouw van woningen (grondgebonden senioren woningen en appartementengebouw) op de
locatie.

1.2

Doelstelling
Doel van het verkennend bodemonderzoek is na te gaan of de bodem (met betrekking tot
milieuhygiënische kwaliteit van de bodem) geschikt is voor het huidig en/of toekomstig
gebruik of dat mogelijk een bedreiging van de volksgezondheid kan optreden.
Doel van het verkennend bodemonderzoek asbest is om met een relatief geringe onderzoeksinspanning vast te stellen of op de onderzoekslocatie een bodemverontreiniging
met asbest aanwezig is. Op basis van de berekende asbestconcentratie kan een indicatieve uitspraak worden gedaan over het asbestgehalte in de bodem.

1.3

Afbakening
Het uitgevoerde onderzoek betreft een verkennend bodemonderzoek en verkennend
bodemonderzoek asbest. Bij een verkennend onderzoek wordt middels vooronderzoek,
bestaande uit een historisch onderzoek en terreininspectie, in beeld gebracht of en zo ja
waar verontreinigingen worden verwacht. Op basis hiervan wordt een strategie opgesteld
voor het veldwerk. Het veldwerk bestaat uit een aantal boringen en asbestinspectiegaten,
waarbij de visuele waarnemingen worden vastgelegd en een aantal representatieve
mengmonsters worden samengesteld. Op basis van de resultaten wordt geconcludeerd of
de verwachting uit het vooronderzoek juist is. Indien daartoe aanleiding is, dient aanvullend onderzoek te worden gedaan om vast te stellen of daadwerkelijk sprake is van een
verontreiniging en wat de omvang daarvan is.

Middels een verkennend onderzoek wordt beoordeeld of de bodem geschikt is voor het
beoogde gebruik en/of een verontreiniging wordt verwacht. Het vaststellen van de bodemkwaliteitsklasse van de bodem voor toepassing elders maakt hiervan geen onderdeel
uit.
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Het onderzoek is op een zorgvuldige wijze en door gekwalificeerd personeel uitgevoerd.
De betrouwbaarheid van het onderzoek wordt hierbij beïnvloed door:
Beschikbaarheid van historische informatie. Onvolledige historische informatie kan
leiden tot een onjuiste onderzoeksstrategie;
Het onderzoek wordt uitgevoerd conform een gestandaardiseerde methode. Op basis
hiervan worden middels een steekproef, boringen geplaatst en asbestinspectiegaten
gegraven en monsters genomen. Doordat de steekproefomvang afgeleid is van de
norm wordt een betrouwbaar beeld van de bodemkwaliteit verkregen. Lokale afwijkingen van de bodemkwaliteit kunnen niet volledig worden uitgesloten;
Het onderzoek betreft een momentopname. Eventuele toekomstige bodembedreigende
activiteiten, calamiteiten (bijvoorbeeld brand of morsing van bodemvreemde vloeistoffen), sloopwerkzaamheden of bouwrijp maken en aanvoer van grond van elders kunnen de bodemkwaliteit (sterk) beïnvloeden.
1.4

Leeswijzer
Hoofdstuk 2 beschrijft de resultaten van het vooronderzoek. De opzet van het veld- en
laboratoriumonderzoek volgen in hoofdstuk 3. De resultaten van veldwerkzaamheden,
laboratoriumonderzoek en de verontreinigingssituatie staan beschreven in hoofdstuk 4 en
5. In hoofdstuk 6 worden conclusies en eventuele aanbevelingen beschreven.
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2

Vooronderzoek
In dit hoofdstuk is de onderzoeksopzet gedefinieerd. De opzet vormt de basis voor de te
volgen strategie en bijbehorende toetsing. De benodigde informatie is volgens het standaard vooronderzoek verzameld.

2.1

Omschrijving locatie en huidige situatie
De onderzoekslocatie is gelegen aan de rand van het centrum van Zetten. De X-coördinaat
op de Topografische Kaart van Nederland is voor de onderzoekslocatie 177.431 en de Ycoördinaat is 437.974. De topografische ligging is weergegeven in bijlage A, blad 1.
Terreinverkenning
Voorafgaand aan het bodemonderzoek is op 4 juni 2018 een terreinverkenning uitgevoerd. De onderzoekslocatie heeft een woonbestemming en is als zodanig in gebruik
(woningen met tuin). De aangrenzende percelen aan west- en zuidzijde zijn in gebruik
door detailhandel en een inpandige schietvereniging. De aangrenzende percelen aan
noord- en oostzijde hebben een woonbestemming.
Tijdens de terreinverkenning zijn geen waarnemingen gedaan of aanvullende verdachte
bronlocaties waargenomen die aanleiding geven om de opzet van het bodemonderzoek te
veranderen. Tevens zijn tijdens de terreinverkenning geen aanwijzingen gevonden voor de
aanwezigheid van asbestverdacht materiaal op het maaiveld ter plaatse van de onderzoekslocatie.

2.2

Raadpleging informatiebronnen
Het vooronderzoek heeft bestaan uit het raadplegen van de volgende bronnen:
Tabel 2.1 Verzamelde informatie
Bron

Bijzonderheden

Opdrachtgever,

Op de onderzoekslocatie zijn geen bodemonderzoeken bekend. Het perceel is in

Woningstichting Valburg

periode 1947 - 1950 in gebruik genomen als woonperceel. Op het perceel zijn drie
blokken met twee woningen aanwezig.

Door BOOT wordt gelijktijdig met het bodemonderzoek ook een asbestinventarisatie uitgevoerd. Rapportage is nog niet gereed. Uit de in uitvoering zijnde
asbestinventarisatie blijkt dat asbesthoudende dakbedekking aanwezig is.
Gemeente Overbetuwe

Op de onderzoekslocatie is geen informatie bekend.

Op aangrenzende percelen zijn onderstaande bodemonderzoeken bekend:
Verkennend bodemonderzoek
Locatie/adres: Beatrixstraat 1
Door: P&J Milieuservices BV
Datum: augustus 2001
Rapportnr.: 0124901A
Aanleiding: transactie
Resultaten BG: cadmium, koper, kwik, lood, zink, minerale olie, PAK >S
Resultaten OG: arseen, nikkel, zink >S
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Bron

Bijzonderheden
Resultaten grondwater: chroom >S
Conclusie: Geen belemmering t.a.v. voorgenomen transactie

Verkennend bodemonderzoek
Locatie/adres: Beatrixstraat 1/1a, Hoofdstraat 40-42
Door: Öko-Care BV
Datum: 25 maart 2004
Rapportnr.: 2004/RS4552A
Aanleiding: transactie + nieuwbouw
Resultaten BG: koper, kwik, zink, PAK, EOX >S; lood >T
Resultaten OG: EOX >S
Resultaten grondwater: Xylenen >S
Conclusie: Lood overschrijdt de tussenwaarde, mogelijke een relatie met
puinbijmenging. Geadviseerd wordt om in overleg te treden met bevoegd gezag
voor eventueel vervolg onderzoek

Verkennend bodemonderzoek
Locatie/adres: Beatrixstraat 1/1a, Hoofdstraat 40-42
Door: Öko-Care BV
Datum: 11 november 2004
Rapportnr.: 2004/RS4552B
Aanleiding: transactie + nieuwbouw
Resultaten BG: koper, kwik, zink, PAK, EOX >S; lood >I
Resultaten OG: EOX >S
Resultaten grondwater: Xylenen >S
Conclusie: Lood overschrijdt de interventiewaarde ter plaatse van boring 6. Gezien
de resultaten van omliggende separate monsters lijkt de omvang van de sterke
verontreiniging beperkt. Geadviseerd wordt om in overleg te treden met bevoegd
gezag voor eventueel vervolg onderzoek.
Provincie Gelderland,

Historisch bodembestand (HBB)

“Kaarten en Cijfers”

Op de onderzoekslocatie is geen informatie bekend.
Bodemverontreinigingen
Op de onderzoekslocatie is geen informatie bekend.
Asbestkansenkaart
Kleine kans op aantreffen asbest in de bodem

www.bodemloket.nl

Op de onderzoekslocatie is geen informatie bekend.

Op aangrenzende percelen zijn onderstaande bodemonderzoeken bekend:
Damstraat 3
Op het noordelijk aangrenzend perceel is een ondergrondse HBO-tank bekend
(periode onb . -1992). Deze is voldoende onderzocht in het kader van Wbb.
Hoofdstraat 32
Op het zuidelijk aangrenzend perceel is een verkennend bodemonderzoek bekend
uit 2001. De resultaten van het uitgevoerde (historische) bodemonderzoek geven
aan dat de (voormalige) activiteiten en/of de onderzoekslocatie voldoende zijn
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Bron

Bijzonderheden
onderzocht in het kader van de Wet bodembescherming.
Beatrixstraat/Hoofdstraat 40-42
Aan de overzijde van de Beatrixstraat (westzijde onderzoekslocatie) zijn diverse
bodemonderzoeken uit periode 2001 t/m 2004. De resultaten van het uitgevoerde
bodemonderzoek geven aan dat de (voormalige) activiteiten en/of de
onderzoekslocatie voldoende zijn onderzocht in het kader van de Wet
bodembescherming.

Kadaster

Periode 1900 – 1958

www.topotijdreis.nl

De onderzoekslocatie is gelegen in het centrum van Zetten en is in gebruik als
fruitboomgaard. Op een klein deel is bebouwing aanwezig.
Periode 1958 – 1966
In 1958 is de bebouwing gesloopt en wordt de onderzoekslocatie in gebruik
genomen als woonbestemming. De Beatrixstraat is een doodlopende weg.
Periode 1966 – 2006
Onderzoekslocatie blijft in gebruik als woonbestemming. De Beatrixstraat wordt
doorgetrokken tot Damstraat. Verder geen grootschalige veranderingen in
omgeving.
Periode 2006 – 2010
Onderzoekslocatie blijft in gebruik als woonbestemming. Aan westzijde
Beatrixstraat wordt bebouwing gesloopt en blijft braakliggend/onbebouwd tot
2010.
Periode 2000 – heden
Onderzoekslocatie blijft in gebruik als woonbestemming. Aan westzijde
Beatrixstraat worden appartementen gerealiseerd

2.3

Bodem en geohydrologie
Het freatisch grondwater bevindt zich op circa 2,5 meter beneden maaiveld. De regionale
grondwaterstromingsrichting van het freatisch grondwater is westelijk gericht. De lokale
grondwaterstroming kan worden beïnvloed door de aanwezigheid van (gedempte) watergangen, rioolsleuven en grondwateronttrekkingen in de directe omgeving. In tabel 2.2 is
een weergave gegeven van de regionale bodemopbouw.
Tabel 2.2 Schematische weergave van de regionale bodemopbouw

PAKKET

DIEPTE (M -MV)

SAMENSTELLING

Formatie van Echteld

0 – 6,75

Klei, zandig tot zwak siltig, kalkloos tot kalkhoudend,
sporadisch schelphoudend, massief tot horizontaal
gelaagd (soms met zandlaagjes), soms humeus, grijs tot
bruin.

Formatie van Kreftenheye

6,75 - 35

Zand, matig grof tot uiterst grof (210 - 2000 µm), grijs
tot bruin, kalkhoudend, bont, grindhoudend.

Formatie van Waalre

35 – 50 (eind verk.)

Zand, uiterst fijn tot uiterst grof (63 - 2000 µm),
kalkloos tot kalkrijk, sporadisch schelphoudend, grijs
tot witgrijs, soms bruingrijs.

Bron: TNO Dinoloket, juni 2018
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2.4

Conclusies vooronderzoek en onderzoeksstrategie
Verkennend bodemonderzoek
Uit het vooronderzoek blijkt dat geen activiteiten of calamiteiten hebben plaatsgevonden
welke een negatieve invloed op de milieuhygiënische bodemkwaliteit ter plaatse hebben
uitgeoefend. Voor de locatie is de hypothese ‘onverdacht’ conform de NEN 5725 van
toepassing. De onderzoekslocatie is niet lijnvormig.
Verkennend bodemonderzoek asbest
Uit het vooronderzoek blijkt dat op basis van de bebouwingsgeschiedenis, historie en
gebruik ter plaatse van de onderzoekslocatie een mogelijk heterogeen verdeelde verontreiniging met asbest aanwezig is. De heterogeen verdeelde verontreiniging bevindt zich in
de geroerde bovengrond. Voor de locatie is de hypothese ‘diffuse bodembelasting’ conform de NEN 5725 van toepassing. De onderzoekslocatie is niet lijnvormig.
In tabel onderstaande tabel zijn de gehanteerde onderzoeksstrategieën opgenomen
inclusief het betreffende oppervlak en verdachte parameters.
Tabel 2.3 Onderzoekslocatie met onderzoeksstrategieën
ONDERZOEKSLOCATIE

STRATEGIE

OPPERVLAKTE

NEN 5740¹

(M²)

VERDACHTE PARAMETERS

NEN 5707¹
Verkennend bodemonderzoek

ONV-NL

2.520

Geen

VED-HE

2.520

Asbest

Beatrixstraat 2 - 12
Verkennend bodemonderzoek asbest
Beatrixstraat 2 - 12
1)
ONV-NL

: onverdacht, niet lijnvormig

VED-HE

: verdacht, diffuse bodembelasting heterogeen verdeeld
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3

Veldwerkzaamheden
In dit hoofdstuk worden de veldwerk- en laboratoriumresultaten gepresenteerd.

3.1

Uitvoering veldwerk
Het veldwerk is uitgevoerd op 4 juni 2018. Tijdens de veldwerkzaamheden zijn de volgende werkzaamheden verricht:
een visuele beoordeling van de situatie ter plaatse (terreinverkenning);
maaiveldinspectie (conform NEN 5707) op aanwezigheid asbestverdachte materialen;
verrichten van vijftien handboringen waarvan één afgewerkt met een peilbuis;
graven van vijftien asbestinspectiegaten van 0,3 x 0,3 meter tot minimaal 50 cm-mv
(nrs. G01 t/m G15);
doorboren drietal inspectiegaten (nrs. G01 t/m G03) met behulp van een grondboor
met een diameter van 12 cm tot de ongeroerde bodem met een maximale diepte van
2,0 m-mv;
systematische inspectie ontgraven materiaal op aanwezigheid van asbest met behulp
van een zeef of hark (>20 mm);
het zintuiglijk beoordelen van het bij de boringen vrijgekomen bodemmateriaal op
eventuele aanwezigheid van verontreinigingen;
bemonstering van het opgeboorde bodemmateriaal;
samenstellen van grondmengmonsters van bodemmateriaal afkomstig van de verdachte bodemlaag (0 – 0,5 m-mv) ten behoeve van asbestanalyses;
het inmeten van de bemonsteringslocaties.
Tabel 3.1 Onderzoekslocaties met boringen, gaten en peilbuizen
ONDERZOEKSLOCATIE

NUMMERING MONSTERPUNTEN
BORING MET
PEILBUIS

Verkennend bodemonderzoek

1

BORING

BORING

ASBESTINSPECTIE

DIEP

ONDIEP

GATEN

01

02, 03

04 t/m 15

-

-

G01 t/m G03

-

G01 t/m G15

Beatrixstraat 2 - 12
Verkennend bodemonderzoek asbest
Beatrixstraat 2 - 12
1)
Peilbuizen met bovenzijde filter vanaf 0,5 meter minus grondwater.

De boorlocaties zijn weergegeven in bijlage A, blad 2.
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3.2

Laboratoriumonderzoek
Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd door Eurofins Analytico B.V.
Een overzicht van de samenstelling van de verschillende grond(meng)monsters inclusief
dieptes en de bemonsterde peilbuis met bijbehorende chemische analyses is weergegeven
in tabel 3.2 en tabel 3.3.
Tabel 3.2 Overzicht samenstelling grondmonsters en analyseparameters
(MENG-)

BORINGNUMMER(S)

ANALYSE1

REDEN MONSTERSELECTIE

Standaardpakket

Bovengrond

grond incl.

zwak tot matige bodemvreemde

(CM-MV)

MONSTER

MM 01

DIEPTE

01, 03, 10, 11, 13, 14

0 - 50

bijmengingen
MM 02

02, 04, 05, 06, 07, 08

0 - 50

Standaardpakket

Bovengrond

grond incl.

zwak tot matige bodemvreemde
bijmengingen

MM 03

09, 14

45 - 70

Standaardpakket

Bovengrond

grond incl.

matige bodemvreemde
bijmengingen

MM 04

VE 01.1

VE 02.1

VE 03.1

01, 02, 03

80 - 210

VE 01

0 - 50

VE 02

0 - 40

VE 03

0 - 45

Standaardpakket

Ondergrond

grond incl.

Klei, zwak tot matig siltig

Asbest in grond

Verdachte bodemlaag

NEN 5898

t.a.v. asbest

Asbest in grond

Verdachte bodemlaag

NEN 5898

t.a.v. asbest

Asbest in grond

Verdachte bodemlaag

NEN 5898

t.a.v. asbest

1)
Zie bijlage C, incl. = inclusief organisch stof- en lutumgehalte

Tabel 3.3 Overzicht grondwatermonsters en analyseparameters
PEILBUIS/WATERMONSTER

FILTERSTELLING (CM-MV)

ANALYSE1

01-1-1

250 - 350

Standaardpakket grondwater

1)
Zie bijlage C

3.3

Normering
Het verkennend bodemonderzoek is uitgevoerd conform NEN 5740: Bodem – Landbodem
– Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek – Onderzoek naar de
milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond.
Het verkennend onderzoek asbest is uitgevoerd conform NEN 5707: Bodem - Inspectie en
monsterneming van asbest in bodem en partijen grond.
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Het veldwerk is uitgevoerd conform de BRL SIKB 2000 (beoordelingsrichtlijn voor het SIKB
procescertificaat voor veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek). De laboratoriumanalyses (chemische parameters) zijn uitgevoerd conform de AS3000. De laboratoriumanalyses (asbest) zijn uitgevoerd conform NEN 5898.
Afwijkingen
Tijdens het onderzoek is niet afgeweken van de geldende normen.
3.4

Kwaliteitsborging
Het procescertificaat van BOOT organiserend ingenieursburo (nr. VB-007) en het hierbij
behorende keurmerk (BRL SIKB 2000) zijn van toepassing op de activiteiten inzake het
milieukundig veldwerk, inclusief de daarbij behorende veldwerkregistratie, en de overdracht van de monsters aan een erkend laboratorium of de opdrachtgever.
Het onderzoek is op een zorgvuldige werkwijze en door gekwalificeerd personeel uitgevoerd. Om de onafhankelijkheid van het onderzoek te waarborgen, verklaart BOOT organiserend ingenieursburo onafhankelijk te zijn ten aanzien van opdrachtgever en projectlocatie.
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4

Onderzoeksresultaten verkennend bodemonderzoek
In dit hoofdstuk worden de resultaten voortvloeiend uit het veldwerk en chemische analyse inclusief toetsing gepresenteerd. Voor een verdere uitwerking voor asbest wordt verwezen naar het volgende hoofdstuk.

4.1

Bodemopbouw en grondwater
Bodemgesteldheid
De bodem bestaat tot 3,8 meter minus maaiveld uit sterk zandig tot sterk siltige klei. In
de bovengrond zijn tot circa 1,0 meter minus maaiveld, bodemvreemde bijmengingen
aangetroffen. De bodembeschrijving per boring is weergegeven in bijlage B.
Het grondwater bevindt zich tijdens de veldwerkzaamheden op circa 2,25 meter minus
maaiveld. De hoogte van het maaiveld op de onderzoekslocatie varieert licht als gevolg
van het huidig gebruik (woonhuizen met tuin).

4.2

Veldonderzoek
Grond
Tijdens uitvoering van de veldwerkzaamheden is bij alle boringen/asbestinspectiegaten
bodemvreemd materiaal in de bodem aangetroffen. Een overzicht hiervan is weergegeven
in tabel 4.1.
Tabel 4.1 Zintuiglijke waarnemingen
BORING

TRAJECT (CM-MV)

(G)01

0 - 45

zwak baksteen, zwak beton, matig kolengruis, zwak stenen

(G)01

45 - 80

zwak baksteen, sporen kolengruis

(G)02

0 - 35

matig baksteen, zwak beton, zwak kolengruis, zwak plastic

(G)02

35 - 70

zwak baksteen, zwak beton, zwak kolengruis

(G)02

70 - 110

sporen kolengruis

(G)02

155 - 200

zwak onbekend

(G)03

0 - 55

zwak aardewerk, zwak baksteen, zwak kolengruis, resten plastic

(G)03

55 - 80

resten baksteen, zwak kolengruis

(G)03

80 - 110

sporen baksteen, sporen kolengruis

(G)04

0 - 60

resten baksteen, resten beton, zwak glas, zwak kolengruis

(G)05

0 - 55

matig baksteen, zwak beton, zwak kolengruis, zwak stenen

(G)06

0 - 40

resten baksteen, resten beton, zwak kolengruis, zwak stenen

(G)06

40 - 70

zwak baksteen, zwak kolengruis

(G)07

0 - 40

matig baksteen, zwak beton, zwak kolengruis, zwak stenen

(G)07

40 - 70

zwak baksteen, sporen kolengruis

(G)08

0 - 40

matig baksteen, zwak beton, zwak kolengruis, zwak stenen

(G)08

40 - 70

sporen baksteen, sporen kolengruis

(G)09

0 - 45

matig baksteen, zwak kolengruis

(G)09

45 - 70

laagjes kolengruis, laagjes roest

(G)10

0 - 50

zwak baksteen, zwak beton, zwak kolengruis, zwak stenen

(G)10

50 - 80

sporen baksteen

(G)11

0 - 45

matig baksteen, zwak beton, zwak kolengruis

PROJECT
DOCUMENTNUMMER

15 / 23

BIJZONDERHEDEN

REVISIEDATUM

Zetten - Beatrixstraat 2-12
P18-0345-002
4 juli 2018

BORING

TRAJECT (CM-MV)

BIJZONDERHEDEN

(G)11

45 - 70

sporen kolengruis

(G)12

0 - 50

matig baksteen, zwak beton, zwak hout, zwak kolengruis

(G)12

50 - 80

sporen baksteen

(G)13

0 - 45

zwak baksteen, zwak beton, zwak kolengruis

(G)13

45 - 70

sporen kolengruis

(G)14

0 - 45

zwak asbest, matig baksteen, zwak beton, zwak kolengruis

(G)14

45 - 70

zwak baksteen, matig kolengruis

(G)15

0-5

uiterst grind

(G)15

5 - 40

zwak aardewerk, resten baksteen, zwak kolengruis

(G)15

40 - 70

zwak baksteen, laagjes kolengruis

De zintuiglijke waarneming geeft geen aanleiding de onderzoeksstrategie aan te passen.
In de mengmonstersamenstelling is rekening gehouden met het zintuiglijk aangetroffen
bodemvreemd materiaal. De mengmonsters zijn samengesteld uit grondmonsters met
gelijkwaardige bijmengingen.
Grondwater
In tabel 4.2 zijn de gemeten grondwaterstanden en de tijdens peilbuisbemonstering
gemeten waarden voor temperatuur, zuurgraad, elektrisch geleidingsvermogen, zuurstof
en troebelheid weergegeven. De in het veld bepaalde pH, Ec en O2 wijken niet af van
datgene wat van nature in de bodem voorkomt.
Bemonstering van het grondwater heeft plaatsgevonden na stabilisatie van de waarden
opgelost zuurstofgehalte en elektrisch geleidingsvermogen.
Tabel 4.2 Gegevens grondwater tijdens bemonstering
PEILBUIS

01-1-1

BKPB

GWS¹

TEMP¹

CM TOV MV

(CM TOV BKPB)

( °C)

12-6-2018

218

15,2

PH¹

6,8

EC¹

O2 ¹

(µS/CM)

(MG/L)

650

8,3

NTU²

BELUCHT³

0

Nee

1)
BKPB

: bovenkant peilbuis

GWS

: grondwaterstand

TEMP

: temperatuur

pH

: zuurgraad

Ec

: elektrisch geleidingsvermogen

O2

: zuurstof

NTU

: troebelheid (Nephelometric Turbidity Units)

2)
De in het veld gemeten troebelheid valt binnen de vastgestelde waarden voor grondwater met een natuurlijke
troebelheid (0 – 10 NTU).
3)
Indien tijdens het voorpompen en/of grondwatermonstername de verlaging van het waterniveau in de peilbuis
groter is dan 50 cm, waarbij het filterdeel gedeeltelijk droog is komen te staan, wordt gesproken van een belucht
grondwatermonster.
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4.3

Laboratoriumonderzoek en toetsing
Toetsing Wet bodembescherming (Wbb)
De analysecertificaten van het laboratorium zijn weergegeven in bijlage C, evenals een
verklaring van de analysepakketten.
De gemeten waarden worden gecorrigeerd op basis van het gehalte lutum en organische
stof. De gecorrigeerde waarde wordt de gestandaardiseerde meetwaarden (=GSSD) genoemd. De gestandaardiseerde meetwaarde wordt getoetst aan de achtergrondwaarde
grond (AW2000 grond), streefwaarde grondwater en interventiewaarden, zoals vermeld in
de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 van het Ministerie van Infrastructuur en
Milieu. De toetsingswaarden zijn als volgt gedefinieerd:
Tabel 4.3 Toetsingswaarden
TOETSINGSWAARDEN1

TOELICHTING

Achtergrondwaarde (AW)

Bodem ijkpunt voor de milieukwaliteit op de lange termijn, uitgaande

Streefwaarde (S)

Grondwater ijkpunt voor milieukwaliteit op de lange termijn, uitgaande

van verwaarloosbare risico’s voor het ecosysteem.

van verwaarloosbare risico’s voor het ecosysteem.
Interventiewaarde (I)

Het gehalte aan een stof waarbij de functionele eigenschappen voor de
mens, dier en plant ernstig zijn verminderd of dreigen te worden
verminderd.

1)
In de praktijk wordt vaak het rekenkundig gemiddelde van de achtergrondwaarde (of streefwaarde) en interventiewaarde gebruikt als toetswaarden waarvoor aanvullend en/of nader bodemonderzoek noodzakelijk wordt geacht.
Dit rekenkundig gemiddelde wordt de tussenwaarde genoemd.

Bij toetsing van de grond- en grondwatermonsters is voor sommige (som)parameters de
streef- / achtergrondwaarde hoger dan de vereiste rapportagegrens AS3000. In voornoemd geval wordt conform bijlage G van de Regeling bodemkwaliteit en conform bijlage
1 van de Circulaire bodemsanering de rapportagegrens als Achtergrondwaarde grond /
Streefwaarde grondwater aangehouden. Bij somparameters geldt dit alleen als de waarden
waarmee gerekend wordt lager zijn dan de rapportagegrens.
Grond
In tabel 4.4 zijn de verhoogde parameters na toetsing van de geanalyseerde grondmonsters weergegeven.
Tabel 4.4 Overzicht toetsresultaten grond(meng)monsters
(MENG-)

BORINGNUMMER(S)

TOETSING1

(CM-MV)

MONSTER

MM 01

DIEPTE

01, 03, 10, 11, 13, 14

0 - 50

cadmium*, koper*, kwik*, lood*, zink*, PAKtotaal*

MM 02

02, 04, 05, 06, 07, 08

0 - 50

cadmium*, kwik*, lood*, zink*, PAK-totaal*

MM 03

09, 14

45 - 70

cadmium*, koper*, kwik*, lood*, nikkel*, zink*

MM 04

01, 02, 03

80 - 210

nikkel*
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1)
PAK = Polycyclische aromatische koolwaterstoffen, zie ook bijlage C

-

: <= detectiegrens/achtergrondwaarde

*

: > achtergrondwaarde

**

: > tussenwaarde

***

: > interventiewaarde

Grondwater
In tabel 4.5 zijn de verhoogde parameters na toetsing van de geanalyseerde grondwatermonsters weergegeven.
Tabel 4.5 Toetsresultaten grondwatermonsters
PEILBUIS/WATERMONSTER

FILTERSTELLING (CM-MV)

TOETSING1

01-1-1

250 - 350

barium*

1)
zie ook bijlage C

-

: <= detectiegrens/streefwaarde

*

: > streefwaarde

**

: > tussenwaarde

***

: > interventiewaarde

De overige parameters, waarop de grond- en grondwatermonsters zijn onderzocht, zijn
niet

met

verhoogde

concentraties

ten

opzichte

van

de

achtergrondwaarden

grond/streefwaarden grondwater aangetroffen.
In bijlage D zijn de gemeten concentraties, de toetswaarden en de toetsresultaten weergegeven.
4.4

Resultaten laboratoriumonderzoek en veldwerkonderzoek
Bovengrond
In de geroerde bovengrond met bodemvreemde bijmengingen overschrijden de concentraties cadmium, koper, kwik, nikkel, lood, zink en PAK-totaal de achtergrondwaarden.
Ondergrond
In de ondergrond overschrijdt de concentratie nikkel de achtergrondwaarde.
Grondwater
In het grondwater overschrijdt de concentratie barium de streefwaarde.
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4.5

Toetsing onderzoekshypothese
De gevolgde onderzoeksstrategie (“onverdachte locatie”) blijkt formeel gezien onjuist te
zijn, omdat lichte verontreinigingen zijn aangetroffen. Het uitvoeren van een onderzoek
met een opzet gericht op een verdachte locatie wordt weinig zinvol geacht. De resultaten
van een dergelijk onderzoek zullen naar alle waarschijnlijkheid geen belangrijke verschillen vertonen ten opzichte van de huidige resultaten.
Het licht verhoogd gehalte barium in het grondwater wordt vaker aangetroffen zonder dat
sprake is van een duidelijk aanwijsbare bron. In deze gevallen wordt gesproken van een
verhoogde waarden met een (semi) natuurlijke oorsprong1.

1

Bron: Stichting Kennisontwikkeling Kennisoverdracht Bodem (SIKB); Cahier “zware metalen”.
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5

Onderzoeksresultaten verkennend bodemonderzoek
asbest
In dit hoofdstuk worden de resultaten voortvloeiend uit het veldwerk en asbestanalyses
inclusief toetsing gepresenteerd.

5.1

Veldonderzoek
Maaiveldinspectie
Voorafgaand aan de graafwerkzaamheden is een maaiveldinspectie uitgevoerd. Op basis
van de maaiveldinspectie kan de onderzoeklocatie worden opgedeeld in homogene deellocaties, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen verdachte en onverdachte deellocaties. Doel van de maaiveldinspectie is om de oppervlakte van de verdachte locaties zoveel
mogelijk in te perken.
Op basis van de maaiveldinspectie kan geen verdere opdeling worden gemaakt tussen
verdachte en onverdachte deellocaties door de aanwezigheid van bebouwing, verhardingen en vegetatie. De inspectie efficiëntie bedraagt minder dan 50% waardoor de gehele
locatie als verdachte locatie blijft aangemerkt.
Op het te inspecteren terreindeel is visueel geen asbestverdacht materiaal aangetroffen.
Inspectie en monsterneming bodem
De asbestinspectiegaten zijn gelijkmatig over de onderzoekslocatie verdeeld en zijn
handmatig gegraven in de verdachte bodemlaag tot op de onverdachte ondergrond. Ter
plaatse van de bebouwing zijn geen asbestinspectiegaten gegraven.
Tijdens uitvoering van de veldwerkzaamheden is in de bodem, asbestverdacht materiaal
aangetroffen ter plaatse van asbestinspectiegat G014. Een overzicht hiervan is weergegeven in tabel 5.1.
Tabel 5.1 Resultaat inspectie vrijkomend bodemmateriaal
LOCATIE

OPPERVLAKTE

ASBESTVERDACHT

(M²)

MATERIAAL

/ TYPE

CODERING

Aantal / gewicht

MATERIAAL-

asbestdeeltjes

MONSTER

(gram)

VE01

860

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

VE02

892

n.v.t.

n.v.t.

N.V.T.

VE03

795

ja

BS14.1a

1 st./ 20 gr.

De inspectie-efficiëntie van het vrijkomende bodemmateriaal bedraagt 100%.
5.2

Laboratoriumonderzoek en toetsing
De analysecertificaten van het laboratorium zijn weergegeven in bijlage C.
De landelijke norm voor asbest in grond, bodem en puingranulaat is vastgesteld op 100
mg/kg gewogen (serpentijnconcentratie vermeerderd met tienmaal de amfibool concentratie). De interventiewaarde voor asbest (100 mg/kg ds) is opgenomen in bijlage 1 van de
Circulaire bodemsanering 2009, zoals gewijzigd per 1 juli 2013.
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In NEN 5707 wordt onderscheidt gemaakt tussen asbest op maaiveld en asbest in de
bodem. De gewogen waarden voor asbest op maaiveld en in de bodem worden separaat
getoetst aan de interventiewaarde.
In het stadium van een verkennend bodemonderzoek wordt de berekende asbestconcentratie gezien als een indicatief gehalte per te onderscheiden (deel)locatie. Indien het
gewogen gehalte aan asbest kleiner is dan de helft van de interventiewaarde is verder
onderzoek niet noodzakelijk en is het statistisch aannemelijk dat de interventiewaarde
ook in een nader onderzoekstraject niet zal worden overschreden. In onderstaande tabel
zijn de resultaten van het laboratoriumonderzoek weergegeven.
Tabel 5.2 Overzicht resultaten materiaalmonsters (>20 mm)
MONSTER-

ASBESTTYPE

LOCATIE²

GEWICHTSPROCENTEN

a – rood golfplaat

Bodem inspectiegat G14

CODERING

ASBEST PER SOORT

BS14.1a

chrysotiel: 10-15%
crocidoliet: 2 - 5%

De analysecertificaten met de bepaalde asbestconcentraties zijn weergegeven in bijlage C.
5.3

Bepaling asbestconcentratie en toetsing
Resultaten asbestberekening maaiveld
Op het maaiveld zijn geen asbestverdachte materialen aangetroffen. Hierdoor is een
berekening van het asbestgehalte van het maaiveld niet nodig.
Verdachte bodemlaag (0 – 0,50 m-mv)
Het berekenen van de asbestconcentratie in deze onderzoeksfase (verkennend onderzoek)
heeft als doel het vaststellen of voortzetting naar een nader onderzoek asbest noodzakelijk is.
In de verdachte bodemlaag is ter plaatse van G14 asbesthoudend materiaal >20 mm
aangetroffen. In de overige asbestinspectiegaten en grond(meng)monsters is zowel zintuiglijk als analytisch geen asbesthoudend materiaal aangetoond.
Tabel 5.3 Gewogen asbestconcentratie en toetsing in de bodem
(MENG-)

INSPECTIEGAT

MONSTER

TRAJECT

GEWOGEN CONCENTRATIE

(CM-MV)

(MG/KG D.S.)

GEWOGEN GEHALTE
> ½ INTERVENTIEWAARDE?

VE 01.1

G02, G04, G05, G06

0 - 50

FRACTIE

FRACTIE

<20MM

>20MM

<1,1

-

<1,1

-

VE 02.1

G01, G07 t/m G10

0 - 40

<0,2

-

<0,2

-

VE 03.1

G03, G11 t/m G13, G15

0 - 45

<0,9

-

<0,9

-

G14.1

G14

0 - 45

<0,1

166

166

166***

1)
-

: geen asbest gemeten

*

: tussen 0 en 50 mg/kg ds

***

: groter dan 50 mg/kg ds ( ½ x interventiewaarde NEN 5707)
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De gewogen asbestconcentratie in de bodem wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van
1 stukje asbesthoudend materiaal in fractie >20 mm.
5.4

Resultaten laboratoriumonderzoek en veldonderzoek
Maaiveld
Op het maaiveld zijn geen asbestverdachte materialen aangetroffen.
Verdachte bodemlaag
In de verdachte bodemlaag is ter plaatse van asbestinspectiegat G14 visueel asbesthoudend

materiaal

aangetroffen.

In

de

overige

asbestinspectiegaten

en

in

de

grond(meng)monsters is zowel zintuiglijk als analytisch geen asbesthoudend materiaal
aangetoond.
5.5

Toetsing onderzoekshypothese
De gevolgde onderzoeksstrategie (“verdachte locatie”) blijkt formeel gezien juist te zijn,
omdat asbesthoudend materiaal in de bodem is aangetroffen.
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6

Conclusies en aanbevelingen
In dit hoofdstuk zijn de conclusies en aanbevelingen opgenomen.

6.1

Conclusies
Uit het uitgevoerd bodemonderzoek kan het volgende worden geconcludeerd:
De licht verhoogde concentraties (cadmium, koper, kwik, nikkel, lood, zink en PAKtotaal) geven vanuit de Wet bodembescherming geen noodzaak voor het uitvoeren van
nader onderzoek en/of het treffen van sanerende maatregelen;
De aangetoonde concentraties in de bodem vormen in milieuhygiënische zin geen
belemmering voor het huidig of toekomstig gebruik (grondgebonden woningen met
tuin). Vervolgonderzoek is niet noodzakelijk;
Op het maaiveld visueel geen asbesthoudend materiaal aangetroffen;
In de bodem is analytisch geen asbesthoudend materiaal aangetoond;
In de bodem ter plaatse van asbestinspectiegat G14 is één stukje asbesthoudend materiaal aangetroffen. Dit stukje zorgt voor een sterk verhoogd gehalte asbest in de bodem ter plaatse van G14. De aangetoonde concentratie geeft formeel gezien aanleiding
tot het uitvoeren van een nader bodemonderzoek asbest;
In de achtertuinen zijn opstallen aangetroffen met een asbesthoudende dakbedekking,
zonder dakgoot. De bodem (drupzone) is hierdoor verdacht voor de aanwezigheid van
asbest en geeft aanleiding tot aanvullend bodemonderzoek asbest;
Op basis van een indicatieve toetsing aan Besluit bodemkwaliteit wordt de geroerde
bovengrond met bodemvreemde bijmengingen ingedeeld in bodemkwaliteitsklasse Industrie. De ongeroerde ondergrond wordt ingedeeld in bodemkwaliteitsklasse Landbouw/natuur (altijd toepasbaar). Aan de hand van de toetsresultaten wordt afgeleid dat
sprake is van klasse Industrie, echter voor parameter nikkel bestaat de uitzonderingsregel dat wordt getoetst aan 2x achtergrondwaarde. De gemeten waarde is kleiner dan
2x achtergrondwaarde waardoor de ondergrond wordt ingedeeld in landbouw/natuur
(AW2000).

6.2

Aanbevelingen
Geadviseerd wordt om aanvullend asbest in bodemonderzoek uit te voeren ter plaatse
van de drupzones van de asbestverdachte dakbedekking van de opstallen in de achtertuinen;
Geadviseerd wordt na sloop van de aanwezige bebouwing en in aanvulling op het onderhavig onderzoek een nader bodemonderzoek asbest uit te voeren ter plaatse van
asbestinspectiegat G14 om vast te stellen of sprake is van een ernstige bodemverontreiniging met asbest;
Indien het niet mogelijk is om bij de ontwikkeling van de locatie met een gesloten
grondbalans te werken, dient grond van de locatie afgevoerd te worden. Alvorens dit
materiaal elders toegepast kan worden, dient een partijkeuring conform het Besluit
bodemkwaliteit uitgevoerd te worden. Mogelijk kan in overleg met de gemeente een
toepassing worden gezocht in het kader van actief bodembeheer (bodembeheerplan en
bodemkwaliteitskaart).
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Bijlage A
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blad 2:
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Boring: 01-

Boring: 02-

Datum:

Datum:

04-06-2018
0

0
VE 02.1
1

45

50

tuin
Klei, matig siltig, matig humeus, zwak
grindig, zwak baksteenhoudend, matig
kolengruishoudend, zwak steenhoudend,
zwak betonhoudend, donker grijsbruin,
Schep, 69 kg<20 mm / 176 gr>20mm
Klei, zwak zandig, zwak grindig, zwak
baksteenhoudend, sporen kolengruis,
neutraal beigebruin, Edelmanboor

2

04-06-2018
0

0
VE 01.1
1

35

50

2
70

80

100

Klei, matig siltig, zwak roesthoudend,
neutraal bruingrijs, Edelmanboor

3

3

gras
Klei, sterk zandig, matig humeus, zwak
grindig, zwak kolengruishoudend, matig
baksteenhoudend, zwak betonhoudend,
zwak plastichoudend, donker beigebruin,
Schep, 54 kg<20 mm / 289 gr>20mm
Klei, zwak zandig, zwak
kolengruishoudend, zwak
baksteenhoudend, zwak betonhoudend,
licht grijsbruin, Edelmanboor
Klei, matig siltig, sporen kolengruis,
neutraal bruingrijs, Edelmanboor

100
110

120

Klei, matig siltig, matig roesthoudend,
neutraal oranjegrijs, Edelmanboor
4

150

Klei, matig siltig, neutraal bruingrijs,
Edelmanboor

4
150

155

Klei, sterk siltig, zwak onbekend, donker
blauwgrijs, Edelmanboor, zie potje

170

Klei, zwak siltig, neutraal beigegrijs,
Edelmanboor

5
200

5
200

200

210

Klei, zwak zandig, licht bruingrijs,
Edelmanboor
250

250

Klei, matig siltig, licht bruingrijs,
Edelmanboor

300

330

Klei, zwak siltig, licht grijsbruin,
Edelmanboor

350

380

Boring: 03Datum:

Boring: 04-

04-06-2018

Datum:
0

0
1
VE 03.1
50

55

80

Klei, zwak siltig, zwak humeus, zwak
grindig, resten baksteen, zwak
kolengruishoudend, donker grijsbruin,
Edelmanboor

110

Klei, zwak siltig, sporen baksteen,
sporen kolengruis, neutraal grijsbruin,
Edelmanboor

3

100

braak
Klei, matig zandig, zwak humeus, zwak
grindig, zwak baksteenhoudend, zwak
kolengruishoudend, zwak
aardewerkhoudend, resten plastic,
donker beigebruin, Schep, 84 kg<20 mm
/ 168 gr>20mm

4

04-06-2018

1
VE 01.1
50

Klei, zwak siltig, neutraal bruingrijs,
Edelmanboor

5
150

150

Klei, zwak siltig, zwak roesthoudend,
licht grijsbruin, Edelmanboor
6

200

0

0

200

Onderwerp: Boorbeschrijving
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2

60

braak
Klei, matig zandig, matig humeus, zwak
grindig, zwak kolengruishoudend, resten
baksteen, resten beton, zwak
glashoudend, neutraal grijsbruin, Schep,
92 kg<20 mm / 660 gr>20mm

Boring: 05-

Boring: 06-

Datum:

Datum:

04-06-2018
0

0
1
VE 01.1
50

gras
Klei, zwak zandig, matig humeus, zwak
grindig, zwak kolengruishoudend, matig
baksteenhoudend, zwak betonhoudend,
zwak steenhoudend, donker oranjebruin,
Schep, 83 kg<20 mm / 210 gr>20mm

04-06-2018
0

0
VE 01.1
1

40

50

55

2

Klei, matig siltig, zwak roesthoudend,
licht grijsbruin, Edelmanboor

3

70

80

Boring: 07Datum:

Klei, matig siltig, zwak
kolengruishoudend, zwak
baksteenhoudend, licht grijsbruin,
Edelmanboor

Boring: 08-

04-06-2018

Datum:
0

0
VE 02.1
1

40

50

braak
Klei, matig zandig, matig humeus, zwak
grindig, zwak kolengruishoudend, resten
baksteen, resten beton, zwak
steenhoudend, donker grijsbruin, Schep,
61 kg<20 mm / 310 gr>20mm

2
70

braak
Klei, zwak zandig, zwak humeus, zwak
grindig, zwak kolengruishoudend, matig
baksteenhoudend, zwak betonhoudend,
zwak steenhoudend, donker grijsbruin,
Schep, 61 kg<20 mm / 140 gr>20mm
Klei, matig siltig, zwak humeus, sporen
kolengruis, zwak baksteenhoudend,
neutraal bruingrijs, Edelmanboor

04-06-2018
0

0
VE 02.1
1

40

50
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2
70

braak
Klei, zwak zandig, zwak humeus, zwak
grindig, zwak kolengruishoudend, matig
baksteenhoudend, zwak betonhoudend,
zwak steenhoudend, donker grijsbruin,
Schep, 61 kg<20 mm / 230 gr>20mm
Klei, matig siltig, zwak humeus, sporen
kolengruis, sporen baksteen, neutraal
bruingrijs, Edelmanboor

Boring: 09-

Boring: 10-

Datum:

Datum:

04-06-2018
0

0
VE 02.1
1

braak
Klei, zwak zandig, matig humeus, matig
grindig, zwak kolengruishoudend, matig
baksteenhoudend, neutraal grijsbruin,
Schep, 68 kg<20 mm / 170 gr>20mm

04-06-2018
0

0
VE 02.1
1

45

50
2
70

Klei, matig siltig, laagjes kolengruis,
laagjes roest, neutraal bruingrijs,
Edelmanboor

50

50

braak
Klei, zwak zandig, matig humeus, matig
grindig, zwak kolengruishoudend, zwak
baksteenhoudend, zwak betonhoudend,
zwak steenhoudend, donker grijsbruin,
Schep, 77 kg<20 mm / 130 gr>20mm
Klei, matig siltig, sporen baksteen, licht
grijsbruin, Edelmanboor

2
80

Boring: 11Datum:

Boring: 12-

04-06-2018

Datum:
0

0
VE 03.1
1

45

50
2
70

braak
Klei, zwak zandig, matig humeus, matig
grindig, matig baksteenhoudend, zwak
kolengruishoudend, zwak
betonhoudend, donker grijsbruin, Schep,
68 kg<20 mm / 180 gr>20mm
Klei, zwak siltig, sporen kolengruis, licht
grijsbruin, Edelmanboor

04-06-2018
0

0
VE 03.1
1

50

50
2

80
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braak
Klei, matig zandig, matig humeus, matig
grindig, matig baksteenhoudend, zwak
kolengruishoudend, zwak
betonhoudend, zwak houthoudend,
donker grijsbruin, Schep, 78 kg<20 mm /
105 gr>20mm
Klei, sterk siltig, zwak humeus, sporen
baksteen, neutraal grijsbruin,
Edelmanboor

Boring: 13-

Boring: 14-

Datum:

Datum:

04-06-2018
0

0
VE 03.1
1

45

50
2
70

braak
Klei, zwak zandig, matig humeus, zwak
grindig, zwak baksteenhoudend, zwak
kolengruishoudend, zwak
betonhoudend, donker grijsbruin, Schep,
69 kg<20 mm / 94 gr>20mm
Klei, matig siltig, sporen kolengruis, licht
grijsbruin, Edelmanboor

04-06-2018

1
45

50

Boring: 15Datum:

04-06-2018
0
5

0
VE 03.1
1

40

50

2
70

0

0

braak
Uiterst grindhoudend, Schep, worteldoek
Klei, matig siltig, matig humeus, zwak
grindig, resten baksteen, zwak
kolengruishoudend, zwak
aardewerkhoudend, donker bruingrijs,
Schep, 54 kg<20 mm / 76 gr>20mm
Klei, zwak siltig, zwak humeus, zwak
baksteenhoudend, laagjes kolengruis,
licht grijsbruin, Edelmanboor
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2
70

braak
Klei, matig zandig, matig humeus, zwak
grindig, matig baksteenhoudend, zwak
kolengruishoudend, zwak
betonhoudend, zwak asbesthoudend,
donker beigebruin, Schep, 69 kg<20 mm
/ 220 gr>20mm
Klei, matig siltig, zwak
baksteenhoudend, matig
kolengruishoudend, donker bruingrijs,
Edelmanboor

Sleuf:
Datum:

G0104-06-2018

0

0

Sleuf:
Sleuflengte: 0.30
Sleufbreedte: 0.30

tuin
Klei, matig siltig, matig humeus, zwak
grindig, zwak baksteenhoudend, matig
kolengruishoudend, zwak steenhoudend,
zwak betonhoudend, donker grijsbruin,
Schep, 69 kg<20 mm / 176 gr>20mm

Datum:

G0204-06-2018

Sleuflengte: 0.30
Sleufbreedte: 0.30

0

0

gras
Klei, sterk zandig, matig humeus, zwak
grindig, zwak kolengruishoudend, matig
baksteenhoudend, zwak betonhoudend,
zwak plastichoudend, donker beigebruin,
Schep, 54 kg<20 mm / 289 gr>20mm

35

Klei, zwak zandig, zwak
kolengruishoudend, zwak
baksteenhoudend, zwak betonhoudend,
licht grijsbruin, Edelmanboor

45

Klei, zwak zandig, zwak grindig, zwak
baksteenhoudend, sporen kolengruis,
neutraal beigebruin, Edelmanboor

50

50

70

Klei, matig siltig, sporen kolengruis,
neutraal bruingrijs, Edelmanboor

80

Klei, matig siltig, zwak roesthoudend,
neutraal bruingrijs, Edelmanboor
100

100
110

Klei, matig siltig, neutraal bruingrijs,
Edelmanboor

120

Klei, matig siltig, matig roesthoudend,
neutraal oranjegrijs, Edelmanboor

150

150

155

Klei, sterk siltig, zwak onbekend, donker
blauwgrijs, Edelmanboor, zie potje

170

Klei, zwak siltig, neutraal beigegrijs,
Edelmanboor

200

200

Sleuf:
Datum:

0

50

G0304-06-2018

Sleuf:
Sleuflengte: 0.30
Sleufbreedte: 0.30

0

braak
Klei, matig zandig, zwak humeus, zwak
grindig, zwak baksteenhoudend, zwak
kolengruishoudend, zwak
aardewerkhoudend, resten plastic,
donker beigebruin, Schep, 84 kg<20 mm
/ 168 gr>20mm

Datum:

G0404-06-2018

0

Klei, zwak siltig, zwak humeus, zwak
grindig, resten baksteen, zwak
kolengruishoudend, donker grijsbruin,
Edelmanboor
Klei, zwak siltig, sporen baksteen,
sporen kolengruis, neutraal grijsbruin,
Edelmanboor

100
110

Klei, zwak siltig, neutraal bruingrijs,
Edelmanboor

150

200

Sleuflengte: 0.30
Sleufbreedte: 0.30

0

50

55

80

200

200

150

Klei, zwak siltig, zwak roesthoudend,
licht grijsbruin, Edelmanboor

200
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60

braak
Klei, matig zandig, matig humeus, zwak
grindig, zwak kolengruishoudend, resten
baksteen, resten beton, zwak
glashoudend, neutraal grijsbruin, Schep,
92 kg<20 mm / 660 gr>20mm

Sleuf:
Datum:

G0504-06-2018

0

0

Sleuf:
Sleuflengte: 0.30
Sleufbreedte: 0.30

gras
Klei, zwak zandig, matig humeus, zwak
grindig, zwak kolengruishoudend, matig
baksteenhoudend, zwak betonhoudend,
zwak steenhoudend, donker oranjebruin,
Schep, 83 kg<20 mm / 210 gr>20mm

Datum:

G0604-06-2018

Sleuflengte: 0.30
Sleufbreedte: 0.30

0

0

braak
Klei, matig zandig, matig humeus, zwak
grindig, zwak kolengruishoudend, resten
baksteen, resten beton, zwak
steenhoudend, donker grijsbruin, Schep,
61 kg<20 mm / 310 gr>20mm

40

50

Klei, matig siltig, zwak
kolengruishoudend, zwak
baksteenhoudend, licht grijsbruin,
Edelmanboor

50

55

Klei, matig siltig, zwak roesthoudend,
licht grijsbruin, Edelmanboor

70

80

Sleuf:
Datum:

0

G0704-06-2018

Sleuf:
Sleuflengte: 0.30
Sleufbreedte: 0.30

0

braak
Klei, zwak zandig, zwak humeus, zwak
grindig, zwak kolengruishoudend, matig
baksteenhoudend, zwak betonhoudend,
zwak steenhoudend, donker grijsbruin,
Schep, 61 kg<20 mm / 140 gr>20mm

Datum:

G0804-06-2018

0

40

0

braak
Klei, zwak zandig, zwak humeus, zwak
grindig, zwak kolengruishoudend, matig
baksteenhoudend, zwak betonhoudend,
zwak steenhoudend, donker grijsbruin,
Schep, 61 kg<20 mm / 230 gr>20mm

40

Klei, matig siltig, zwak humeus, sporen
kolengruis, zwak baksteenhoudend,
neutraal bruingrijs, Edelmanboor

50

Sleuflengte: 0.30
Sleufbreedte: 0.30

Klei, matig siltig, zwak humeus, sporen
kolengruis, sporen baksteen, neutraal
bruingrijs, Edelmanboor

50

70

70
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Sleuf:
Datum:

G0904-06-2018

0

0

Sleuf:
Sleuflengte: 0.30
Sleufbreedte: 0.30

braak
Klei, zwak zandig, matig humeus, matig
grindig, zwak kolengruishoudend, matig
baksteenhoudend, neutraal grijsbruin,
Schep, 68 kg<20 mm / 170 gr>20mm

Datum:

G1004-06-2018

Sleuflengte: 0.30
Sleufbreedte: 0.30

0

0

braak
Klei, zwak zandig, matig humeus, matig
grindig, zwak kolengruishoudend, zwak
baksteenhoudend, zwak betonhoudend,
zwak steenhoudend, donker grijsbruin,
Schep, 77 kg<20 mm / 130 gr>20mm

45

Klei, matig siltig, laagjes kolengruis,
laagjes roest, neutraal bruingrijs,
Edelmanboor

50

50

50

Klei, matig siltig, sporen baksteen, licht
grijsbruin, Edelmanboor

70
80

Sleuf:
Datum:

0

G1104-06-2018

Sleuf:
Sleuflengte: 0.30
Sleufbreedte: 0.30

0

braak
Klei, zwak zandig, matig humeus, matig
grindig, matig baksteenhoudend, zwak
kolengruishoudend, zwak
betonhoudend, donker grijsbruin, Schep,
68 kg<20 mm / 180 gr>20mm

Datum:

G1204-06-2018

0

Sleuflengte: 0.30
Sleufbreedte: 0.30

0

braak
Klei, matig zandig, matig humeus, matig
grindig, matig baksteenhoudend, zwak
kolengruishoudend, zwak
betonhoudend, zwak houthoudend,
donker grijsbruin, Schep, 78 kg<20 mm /
105 gr>20mm

45

Klei, zwak siltig, sporen kolengruis, licht
grijsbruin, Edelmanboor

50

50

50

Klei, sterk siltig, zwak humeus, sporen
baksteen, neutraal grijsbruin,
Edelmanboor

70
80
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Sleuf:
Datum:

G1304-06-2018

0

0

Sleuf:
Sleuflengte: 0.30
Sleufbreedte: 0.30

braak
Klei, zwak zandig, matig humeus, zwak
grindig, zwak baksteenhoudend, zwak
kolengruishoudend, zwak
betonhoudend, donker grijsbruin, Schep,
69 kg<20 mm / 94 gr>20mm

Datum:

G1404-06-2018

0

0

BS14.1a
G014.1

45

50

70

Sleuf:
Datum:

0

70

G1504-06-2018

Sleuflengte: 0.30
Sleufbreedte: 0.30

0
5

braak
Uiterst grindhoudend, Schep, worteldoek
Klei, matig siltig, matig humeus, zwak
grindig, resten baksteen, zwak
kolengruishoudend, zwak
aardewerkhoudend, donker bruingrijs,
Schep, 54 kg<20 mm / 76 gr>20mm

40

Klei, zwak siltig, zwak humeus, zwak
baksteenhoudend, laagjes kolengruis,
licht grijsbruin, Edelmanboor

50

braak
Klei, matig zandig, matig humeus, zwak
grindig, matig baksteenhoudend, zwak
kolengruishoudend, zwak
betonhoudend, zwak asbesthoudend,
donker beigebruin, Schep, 69 kg<20 mm
/ 220 gr>20mm. 1x stukje rood golfplaat,
20 gr.

45

Klei, matig siltig, sporen kolengruis, licht
grijsbruin, Edelmanboor

50

Sleuflengte: 0.30
Sleufbreedte: 0.30

70
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Klei, matig siltig, zwak
baksteenhoudend, matig
kolengruishoudend, donker bruingrijs,
Edelmanboor

Legenda (conform NEN 5104)
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Verklaring analysepakketten, analysecertificaten
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Analysecertificaat
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer

P18-0345
Zetten, Beatrixstraat 2 tm 12
P18-0345-1-1

Monsternemer
Monstermatrix

T. Guijt
Grond (AS3000)
Eenheid

Analyse

Certificaatnummer/Versie
Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

1

2

3

Uitgevoerd

Uitgevoerd

Uitgevoerd

81.5

82.8

75.4

2018080361/1
05-Jun-2018
09-Jun-2018/09:11
A,B,C
1/2

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses

S

Droge stof

S

Organische stof

% (m/m) ds

5.0

3.4

5.7

Gloeirest

% (m/m) ds

93.8

95.3

93.0

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

% (m/m) ds

18.0

18.5

17.9

S

% (m/m)

Metalen

S

Barium (Ba)

mg/kg ds

120

140

210

S

Cadmium (Cd)

mg/kg ds

0.52

0.48

0.65

S

Kobalt (Co)

mg/kg ds

7.5

9.4

9.5

S

Koper (Cu)

mg/kg ds

33

31

36

S

Kwik (Hg)

mg/kg ds

0.16

0.24

1.6

S

Molybdeen (Mo)

mg/kg ds

<1.5

<1.5

<1.5

S

Nikkel (Ni)

mg/kg ds

20

22

28

S

Lood (Pb)

mg/kg ds

99

110

150

S

Zink (Zn)

mg/kg ds

160

140

160

Minerale olie (C10-C12)

mg/kg ds

<3.0

<3.0

3.4

Minerale olie (C12-C16)

mg/kg ds

6.8

<5.0

5.8

Minerale olie (C16-C21)

mg/kg ds

15

<5.0

<5.0

Minerale olie (C21-C30)

mg/kg ds

24

<11

<11

Minerale olie (C30-C35)

mg/kg ds

11

5.1

<5.0

Minerale olie (C35-C40)

mg/kg ds

<6.0

<6.0

<6.0

Minerale olie totaal (C10-C40)

mg/kg ds

63

<35

<35

Minerale olie

S

Zie bijl.

Chromatogram olie (GC)
Polychloorbifenylen, PCB

S

PCB 28

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

<0.0010

S

PCB 52

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

<0.0010

S

PCB 101

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

<0.0010

Nr. Monsteromschrijving

Datum monstername

Monster nr.

1

01 (0-45) 03 (0-50) 10 (0-50) 11 (0-45) 13 (0-45) 14 (0-45)
02 (0-35) 04 (0-50) 05 (0-50) 06 (0-40) 07 (0-40) 08 (0-40)

04-Jun-2018
04-Jun-2018

10137118

2
3

09 (45-70) 14 (45-70)

04-Jun-2018

10137120

10137119

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS SIKB erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

M: MCERTS erkend

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
BNP Paribas S.A. 227 9245 25
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
IBAN: NL71BNPA0227924525
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
BIC: BNPANL2A
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
KvK/CoC No. 09088623
en door de overheid van Luxemburg (MEV).
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

TESTEN
RvA L010

Analysecertificaat
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer

P18-0345
Zetten, Beatrixstraat 2 tm 12
P18-0345-1-1

Monsternemer
Monstermatrix

T. Guijt
Grond (AS3000)

Analyse

Eenheid

S

PCB 118

S
S

Certificaatnummer/Versie
Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

1

2

3

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

<0.0010

PCB 138

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

<0.0010

PCB 153

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

<0.0010

S

PCB 180

mg/kg ds

<0.0010

S

PCB (som 7) (factor 0,7)

mg/kg ds

0.0049

<0.0010
1)

0.0049

2018080361/1
05-Jun-2018
09-Jun-2018/09:11
A,B,C
2/2

<0.0010
1)

0.0049

1)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S

Naftaleen

mg/kg ds

<0.050

<0.050

<0.050

S

Fenanthreen

mg/kg ds

1.3

0.22

0.090

S

Anthraceen

mg/kg ds

0.51

0.059

<0.050

S

Fluorantheen

mg/kg ds

2.3

0.50

0.18

S

Benzo(a)anthraceen

mg/kg ds

1.1

0.28

0.10

S

Chryseen

mg/kg ds

0.92

0.33

0.11

S

Benzo(k)fluorantheen

mg/kg ds

0.45

0.15

0.064

S

Benzo(a)pyreen

mg/kg ds

0.94

0.23

0.097

S

Benzo(ghi)peryleen

mg/kg ds

0.56

0.17

0.079

S

Indeno(123-cd)pyreen

mg/kg ds

0.43

0.16

0.073

S

PAK VROM (10) (factor 0,7)

mg/kg ds

8.5

2.1

0.86

Nr. Monsteromschrijving

Datum monstername

Monster nr.

1

01 (0-45) 03 (0-50) 10 (0-50) 11 (0-45) 13 (0-45) 14 (0-45)
02 (0-35) 04 (0-50) 05 (0-50) 06 (0-40) 07 (0-40) 08 (0-40)

04-Jun-2018
04-Jun-2018

10137118

2
3

09 (45-70) 14 (45-70)

04-Jun-2018

10137120

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS SIKB erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
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10137119

Akkoord
Pr.coörd.

VA
TESTEN
RvA L010

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018080361/1
Pagina 1/1
Monster nr.

Van

Tot

Barcode

Monstername ID/Monsteromsch.

Boornr

Omschrijving

10137118

01

1

0

45

0535324896

89827284

10137118

03

1

0

50

0535324857

89827284

10137118

10

1

0

50

0535325109

89827284

10137118

11

1

0

45

0535324766

89827284

10137118

13

1

0

45

0535324868

89827284

10137118

14

1

0

45

0535324772

89827284

10137119

06

1

0

40

0535325107

89827285

10137119

07

1

0

40

0535324890

89827285

10137119

08

1

0

40

0535325095

89827285

10137119

02

1

0

35

0535325099

89827285

10137119

04

1

0

50

0535325290

89827285

10137119

05

1

0

50

0535325106

89827285

10137120

09

2

45

70

0535324891

89827286

10137120

14

2

45

70

0535324858

89827286
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018080361/1
Pagina 1/1
Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018080361/1
Pagina 1/1
Analyse

Methode

Techniek

Methode referentie

Cryogeen malen AS3000

W0106

Voorbehandeling

Cf. AS3000

Droge Stof

W0104

Gravimetrie

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934

Organische stof (gloeiverlies)

W0109

Gravimetrie

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754

Korrelgrootte < 2 µm (lutum)

W0171

Sedimentatie

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753

Barium (Ba)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Cadmium (Cd)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Kobalt (Co)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Koper (Cu)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Kwik (Hg)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Molybdeen (Mo)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Nikkel (Ni)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Lood (Pb)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Zink (Zn)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Minerale Olie (C10-C40)

W0202

GC-FID

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703

Chromatogram MO (GC)

W0202

GC-FID

Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703

PCB (7)

W0271

GC-MS

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980

PAK som AS3000/AP04

W0271

GC-MS

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287

PAK (10) (VROM)

W0271

GC-MS

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016.
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

10000

5000

5000

C40

C30-C35
C35-C40

C21-30

C16-C21

C12-C16

C10-C12

pA

10000

C10

pA

Sample ID.: 10137118
Certificate no.: 2018080361
Sample description.: 01 (0-45) 03 (0-50) 10 (0-50) 11 (0-45) 13 (0-45)
V

0

0
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

C21-30

C12-C16

pA

C40

500

C30-C35
C35-C40

500

C16-C21

1000

C10-C12

1000

C10

pA

Minutes

0

0
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

C30-C35
C35-C40

C21-30

C12-C16

0

0
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0
Minutes

1.2

1.4

1.6

1.8

pA

100

C40

100

C16-C21

200

C10-C12

200

C10

pA

Minutes

%2272UJ,QJHQLHXUVEXUR
7DY7*XLMW
3OHVPDQVWUDDW
$09((1(1'$$/

$QDO\VHFHUWLILFDDW
'DWXP-XQ

+LHUELMRQWYDQJWXGHUHVXOWDWHQYDQKHWQDYROJHQGHODERUDWRULXPRQGHU]RHN
&HUWLILFDDWQXPPHU9HUVLH
8ZSURMHFWYHUVODJQXPPHU
8ZSURMHFWQDDP
8ZRUGHUQXPPHU
0RQVWHU V RQWYDQJHQ


3
=HWWHQ%HDWUL[VWUDDWWP
3
-XQ

'LWFHUWLILFDDWPDJXLWVOXLWHQGLQ]LMQJHKHHOZRUGHQJHUHSURGXFHHUG
'HDQDO\VHUHVXOWDWHQKHEEHQDOOHHQEHWUHNNLQJRSKHWEHSURHIGHREMHFW
'HJURQGPRQVWHUVZRUGHQWRWZHNHQQDGDWXPRQWYDQJVWEHZDDUGHQZDWHUPRQVWHUVWRWZHNHQQD
GDWXPRQWYDQJVW=RQGHUWHJHQEHULFKWZRUGHQGHPRQVWHUVQDGLHQDIJHYRHUG
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Analysecertificaat
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer

P18-0345
Zetten, Beatrixstraat 2 tm 12
P18-0345-1-1

Monsternemer
Monstermatrix

T. Guijt
Grond (AS3000)
Eenheid

Analyse

Certificaatnummer/Versie
Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

2018080375/1
05-Jun-2018
08-Jun-2018/15:45
A,B,C
1/2

1

Voorbehandeling

Uitgevoerd

Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses

S

Droge stof

S

Organische stof

% (m/m) ds

3.3

Gloeirest

% (m/m) ds

95.0

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

% (m/m) ds

23.5

S

% (m/m)

75.6

Metalen

S

Barium (Ba)

mg/kg ds

160

S

Cadmium (Cd)

mg/kg ds

<0.20

S

Kobalt (Co)

mg/kg ds

11

S

Koper (Cu)

mg/kg ds

18

S

Kwik (Hg)

mg/kg ds

<0.050

S

Molybdeen (Mo)

mg/kg ds

<1.5

S

Nikkel (Ni)

mg/kg ds

40

S

Lood (Pb)

mg/kg ds

16

S

Zink (Zn)

mg/kg ds

72

Minerale olie (C10-C12)

mg/kg ds

<3.0

Minerale olie (C12-C16)

mg/kg ds

5.3

Minerale olie (C16-C21)

mg/kg ds

<5.0

Minerale olie (C21-C30)

mg/kg ds

<11

Minerale olie (C30-C35)

mg/kg ds

<5.0

Minerale olie (C35-C40)

mg/kg ds

<6.0

Minerale olie totaal (C10-C40)

mg/kg ds

<35

Minerale olie

S

Polychloorbifenylen, PCB

S

PCB 28

mg/kg ds

<0.0010

S

PCB 52

mg/kg ds

<0.0010

S

PCB 101

mg/kg ds

<0.0010

S

PCB 118

mg/kg ds

<0.0010

Nr. Monsteromschrijving

1

Datum monstername

01 (80-120) 01 (120-170) 01 (170-210) 02 (110-155) 02 (155-200) 03 (110-150) 03 (150-200)
04-Jun-2018

Monster nr.

10137163

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS SIKB erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
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TESTEN
RvA L010

Analysecertificaat
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer

P18-0345
Zetten, Beatrixstraat 2 tm 12
P18-0345-1-1

Monsternemer
Monstermatrix

T. Guijt
Grond (AS3000)

Certificaatnummer/Versie
Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

Analyse

Eenheid

S

PCB 138

mg/kg ds

<0.0010

S

PCB 153

mg/kg ds

<0.0010

S

PCB 180

mg/kg ds

<0.0010

S

PCB (som 7) (factor 0,7)

mg/kg ds

0.0049

2018080375/1
05-Jun-2018
08-Jun-2018/15:45
A,B,C
2/2

1

1)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S

Naftaleen

mg/kg ds

<0.050

S

Fenanthreen

mg/kg ds

<0.050

S

Anthraceen

mg/kg ds

<0.050

S

Fluorantheen

mg/kg ds

<0.050

S

Benzo(a)anthraceen

mg/kg ds

<0.050

S

Chryseen

mg/kg ds

<0.050

S

Benzo(k)fluorantheen

mg/kg ds

<0.050

S

Benzo(a)pyreen

mg/kg ds

<0.050

S

Benzo(ghi)peryleen

mg/kg ds

<0.050

S

Indeno(123-cd)pyreen

mg/kg ds

<0.050

S

PAK VROM (10) (factor 0,7)

mg/kg ds

0.35

1)

Nr. Monsteromschrijving

1

Datum monstername

01 (80-120) 01 (120-170) 01 (170-210) 02 (110-155) 02 (155-200) 03 (110-150) 03 (150-200)
04-Jun-2018

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS SIKB erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
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Monster nr.

10137163

Akkoord
Pr.coörd.

VA
TESTEN
RvA L010

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018080375/1
Pagina 1/1
Monster nr.

Van

Tot

Barcode

Monstername ID/Monsteromsch.

Boornr

Omschrijving

10137163

01

3

80

120

0535325102

89827292

10137163

01

4

120

170

0535325103

89827292

10137163

01

5

170

210

0535325104

89827292

10137163

02

4

110

155

0535325098

89827292

10137163

02

5

155

200

0535325097

89827292

10137163

03

5

110

150

0535324774

89827292

10137163

03

6

150

200

0535324773

89827292
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Opmerking 1)

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

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

.

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018080375/1
Pagina 1/1
Analyse

Methode

Techniek

Methode referentie

Cryogeen malen AS3000

W0106

Voorbehandeling

Cf. AS3000

Droge Stof

W0104

Gravimetrie

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934

Organische stof (gloeiverlies)

W0109

Gravimetrie

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754

Korrelgrootte < 2 µm (lutum)

W0171

Sedimentatie

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753

Barium (Ba)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Cadmium (Cd)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Kobalt (Co)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Koper (Cu)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Kwik (Hg)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Molybdeen (Mo)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Nikkel (Ni)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Lood (Pb)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Zink (Zn)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Minerale Olie (C10-C40)

W0202

GC-FID

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703

PCB (7)

W0271

GC-MS

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980

PAK (10) (VROM)

W0271

GC-MS

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287

PAK som AS3000/AP04

W0271

GC-MS

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016.
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Analysecertificaat
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer

P18-0345
Zetten, Beatrixstraat 2 tm 12
P18-0345-1-1

Monsternemer
Monstermatrix

E. Mendels
Water (AS3000)
Eenheid

Analyse

Certificaatnummer/Versie
Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

2018084624/1
12-Jun-2018
18-Jun-2018/16:26
A,B,C
1/2

1

Metalen

S

Barium (Ba)

µg/L

180

S

Cadmium (Cd)

µg/L

<0.20

S

Kobalt (Co)

µg/L

<2.0

S

Koper (Cu)

µg/L

<2.0

S

Kwik (Hg)

µg/L

<0.050

S

Molybdeen (Mo)

µg/L

<2.0

S

Nikkel (Ni)

µg/L

<3.0

S

Lood (Pb)

µg/L

<2.0

S

Zink (Zn)

µg/L

32

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S

Benzeen

µg/L

<0.20

S

Tolueen

µg/L

<0.20

S

Ethylbenzeen

µg/L

<0.20

S

o-Xyleen

µg/L

<0.10

S

m,p-Xyleen

µg/L

<0.20

S

Xylenen (som) factor 0,7

µg/L

0.21

BTEX (som)

µg/L

<0.90

S

Naftaleen

µg/L

<0.020

S

Styreen

µg/L

<0.20

1)

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S

Dichloormethaan

µg/L

<0.20

S

Trichloormethaan

µg/L

<0.20

S

Tetrachloormethaan

µg/L

<0.10

S

Trichlooretheen

µg/L

<0.20

S

Tetrachlooretheen

µg/L

<0.10

S

1,1-Dichloorethaan

µg/L

<0.20

S

1,2-Dichloorethaan

µg/L

<0.20

S

1,1,1-Trichloorethaan

µg/L

<0.10

S

1,1,2-Trichloorethaan

µg/L

<0.10

S

cis 1,2-Dichlooretheen

µg/L

<0.10

Nr. Monsteromschrijving

1

Datum monstername

01-1-1 (250-350)

12-Jun-2018

Monster nr.

10150869

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS SIKB erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

M: MCERTS erkend

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
BNP Paribas S.A. 227 9245 25
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
IBAN: NL71BNPA0227924525
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
BIC: BNPANL2A
en door de overheid van Luxemburg (MEV).
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

TESTEN
RvA L010

Analysecertificaat
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer

P18-0345
Zetten, Beatrixstraat 2 tm 12
P18-0345-1-1

Monsternemer
Monstermatrix

E. Mendels
Water (AS3000)
Eenheid

Analyse

S

trans 1,2-Dichlooretheen

µg/L

Certificaatnummer/Versie
Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

2018084624/1
12-Jun-2018
18-Jun-2018/16:26
A,B,C
2/2

1

<0.10

CKW (som)

µg/L

<1.6

S

Tribroommethaan

µg/L

<0.20

S

Vinylchloride

µg/L

<0.10

S

1,1-Dichlooretheen

µg/L

<0.10

S

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

µg/L

0.14

S

1,1-Dichloorpropaan

µg/L

<0.20

S

1,2-Dichloorpropaan

µg/L

<0.20

S

1,3-Dichloorpropaan

µg/L

<0.20

S

Dichloorpropanen som factor 0.7

µg/L

0.42

Minerale olie (C10-C12)

µg/L

<10

Minerale olie (C12-C16)

µg/L

<10

Minerale olie (C16-C21)

µg/L

<10

Minerale olie (C21-C30)

µg/L

<15

Minerale olie (C30-C35)

µg/L

<10

Minerale olie (C35-C40)

µg/L

<10

Minerale olie totaal (C10-C40)

µg/L

<50

1)

Minerale olie

S

Nr. Monsteromschrijving

1

Datum monstername

01-1-1 (250-350)

12-Jun-2018

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS SIKB erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

M: MCERTS erkend

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
BNP Paribas S.A. 227 9245 25
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
IBAN: NL71BNPA0227924525
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
BIC: BNPANL2A
en door de overheid van Luxemburg (MEV).
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monster nr.

10150869

Akkoord
Pr.coörd.

VA
TESTEN
RvA L010

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018084624/1
Pagina 1/1
Monster nr.

Van

Tot

Barcode

Monstername ID/Monsteromsch.

Boornr

Omschrijving

10150869

01

1

250

350

0680245772

89827332

10150869

01

2

250

350

0680245780

89827332

10150869

01

3

250

350

0800674755

89827332

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018084624/1
Pagina 1/1
Opmerking 1)

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

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

.

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018084624/1
Pagina 1/1
Analyse

Methode

Techniek

Methode referentie

Aromaten (BTEXN)

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

Barium (Ba)

W0421

ICP-MS

Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Cadmium (Cd)

W0421

ICP-MS

Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Kobalt (Co)

W0421

ICP-MS

Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Koper (Cu)

W0421

ICP-MS

Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Kwik (Hg)

W0421

ICP-MS

Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Molybdeen (Mo)

W0421

ICP-MS

Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Nikkel (Ni)

W0421

ICP-MS

Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Lood (Pb)

W0421

ICP-MS

Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Zink (Zn)

W0421

ICP-MS

Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Xylenen som AS3000

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

Styreen

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

VOCl (11)

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

Tribroommethaan (Bromoform)

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

Vinylchloride

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

1,1-Dichlooretheen

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

DiClEtheen som AS3000

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

1,1-Dichloorpropaan

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

1,2-Dichloorpropaan

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

1,3-Dichloorpropaan

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

DiChlprop. som AS3000

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

Minerale olie (C10-C40)

W0215

GC-FID

Cf. pb 3110-5

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016.
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IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
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Analysecertificaat
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer

P18-0345
Zetten, Beatrixstraat 2 tm 12
P18-0345-2-4

Monsternemer
Monstermatrix

T. Guijt
Asbestverdachte grond
Eenheid

Analyse

Certificaatnummer/Versie
Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

1

2

2018080370/1
05-Jun-2018
13-Jun-2018/14:19
A,B,C
1/1

3

Bodemkundige analyses

% (m/m)

80.2

1)

82.3

1)

83.8

1)

In behandeling genomen hoeveelheid

kg

15.6

2)

15.4

2)

15.4

2)

Asbest fractie 0,5-1mm

mg

0.0

2)

0.0

2)

0.0

2)

0.0

2)

0.0

2)

Droge stof (uitbesteed)
Uitbesteed / Overig onderzoek

Asbest fractie 1-2mm

mg

0.0

2)

Asbest fractie 2-4mm

mg

0.0

2)

0.0

2)

0.0

2)

0.0

2)

0.0

2)

Asbest fractie 4-8mm

mg

0.0

2)

Asbest fractie 8-20mm

mg

0.0

2)

0.0

2)

0.0

2)

0.0

2)

0.0

2)

Asbest fractie >20mm

mg

0.0

2)

Asbest (som)

mg

<12.6

2)

<1.8

2)

<11.2

2)

<0.2

2)

<0.9

2)

Asbest in grond

mg/kg ds

<1.1

2)

Gemeten Asbestconcentratie

mg/kg ds

<1.1

2)

<0.2

2)

<0.9

2)

<0.2

2)

<0.9

2)

Gemeten concentratie Chrysotiel

mg/kg ds

<1.1

2)

Gemeten concentratie Amfibool

mg/kg ds

0.0

2)

0.0

2)

0.0

2)

0.0

2)

0.0

2)

0.0

2)

0.0

2)

Totaal asbest hechtgebonden

mg/kg ds

0.0

2)

Totaal asbest niet hechtgebonden

mg/kg ds

0.0

2)

Nr. Monsteromschrijving

Datum monstername

Monster nr.

1

VE 01 (0-50)
VE 02 (0-40)

04-Jun-2018
04-Jun-2018

10137146

2
3

VE 03 (0-45)

04-Jun-2018

10137148

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS SIKB erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

M: MCERTS erkend

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
BNP Paribas S.A. 227 9245 25
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
IBAN: NL71BNPA0227924525
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
BIC: BNPANL2A
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
KvK/CoC No. 09088623
en door de overheid van Luxemburg (MEV).
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

10137147

Akkoord
Pr.coörd.

MP

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018080370/1
Pagina 1/1
Van

Tot

Barcode

Monstername ID/Monsteromsch.

Monster nr.

Boornr

Omschrijving

10137146

VE 01

VE 01.1

0

50

0078708MG

89827289

10137147

VE 02

VE 02.1

0

40

0078709MG

89827290

10137148

VE 03

VE 03.1

0

45

0078710MG

89827291

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
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Opmerking 1)

Deze bepaling is uitbesteed bij L086.
Opmerking 2)

Deze bepaling is uitbesteed bij L086.
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Analyse

Methode

Techniek

Methode referentie

Droge stof (uitbesteed)

W0004

Uitbesteed

Uitbesteding

Asbest Grond NEN5898 2016

W0004

Microscopie

Cf NEN 5898

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016.
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ANALYSECERTIFICAAT
Project code
Project omschrijving
Opdrachtgever

: 774571
: 2018080370-P18-0345
: Eurofins Analytico B.V.

Monstercode
Uw referentie
Opgegeven bemonsteringsdatum

: 5686262
: VE 01 (0-50)
: 04/06/2018

Asbestonderzoek
Initialen analist
Datum geanalyseerd

: K.K.
: 12-06-2018

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).
Massa aangeleverde monster
Droge massa aangeleverde monster
Percentage droogrest
Type zeving

zeeffractie
(mm)
<0,5 mm
0,5-1 mm
1-2 mm
2-4 mm
4-8 mm
8-20 mm
>20 mm
Totaal

zeeffractie
(mm)

:
:
:
:

15640
12543
80,2
nat

g
g
m/m %

massa percentage massa percentage aantal
massa asbestzeeffractie zeeffractie onderzocht onderzocht asbest
houdend materiaal
(gram)
(m/m %)
(gram)
(m/m %) (deeltjes)
(mg)
10614,5
85,7
10,7
0,10
n.v.t.
n.v.t.
530,9
4,3
33,1
6,23
0
0,0
307,9
2,5
65,6
21,31
0
0,0
237,3
1,9
237,3
100,00
0
0,0
309,7
2,5
309,7
100,00
0
0,0
370,1
3,0
370,1
100,00
0
0,0
12,5
0,1
12,5
100,00
0
0,0
12382,9
100,0
1039,0
0
0,0
asbest totaal
ondergrens bovengrens

gehalte
asbest
(mg/kg
ds)

<0,5 mm
0,5-1 mm
1-2 mm
2-4 mm
4-8 mm
8-20 mm
>20 mm
Totaal

(mg/kg ds)

(mg/kg ds)

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,5
0,6
0,0
0,0
0,0
0,0
1,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
<1,1

Aangetroffen type asbest
Bijzonderheden waargenomen

gehalte
asbest
(mg/kg
ds)

serpentijn asbest
ondergrens bovengrens

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
<1,1

(mg/kg ds)

(mg/kg ds)

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,5
0,6
0,0
0,0
0,0
0,0
1,0

gehalte
asbest
(mg/kg
ds)

amfibool asbest
ondergrens bovengrens
(mg/kg ds)

(mg/kg ds)

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

: Geen
: Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.
De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.
gebondenheid
hecht
niet hecht
totaal afgerond

serpentijn asbest
0,0
0,0
0,0

amfibool asbest
0,0
0,0
0,0

totaal afgerond
0,0
0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <1,1 mg/kg ds
De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.
Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen
Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: HBJX-RFJK-IBKP-TQIE

Ref.: 774571_certificaat_v1
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ANALYSECERTIFICAAT
Project code
Project omschrijving
Opdrachtgever

: 774571
: 2018080370-P18-0345
: Eurofins Analytico B.V.

Monstercode
Uw referentie
Opgegeven bemonsteringsdatum

: 5686263
: VE 02 (0-40)
: 04/06/2018

Asbestonderzoek
Initialen analist
Datum geanalyseerd

: M.M.
: 13-06-2018

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).
Massa aangeleverde monster
Droge massa aangeleverde monster
Percentage droogrest
Type zeving

zeeffractie
(mm)
<0,5 mm
0,5-1 mm
1-2 mm
2-4 mm
4-8 mm
8-20 mm
>20 mm
Totaal

zeeffractie
(mm)

:
:
:
:

15400
12674
82,3
nat

g
g
m/m %

massa percentage massa percentage aantal
massa asbestzeeffractie zeeffractie onderzocht onderzocht asbest
houdend materiaal
(gram)
(m/m %)
(gram)
(m/m %) (deeltjes)
(mg)
10275,0
82,2
0,0
0,00
n.v.t.
n.v.t.
435,8
3,5
75,8
17,39
0
0,0
245,4
2,0
243,6
99,27
0
0,0
221,9
1,8
221,9
100,00
0
0,0
388,3
3,1
388,3
100,00
0
0,0
693,5
5,5
693,5
100,00
0
0,0
241,5
1,9
241,5
100,00
0
0,0
12501,4
100,0
1864,6
0
0,0
asbest totaal
ondergrens bovengrens

gehalte
asbest
(mg/kg
ds)

<0,5 mm
0,5-1 mm
1-2 mm
2-4 mm
4-8 mm
8-20 mm
>20 mm
Totaal

(mg/kg ds)

(mg/kg ds)

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
<0,2

Aangetroffen type asbest
Bijzonderheden waargenomen

gehalte
asbest
(mg/kg
ds)

serpentijn asbest
ondergrens bovengrens

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
<0,2

(mg/kg ds)

(mg/kg ds)

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1

gehalte
asbest
(mg/kg
ds)

amfibool asbest
ondergrens bovengrens
(mg/kg ds)

(mg/kg ds)

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

: Geen
: Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.
De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.
gebondenheid
hecht
niet hecht
totaal afgerond

serpentijn asbest
0,0
0,0
0,0

amfibool asbest
0,0
0,0
0,0

totaal afgerond
0,0
0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,2 mg/kg ds
De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.
Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen
Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: HBJX-RFJK-IBKP-TQIE

Ref.: 774571_certificaat_v1
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ANALYSECERTIFICAAT
Project code
Project omschrijving
Opdrachtgever

: 774571
: 2018080370-P18-0345
: Eurofins Analytico B.V.

Monstercode
Uw referentie
Opgegeven bemonsteringsdatum

: 5686264
: VE 03 (0-45)
: 04/06/2018

Asbestonderzoek
Initialen analist
Datum geanalyseerd

: S.B.
: 13-06-2018

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).
Massa aangeleverde monster
Droge massa aangeleverde monster
Percentage droogrest
Type zeving

zeeffractie
(mm)
<0,5 mm
0,5-1 mm
1-2 mm
2-4 mm
4-8 mm
8-20 mm
>20 mm
Totaal

zeeffractie
(mm)

:
:
:
:

15420
12922
83,8
nat

g
g
m/m %

massa percentage massa percentage aantal
massa asbestzeeffractie zeeffractie onderzocht onderzocht asbest
houdend materiaal
(gram)
(m/m %)
(gram)
(m/m %) (deeltjes)
(mg)
10190,4
79,9
10,0
0,10
n.v.t.
n.v.t.
537,2
4,2
36,4
6,78
0
0,0
299,0
2,3
70,9
23,71
0
0,0
261,0
2,0
261,0
100,00
0
0,0
425,2
3,3
425,2
100,00
0
0,0
1033,2
8,1
1033,2
100,00
0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,00
0
0,0
12746,0
100,0
1836,7
0
0,0
asbest totaal
ondergrens bovengrens

gehalte
asbest
(mg/kg
ds)

<0,5 mm
0,5-1 mm
1-2 mm
2-4 mm
4-8 mm
8-20 mm
>20 mm
Totaal

(mg/kg ds)

(mg/kg ds)

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,4
0,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,9

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
<0,9

Aangetroffen type asbest
Bijzonderheden waargenomen

gehalte
asbest
(mg/kg
ds)

serpentijn asbest
ondergrens bovengrens

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
<0,9

(mg/kg ds)

(mg/kg ds)

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,4
0,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,9

gehalte
asbest
(mg/kg
ds)

amfibool asbest
ondergrens bovengrens
(mg/kg ds)

(mg/kg ds)

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

: Geen
: Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.
De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.
gebondenheid
hecht
niet hecht
totaal afgerond

serpentijn asbest
0,0
0,0
0,0

amfibool asbest
0,0
0,0
0,0

totaal afgerond
0,0
0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,9 mg/kg ds
De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.
Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen
Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: HBJX-RFJK-IBKP-TQIE

Ref.: 774571_certificaat_v1
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ANALYSECERTIFICAAT
Project code
Project omschrijving
Opdrachtgever

: 774571
: 2018080370-P18-0345
: Eurofins Analytico B.V.

Opmerkingen m.b.t. analyses
Opmerking(en) algemeen
Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.
Opmerking bij project:

- Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: HBJX-RFJK-IBKP-TQIE

Ref.: 774571_certificaat_v1

Bijlage 1 van 2
ANALYSECERTIFICAAT
Project code
Project omschrijving
Opdrachtgever

: 774571
: 2018080370-P18-0345
: Eurofins Analytico B.V.

Barcodeschema's
Monstercode Uw referentie

monster

diepte

barcode

5686262

VE 01 (0-50)

VE 01

0-.5

0078708MG

5686263

VE 02 (0-40)

VE 02

0-.4

0078709MG

5686264

VE 03 (0-45)

VE 03

0-.45

0078710MG

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: HBJX-RFJK-IBKP-TQIE

Ref.: 774571_certificaat_v1

Bijlage 2 van 2
ANALYSECERTIFICAAT
Project code
Project omschrijving
Opdrachtgever

: 774571
: 2018080370-P18-0345
: Eurofins Analytico B.V.

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

: Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: HBJX-RFJK-IBKP-TQIE

Ref.: 774571_certificaat_v1
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Analysecertificaat
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer

P18-0345
Zetten, Beatrixstraat 2 tm 12
P16-0345-2-4

Monsternemer
Monstermatrix

T. Guijt
Overig
Eenheid

Analyse

Certificaatnummer/Versie
Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

2018080367/1
05-Jun-2018
08-Jun-2018/17:02
A,B,C
1/1

1

Uitbesteed onderzoek

Asbest (wit, chrysotiel)

% (m/m)

10-15

1)

Asbest (bruin, amosiet)

% (m/m)

<0.1

1)

Asbest (blauw, crocidoliet)

% (m/m)

2-5

1)

Asbest (Actinoliet)

% (m/m)

<0.1

1)

Asbest (Tremoliet)

% (m/m)

<0.1

1)

Asbest (Anthophylliet)

% (m/m)

0.0

1)

hecht

1)

Hechtgebondenheid

Nr. Monsteromschrijving

1

Datum monstername

14 (10-30)

04-Jun-2018

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS SIKB erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

M: MCERTS erkend

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
BNP Paribas S.A. 227 9245 25
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
IBAN: NL71BNPA0227924525
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
BIC: BNPANL2A
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
KvK/CoC No. 09088623
en door de overheid van Luxemburg (MEV).
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monster nr.

10137139

Akkoord
Pr.coörd.

MP

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018080367/1
Pagina 1/1
Monster nr.

10137139

Boornr

Omschrijving

14

BS14.1a

Van

10

Tot

30

Barcode

S120607664

Monstername ID/Monsteromsch.

89827288

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018080367/1
Pagina 1/1
Opmerking 1)

Deze bepaling is uitbesteed bij L086.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
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en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018080367/1
Pagina 1/1
Analyse

Methode

Techniek

Methode referentie

Asbest plaat Eurofins NEN5896

W0004

Microscopie

Asbest in materiaal (cfr. NEN 5896)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V.
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3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Opdrachtgever
Contact
Adres

: Eurofins Analytico B.V.
: mevrouw M. Peen
: Gildeweg 42-48, 3771 NB BARNEVELD

Projectgegevens
Project code
:
Project omschrijving
:
Validatieref.
:
Opdrachtverificatiecode :

774567
2018080367-P18-0345
774567_certificaat_v1
LNRP-WIBA-LQJO-UXOU

Datum ontvangst
Datum rapportage
Aantal monsters
Aantal pagina's

:
:
:
:

05-06-2018
08-06-2018
1
1

Analysemethode: (semi) kwantitatief asbestonderzoek in vaste materialen m.b.v. stereo- en polarisatiemicroscopie
conform NEN 5896 (Q)
schatting in gewichtsprocenten (massa%)

5686251

14 (10-30)

10-15

< 0,1

2-5

< 0,1

< 0,1

< 0,1

hecht

Analyse methode
Het monstermateriaal is onderzocht volgens het door de RvA geaccrediteerde voorschrift ASB-IDEN conform NEN 5896. De methode berust op
stereo-lichtmicroscopie in combinatie met polarisatiemicroscopie aangevuld met Dispersion Staining Microscopy.
Bij de kwantitatieve bepaling van asbest in materiaalmonster is de bepalingsgrens van de gebruikte onderzoeksmethode voor het schatten van
het massapercentage asbest 0,1 (massa %). De geschatte gebondenheid is gegeven in de zin van NEN 5896. Indien het gehalte aan asbest
onder de bepalingsgrens ligt (<), wordt het monster als niet asbesthoudend beschouwd.

Namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Disclaimer
Eurofins Omegam heeft het (asbest) vezelonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens de norm(en) zoals vermeld in het
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het (asbest) vezelonderzoek geldt dat Eurofins Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de
monsters die de opdrachtgever, zoals deze staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten nemen en aan
Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de
veiligheid tijdens de monsterneming.

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).

Eurofins Omegam B.V.
H.J.E. Wenckbachweg 120
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht
Nederland

T +31-(0)20-597 66 80
CSOmegam@eurofins.com
www.omegam.nl

IBAN NL 16 BNPA 0227667980
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Analysecertificaat
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer

P18-0345
Zetten, Beatrixstraat 2 tm 12
P18-0345-8-14

Monsternemer
Monstermatrix

T. Guijt
Asbestverdachte grond
Eenheid

Analyse

Certificaatnummer/Versie
Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

2018087285/1
15-Jun-2018
20-Jun-2018/11:43
A,B,C
1/1

1

Bodemkundige analyses

% (m/m)

83.1

1)

In behandeling genomen hoeveelheid

kg

12.7

2)

Asbest fractie 0,5-1mm

mg

0.0

2)

Asbest fractie 1-2mm

mg

0.0

2)

Asbest fractie 2-4mm

mg

0.0

2)

Asbest fractie 4-8mm

mg

0.0

2)

Asbest fractie 8-20mm

mg

0.0

2)

Asbest fractie >20mm

mg

0.0

2)

Asbest (som)

mg

<0.1

2)

Asbest in grond

mg/kg ds

<0.1

2)

Gemeten Asbestconcentratie

mg/kg ds

<0.1

2)

Gemeten concentratie Chrysotiel

mg/kg ds

<0.1

2)

Gemeten concentratie Amfibool

mg/kg ds

0.0

2)

Totaal asbest hechtgebonden

mg/kg ds

0.0

2)

Totaal asbest niet hechtgebonden

mg/kg ds

0.0

2)

Droge stof (uitbesteed)
Uitbesteed / Overig onderzoek

Nr. Monsteromschrijving

1

Datum monstername

G14.1

04-Jun-2018

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS SIKB erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

M: MCERTS erkend

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
BNP Paribas S.A. 227 9245 25
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
IBAN: NL71BNPA0227924525
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
BIC: BNPANL2A
en door de overheid van Luxemburg (MEV).
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monster nr.

10159102

Akkoord
Pr.coörd.

MP

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018087285/1
Pagina 1/1
Monster nr.

10159102

Boornr

Omschrijving

14

G014.1

Van

0

Tot

45

Barcode

0078627MG

Monstername ID/Monsteromsch.

89827360

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl
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IBAN: NL71BNPA0227924525
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BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
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en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018087285/1
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Opmerking 1)

Deze bepaling is uitbesteed bij L086.
Opmerking 2)

Deze bepaling is uitbesteed bij L086.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
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BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
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Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018087285/1
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Analyse

Methode

Techniek

Methode referentie

Droge stof (uitbesteed)

W0004

Uitbesteed

Uitbesteding

Asbest Grond NEN5898 2016

W0004

Microscopie

Cf NEN 5898

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Tabel 1 van 2
ANALYSECERTIFICAAT
Project code
Project omschrijving
Opdrachtgever

: 778914
: 2018087285-P18-0345
: Eurofins Analytico B.V.

Monstercode
Uw referentie
Opgegeven bemonsteringsdatum

: 5696217
: G14.1
: 04/06/2018

Asbestonderzoek
Initialen analist
Datum geanalyseerd

: M.M.
: 20-06-2018

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).
Massa aangeleverde monster
Droge massa aangeleverde monster
Percentage droogrest
Type zeving

zeeffractie
(mm)
<0,5 mm
0,5-1 mm
1-2 mm
2-4 mm
4-8 mm
8-20 mm
>20 mm
Totaal

zeeffractie
(mm)

:
:
:
:

12680
10537
83,1
nat

g
g
m/m %

massa percentage massa percentage aantal
massa asbestzeeffractie zeeffractie onderzocht onderzocht asbest
houdend materiaal
(gram)
(m/m %)
(gram)
(m/m %) (deeltjes)
(mg)
9337,7
89,9
12,6
0,14
n.v.t.
n.v.t.
135,2
1,3
133,3
98,59
0
0,0
248,4
2,4
246,5
99,24
0
0,0
194,2
1,9
194,2
100,00
0
0,0
205,9
2,0
205,9
100,00
0
0,0
266,1
2,6
266,1
100,00
0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,00
0
0,0
10387,5
100,0
1058,6
0
0,0
asbest totaal
ondergrens bovengrens

gehalte
asbest
(mg/kg
ds)

<0,5 mm
0,5-1 mm
1-2 mm
2-4 mm
4-8 mm
8-20 mm
>20 mm
Totaal

(mg/kg ds)

(mg/kg ds)

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
<0,1

Aangetroffen type asbest
Bijzonderheden waargenomen

gehalte
asbest
(mg/kg
ds)

serpentijn asbest
ondergrens bovengrens

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
<0,1

(mg/kg ds)

(mg/kg ds)

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

gehalte
asbest
(mg/kg
ds)

amfibool asbest
ondergrens bovengrens
(mg/kg ds)

(mg/kg ds)

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

: Geen
: Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.
De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.
gebondenheid
hecht
niet hecht
totaal afgerond

serpentijn asbest
0,0
0,0
0,0

amfibool asbest
0,0
0,0
0,0

totaal afgerond
0,0
0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,1 mg/kg ds
De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.
Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen
Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: SGUS-WTKB-USMV-PLMM

Ref.: 778914_certificaat_v1

Tabel 2 van 2
ANALYSECERTIFICAAT
Project code
Project omschrijving
Opdrachtgever

: 778914
: 2018087285-P18-0345
: Eurofins Analytico B.V.

Opmerkingen m.b.t. analyses
Opmerking(en) algemeen
Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.
Opmerking bij project:

- Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: SGUS-WTKB-USMV-PLMM

Ref.: 778914_certificaat_v1

Bijlage 1 van 2
ANALYSECERTIFICAAT
Project code
Project omschrijving
Opdrachtgever

: 778914
: 2018087285-P18-0345
: Eurofins Analytico B.V.

Barcodeschema's
Monstercode Uw referentie

monster

diepte

barcode

5696217

14

0-.45

0078627MG

G14.1

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: SGUS-WTKB-USMV-PLMM

Ref.: 778914_certificaat_v1

Bijlage 2 van 2
ANALYSECERTIFICAAT
Project code
Project omschrijving
Opdrachtgever

: 778914
: 2018087285-P18-0345
: Eurofins Analytico B.V.

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

: Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: SGUS-WTKB-USMV-PLMM

Ref.: 778914_certificaat_v1

Bijlage C

Analysepakketten grond en grondwater

Standaardpakket grond
- fysische bepalingen
bepaling drogestof gehalte (indamprest);
- metalen:
barium (Ba), cadmium (Cd), kobalt (Co), koper (Cu), nikkel (Ni), lood (Pb), zink (Zn), kwik (Hg), molybdeen
(Mo);
- polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK):
PAK-totaal (VROM 10; naftaleen, fenanthreen, anthraceen, fluorantheen, benzo(a)anthraceen, chryseen,
benzo(k)fluorantheen, benzo(a)pyreen, benzo(ghi)peryleen, indeno(123-cd)pyreen);
- gechloreerde koolwaterstoffen:
polychloorbifenylen (som 7; PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153, PCB 180);
- minerale olie (GC).

Standaardpakket grondwater
- metalen:
barium (Ba), cadmium (Cd), kobalt (Co), koper (Cu), nikkel (Ni),
lood (Pb), zink (Zn), kwik (Hg), molybdeen (Mo);
- aromaten:
benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen, naftaleen, som vluchtige aromaten (BTEXN), styreen (vinylbenzeen)
- gechloreerde koolwaterstoffen:
som vluchtige koolwaterstoffen (vinylchloride, dichloormethaan, trichloormethaan, tetrachloormethaan,
trichlooretheen, tetrachlooretheen, 1,1-dichloorethaan, 1,2-dichloorethaan, 1,1- dichlooretheen
1,1,1-trichloorethaan, 1,1,2-trichloorethaan) , cis 1,2-dichlooretheen; trans 1,2-dichlooretheen, som 1,2dichlooretheen, 1,1- dichloorpropaan, 1,2- dichloorpropaan, 1,3-dichloorpropaan;
- minerale olie (GC).
- bromoform (tribroommethaan)
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Bijlage D
Analyse- en toetsresultaten

PROJECT
DOCUMENTNUMMER
REVISIEDATUM

Zetten - Beatrixstraat 2-12
P18-0345-002
4 juli 2018

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming
Grondmonster
Certificaatcode
Boring(en)
Traject (m -mv)
Humus
Lutum
Datum van toetsing
Monsterconclusie

METALEN
Barium [Ba]
Cadmium [Cd]
Kobalt [Co]
Koper [Cu]
Kwik [Hg]
Molybdeen [Mo]
Nikkel [Ni]
Lood [Pb]
Zink [Zn]

% ds
% ds

MM 01
2018080361
01, 03, 10, 11, 13, 14
0,00 - 0,50
5,0
18
14-6-2018
Overschrijding Achtergrondwaarde
Meetw
GSSD
Index

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

120
0,52
7,5
33
0,16
<1,5
20
99
160

155 (6)
0,65
9,6
41
0,18
<1,1
25
115
201

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

<0,05
1,3
0,51
2,3
1,1
0,92
0,45
0,94
0,56
0,43

<0,04
1,3
0,51
2,3
1,1
0,92
0,45
0,94
0,56
0,43
8,5

GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
PCB (7) (som, 0.7 factor)
PCB (som 7)

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
0,0049

OVERIGE
(ORGANISCHE)
VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C12
Minerale olie C12 - C16
Minerale olie C16 - C21
Minerale olie C21 - C30
Minerale olie C30 - C35
Minerale olie C35 - C40
Minerale olie C10 - C40

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

<3
6,8
15
24
11
<6
63

OVERIG
Lutum
Organische stof (humus)
Droge stof
Gloeirest

%
%
% m/m
% (m/m) ds

18
5,0
81,5
93,8

PAK
Naftaleen
Fenanthreen
Anthraceen
Fluorantheen
Benzo(a)anthraceen
Chryseen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo(a)pyreen
Benzo(g,h,i)peryleen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
PAK 10 VROM
Pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

Projectcode: P18-0345

0
-0,03
0,01
0
-0
-0,15
0,14
0,11

MM 02
2018080361
02, 04, 05, 06, 07, 08
0,00 - 0,50
3,4
19
14-6-2018
Overschrijding Achtergrondwaarde
Meetw
GSSD
Index

140
0,48
9,4
31
0,24
<1,5
22
110
140

<0,05
0,22
0,059
0,5
0,28
0,33
0,15
0,23
0,17
0,16
0,18

8,5

177 (6)
0,63
11,8
40
0,27
<1,1
27
130
177

<0,04
0,22
0,059
0,5
0,28
0,33
0,15
0,23
0,17
0,16
2,1

0
-0,02
0
0
-0
-0,12
0,17
0,06

<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
0,0049

<0,0098 -0,01

4 (6)
13,6 (6)
30 (6)
48 (6)
22 (6)
8 (6)
126

0,02

82,0

-0,01

19
3,4
82,8
95,3

272 (6)
0,79
12,2
44
1,8
<1,1
35
173
200

<0,04
0,09
<0,04
0,18
0,1
0,11
0,064
0,097
0,079
0,073
0,86

0,02
-0,02
0,03
0,05
-0
0
0,26
0,1

-0,02

0,86

<0,002
<0,002
<0,002
<0,002
<0,002
<0,002
<0,002
<0,014

<3
<5
<5
<11
5,1
<6
<35

210
0,65
9,5
36
1,6
<1,5
28
150
160

<0,05
0,09
<0,05
0,18
0,1
0,11
0,064
0,097
0,079
0,073

2,1

<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001

MM 03
2018080361
09, 14
0,45 - 0,70
5,7
18
14-6-2018
Overschrijding Achtergrondwaarde
Meetw
GSSD
Index

6 (6)
10 (6)
10 (6)
23 (6)
15,0 (6)
12 (6)
<72

83,0

<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
0,0049
-0,01

-0,02

<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,0086 -0,01

3,4
5,8
<5
<11
<5
<6
<35

18
5,7
75,4
93

6,0 (6)
10,2 (6)
6 (6)
14 (6)
6 (6)
7 (6)
<43

75,0

-0,03

Grondmonster
Certificaatcode
Boring(en)
Traject (m -mv)
Humus
Lutum
Datum van toetsing
Monsterconclusie

% ds
% ds

MM 04
2018080375
01, 01, 01, 02, 02, 03, 03
0,80 - 2,10
3,3
24
14-6-2018
Voldoet aan Achtergrondwaarde
Meetw
GSSD
Index

METALEN
Barium [Ba]
Cadmium [Cd]
Kobalt [Co]
Koper [Cu]
Kwik [Hg]
Molybdeen [Mo]
Nikkel [Ni]
Lood [Pb]
Zink [Zn]

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

160
<0,2
11
18
<0,05
<1,5
40
16
72

168 (6)
<0,2
12
21
<0,04
<1,1
42
18
80

-0,03
-0,02
-0,13
-0
-0
0,11
-0,07
-0,1

PAK
Naftaleen
Fenanthreen
Anthraceen
Fluorantheen
Benzo(a)anthraceen
Chryseen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo(a)pyreen
Benzo(g,h,i)peryleen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
PAK 10 VROM
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05

<0,04
<0,04
<0,04
<0,04
<0,04
<0,04
<0,04
<0,04
<0,04
<0,04
<0,35

-0,03

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN
PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
PCB (7) (som, 0.7 factor)
PCB (som 7)

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
0,0049

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C12
Minerale olie C12 - C16
Minerale olie C16 - C21
Minerale olie C21 - C30
Minerale olie C30 - C35
Minerale olie C35 - C40
Minerale olie C10 - C40

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

OVERIG
Lutum
Organische stof (humus)
Droge stof
Gloeirest

%
%
% m/m
% (m/m) ds

Projectcode: P18-0345

0,35

<3
5,3
<5
<11
<5
<6
<35

24
3,3
75,6
95

<0,002
<0,002
<0,002
<0,002
<0,002
<0,002
<0,002
<0,015

-0,01

6 (6)
16,1 (6)
11 (6)
23 (6)
11 (6)
13 (6)
<74

-0,02

76,0

---------<
8,88
<=T
8,88
8,88
6
#
GSSD
Index

: Geen toetsnorm aanwezig
: kleiner dan de detectielimiet
: <= Achtergrondwaarde
: Kleiner of gelijk aan Tussenwaarde
: <= Interventiewaarde
: > Interventiewaarde
: Heeft geen normwaarde
: verhoogde rapportagegrens
: Gestandaardiseerde meetwaarde
: (GSSD - AW) / (I - AW)
- Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 -

Tabel 2: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming
AW

WO

IND

I

METALEN
Cadmium [Cd]
Kobalt [Co]
Koper [Cu]
Kwik [Hg]
Molybdeen [Mo]
Nikkel [Ni]
Lood [Pb]
Zink [Zn]

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

0,6
15
40
0,15
1,5
35
50
140

1,2
35
54
0,83
88
39
210
200

4,3
190
190
4,8
190
100
530
720

13
190
190
36
190
100
530
720

PAK
PAK 10 VROM

mg/kg ds

1,5

6,8

40

40

GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
PCB (som 7)

mg/kg ds

0,02

0,04

OVERIGE (ORGANISCHE)
VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C40

mg/kg ds

Projectcode: P18-0345

190

190

0,5

500

1

5000

Tabel 1: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit
Grondmonster
Humus (% ds)
Lutum (% ds)
Datum van toetsing
Monster getoetst als
Bodemklasse monster
Zintuiglijke bijmengingen

MM 01
5,0
18
22-6-2018
partij
Klasse industrie
zwak baksteen-, beton-,
kolengruis-, aardewerk- en
asbesthoudend, resten
plastic, matig kolengruis- en
baksteenhoudend.
Klei
Meetw
GSSD

Grondsoort

METALEN
Barium [Ba]
Cadmium [Cd]
Kobalt [Co]
Koper [Cu]
Kwik [Hg]
Molybdeen [Mo]
Nikkel [Ni]
Lood [Pb]
Zink [Zn]

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

120
0,52
7,5
33
0,16
<1,5
20
99
160

155 (6)
0,65
9,6
41
0,18
<1,1
25
115
201

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

<0,05
1,3
0,51
2,3
1,1
0,92
0,45
0,94
0,56
0,43

<0,04
1,3
0,51
2,3
1,1
0,92
0,45
0,94
0,56
0,43
8,5

GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
PCB (7) (som, 0.7 factor)
PCB (som 7)

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
0,0049

OVERIGE
(ORGANISCHE)
VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C12
Minerale olie C12 - C16
Minerale olie C16 - C21
Minerale olie C21 - C30
Minerale olie C30 - C35
Minerale olie C35 - C40
Minerale olie C10 - C40

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

<3
6,8
15
24
11
<6
63

OVERIG
Lutum
Organische stof (humus)
Droge stof
Gloeirest

%
%
% m/m
% (m/m) ds

18
5,0
81,5
93,8

PAK
Naftaleen
Fenanthreen
Anthraceen
Fluorantheen
Benzo(a)anthraceen
Chryseen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo(a)pyreen
Benzo(g,h,i)peryleen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
PAK 10 VROM
Pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

Projectcode: P18-0345

8,5

MM 02
3,4
19
22-6-2018
partij
Klasse wonen
zwak kolengruis-, glas-,
beton-, plastichoudend,
resten baksteen, resten
beton, matig
baksteenhoudend
Klei
Meetw
GSSD

140
0,48
9,4
31
0,24
<1,5
22
110
140

<0,05
0,22
0,059
0,5
0,28
0,33
0,15
0,23
0,17
0,16

177 (6)
0,63
11,8
40
0,27
<1,1
27
130
177

<0,04
0,22
0,059
0,5
0,28
0,33
0,15
0,23
0,17
0,16
2,1

2,1

<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001

<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
0,0049

<0,0098

4 (6)
13,6 (6)
30 (6)
48 (6)
22 (6)
8 (6)
126

82,0

MM 03
5,7
18
22-6-2018
partij
Klasse industrie
laagjes kolengruis, zwak
baksteenhoudend, matig
kolengruishoudend

Klei
Meetw

210
0,65
9,5
36
1,6
<1,5
28
150
160

<0,05
0,09
<0,05
0,18
0,1
0,11
0,064
0,097
0,079
0,073

19
3,4
82,8
95,3

272 (6)
0,79
12,2
44
1,8
<1,1
35
173
200

<0,04
0,09
<0,04
0,18
0,1
0,11
0,064
0,097
0,079
0,073
0,86

0,86

<0,002
<0,002
<0,002
<0,002
<0,002
<0,002
<0,002

<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
0,0049

<0,014

<3
<5
<5
<11
5,1
<6
<35

GSSD

6 (6)
10 (6)
10 (6)
23 (6)
15,0 (6)
12 (6)
<72

83,0

<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,0086

3,4
5,8
<5
<11
<5
<6
<35

18
5,7
75,4
93

6,0 (6)
10,2 (6)
6 (6)
14 (6)
6 (6)
7 (6)
<43

75,0

Tabel 2: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit
Grondmonster
Humus (% ds)
Lutum (% ds)
Datum van toetsing
Monster getoetst als
Bodemklasse monster
Zintuiglijke bijmengingen
Grondsoort

METALEN
Barium [Ba]
Cadmium [Cd]
Kobalt [Co]
Koper [Cu]
Kwik [Hg]
Molybdeen [Mo]
Nikkel [Ni]
Lood [Pb]
Zink [Zn]

MM 04
3,3
24
22-6-2018
partij
Altijd toepasbaar
zwak onbekend
Klei
Meetw
GSSD

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

160
<0,2
11
18
<0,05
<1,5
40
16
72

168 (6)
<0,2
12
21
<0,04
<1,1
42
18
80

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05

<0,04
<0,04
<0,04
<0,04
<0,04
<0,04
<0,04
<0,04
<0,04
<0,04
<0,35

GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
PCB (7) (som, 0.7 factor)
PCB (som 7)

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
0,0049

OVERIGE
(ORGANISCHE)
VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C12
Minerale olie C12 - C16
Minerale olie C16 - C21
Minerale olie C21 - C30
Minerale olie C30 - C35
Minerale olie C35 - C40
Minerale olie C10 - C40

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

OVERIG
Lutum
Organische stof (humus)
Droge stof
Gloeirest

%
%
% m/m
% (m/m) ds

PAK
Naftaleen
Fenanthreen
Anthraceen
Fluorantheen
Benzo(a)anthraceen
Chryseen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo(a)pyreen
Benzo(g,h,i)peryleen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
PAK 10 VROM
Pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)
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0,35

<0,002
<0,002
<0,002
<0,002
<0,002
<0,002
<0,002
<0,015

<3
5,3
<5
<11
<5
<6
<35

24
3,3
75,6
95

6 (6)
16,1 (6)
11 (6)
23 (6)
11 (6)
13 (6)
<74

76,0

---------<
8,88
8,88
8,88
8,88
8,88
6
#
GSSD

: Geen toetsnorm aanwezig
: kleiner dan de detectielimiet
: <= Achtergrondwaarde
: Wonen
: Industrie
: <= Interventiewaarde
: Niet Toepasbaar > IW
: Heeft geen normwaarde
: verhoogde rapportagegrens
: Gestandaardiseerde meetwaarde
- Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 -

Tabel 3: Normwaarden (mg/kg) conform Regeling Besluit Bodemkwaliteit
AW

WO

IND

I

METALEN
Cadmium [Cd]
Kobalt [Co]
Koper [Cu]
Kwik [Hg]
Molybdeen [Mo]
Nikkel [Ni]
Lood [Pb]
Zink [Zn]

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

0,6
15
40
0,15
1,5
35
50
140

1,2
35
54
0,83
88
39
210
200

4,3
190
190
4,8
190
100
530
720

13
190
190
36
190
100
530
720

PAK
PAK 10 VROM

mg/kg ds

1,5

6,8

40

40

GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
PCB (som 7)

mg/kg ds

0,02

0,04

OVERIGE (ORGANISCHE)
VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C40

mg/kg ds

Projectcode: P18-0345

190

190

0,5

500

1

5000

Tabel 1: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming
Watermonster
Datum
Filterdiepte (m -mv)
Datum van toetsing
Monsterconclusie

01-1-1
12-6-2018
2,50 - 3,50
22-6-2018
Overschrijding Streefwaarde
Meetw
GSSD
Index

METALEN
Barium [Ba]
Cadmium [Cd]
Kobalt [Co]
Koper [Cu]
Kwik [Hg]
Molybdeen [Mo]
Nikkel [Ni]
Lood [Pb]
Zink [Zn]

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

180
<0,2
<2
<2
<0,05
<2
<3
<2
32

180
<0,1
<1
<1
<0,04
<1
<2
<1
32

0,23
-0,05
-0,24
-0,23
-0,04
-0,01
-0,22
-0,23
-0,04

AROMATISCHE VERBINDINGEN
Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen
ortho-Xyleen
meta-/para-Xyleen (som)
Xylenen (som)
BTEX (som)
Xylenen (som, 0.7 factor)
Styreen (Vinylbenzeen)
Som 16 Aromatische oplosmiddelen

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

<0,2
<0,2
<0,2
<0,1
<0,2

<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,21

-0
-0,01
-0,03

PAK
Naftaleen
PAK 10 VROM

µg/l
-

<0,02

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN
Dichloorpropanen (0,7 som, 1,1+1,2+1,3)
Dichloormethaan
Trichloormethaan (Chloroform)
Tetrachloormethaan (Tetra)
Tribroommethaan (bromoform)
Trichlooretheen (Tri)
Tetrachlooretheen (Per)
1,1-Dichloorethaan
1,2-Dichloorethaan
1,1,1-Trichloorethaan
1,1,2-Trichloorethaan
1,1-Dichlooretheen
cis-1,2-Dichlooretheen
trans-1,2-Dichlooretheen
1,1-Dichloorpropaan
1,2-Dichloorpropaan
1,3-Dichloorpropaan
Vinylchloride
CKW (som)
cis + trans-1,2-Dichlooretheen
1.2-Dichloorethenen (som, 0.7 factor)
Dichloorpropaan

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

0,42
<0,2
<0,2
<0,1
<0,2
<0,2
<0,1
<0,2
<0,2
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,2
<0,2
<0,2
<0,1
<1,6

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C12
Minerale olie C12 - C16
Minerale olie C16 - C21
Minerale olie C21 - C30
Minerale olie C30 - C35
Minerale olie C35 - C40
Minerale olie C10 - C40

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

Projectcode: P18-0345

<0,9
0,21
<0,2

0

<0,1
-0,02
<0,77(2,14)

<0,01
<0,00020(11)

0

<0,1
<0,1
<0,1
<0,1(14)
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1

0
-0,01
0,01

<0,14

0,01

<0,42

-0

-0,05
0
-0,01
-0,02
0
0
0,01

0,02

0,14

<10
<10
<10
<15
<10
<10
<50

7(6)
7(6)
7(6)
11(6)
7(6)
7(6)
<35

-0,03

---------<
8,88
8,88
8,88
>T
11
14
2
6
#
GSSD
Index

: Geen toetsnorm aanwezig
: kleiner dan de detectielimiet
: <= Streefwaarde
: > Streefwaarde
: > Interventiewaarde
: Groter dan Tussenwaarde
: Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie
: Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing
: Enkele parameters ontbreken in de som
: Heeft geen normwaarde
: verhoogde rapportagegrens
: Gestandaardiseerde meetwaarde
: (GSSD - S) / (I - S)
- Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 -

Tabel 2: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming
S

S Diep

Indicatief

I

METALEN
Barium [Ba]
Cadmium [Cd]
Kobalt [Co]
Koper [Cu]
Kwik [Hg]
Molybdeen [Mo]
Nikkel [Ni]
Lood [Pb]
Zink [Zn]

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

50
0,4
20
15
0,05
5
15
15
65

AROMATISCHE VERBINDINGEN
Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen
Xylenen (som)
Styreen (Vinylbenzeen)
Som 16 Aromatische oplosmiddelen

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

0,2
7
4
0,2
6

PAK
Naftaleen

µg/l

0,01

70

GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
Dichloormethaan
Trichloormethaan (Chloroform)
Tetrachloormethaan (Tetra)
Tribroommethaan (bromoform)
Trichlooretheen (Tri)
Tetrachlooretheen (Per)
1,1-Dichloorethaan
1,2-Dichloorethaan
1,1,1-Trichloorethaan
1,1,2-Trichloorethaan
1,1-Dichlooretheen
Vinylchloride
cis + trans-1,2-Dichlooretheen
Dichloorpropaan

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

0,01
6
0,01
24
0,01
7
7
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,8

1000
400
10
630
500
40
900
400
300
130
10
5
20
80

OVERIGE (ORGANISCHE)
VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C40

µg/l

50

Projectcode: P18-0345

200
0,06
0,7
1,3
0,01
3,6
2,1
1,7
24

625
6
100
75
0,3
300
75
75
800

30
1000
150
70
300
150

600

ASBESTGEHALTE DEELLOCATIE
Projectnaam
Projectnummer
Onderzoek

Zetten - Beatrixstraat
P18-0345
Verkennend Onderzoek - NEN5707

Deellocatie

VE03

Oppervlakte

795 m2

GEWOGEN ASBESTGEHALTE (mg/kg ds)

TRAJECTEN
Traject
1

Code
G014.1

Gat code
G014
Gemiddeld:

Opmerkingen

0,5x IW

22-06-2018

Ondergrens
104,9
104,9

Bovengrens
227,2
227,2

Gemiddeld
166,0
166,0

TOETS
>0,5x IW

Aannames

Maximaal gehalte asbest: 50 mg/kg ds

Pagina 1

SAR V01.35 20170904

HOMOGENITEITSTOETS
Projectnaam
Projectnummer
Onderzoek
Deellocatie

Zetten - Beatrixstraat
P18-0345
Verkennend Onderzoek - NEN5707
VE03

Aantal trajecten
Aantal sleuven

1
1

TRAJECTEN
Traject
Index Code
1
G014.1

Sleuf
G014

Asbest type K
Type K
Asbestcement, vlakke plaat

N
0

Asbestgehalte
mg/kg ds
166,04
166,04

Poisson
Min
Max

CONCLUSIE

22-06-2018

Pagina 2

Ondergrens
Bovengrens
mg/kg ds
104,87
227,22
104,87
227,22
HOMOGEEN

SAR V01.35 20170904

ASBESTGEHALTE TRAJECT
Projectnaam
Projectnummer
Onderzoek

Zetten - Beatrixstraat
P18-0345
Verkennend Onderzoek - NEN5707

Traject gegevens
Lengte
Breedte
Van
Tot

(G014, VE03)

G014.1
0,3
0,3
0
0,45

m
m
m-mv
m-mv

Diepte
0,45 m
Factor amfibole asbest
10 x

Oppervlakte
Volume
Dichtheid
Droge Stof (fijn/grof)
Massa (Mlok)

0,09
0,04
1,7
83,1
57,21

Koppelindex

Overige info
Bodemtype

m2
m3
kg/dm3
%
kg ds

/

Bijmenging

100 %

1

Asbesthoudende materialen >20mm per asbestsoort
Asbestsoort
Asbestcement, vlakke plaat

Gewogen asbestgehalte >20mm

Asbesthoudende materialen <20mm
Asbestgehalte lab (mg/kg)
Gewogen asbestgehalte <20mm

Gewogen asbestgehalte traject

(g)
Massa
20

Gewogen gehalte (mg/kg ds)
Ondergrens
Bovengrens
Gemiddeld
104,87
227,22
166,04

104,87

Monster:

227,22

166,04

Serpentijn
2500

Massa (mg)
Amfibool
700

Ondergrens
10,0

Serpentijn (%)
Bovengrens
15,0

Gemiddeld
12,5

Ondergrens
2,0

Amfibool (%)
Bovengrens
5,0

Gemiddeld
3,5

mg/kg ds

G014.1

0

0

0

0,00

0,00

0,00

104,87

227,22

166,04

Asbestfractie <20mm

100,0 %

mg/kg ds

mg/kg ds

Aannames

22-06-2018

Gewogen
9500

Opmerkingen
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Bijlage E
Normering en certificering

PROJECT
DOCUMENTNUMMER
REVISIEDATUM

Zetten - Beatrixstraat 2-12
P18-0345-002
4 juli 2018

Het bodemonderzoekstraject bestaat uit de stappen: vooronderzoek en verkennend
onderzoek. Het vooronderzoek wordt beschreven in de NEN 5725. Het verkennend bodemonderzoek wordt beschreven in de NEN 5740. Het verkennend bodemonderzoek
asbest wordt beschreven in de NEN 5707. Veldwerkzaamheden worden beschreven conform BRL SIKB 2000. Laboratoriumanalyses voor grond-, grondwater- en waterbodemonderzoek worden beschreven in het accreditatieschema 3000 (AS SIKB 3000).
Het onderzoekstraject is schematisch weergegeven in onderstaand overzicht.
Figuur 1 Onderzoekstraject

Aanleiding
Doelstelling

H1.Inleiding

Afbakening
Huidig gebruik locatie
Historisch gebruik locatie

H2.

Bodemkundige gegevens

Vooronderzoek

Scope NEN 5725

Onderzoeksstrategie
Uitvoering veldwerk
Laboratoriumonderzoek

H3.

Normering

Veldwerkzaam-

Kwaliteitsborging

heden

Resultaten veldwerk
Resultaten laboratoriumonderzoek

Scope BRL SIKB 2000

Scope NEN 5707

Scope AS3000

Scope NEN 5740

Scope BRL SIKB 2000

Scope NEN 5744

Scope AS3000
H4. Resultaten

Verontreinigingssituatie

Scope BRL SIKB 2000

Toetsing hypothese

Scope AS3000

Conclusies
H5. Conclusies
Aanbevelingen

PROJECT
DOCUMENTNUMMER
REVISIEDATUM

Zetten - Beatrixstraat 2-12
P18-0345-002
4 juli 2018

Interpretatie normeringen
NEN 5707: Bodem - Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem;
NEN 5717: Bodem - Waterbodem - Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij
verkennend en nader onderzoek;
NEN 5720: Bodem - Waterbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend onderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van waterbodem en baggerspecie;
NEN 5725: Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij
verkennend en nader onderzoek;
NEN 5740: Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek
naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond;
NEN 5744: Bodem – Monsterneming grondwater;
NTA 5727: Bodem – Monsterneming en analyse van asbest in waterbodem en baggerspecie;
NTA 5755: Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van nader onderzoek Onderzoek naar de aard en omvang van bodemverontreiniging;
BRL SIKB 2000: Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB procescertificaat voor veldwerk bij
milieuhygiënisch bodemonderzoek;
VKB-protocol 2001: Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen;
VKB-protocol 2002: Het nemen van grondwatermonsters;
VKB-protocol 2003: Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek;
VKB-protocol 2018: Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem;
AS SIKB 3000: Laboratoriumanalyses van grond-, waterbodem- en grondwatermonsters.
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Bijlage F
Verklaring onafhankelijkheid

PROJECT
DOCUMENTNUMMER
REVISIEDATUM
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BOOT: ingenieurs met een verhaal
Werken aan een duurzame leefomgeving. Dat is

De leefomgeving waaraan we werken is immers

het kleurrijke verhaal van BOOT. Een verhaal dat

evenzeer van ons als van toekomstige genera-

zich afspeelt in woonwijken en op bedrijventer-

ties. Bewust omgaan met ruimte is voor BOOT

reinen, op sportvelden en bungalowparken of

dan ook een belangrijke opgave. We zijn gespe-

gewoon in de natuur. Een verhaal in grijs en

cialiseerd in ruimtelijke informatie en ruimte-

groen dus. Ze wisselen elkaar af en gaan soms

lijke inrichting. Daarin zijn we niet uniek, wel in

ook in elkaar over. En een verhaal met een rode

onze visie en de aanpak die daaruit voortvloeit.

draad: het verantwoord inrichten van de ruimte.

Contact
Vestiging Veenendaal

Vestiging Elst

Plesmanstraat 5

Bemmelseweg 57

Postbus 509

Postbus 154

3900 AM Veenendaal

6660 AD Elst

T (0318) 52 76 00

T (0481) 37 71 65

E info@buroboot.nl

I www.buroboot.nl

Bezoek ook onze website met onder meer aansprekende voorbeelden van onze projecten.

BOOT organiserend ingenieursburo bv Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT 2011.
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Kwaliteitszorg
Econsultancy is lid van het Netwerk Groene Bureaus (NGB). Het NGB is een vereniging van ecologische advies- en onderzoeksbureaus die werkt aan de kwaliteit van advisering gericht op natuur, landschap, water, milieu en ruimte en die de belangen behartigt van groene adviesbureaus. Het Netwerk hanteert een gedragscode die opdrachtgevers en andere belanghebbenden een basis biedt om de leden aan te spreken op de kwaliteit van hun werk.
Econsultancy werkt volgens een dynamisch kwaliteits- en milieusysteem, zoals beschreven in het kwaliteits- en milieuhandboek. Ons kwaliteits- en milieusysteem is gecertificeerd volgens de eisen in de NEN-EN-ISO 9001 en NEN-EN-ISO 14001.
Betrouwbaarheid
Dit onderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd conform de toepasselijke en van kracht zijnde regelgeving ten aanzien van
natuurwetgeving. Het onderzoek betreft een momentopname en geeft een inschatting van de geschiktheid van de onderzoekslocatie voor beschermde soorten en het al dan niet voorkomen van soorten. De gebruikte informatie omtrent verspreiding van soorten is deels afkomstig uit de NDFF en mag niet zonder toestemming worden verstrekt aan derden of op enige
andere wijze openbaar gemaakt worden. Econsultancy accepteert op voorhand geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke beslissingen die de opdrachtgever naar aanleiding van het door Econsultancy uitgevoerde onderzoek neemt.
In het algemeen kan gesteld worden dat een quickscan geldig is voor een periode van 2 tot 3 jaar, tenzij in deze periode de
ecologische omstandigheden wezenlijk zijn veranderd en/of de Wet natuurbescherming, dan wel inzichten hieromtrent zijn
gewijzigd. Bij uitstel van de uitvoering van een project met meer dan 3 jaar verdient het de aanbeveling de resultaten van de
quickscan opnieuw te toetsen.
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toelichting verbodsbepalingen Wet natuurbescherming
verklarende woordenlijst
5928.001

1

INLEIDING

Econsultancy heeft van Woonstichting Valburg opdracht gekregen voor het uitvoeren van een quickscan flora en fauna aan de Beatrixstraat 2-12 te Zetten.
De quickscan flora en fauna is uitgevoerd in het kader van de voorgenomen sloop en herbouw op de
onderzoekslocatie.
De quickscan flora en fauna heeft als doel in te schatten of er op de onderzoekslocatie planten- en
diersoorten aanwezig of te verwachten zijn, die volgens de Wet natuurbescherming een beschermde
status hebben en die mogelijk negatieve invloed kunnen ondervinden door de voorgenomen ingreep.
Econsultancy is lid van de branchevereniging "Netwerk Groene Bureaus" en werkt volgens de door
het Netwerk opgestelde gedragscode en protocollen. In dat kader verklaart Econsultancy ten behoeve
van de onderzoekslocatie niet eerder betrokken te zijn geweest voor ecologische advisering of ecologisch onderzoek.
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2
2.1

GEBIEDSBESCHRIJVING
Huidig gebruik onderzoekslocatie en omgeving

De onderzoekslocatie (8 woningen) ligt aan de Beatrixstraat 2-12, gelegen in de kern van Zetten. In
figuur 1 is een luchtfoto van de onderzoekslocatie en de directe omgeving weergegeven.
Volgens de topografische kaart van Nederland, kaartblad 39 F (schaal 1:25.000), zijn de coördinaten
van het midden van de onderzoekslocatie X = 177.430, Y = 437.995.

Figuur 1. Luchtfoto van de onderzoekslocatie en de directe omgeving.

De onderzoekslocatie betreffen 8 woningen (4 grondgebonden gezinswoningen en 4 HAT woningen).
De woningen beschikken over zadeldaken die bedekt zijn met sneldekpannen en schoorstenen die
aansluiten op de kopgevels.
2.2

Toekomstig gebruik van de onderzoekslocatie en voorgenomen ingrepen

De initiatiefnemer is voornemens de bestaande bebouwing te slopen, ten behoeve van de realisatie
van nieuwbouw appartementen op de onderzoekslocatie.
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3

ONDERZOEKSMETHODIEK

Het onderzoek is uitgevoerd middels het verrichten van een veldbezoek en een bureauonderzoek. Op
deze wijze is inzicht verkregen in de aanwezigheid van geschikt habitat en de daarbij te verwachten
beschermde soorten, gesitueerd op of nabij de onderzoekslocatie.
Het veldbezoek is afgelegd op 17 april 2018. Tijdens dit veldbezoek is de gehele onderzoekslocatie,
alsmede de directe omgeving beoordeeld. Gedurende het veldbezoek is gelet op de mogelijke aanwezigheid van beschermde en bedreigde soorten op basis van het aanwezige habitat.
Verder is aan de hand van verspreidingsatlassen, andere standaardwerken en op basis van “expert
judgement” nagegaan welke bijzondere planten- en diersoorten er voor kunnen komen op de onderzoekslocatie.
De quickscan flora en fauna is een toets van de ecologische potenties van de onderzoekslocatie en
betreft geen volwaardig soort(en) specifiek onderzoek. Er zijn in het onderhavige onderzoek geen
inventarisaties uitgevoerd van soorten en soortgroepen. Een ecologische inventarisatie beslaat meerdere veldbezoeken gedurende de voor de soortgroep meest gunstige periode van het jaar.
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4

OVERZICHT VAN DE NATIONALE NATUURWETGEVING

Dit hoofdstuk geeft achtergrondinformatie over de natuurwetgeving waaraan de voorgenomen ingreep
op de onderzoekslocatie wordt getoetst. Er wordt een globale toelichting gegeven ten aanzien van
potentiële overtredingen van de Wet natuurbescherming bij de meest voorkomende soorten en soortgroepen. Dit hoofdstuk is niet toegespitst op de situatie op de onderzoekslocatie, maar geeft enkel
een beschrijving van de vigerende wetgeving. De Wet natuurbescherming is gericht op:




het beschermen en ontwikkelen van de natuur, mede vanwege de intrinsieke waarde en het
behouden en herstellen van de biologische diversiteit;
het doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de natuur ter vervulling van maatschappelijke functies;
het verzekeren van een samenhangend beleid gericht op het behoud en beheer van waardevolle landschappen, vanwege hun bijdrage aan de biologische diversiteit en hun cultuurhistorische betekenis, mede ter vervulling van maatschappelijke functies.

De bevoegdheid voor het verlenen van ontheffingen en vrijstellingen bij soortenbescherming ligt grotendeels bij de provincies. De provincie is bevoegd gezag voor de toetsing van handelingen met mogelijke gevolgen voor beschermde dier- en plantensoorten (de soortenbeschermingsbepalingen) én
voor Natura 2000-gebieden (de gebiedenbeschermingsbepalingen). Alleen bij ruimtelijke ingrepen
waarmee grote nationale belangen zijn gemoeid, blijft het Rijk bevoegd gezag.
4.1

Zorgplicht

Het eerste artikel in de Wet natuurbescherming heeft betrekking op de zorgplicht en heeft betrekking
op het voorkomen of beperken van schade aan soorten en gebieden, voor zover deze niet middels
overige verbodsbepalingen zijn gereguleerd. Het gaat daarbij in de praktijk vooral om minder streng
beschermde soorten, waarbij het onnodig doden, verwonden of beschadigen dient te worden vermeden.
In bijlage 1 wordt dit artikel nader toegelicht.
4.2

Soortenbescherming

Bij een quickscan flora en fauna wordt in beeld gebracht of er (potentiële) vaste rust- of verblijfplaatsen aanwezig zijn van de soorten uit de verschillende beschermingsregimes. Vervolgens wordt
beoordeeld of de voorgenomen ingreep verstorend kan zijn en of nader onderzoek noodzakelijk wordt
geacht.
De Wet natuurbescherming onderscheidt beschermingsregimes voor soorten op grond van internationale verdragen, aangevuld met soorten die vanuit een nationaal oogpunt beschermd worden. Hierdoor zijn er in de Wet natuurbescherming drie verschillende verbodsartikelen per categorie soorten;




soorten van de Vogelrichtlijn (artikel 3.1);
soorten van de Habitatrichtlijn en de verdragen van Bern en Bonn (artikel 3.5);
andere soorten (artikel 3.10).

In bijlage 1 worden deze artikelen nader toegelicht.
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5

AANGETROFFEN EN TE VERWACHTEN BESCHERMDE SOORTEN

Het voorkomen van planten- en diersoorten in een gebied wordt mede bepaald door de aanwezigheid
van geschikt leefgebied. Een soort kan in zijn leefgebied gebruik maken van verschillende plekken
om te verblijven. Al deze plekken (biotopen) kunnen een bepaalde functie voor de soort vervullen. In
dit hoofdstuk wordt op basis van het aanwezige habitat / verblijfsmogelijkheden samen met verspreidingsgegevens beschreven welke beschermde soorten binnen de onderzoekslocatie kunnen voorkomen. Afhankelijk van de soort wordt ingegaan op de potentiële aanwezigheid van vaste rust- en verblijfplaatsen, foerageergebied en verbindingsroutes. Tevens wordt beoordeeld of de voorgenomen
plannen een negatief effect kunnen hebben op de mogelijk aanwezige beschermde soorten. In hoofdstuk 6 wordt beschreven welke juridische implicaties dit voor het project heeft.
5.1
5.1.1

Vogels
Broedvogels (nesten jaarrond beschermd)

Er zijn broedvogels waarvan de nesten ook beschermd zijn op het moment dat ze niet voor de voortplanting in gebruik zijn. Binnen de bebouwde kom kunnen dit zijn: huismus, gierzwaluw en slechtvalk.
Van deze soorten kan de slechtvalk op voorhand worden uitgesloten. Deze soort broedt enkel op
hoge stenige bebouwing, zoals kantoorgebouwen, torens en fabrieksschoorstenen.
Tijdens het veldbezoek is geconstateerd dat de bebouwing in gebruik is als nestlocatie voor de huismus. De bebouwing is vanwege de aanwezigheid van ruimtes onder de kantpannen en achter de
goten geschikt als broedlocatie voor gierzwaluwen (zie hoofdstuk 6).
5.1.2

Overige broedvogels

De bebouwing/beplanting op de onderzoekslocatie kan onderdak bieden aan broedvogelsoorten zoals merel en zanglijster. De nesten van deze soorten zijn alleen beschermd op het moment dat ze als
zodanig in gebruik zijn. Overtredingen van verbodsbepalingen uit de Wet natuurbescherming zijn te
voorkomen (zie hoofdstuk 6).
De broedvogels waarvan het nest in uitzonderlijke gevallen eveneens jaarrond is beschermd, zijn
voornamelijk holenbroeders, zoals spechten en mezen, of makers van grote nesten, zoals ekster en
zwarte kraai. Dergelijke nesten zijn op de onderzoekslocatie niet aangetroffen.
5.2

Vleermuizen

Volgens verspreidingsgegevens van de NDFF is de onderzoekslocatie gelegen in een deel van Nederland waar de volgende vleermuissoorten kunnen voorkomen: gewone dwergvleermuis, ruige
dwergvleermuis, rosse vleermuis, laatvlieger, gewone grootoorvleermuis, franjestaart, , baardvleermuis, bosvleermuis en watervleermuis.
Verblijfplaatsen op de onderzoekslocatie
De bebouwing op de onderzoekslocatie is in principe geschikt als verblijfplaats voor vleermuizen,
vanwege de aanwezigheid van geschikte openingen die toegang verlenen tot de spouwmuren. De
ruimte langs de dakranden geeft toegang tot ruimte onder de dakpannen. De bebouwing is geschikt
als verblijfplaats voor gewone dwergvleermuis en laatvlieger. Deze soorten kunnen de bebouwing in
principe gebruiken als zomerverblijf, kraamverblijf en als baltsverblijf (zie hoofdstuk 6).
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Verblijfplaatsen buiten de onderzoekslocatie
Het is door de onderlinge afstand tot de bebouwing in de omgeving niet aannemelijk dat er in de directe invloedssfeer van de onderzoekslocatie potentiële verblijfplaatsen aanwezig zijn die negatieve
invloed kunnen ondervinden van de werkzaamheden.
Foerageerhabitat
De onderzoekslocatie zal, gelet op het aanwezige habitat in beperkte mate gebruikt kunnen worden
door in de omgeving verblijvende vleermuizen als gewone dwergvleermuis en laatvlieger om te foerageren. De plannen zullen echter geen aantasting van belangrijk foerageerhabitat vormen. Door de
voorgenomen ingreep zal het aanbod van foerageermogelijkheden niet in het geding komen, in de
directe omgeving is meer geschikt foerageerhabitat voor vleermuizen aanwezig.

5.3

Overige zoogdieren

Alle zoogdieren in Nederland zijn beschermd. Voor sommige algemeen voorkomende soorten geldt
een provinciale vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkeling. Op deze wijze is er onderscheid te maken in
streng beschermde en minder streng beschermde soorten.
Streng beschermde soorten
Volgens verspreidingsgegevens van de NDFF en Broekhuizen et. al. (2016) ligt de onderzoekslocatie
buiten het verspreidingsgebied van de steenmarter. Een beschermde soort die te verwachten is binnen de bebouwde kom betreft de eekhoorn. De onderzoekslocatie vormt voor deze soort echter geen
geschikt habitat.
Het voorkomen van overige grondgebonden zoogdieren waarvoor geen vrijstelling geldt, is tijdens het
veldbezoek niet vastgesteld. Vanwege het ontbreken van geschikt habitat kan het voorkomen ervan
redelijkerwijs worden uitgesloten.
Licht beschermde soorten
De onderzoekslocatie vormt geschikt habitat voor een aantal soorten grondgebonden zoogdieren. Het
gaat daarbij om algemene soorten als egel, mol en rosse woelmuis. De verblijfplaatsen van deze
soorten worden door de voorgenomen ingrepen echter niet aangetast.
5.4

Overige soortgroepen

Voor overige soortgroepen zoals amfibieën, reptielen, vaatplanten, vissen en ongewervelden kan op
voorhand worden gesteld dat er geen streng beschermde soorten of functies aanwezig zullen zijn.
Het habitat op de onderzoekslocatie vormt voor in het wild levende dieren of planten geen geschitk
leefgebied. Overtreding van de Wet natuurbescherming ten aanzien van deze soortgroepen is redelijkerwijs uit te sluiten. Voor enkele licht beschermde soorten geldt de zorgplicht (zie hoofdstuk 6).
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6

TOETSING AAN SOORTENBESCHERMING

Als gevolg van de voorgenomen ingreep op de onderzoekslocatie kunnen er overtredingen van verbodsbepalingen uit soortbeschermingsparagrafen uit de Wet natuurbescherming optreden. In dit
hoofdstuk wordt beschreven voor welke soorten er sprake is van dreigende overtreding van de Wet
natuurbescherming en of met eenvoudige maatregelen overtreding is te voorkomen. Verder wordt
beschreven voor welke soorten een vervolgtraject noodzakelijk is, bijvoorbeeld omdat toetsing van de
ingreep aan de Wet natuurbescherming op basis van de huidige onderzoeksinspanning niet mogelijk
is, en wat de eventuele consequenties zijn ten aanzien van ontheffingen.
6.1
6.1.1

Broedvogels
Jaarrond beschermde broedvogels

Huismus en gierzwaluw
De nesten van huismussen en gierzwaluwen zijn het gehele jaar beschermd en vallen onder de beschermingscategorie 2 van vogelnesten. Dit zijn nesten van koloniebroeders die elk seizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing of biotoop. Volgens artikel 3.1 van de Wet natuurbescherming is het verboden nesten van huismussen te beschadigen, te vernielen of weg te nemen.
Naar deze soorten is in het seizoen 2018 nader veldonderzoek uitgevoerd.
6.1.2

Algemene broedvogels

Voor de algemene broedvogelsoorten die op de onderzoekslocatie zijn te verwachten geldt dat, indien
het groen buiten het broedseizoen wordt verwijderd, er geen overtredingen plaats zullen vinden met
betrekking tot deze soorten. Artikel 3.1 van de Wet natuurbescherming (Het is verboden nesten te
beschadigen, te vernielen of weg te nemen) is van toepassing. De nesten mogen echter wel worden
weggenomen wanneer deze op dat moment niet in gebruik zijn. In de Wet natuurbescherming wordt
geen vaste periode gehanteerd voor het broedseizoen. Globaal kan voor het broedseizoen de periode
maart tot half augustus worden aangehouden. Geldend is echter de aanwezigheid van een broedgeval op het moment van ingrijpen.
6.2

Vleermuizen

De te slopen bebouwing op de onderzoekslocatie is in principe geschikt als verblijfplaats voor vleermuizen. De sloop van de bebouwing zou in geval van aanwezigheid van een verblijfsfunctie van
vleermuizen kunnen leiden tot overtreding van de Wet natuurbescherming .
Alle vleermuissoorten zijn opgenomen in bijlage IV van de EU-Habitatrichtlijn, dier- en plantensoorten
van communautair belang die strikt moeten worden beschermd. Vleermuizen worden ook benoemd in
Bijlage II van de conventie van Bonn.
Gelet op de geschiktheid van de onderzoekslocatie voor vleermuizen, zal aanvullend onderzoek
noodzakelijk zijn om de daadwerkelijke functie van het gebied voor vleermuizen te kunnen vaststellen. Deze informatie is benodigd om vast te kunnen stellen of overtredingen van de Wet natuurbescherming aan de orde zijn. Het onderzoek naar vleermuizen is in het seizoen 2018 opgestart en zal
binnenkort worden afgerond.
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6.3

Algemene grondgebonden zoogdieren en amfibieën

Voor de te verwachten soorten geldt dat de werkzaamheden mogelijk verstorend kunnen werken. Als
gevolg van graafwerkzaamheden kunnen dieren verwond of gedood worden en holen kunnen worden
verwijderd. Dit houdt een overtreding van artikel 3.10 van de Wet natuurbescherming in. Voor de te
verwachten soorten geldt, op grond van het provinciale soortenbeleid, bij ruimtelijke ontwikkelingen
echter een vrijstelling, waardoor geen ontheffing hoeft te worden aangevraagd. Het is echter in het
kader van de zorgplicht wel noodzakelijk om voldoende zorg te dragen voor de aanwezige individuen
en al het redelijkerwijs mogelijke dient gedaan te worden om het doden van individuen te voorkomen.
Er zijn geen concrete maatregelen noodzakelijk in het kader van de zorgplicht.
6.4

Overige soort(groep)en

Overtredingen van de Wet natuurbescherming ten aanzien van beschermde soorten behorend tot de
overige soortgroepen zijn wegens het ontbreken van geschikt habitat/verblijfsmogelijkheden, op basis
van verspreidingsgegevens, de aanwezigheid van voldoende alternatieven en/of gezien de aard van
de ingreep in dit geval niet aan de orde.
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7

SAMENVATTING EN CONCLUSIES

Econsultancy heeft in opdracht van Woonstichting Valburg een quickscan flora en fauna uitgevoerd
aan de Beatrixstraat 2-12 te Zetten.
De quickscan flora en fauna is uitgevoerd in het kader van de voorgenomen sloop en herbouw op de
onderzoekslocatie.
Het onderzoek heeft tot doel om in te schatten of er op de onderzoekslocatie planten- en diersoorten,
aanwezig zijn die volgens de Wet natuurbescherming een beschermde status hebben en die mogelijk
negatieve gevolgen kunnen ondervinden door de voorgenomen ingreep.
De initiatiefnemer is voornemens de bestaande bebouwing te slopen, ten behoeve van de realisatie
van nieuwbouw appartementen op de onderzoekslocatie.
De aanwezigheid van geschikt habitat op de onderzoekslocatie voor de verschillende soorten en
soortgroepen is weergegeven in tabel I. In de tabel is samengevat of de voorgenomen ingreep mogelijk verstorend kan werken en wat de consequenties zijn voor eventuele vervolgstappen, zoals soortgericht nader onderzoek of vergunningtrajecten. In de tabel is weergegeven of maatregelen noodzakelijk zijn om overtreding van de Wet natuurbescherming voor bepaalde soortgroepen te voorkomen.
Tabel I.

Overzicht geschiktheid onderzoekslocatie voor soortgroepen en te nemen vervolgstappen
Soortgroep

Geschikt
habitat

Ingreep
verstorend

Nader
onderzoek

Ontheffingsaanvraag

algemeen

ja

ja

nee

nee

jaarrond
beschermd

ja

ja

ja

ja

nader onderzoek naar huismus en gierzwaluw is uitgevoerd in 2018

verblijfplaatsen

ja

ja

ja

ja

nader onderzoek naar vleermuizen is uitgevoerd in 2018

minimaal

nee

nee

nee

-

nee

nee

nee

nee

-

Grondgebonden zoogdieren

minimaal

mogelijk

nee

nee

aandacht voor zorgplicht ten aanzien van
egel

Amfibieën

minimaal

mogelijk

nee

nee

aandacht voor zorgplicht ten aanzien van
bruine kikker, gewone pad

nee

nee

nee

nee

-

Broedvogels

Vleermuizen

foerageergebied
vliegroutes

Overige soortgroepen

Bijzonderheden / opmerkingen

het verwijderen van nestgelegenheden
buiten het broedseizoen uitvoeren

Econsultancy
Doetinchem, 13 september 2018
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Bijlage 1 toelichting verbodsbepalingen Wet natuurbescherming
Zorgplicht
Het eerste artikel in de Wet natuurbescherming heeft betrekking op de zorgplicht en heeft betrekking
op het voorkomen of beperken van schade aan soorten en gebieden, voor zover deze niet middels
overige verbodsbepalingen zijn gereguleerd (zie tabel II). Het gaat daarbij in de praktijk vooral om
minder streng beschermde soorten, waarbij het onnodig doden, verwonden of beschadigen dient te
worden vermeden.
Tabel II. Zorgplicht
Artikel 1.11. Zorgplicht
1.

Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor Natura 2000-gebieden, bijzondere nationale natuurgebieden en voor in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving.
De zorg houdt in elk geval in dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige
gevolgen kunnen worden veroorzaakt voor een Natura 2000-gebied, een bijzonder nationaal natuurgebied of voor in het wild levende dieren en planten:
a) dergelijke handelingen achterwege laat, dan wel,
b) indien dat achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden gevergd, de noodzakelijke maatregelen treft om die gevolgen te
voorkomen, of
c) voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk beperkt of ongedaan maakt.

2.

Overtreding van de zorgplicht is niet strafbaar gesteld; “de zorgplicht kan wel door toepassing van
bestuursdwang worden gehandhaafd”. Deze formulering van de zorgplicht brengt met zich mee dat
wanneer men een bepaalde handeling wilt verrichten die gevolgen voor natuurwaarden zou kunnen
hebben, men zich daaraan voorafgaand op de hoogte stelt van de aanwezige natuurwaarden, de
kwetsbaarheid ervan en de mogelijke gevolgen daarvoor van het voorgenomen handelen. De zorgplicht is te allen tijde van toepassing, ook al vindt er geen overtreding van een verbodsbepaling
plaats. Indien er aanleiding is maatregelen te nemen ten aanzien van de zorgplicht, zal dat voor het
betreffende beschermde natuurgebied en de betreffende soortgroep in deze rapportage worden aangegeven.
Soortenbescherming
De Wet natuurbescherming onderscheidt beschermingsregimes voor soorten op grond van internationale verdragen, aangevuld met soorten die vanuit een nationaal oogpunt beschermd worden. Hierdoor zijn er in de Wet natuurbescherming drie verschillende verbodsartikelen per categorie soorten;




soorten van de Vogelrichtlijn (artikel 3.1);
soorten van de Habitatrichtlijn en de verdragen van Bern en Bonn (artikel 3.5);
andere soorten (artikel 3.10).

In tabel III t/m V worden deze artikelen nader toegelicht.
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Tabel III. Verbodsbepalingen en toelichting Artikel 3.1 Wet natuurbescherming
Artikel 3.1. Soorten van de Vogelrichtlijn
1.

Het is verboden opzettelijk van nature in Nederland in het wild levende vogels van soorten als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn te doden of te vangen.
Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te vernielen of te beschadigen, of
nesten van vogels weg te nemen.
Het is verboden eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te rapen en deze onder zich te hebben.
Het is verboden vogels als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te storen.
Het verbod, bedoeld in het vierde lid, is niet van toepassing indien de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort.

2.
3.
4.
5.

Toelichting
Alle inheemse vogelsoorten in Nederland vallen onder de Vogelrichtlijn. De Vogelrichtlijn is een richtlijn vanuit de Europese Unie uit 1979 en
heeft betrekking op de instandhouding van alle natuurlijk in het wild levende vogelsoorten op het Europese grondgebied van de Lidstaten
waarop het Verdrag van toepassing is. De lijst met soorten is niet limitatief.

Tabel IV. Verbodsbepalingen en toelichting Artikel 3.5 Wet natuurbescherming
Artikel 3.5. In het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn

1.
2.
3.
4.
5.

Het is verboden in het wild levende dieren van deze soorten in hun natuurlijk verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen.
Het is verboden dieren als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te verstoren.
Het is verboden eieren van dieren als bedoeld in het eerste lid in de natuur opzettelijk te vernielen of te rapen.
Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van deze dieren te beschadigen of te vernielen.
Het is verboden planten van soorten uit de Habitatrichtlijn of het Verdrag van Bern in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.

Toelichting
Het gaat bij artikel 3.5 over in het wild levende dieren van verschillende soortgroepen. In de wet wordt voor vogelsoorten uit bijlage II van het
verdrag van Bern geen uitzondering gemaakt. Van de vogelsoorten die in Nederland voorkomen is hieronder een selectie gemaakt. Van de
overige soortengroepen zijn alle soorten genoemd.
Soorten
Planten

drijvende waterweegbree, groenknolorchis, kruipend moerasscherm, zomerschroeforchis

Zoogdieren

bever, hamster, hazelmuis, lynx, Noordse woelmuis, otter, wolf, wilde kat

Walvisachtigen

bruinvis, bultrug, butskop (hille), dwergpotvis, dwergvinvis, gestreepte dolfijn, gewone dolfijn, gewone spitsdolfijn, gewone vinvis, griend, grijze
dolfijn, kleine zwaardwalvis, narwal, Noordse vinvis, orka, potvis, spitsdolfijn van Gray, tuimelaar, walrus witflankdolfijn, witsnuitdolfijn, witte
dolfijn

Vleermuizen

Bechsteins vleermuis, bosvleermuis, Brandts vleermuis, franjestaart, gewone baardvleermuis, gewone dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis, grijze grootoorvleermuis, grote hoefijzerneus, grote rosse vleermuis, ingekorven vleermuis, kleine dwergvleermuis, kleine hoefijzerneus, laatvlieger, meervleermuis, mopsvleermuis, Noordse vleermuis, rosse vleermuis, ruige dwergvleermuis, tweekleurige vleermuis, vale
vleermuis, watervleermuis

Amfibieën

boomkikker, geelbuikvuurpad, heikikker, kamsalamander, knoflookpad, poelkikker, rugstreeppad, vroedmeesterpad

Reptielen

dikkopschildpad, gladde slang, Kemps’ zeeschildpad, lederschildpad, muurhagedis, soepschildpad, zandhagedis

Vissen

houting, steur

Vlinders

apollovlinder, boszandoog, donker pimpernelblauwtje, grote vuurvlinder, moerasparelmoervlinder, monarchvlinder, pimpernelblauwtje, teunisbloempijlstaart, tijmblauwtje, zilverstreephooibeestje

Libellen

bronslibel, gaffellibel, gevlekte witsnuitlibel, groene glazenmaker, mercuurwaterjuffer, Noordse winterjuffer, oostelijke witsnuitlibel, rivierrombout, sierlijke witsnuitlibel

Insecten

brede geelrandwaterroofkever, gestreepte waterroofkever, heldenbok, juchtleerkever, oeveraas, vermiljoenkever

Overig

Bataafse stroommossel, platte schijfhoren
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Artikel 3.5. In het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn
appelvink, baardman, beflijster, bergeend, bergfluiter, bijeneter, blauwborst, blauwe kiekendief, boerenzwaluw, bontbekplevier, bonte strandloper, bonte vliegenvanger, boomklever, boomkruiper, boompieper, boomvalk, bosrietzanger bosruiter, bosuil, braamsluiper, brandgans, bruine
kiekendief, buizerd, casarca, Cetti’s zanger, draaihals, duinpieper, dwergmeeuw, dwergstern, Engelse kwikstaart, Europese kanarie, fitis,
fluiter, geelgors, gekraagde roodstaart, gele kwikstaart, geoorde fuut, glanskop, goudhaan, grasmus, graspieper, graszanger, grauwe kiekendief, grauwe klauwier, grauwe vliegenvanger, griel, groene specht, groenling, grote bonte specht, grote gele kwikstaart, grote karekiet, grote
stern, grote zilverreiger, havik, heggenmus, hop, huiszwaluw, ijsvogel, kerkuil, klapekster, klein waterhoen, kleine barmsijs, kleine bonte
specht, kleine karekiet, kleine plevier, kleine zilverreiger, kleinst waterhoen, kluut, kneu, koolmees, koereiger, kraanvogel, krekelzanger,
kortsnavelboomkruiper, kruisbek, kuifmees, kwak, kwartelkoning, lepelaar, matkop, middelste bonte specht, nachtegaal, Noordse stern, oehoe,
oeverloper, oeverpieper, oeverzwaluw, ooievaar, orpheusspotvogel, paapje, pestvogel, pimpelmees, poelruiter, porseleinhoen, purperreiger,
putter, ransuil, rietgors, rietzanger, rode wouw, roerdomp, roodborst, roodborsttapuit, roodhalsfuut, rouwkwikstaart, sijs, slangenarend, slechtvalk, smelleken, snor, sperwer, spotvogel, sprinkhaanzanger, steenuil, steltkluut, strandplevier, taigaboomkruiper, tapuit, tjiftjaf, torenvalk,
tuinfluiter, velduil, visarend, visdief, vuurgoudhaan, wespendief, wielewaal, winterkoning, witbandkruisbek, witte kwikstaart, witwangstern,
nachtzwaluw, woudaap, zeearend, zwarte mees, zwarte ooievaar, zwarte roodstaart, zwarte specht, zwarte stern, zwarte wouw, zwartkop,
zwartkopmeeuw

Vogels

Tabel V. Verbodsbepalingen en toelichting Artikel 3.10 Wet natuurbescherming
Artikel 3.10. Andere soorten
Het is verboden om:
1.
2.
3.

In het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen en kevers van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel A1, bij deze wet, opzettelijk te doden of te vangen.
De vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in onderdeel a opzettelijk te beschadigen of te vernielen.
Vaatplanten van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel B2, bij deze wet, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk
te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.

Toelichting
Het gaat bij artikel 10 om in het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen en kevers. Dieren zijn opgenomen
in bijlage onderdeel A1. Planten zijn opgenomen in bijlage onderdeel B2 van de Wet natuurbescherming. Voor een aantal zoogdieren,
amfibieën en reptielen geldt per provincie een vrijstelling onder bepaalde voorwaarden. Dit verschilt per provincie. De betreffende soorten
zijn aangegeven met een sterretje. Daarnaast is het mogelijk dat sommige provincies ook ‘eigen’ beschermde soorten hanteren, als aanvulling op het landelijke.
Soorten
Dieren

Planten

Zoogdieren

aardmuis*, boommarter, bosmuis*, bunzing*, damhert, das, dwergmuis*, dwergspitsmuis*, edelhert, eekhoorn*, egel*, eikelmuis,
gewone bosspitsmuis*, gewone zeehond, grote bosmuis, grijze zeehond, haas*, hermelijn*, huisspitsmuis*, konijn*, molmuis,
ondergrondse woelmuis*, ree*, rosse woelmuis*, steenmarter*, tweekleurige bosspitsmuis*, veldmuis*, veldspitsmuis, vos*,
waterspitsmuis, wezel*, wild zwijn, woelrat*

Amfibieën

Alpenwatersalamander, bruine kikker*, gewone pad*, kleine watersalamander*, meerkikker*, middelste groene kikker*, vinpootsalamander, vuursalamander

Reptielen

adder, hazelworm*, levendbarende hagedis*, ringslang

Vissen

beekdonderpad, beekprik, elrits, gestippelde alver, grote modderkruiper, kwabaal

Dagvlinders

aardbeivlinder, bosparelmoervlinder, bruin dikkopje, bruine eikenpage, donker pimpernelblauwtje, duinparelmoervlinder, gentiaanblauwtje, grote parelmoervlinder, grote vos, grote vuurvlinder, grote weerschijnvlinder,
iepenpage, kleine heivlinder, kleine ijsvogelvlinder, kommavlinder, pimpernelblauwtje, sleedoornpage, spiegeldikkopje, veenbesblauwtje, veenbesparelmoervlinder, veenhooibeestje, veldparelmoervlinder, zilveren
maan

Libellen

beekrombout, bosbeekjuffer, donkere waterjuffer, gevlekte glanslibel, gewone bronlibel, hoogveenglanslibel,
Kempense heidelibel, speerwaterjuffer

Overige
soorten

Europese rivierkreeft, vliegend hert

akkerboterbloem, akkerdoornzaad, akkerogentroost, beklierde ogentroost, berggamander, bergnachtorchis, blaasvaren,
blauw guichelheil, bokkenorchis, bosboterbloem, bosdravik, brave hendrik, brede wolfsmelk, breed wollegras, bruinrode
wespenorchis, dennenorchis, dreps, echte gamander, franjegentiaan, geelgroene wespenorchis, geplooide vrouwenmantel,
getande veldsla, gevlekt zonneroosje, glad biggenkruid, gladde zegge, groene nachtorchis, groensteel, groot spiegelklokje,
grote bosaardbei, grote leeuwenklauw, honingorchis, kalkboterbloem, kalketrip, karthuizeranjer, karwijselie, kleine ereprijs,
kleine schorseneer, kleine wolfsmelk, kluwenklokje, knollathyrus, knolspirea, korensla, kranskarwij, kruiptijm, lange zonnedauw, liggende ereprijs, moerasgamander, muurbloem, naakte lathyrus, naaldenkervel, pijlscheefkalk, roggelelie, rood
peperboompje, rozenkransje, ruw parelzaad, scherpkruid, schubvaren, schubzegge, smalle raai, spits havikskruid, steenbraam

Rapport 5928.001 versie D1

Volgens artikel 3.31 zijn de verboden, bedoeld in de artikelen 3.1, 3.5 en 3.10 niet van toepassing op
handelingen die zijn beschreven in en aantoonbaar worden uitgevoerd overeenkomstig een door het
Ministerie van Economische Zaken goedgekeurde gedragscode en die plaatsvinden in het kader van
bestendig beheer, bestendig gebruik, of ruimtelijke ontwikkeling of inrichting.
Houtopstanden
De bescherming van houtopstanden onder conform hoofdstuk 4 van de Wet natuurbescherming heeft
als doel om het aanwezige areaal bos in Nederland te behouden. Onder houtopstanden vallen alle
zelfstandige eenheden van bomen, boomvormers of struiken van een oppervlakte van tien are of
meer of rijbeplanting die meer dan twintig bomen omvat.
Binnen de Wet natuurbescherming zijn op houtopstanden de artikelen van toepassing die zijn opgenomen in tabel VI.
Tabel VI.

Bescherming houtopstanden in de Wet natuurbescherming

Artikel 4.1

De artikelen uitgezonderd artikel 4.6 zijn niet van toepassing op:
a)
Houtopstanden binnen de bij besluit van de gemeenteraad vastgestelde grenzen van de bebouwde kom;
b)
Houtopstanden op erven of in tuinen;
c)
Fruitbomen en windschermen om boomgaarden;
d)
Naaldbomen, kennelijk bedoeld om te dienen als kerstbomen, indien niet ouder dan twintig jaar;
e)
Kweekgoed;
f)
Wegbeplantingen, beplantingen langs waterwagen en eenrijige beplantingen langs landbouwgronden bestaande uit wilgen en populieren;
g)
het dunnen van een houtopstand;
h)
uit populieren, wilgen, essen of elzen bestaande beplantingen die kennelijk zijn bedoeld voor de productie
van houtige biomassa, indien zij:
1.
ten minste eens per tien jaar worden geoogst;
2.
bestaan uit minstens tienduizend stoven per hectare per beplantingseenheid, zijnde een aaneengesloten beplanting die niet wordt doorsneden door onbeplante stroken breder dan twee
meter, en
3.
zijn aangelegd na 1 januari 2013.

Artikel 4.2

1. Het is verboden een houtopstand geheel of gedeeltelijk te vellen of te doen vellen, met uitzondering van het periodiek vellen van griend- of hakhout, zonder voorafgaande melding daarvan bij gedeputeerde staten.
3. Gedeputeerde staten kunnen het vellen van houtopstanden telkens voor ten hoogste vijf jaar verbieden ter bescherming van bijzondere natuur- of landschapswaarden.

Artikel 4.3 lid 1 en
2

Ingeval een houtopstand geheel of gedeeltelijk is geveld, met uitzondering van het periodiek vellen van griend- of
hakhout, of anderszins teniet is gegaan, draagt de rechthebbende zorg voor het op bosbouwkundig verantwoorde
wijze herbeplanten van dezelfde grond binnen drie jaar na het vellen of tenietgaan van de houtopstand.
De rechthebbende vervangt binnen drie jaar na de herbeplanting, bedoeld in het eerste lid, herbeplanting die niet is
aangeslagen.

Artikel 4.4 lid 1

De artikelen 4.2, eerste en derde lid, en 4.3, eerste en tweede lid, zijn niet van toepassing op:
het vellen van houtopstanden en herbeplanten op een wijze die is beschreven in en aantoonbaar wordt gerealiseerd
overeenkomstig een door Onze Minister goedgekeurde gedragscode.
het vellen van houtopstanden ter uitvoering van een instandhoudingsmaatregel of een passende maatregel in het
kader van natuurontwikkeling en -beheer

Artikel 4.5
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Gedeputeerde staten kunnen ontheffing verlenen van artikel 4.3, eerste en tweede lid, ten behoeve van herbeplanting op andere grond, indien de herbeplanting voldoet aan bij provinciale verordening gestelde regels.

Bijlage 2

Verklarende woordenlijst

Externe werking
Niet alleen activiteiten in een Natura 2000-gebied/NNN hebben invloed op de staat van instandhouding van het gebied,
ook activiteiten buiten het gebied kunnen de natuurwaarden in een gebied beïnvloeden. Dit wordt "externe werking" genoemd. Er bestaat geen ruimtelijke grens voor externe werking: bepalend zijn de effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van de soorten en habitattypen in het Natura 2000-gebied/NNN, ongeacht de afstand tot het beschermde gebied.
Expert Judgement
Inschatting van een deskundige op grond van zijn kennis en ervaring.
Foerageerhabitat
Het gebied waarbinnen een soort voedsel zoekt.
Foerageren
Zoeken en vinden van voedsel door dieren (jachtgebied).
Functioneel leefgebied
Hiermee wordt het gebied dat is benodigd om de functionaliteit van een voortplantingsplaats of van een vaste- rust of
verblijfplaats te behouden. Een nestlocatie of voortplantingsplaats kan bijvoorbeeld alleen succesvol functioneren, wanneer er voldoende habitat (schuilgelegenheid, voedsel etc.) van voldoende kwaliteit aanwezig is om te kunnen paren, eieren te leggen en jongen groot te brengen.
Gunstige staat van instandhouding
Er is sprake van een gunstige staat van instandhouding van een soort of habitattype als de omstandigheden waarin de
soort of het habitattype voorkomt perspectief bieden op een duurzaam voortbestaan van die soort of dat habitattype.
Habitat
Omvat de plaatsen waar een bepaald organisme voorkomt doordat de abiotische en biotische factoren (niet levende en
levende natuur) van die plaatsen voldoen aan de eisen en toleranties die het organisme stelt om te kunnen overleven,
groeien en zich voortplanten.
Kraamverblijfplaats
Voortplantingsplaats van vleermuizen. Het gaat hierbij vaak om de vrouwelijke exemplaren van een kolonie (ook wel
kraamgroep genoemd) die gezamenlijk hun jongen grootbrengen. De aantallen vleermuizen in een kraamgroep kun oplopen tot meerdere honderden exemplaren.
Landschappelijk inpassingsplan
Het inpassen van ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied middels een ontwerp van de groenvoorziening, dat voldoet aan het beleid ten aanzien van ruimtelijke kwaliteit. Hierdoor wordt zorg gedragen dat een ruimtelijke ontwikkeling
past in het landschap.
Landhabitat
Amfibieën zijn voor de voortplanting afhankelijk van water. Buiten de voortplantingsperiode maakt de soortgroep gebruik
van landhabitat als onderdeel van het leefgebied. Landhabitat voor amfibieën omvat onder andere structuurrijke of opgaande vegetatie zoals (loof)bos, houtwallen, struikgewas, heide, ruigtekruiden, vegetaties en moeras.
Mitigerende maatregelen
Maatregelen die negatieve effecten bij een ingreep voorkomen of reduceren.
Omgevingscheck
Een omgevingscheck wordt uitgevoerd bij verlies van leefgebied van een jaarrond beschermde functie van een soort die
door een ingreep (tijdelijk) verloren gaat. De omgeving van de ingreep wordt door een ter zake deskundige beoordeeld
op aanwezigheid van voldoende alternatief leefgebied en/of potentiële verblijfplaatsen.
Ontheffing
De Wet natuurbescherming is bedoeld om planten- en diersoorten die vrij in het wild leven te beschermen. Om deze
kwetsbare soorten te beschermen bevat de Wet natuurbescherming een aantal verbodsbepalingen. Onder bepaalde
voorwaarden mogen de activiteiten wel doorgaan, daarvoor kan een ontheffing benodigd zijn. Een ontheffing is een besluit waarbij in een individueel concreet geval een uitzondering op een wettelijk verbod wordt gemaakt.
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Paarverblijfplaats
Dit is een verblijfplaats die hoofdzakelijk in het najaar (september/oktober) door vleermuizen worden gebruikt om te
paren. Eén mannetje kan een dergelijke verblijfplaats met meerdere vrouwtjes delen. In de omgeving van de paarverblijfplaats wordt veelal door het territoriale mannetje middels baltsvluchten getracht vrouwtjes aan te lokken.
Projectplan
Een projectplan dient als begeleidend document voor een ontheffingsaanvraag. In het projectplan zijn maatregelen verwoord waarmee de functionaliteit van een rust- of verblijfplaats van een beschermde soort behouden blijft en schade aan
individuen wordt voorkomen.
Populatie
Een biologische populatie is een groep individuen van dezelfde soort die zich onderling voortplant en als zodanig geïsoleerd is van andere zulke groepen.
Rode Lijst
Rode Lijsten laten zien welke soorten zijn verdwenen en welke soorten in een gebied sterk zijn achteruitgegaan of zeldzaam zijn. Er bestaan verschillende Rode Lijsten. Voor vogels, voor zoogdieren, planten, paddenstoelen, insecten en
voor allerlei andere soortgroepen. Rode Lijsten hebben geen officiële juridische status. Plaatsing op de lijst maakt een
dier dus nog geen 'beschermde diersoort' in de zin van de Wet natuurbescherming. De Rode Lijsten hebben in de praktijk
wel een belangrijke signaleringfunctie. Door de Rode Lijst te raadplegen, kunnen alle instellingen die met natuurbehoud
te maken hebben rekening houden met bedreigde soorten.
Significant negatief effect
Een effect is in het kader van de Wet natuurbescherming significant als de instandhoudingsdoelen van het Natura 2000gebied dreigen te worden aangetast.
Het begrip 'significant' staat centraal in de toepassing van het beschermingsregime voor Natura 2000-gebieden bij zowel
vaststelling van beheerplannen als de vergunningverlening. Het bepaalt of een uitvoerige toetsing, een zogenaamde
passende beoordeling, moet worden uitgevoerd. Indien als gevolg van een ingreep de toekomstige oppervlakte habitat of
leefgebied, aantal van een soort of kwaliteit van een habitat lager zal worden dan zoals bedoeld in de instandhoudingsdoelstelling, dan kan sprake zijn van significante gevolgen. Voor het goede begrip, de soorten hoeven er niet te zitten,
het gebied moet geschikt zijn voor de soorten.
Voortplantingsplaats of rustplaats
Een plek binnen het leefgebied van een soort die essentieel is voor de levenscyclus van een individu. De Wet natuurbescherming omschrijft niet exact wat een vaste rust- of verblijfplaats is. Dit is soortafhankelijk.
Vliegroute
Een vaste route die door vleermuizen wordt gebruikt tussen de verblijfplaatsen naar foerageergebieden.
Winterverblijfplaats
Verblijfplaats die gebruikt wordt om de periode van winterrust te overbruggen. Voor vleermuizen zijn dit vorstvrije, maar
koele en vochtige plekken. Er kans sprake zijn van massaverblijfplaatsen, verblijfplaatsen van kleine groepen of één of
enkele individuen.
Zomerverblijfplaats
Is een vleermuisverblijfplaats anders dan een kraamverblijf. Buiten de kraamperiode worden deze door vrouwtjes gebruikt, binnen de kraamperiode door individuele mannetjes.
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Figuur 1: Het onderzoeksgebied (kaartbeeld) met plangebied (rood; www.opentopo.nl).

Bureau voor Archeologie Rapport 665

Zetten Beatrixstraat 2-12

5

Inhoudsopgave
1
2

3

4
5
6
7

Samenvatting...............................................................................................7
Inleiding.......................................................................................................8
1.1 Doelstelling en vraagstelling.................................................................8
Bureauonderzoek........................................................................................9
2.1 Methode................................................................................................9
2.2 Huidige situatie en beoogde ingreep.....................................................9
2.3 Aardkunde...........................................................................................10
2.4 Bewoning en historische situatie.........................................................11
2.5 Bekende archeologische en ondergrondse bouwhistorische waarden 11
2.6 Mogelijke verstoringen........................................................................15
2.7 Gespecificeerde verwachting..............................................................15
Booronderzoek..........................................................................................16
3.1 Methode..............................................................................................16
3.2 Resultaten...........................................................................................17
3.3 Interpretatie.........................................................................................18
Waardestelling en Selectieadvies..............................................................19
Conclusie...................................................................................................20
Advies........................................................................................................25
Literatuur...................................................................................................26
Figuren......................................................................................................28
Bijlage 1: Boorbeschrijvingen.....................................................................47

Bureau voor Archeologie Rapport 665

Zetten Beatrixstraat 2-12

6

Lijst met Figuren
Figuur 1: Het onderzoeksgebied (kaartbeeld) met plangebied (rood;
www.opentopo.nl)........................................................................................4
Figuur 2: Bestaande situatie op kadastrale kaart................................................28
Figuur 3: Luchtfoto..............................................................................................28
Figuur 4: Foto van het plangebied, kijkend naar het noorden..............................29
Figuur 5: Bouwjaren volgens Basis Administratie Gebouwen (Kadaster 2013).. .30
Figuur 6: Nieuwe situatie.....................................................................................30
Figuur 7: Beddinggordels in de omgeving van het plangebied (Cohen e.a. 2012).
.................................................................................................................. 31
Figuur 8: Zanddieptekaart (Cohen 2009)............................................................32
Figuur 9: Bodemkaart (Van der Schans en Steeghs 1957). Het plangebied ligt in
de blauwe cirkel.........................................................................................33
Figuur 10: Hoogte-reliëfkaart op basis van het AHN2 (Kadaster en PDOK 2014).
.................................................................................................................. 34
Figuur 11: Het dorp Zetten op de kadastrale minuut. Het plangebied is blauw
omkaderd...................................................................................................35
Figuur 12: Kadastrale minuut, gemeente Zetten, sectie B, blad 1.......................36
Figuur 13: Bonneblad 510, Dodewaard, uitgave 1871........................................37
Figuur 14: Gemeente atlas Kuypers 1886...........................................................37
Figuur 15: Bonneblad 510, Dodewaard, uitgave 1908........................................38
Figuur 16: Bonneblad 510, Dodewaard, uitgave 1929........................................38
Figuur 17: Topografische kaart, blad 39F, uitgave 1958......................................39
Figuur 18: Topografische kaart, blad 39F, uitgave 1990......................................39
Figuur 19: Luchtfoto RAF, vlucht 114, strook 11, foto 3222, 12 september 1944. 40
Figuur 20: Verwachtingskaart gemeente Overbetuwe (Willemse 2009). Het
plangebied ligt in de zwarte cirkel: AWV3..................................................41
Figuur 21: Overbetuwe in de Romeinse tijd (Willemse 2009)..............................42
Figuur 22: Archeologische terreinen (rood), waarnemingen (geel) en
onderzoeken (blauw) uit ARCHIS3 (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
2017)......................................................................................................... 43
Figuur 23: Boorpuntenkaart. Fragmenten aardewerk, baksteen, houtskool en
fosfaatvlekken zijn in alle boorprofielen aangetroffen.................................44
Figuur 24: Projectie van boorpunten op nieuwbouwplan.....................................45
Figuur 25: Getekende boorprofielen in een schematische doorsnede................46

Lijst met Tabellen
Tabel 1: Aardkundige waarden............................................................................11
Tabel 2: Bekende waarden tot ca. 350 m van het plangebied.............................14
Tabel 3: Vondstenlijst..........................................................................................18

Bureau voor Archeologie Rapport 665

Zetten Beatrixstraat 2-12

7

Samenvatting
Bureau voor Archeologie heeft een bureau- en inventariserend veldonderzoek in
de vorm van boringen uitgevoerd voor bouwwerkzaamheden op een perceel aan
de Beatrixstraat ter hoogte van huisnummers 2 tot en met 12 te Zetten.
De vraagstelling van het onderzoek luidt: hoe kan rekening gehouden worden
met eventuele archeologische waarden bij de voorgenomen ontwikkeling? Het
onderzoek is uitgevoerd in overeenstemming met de richtlijnen van de KNA,
protocollen 4002 en 4003. In het kader van het onderzoek zijn kaarten,
databases en literatuur geraadpleegd om te komen tot een gespecificeerde
archeologische verwachting van het gebied.
Het plangebied ligt in het archeologisch landschap 'Rijn-Maasdelta'.1 De top van
de Pleistocene afzettingen ligt tussen 4 en 5 m -mv. Direct ten oosten van het
plangebied is de Herveld-beddinggordel actief tussen 4755 en 2200 BP (3500 v.
Chr. tot 240 v. Chr). Op deze beddinggordel zijn archeologische resten uit de
IJzertijd, Romeinse tijd en Middeleeuwen bekend. Ter hoogte van Zetten liggen
binnen 150 m twee AMK terreinen met nederzettingsresten uit genoemde
periodes (AMK terrein 3.985 en 3.989). In de ondergrond bij het plangebied
bevinden zich waarschijnlijk oeverafzettingen. Hierop hebben zich woongronden
ontwikkeld door langdurige bewoning.
In het plangebied zijn vijf boringen gezet tot maximaal 280 cm -mv. De boringen
bevestigen de aanwezigheid van een archeologische cultuurlaag. De cultuurlaag
is 130 tot 180 cm dik en is aanwezig in alle boorprofielen. De top van het pakket
ligt aan het maaiveld of maximaal 40 cm-mv (740 en 814 cm NAP). In het pakket
bevinden zich fragmenten houtskool, baksteen, fosfaatvlekken en aardewerk. De
cultuurlaag is waarschijnlijk gevormd in de Middeleeuwen, maar mogelijk is de
vorming al eerder begonnen, op zijn vroegst in het Neolithicum.
Bureau voor Archeologie adviseert de plandelen waar graafwerkzaamheden voor
de nieuwbouw zullen plaatsvinden nader te onderzoeken door middel van een
proefsleuvenonderzoek om vast te stellen of sprake is van een archeologisch
behoudenswaardige vindplaats.

1

(Rensink e.a. 2015)
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1

Inleiding
Bureau voor Archeologie heeft een archeologisch onderzoek uitgevoerd voor
sloop en nieuwbouw van woningen aan de Beatrixstraat 2-12 te Zetten.
Het archeologisch onderzoek is uitgevoerd in het kader van een
bestemmingsplan wijziging.
In het gebied geldt een vastgesteld archeologisch beleid.2 Het plangebied ligt in
bestemmingsplan Zetten - Hemmen. In het plangebied geldt de
dubbelbestemming Waarde - Archeologische verwachting 1. Dit betekent dat bij
bouwplannen waarbij de bodem dieper dan 30 cm over een oppervlak van meer
dan 50 m2 wordt geroerd rekening gehouden moet worden met archeologische
waarden.
Het plangebied heeft een oppervlak van ca. 4.320 m2, zie fig. 8. De beoogde
ontwikkeling leidt tot een nog onbekende bodemverstoring, echter naar
verwachting is de verstoringsdiepte meer dan 30 cm. Het oppervlak van de
bouwwerken is ongeveer 820 m2. Bij de aanleg van funderingen zal meer dan 30
cm diep worden gegraven. Hiermee overschrijdt het plan de vrijstellingscriteria en
geldt de verplichting om een onderzoek op de locatie uit te voeren.
Het onderzoeksgebied is een zone met straal van circa 350 m om de
ontwikkeling heen.
Het onderzoek is uitgevoerd onder certificaat BRL SIKB 4000,3 in
overeenstemming met de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA versie
4.0) en het handboek archeologie Handboek archeologisch onderzoek binnen de
regio Arnhem.4

1.1

Doelstelling en vraagstelling
Het doel van het bureauonderzoek is het opstellen van een gespecificeerde
archeologische verwachting. Het doel van het veldonderzoek is het controleren
en verfijnen van de archeologische verwachting zodat een beslissing genomen
kan worden over hoe met eventuele archeologische waarden rekening moet
worden gehouden bij de voorgenomen werkzaamheden.
Het veldonderzoek is uitgevoerd als booronderzoek (IVO – O) en betreft de
verkennende en karterende fase. Met het verkennende veldonderzoek wordt
inzicht verkregen in de vormeenheden van het landschap, voor zover deze van
invloed zijn op de locatiekeuze in het verleden. Hiermee worden kansarme zones
uitgesloten en kansrijke zones geselecteerd. Tijdens een karterend
veldonderzoek wordt het terrein systematisch onderzocht op de aanwezigheid
van vondsten en sporen.
De onderzoeksvragen voor bureauonderzoek, verkennend booronderzoek en
karterend booronderzoek uit het Handboek Archeologie worden in dit onderzoek
gebruikt.

2
3
4

(Willemse 2009)
http://www.kiwa.nl/upload/certificate/00094278.pdf
(Habraken 2017)
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2

Bureauonderzoek

2.1

Methode
Het bureauonderzoek is uitgevoerd in overeenstemming met de richtlijnen van de
KNA 4.0, protocol 4002.5
In het kader van het onderzoek zijn kaarten, databases en literatuur
geraadpleegd om tot een gespecificeerde archeologische verwachting van het
gebied te komen. Eerst wordt het plan- en onderzoeksgebied vastgesteld en het
onderzoek gemeld bij ARCHIS. Daarna wordt achtereenvolgens de aardkundige,
archeologische en historische context van het te onderzoeken gebied
bestudeerd. Deze gegevens leiden tot het opstellen van een gespecificeerde
verwachting. In de gespecificeerde verwachting worden de mogelijk aanwezige
archeologische waarden beschreven in termen van onder meer diepteligging,
omvang, ouderdom en conservering.
De genoemde stappen leiden tot onderhavig rapport en het openbaar maken van
de resultaten bij Archis en het e-Depot voor de Nederlandse Archeologie.6 In de
hierna volgende hoofdstukken worden de belangrijkste onderzoeksgegevens
gepresenteerd.
Voor aanvullende informatie over het plangebied is contact opgenomen met de
Archeologische Werkgemeenschap Nederland (AWN) afdeling 17 en 16. Deze
hebben laten weten niet over aanvullende gegevens beschikken.
Van alle afgebeelde kaarten is het noorden boven, tenzij anders aangegeven.

2.2

Huidige situatie en beoogde ingreep
Het plangebied ligt in de gemeente Overbetuwe in de plaats Zetten. De locatie
ligt aan de Beatrixstraat, en betreft kadastraal perceel 2068, met huisnummers 2
tot en met 12 (fig. 2, 3 en 4).
In het plangebied staan woningen uit de periode 1947 tot en met 1950. De
woningen zijn vermoedelijk op staal gefundeerd. De woningen hebben kleine
kelders, vermoedelijk van enkele vierkante meters groot. Ten zuiden van de
woningen, in de achtertuinen, staan diverse kleine bijgebouwen.
Het plangebied wordt begrensd door de Beatrixstraat aan de noordzijde. Aan de
westzijde bevindt zich een winkelcentrum. Aan de zuidzijde bevindt zich een
parkeerterrein en parkeerplaats. Aan de oostzijde liggen de bebouwde percelen
van de Damstraat.
Het plangebied is ongeveer 40 m diep in noord-zuid richting en 80 m breed in
oost-west richting, en heeft een omvang van 4.320 m2.
De beoogde ingreep bestaat uit de sloop van alle bebouwing en de realisatie van
een blok seniorenwoningen aan de oostzijde (1 bouwlaag) en een
appartementengebouw met drie woonlagen aan de westzijde (fig. 6). De
nieuwbouw heeft een grondoppervlak van in totaal 820 m2.
De nieuwbouw wordt gebouwd op funderingspalen.
5
6

(SIKB 2016)
(Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Data Archiving and Networking Services)
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Informatie over de aanleg van kelders, en over het palenplan is nog niet bekend.

2.3

Aardkunde
De aardkundige gegevens staan samengevat in tabel 1.
Het plangebied ligt in het archeologisch landschap 'Rijn-Maasdelta'.7
De top van de Pleistocene afzettingen ligt op ongeveer 2 m NAP, 4 tot 5 m onder
het oppervlak.8 In dit deel van Nederland zijn door de voorlopers van de Rijn en
de Maas banen van zand achtergelaten. De ligging en ouderdom van deze
zogenaamde beddinggordels zijn door de Universiteit van Utrecht gekarteerd (fig.
7).9 Ten oosten van het plangebied is de Herveld beddinggordel actief geweest in
de periode Midden-Neolithicum tot en met de IJzertijd. Zuidelijk is de Veendijk
beddinggordel actief geweest in het Neolithicum. Met name op de Herveld
beddinggordel zijn eerder archeologische resten aangetroffen.
Op de zanddiepte kaart van de Provincie Gelderland wordt de ligging van de
zandpakketten in beeld gebracht. Bij het plangebied ligt de top van het zand op 4
m of dieper. Binnen honderd meter afstand aan de oostzijde ligt het zand met een
sprong enkele meters ondieper op de plek waar een rivier heeft gestroomd. In het
plangebied bevinden zich waarschijnlijk oeverafzettingen van deze
beddinggordel.
Op de 1 : 50.000 series van de bodemkundige kaart en de geomorfologische
kaart ligt het plangebied midden in de bebouwde kom van Zetten.10 Op de detail
kartering bodemkunde uit de jaren vijftig van de vorige eeuw is de kern van
Zetten gekarteerd als ‘oude cultuurgronden’ (fig. 9).
Op een hoogte-reliëfkaart overheersen de hoogte-verschillen veroorzaakt door
de recente (20e en 21e eeuwse) bouwwerken en infrastructuur (fig. 10). Wel is de
hoge ligging van de zone met woongronden nog zichtbaar (top op 8,8 m NAP).
Het maaiveld in het plangebied ligt aan de noordwest zijde ongeveer op 7,7 m
NAP. Het maaiveld loopt in zuidoostelijke richting geleidelijk op naar 8,2 m NAP.
In het plangebied staan geen bodemonderzoeken en verdachte verontreinigde
locaties geregistreerd.11
Bron

Situatie plangebied, omschrijving

Geologie (fig. 7 en 8)

Geologische Overzichtskaart 1 : 250 000:12
•
Ec1: Formatie van Echteld; rivierklei op rivierzand (Ec1)
Beddinggordels:13
•
Herveld, actief Midden-Neolithicum tot en met IJzertijd (4755
tot 2200 BP), resten bekend uit IJzertijd tot en met de Vroege
Middeleeuwen
•
Veedijk: actief Midden-Neolithicum (5105 tot 4500 BP), resten
bekend uit de Bronstijd.
Zanddieptekaart:14

7
8
9
10
11
12
13
14

(Rensink e.a. 2015)
(DinoLoket)
(Cohen e.a. 2012)
(Steur, Heijink, en Stichting voor Bodemkartering 1973; Brus 1986). De kaarten zijn niet afgebeeld
vanwege de ligging bebouwde kom.
(Provincie Gelderland)
(De Mulder 2003)
(Cohen e.a. 2012)
(Cohen 2009)
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•

Pleistoceen zand 4,0 - 5,0 m-mv

Bodemkunde (fig. 9)

1 : 50 000 kaart:
•
Bebouwing (bebouwd)
1 : 10 000 kaart:
•
Oude cultuurgronden

Geomorfologie

Bebouwing (Beb)

AHN (fig. 10)

Het maaiveld in het plangebied ligt aan de noordwest zijde ongeveer op
7,7 m NAP. Het maaiveld loopt in zuidoostelijke richting geleidelijk op
naar 8,2 m NAP.

Tabel 1: Aardkundige waarden.

2.4

Bewoning en historische situatie
In de prehistorie wordt op hoog opgeslibte oevers langs de voorlopers van de
Rijn en de Maas gewoond. Deze plaatsen zijn waarschijnlijk vooral geschikt als
de rivierarmen dichtslibben, en de kans op erosie van de oevers klein is. Als de
beddingen buiten gebruik zijn, liggen de zandbanen nog geruime tijd hoog in het
landschap en blijven geschikte woonplaatsen. De Herveld beddinggordel ontstaat
in het Midden-Neolithicum en is actief tot in de IJzertijd.
Vlakbij het plangebied (binnen 200 m) zijn op deze beddinggordel
bewoningsresten bekend uit de Late IJzertijd, Romeinse tijd en de Middeleeuwen
(zie hoofdstuk 2.5). Deze bewoningsresten liggen in oude cultuurgronden die ook
in het plangebied staan gekarteerd (zie hoofdstuk 2.3).
De oudste kaarten waarop het plangebied met enig detail staat gekarteerd, is de
kadastrale minuut van begin 19e eeuw. In deze periode bestaat het dorp uit een
kring van bebouwing rondom een open terrein (fig. 11). Het plangebied ligt op de
noordwest rand van deze open zone. In het plangebied staan woningen en
bijgebouwen van een timmerman en een arbeider (fig. 12). Het gebied waar nu
de Beatrixstraat loopt, was destijds onderdeel van de algemene gronden en
begroeid met bomen of struiken (bosch).
Op het Bonneblad van 1871 (fig. 13) en de gemeente atlas van 1886 (fig. 14) is
de bebouwingsstructuur niet veranderd. Begin 20e eeuw is de meeste bebouwing
verwijderd. Er staat in deze periode één bouwblok ingetekend (fig. 15 en 16).
Na de Tweede Wereldoorlog worden de huidige woningen bebouwd. Deze staan
afgebeeld op de topografische kaart van 1958 (fig. 17) en 1990 (fig. 18).

2.5

Bekende archeologische en ondergrondse
bouwhistorische waarden
Archeologische terreinen, waarnemingen en onderzoeksmeldingen staan
weergegeven in fig. 22 en staan toegelicht in tabel 2. De belangrijkste
bevindingen worden in de lopende tekst samengevat.
In het plangebied liggen geen archeologische waarnemingen en geen (delen
van) archeologische terreinen. Het plangebied is niet eerder archeologisch
onderzocht.
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Het plangebied ligt vlak bij twee AMK terreinen, in hetzelfde bodemtype (oude
cultuurgronden). Ongeveer 150 m zuidoostelijk ligt AMK terrein 3.989. Dit is een
terrein van archeologische waarde met sporen van bewoning uit de Romeinse
tijd, Vroege- en Late Middeleeuwen. Het terrein is gevonden bij
bodemkarteringen in het midden van de 20e eeuw. Ongeveer 150 m
noordoostelijk ligt AMK terrein 3.985, een terrein van zeer hoge archeologische
waarde met bewoningsresten uit diverse perioden (IJzertijd tot en met Late
Middeleeuwen), inclusief een kerk uit de Middeleeuwen. Dit terrein is eveneens
vastgesteld bij deze bodemkartering.
De waarnemingen in en bij deze AMK terreinen betreffen de registratie van oude
woonlagen en de vondst van aardewerk uit de periode IJzertijd tot en met
Middeleeuwen. Ze laten zien dat de zone waar bewoningsresten kunnen worden
aangetroffen groter is dan de begrenzing van de AMK terreinen.
Ter hoogte van Hoofdstraat 64 (circa 170 m noordelijk van het plangebied) is een
booronderzoek uitgevoerd (onderzoek 2.314.415.100). Het bodemprofiel op deze
locatie bestaat hoofdzakelijk uit siltige en zandige kalkrijke klei. Deze afzettingen
kunnen worden geïnterpreteerd als oeverafzettingen.15 Er zijn bij het onderzoek
echter geen archeologische indicatoren aangetroffen. Het plangebied is
vrijgegeven voor de beoogde ontwikkeling (woningbouw).
Ter hoogte van Hoofdstraat 88-98 (ca. 300 m noordelijk van het plangebied) is
een archeologisch booronderzoek uitgevoerd (onderzoek 2.171,620.100). Daarbij
is in de noordoosthoek van het plangebied een archeologische vindplaats
aangetroffen op basis van fosfaathoudende kleilagen tussen 90 tot 150
centimeter beneden het maaiveld en een fragment ijzertijd aardewerk op circa
130 cm beneden maaiveld. Er is geadviseerd bodemingrepen in dit deel van het
plangebied te vermijden.
Ter hoogte van de Steenbeekstraat (circa 350 m oostelijk van het plangebied) is
een booronderzoek uitgevoerd (onderzoek 2.277.561.100). Bij dit onderzoek zijn
intacte oever- op beddingafzettingen aangetroffen. Alhoewel geen
archeologische indicatoren zijn aangetroffen, wordt op grond van de nabijheid
van AMK terrein 3.985 geadviseerd wel vervolgonderzoek uit te voeren.
In het plangebied staan geen bekende (ondergrondse) bouwhistorische waarden
geregistreerd.
In het plangebied zijn geen bekende militaire erfgoedwaarden aanwezig.16 Op
RAF luchtfoto’s zijn in de kern van Zetten geen militaire structuren herkenbaar
(bunkers, loopgraven, stellingen e.a., fig. 19).
Bron

Omschrijving

Archeologische terreinen

3.985 - Zetten-Centrum; Bakkerstraat; Damstraat - Terrein van zeer
hoge archeologische waarde
Terrein met sporen van bewoning uit diverse perioden en een kerk uit de
Middeleeuwen. Oude woongrond, vastgesteld bij de bodemkartering
van 1946. Hierbij is aardewerk geraapt uit de Late IJzertijd en/of
Romeinse tijd, de Vroege- en de Late Middeleeuwen. Booronderzoek in
1997 toonde aan dat er sprake is van een verschillende
bewoningsniveaus uit respectievelijk de Vroege IJzertijd (en mogelijk de
Midden IJzertijd), de Romeinse tijd en de Middeleeuwen. Een duidelijke
scheiding tussen de niveaus was niet vast te stellen. Het bodemprofiel
was plaatselijk tot een diepte van 0.50 - 0.95 meter beneden het
maaiveld verstoord. Met name aan de westzijde maakte het profiel een

15 Door de auteur van het rapport worden deze als komafzettingen geïnterpreteerd.
16 (“Indicatieve Kaart Militair Erfgoed (IKME)”; Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 2016)
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Omschrijving
rommelige indruk, deels door recente verstoringen, deels doordat
jongere bewoningsfasen de oudere hebben verstoord. Het
bewoningspakket reikt tot maximaal 1.75 meter beneden het maaiveld.
Gotische kerk, alleen de toren is nog oud. De kerk wordt al in de
twaalfde eeuw genoemd.
3.989 - Zetten-Centrum; Bakkerstraat; Op 't Hoff - Terrein van
archeologische waarde
Terrein met sporen van bewoning uit de Romeinse tijd, Vroege- en Late
Middeleeuwen. Het grootste deel van de waarnemingen binnen dit
objectnummer valt buiten dit terrein. Het terrein ligt middenin het dorp
en is reeds deels bebouwd. Betreft bewoningslaag van na de Bronstijd,
vastgesteld bij de bodemkartering uit 1967. Gedateerd in de late
IJzertijd/Romeinse tijd.

Waarnemingen

1.024.339: Zetten, Zetten-Dorp
Oude woongrond op stroomruggrond aan stroomdraad. Duidelijk hoger
gelegen. In Zetten-dorp zijn een noordelijke en zuidelijke vindplaats
onderzocht. Op deze noordelijke vindplaats zijn volgens Modderman
gevonden: "gevernist en ruwwandig Romeins aardewerk met enkele
inheemse scherven: Merovingisch, Karolingisch, Pingsdorfer en
kogelpotten aardewerk, steengoeden ander laat M.E. aardewerk.17
1.025.033: Zetten, Zetten-Dorp
Oude woongrond op stroomruggrond aan stroomdraad. Duidelijk hoger
gelegen. In Zetten-dorp zijn een noordelijke en zuidelijke vindplaats
onderzocht. De zuidelijke is deze. Op deze zuidelijke vindplaats zijn
volgens Modderman gevonden: "talrijke inheemse scherven met een
enkele ruwwandig Romeinse. Voorts Karolingisch, Pingsdorfer en
kogelpotten aardewerk.
1.031.018: Zetten, Zetten-Dorp
Vindplaats van een bodemkundige bewoningslaag van na de Bronstijd.
Datering: inheems-Romeins.
1.069.821: Zetten, Vloedschuur
Vondsten gedaan op laagste punt huisterp, waar binnenkort het kerkhof
van de Nederlands hervormde kerk wordt uitgebreid (W. van den
Brandhof, 7 feb. 2000).
Vondsten betreffen handgevormd aardewerk (IJzertijd) en Romeinse
fibula.

Onderzoeksmeldingen

2.171.620.100: Zetten, Hoofdstraat 92-98, archeologisch: boring
De locatie bevindt zich achter de huizen van nummers 88 t/m 98 en
heeft een totale oppervlakte van circa 4.000 m2. De aanleiding voor het
onderzoek wordt gevormd door de voorgenomen herinrichting van het
plangebied.
Onder een ophooglaag met een dikte maximaal 70 cm, bevinden zich
oeverafzettingen van de Herveldse stroomgordel. Deze ophooglaag is
slechts plaatselijk aanwezig. De oeverafzettingen bevatten in twee
boringen tot maximaal 90 cm beneden maaiveld (sub) recent baksteen
en grind, dat wellicht het gevolg kan zijn van verploegen. In de overigen
boringen lijkt het profiel –onder de ophooglaag- intact.
In de noordoosthoek van het plangebied is een archeologische
vindplaats aangetroffen. In drie boringen is de archeologische indicator
fosfaat aangetroffen, in één boring in combinatie met een fragment
aardewerk uit de ijzertijd.
De fosfaathoudende kleilagen liggen op een diepte van 90 tot 150
centimeter beneden het maaiveld. Het fragment aardewerk uit de
ijzertijd is op circa 130 cm beneden maaiveld in de fosfaathoudende
kleilaag aangetroffen.
De aangetroffen vindplaats heeft binnen het plangebied een oppervlakte

17 (Haarhuis 1997)
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van ca. 650 m2 en maakt deel uit van een archeologisch monument dat
zich aan de noordoosthoek tot buiten het plangebied uitstrekt. Voor de
vindplaats, vermoedelijk een nederzettingsterrein, geldt een datering in
de ijzertijd. De vindplaats is aangetroffen in onverstoorde context.
Gezien de stratigrafische ligging zijn de resten goed geconserveerd.
Geadviseerd wordt de vindplaats (circa 650 m2) zoveel mogelijk te
ontzien bij de inrichting van het plangebied; grondwerkzaamheden
dieper dan 90 centimeter beneden maaiveld dienen te worden
vermeden. Indien aan deze voorwaarden niet kan worden voldaan is
een vervolgonderzoek noodzakelijk. Dit vervolgonderzoek zou bij
voorkeur moeten bestaan uit het trekken van een proefsleuven, om de
vindplaats te kunnen waarderen.
Voor het overige deel van het terrein blijft de hoge verwachting
weliswaar gehandhaafd, maar zijn tijdens deze karterende fase geen
indicatoren aangetroffen die op een vindplaats wijzen. Verder onderzoek
lijkt dan ook niet noodzakelijk voor dit deel van het plangebied. 18
2.277.561.100: Zetten, Steenbeekstraat, archeologisch: boring
In het plangebied zal huizenbouw plaatsvinden. Tijdens het
veldonderzoek is gebleken dat het plangebied zich op de Herveldse
stroomgordel bevindt.
Tijdens het booronderzoek zijn, met uitzondering van boringen 1 en 4,
onder het maaiveld intacte oeverafzettingen aangetroffen. De top van
deze oeverafzettingen is kalkloos, hetgeen aangeeft dat de afzettingen
een langere tijd aan het oppervlak hebben gelegen en daardoor zijn
ontkalkt. Mede door het aantal archeologische monumenten in de
nabijheid van het plangebied en het feit dat de oeverafzettingen intact
zijn, bestaat er een hoge trefkans op archeologische resten vanaf de
IJzertijd tot en met de Nieuwe tijd.
Het advies is daarom om in het noordoosten van het plangebied een
inventariserend veldonderzoek uit te voeren door middel van het
aanleggen van proefsleuven.19
2.314.415.100: Zetten, Hoofdstraat 64, archeologisch: boring
Het plangebied ligt in een komgebied op circa 100 m ten westen van de
Herveld stroomgordel, die actief was vanaf circa het jaar 5500 tot
omstreeks 2222 voor heden. In het plangebied komt een sterke
afwisseling voor van kom- en oeverafzettingen. Dit betekent dat het
sediment in een dynamisch milieu is afgezet en niet geschikt was voor
bewoning tot ongeveer 2220 jaar geleden, toen de Herveld
stroomgordel niet meer actief was. Gezien de relatief geringe dikte van
de oeverafzettingen en de kalkhoudendheid hiervan kan de locatie,
waar het plangebied in ligt, beschouwd worden als kom dat minder
geschikt was voor bewoning. Eventuele oppervlakkige sporen zullen
vernietigd zijn door (sub)recent grondgebruik. Binnen het plangebied
zijn voor zover aangetoond kan worden geen archeologische resten
aanwezig.20

Gemeentelijke kaart (fig.
20 en 21)

verwachtingskaart:
•
Gebieden met een zeer hoge archeologische verwachting:
historische dorpskern, oude woongrond en/of pol, onderzoek
bij ingrepen groter dan 50m2 en dieper dan 30 cm-mv
kaart Romeinse tijd:
•
oeverafzettingen, oude woongrond

Bouwhistorische waarden
in het plangebied

Geen.

Tabel 2: Bekende waarden tot ca. 350 m van het plangebied.
18 (Kremer, Hagens, en Koeman 2009)
19 (Van Rooij, J.A.G., Haaring, en Holl 2010)
20 (Bergman 2011)
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2.6

Mogelijke verstoringen
In het plangebied staat begin 18e eeuw bebouwing. Deze is begin 20e eeuw
gesloopt. Na de Tweede Wereldoorlog worden de huidige woningen gebouwd.
Door deze bouw en sloopwerkzaamheden kan de ondergrond plaatselijk zijn
geroerd.

2.7

Gespecificeerde verwachting
Het plangebied ligt in het archeologisch landschap 'Rijn-Maasdelta'.21 De top van
de Pleistocene afzettingen ligt tussen 4 en 5 m -mv. Direct ten oosten van het
plangebied is de Herveld beddinggordel actief tussen 4755 en 2200 BP (3500 v.
Chr. tot 240 v. Chr). Op deze beddinggordel zijn archeologische resten uit de
IJzertijd, Romeinse tijd en Middeleeuwen bekend. Ter hoogte van Zetten liggen
binnen 150 m twee AMK terreinen met nederzettingsresten uit genoemde
periodes (AMK terrein 3.985 en 3.989). In de ondergrond bij het plangebied
bevinden zich waarschijnlijk oeverafzettingen. Hierop hebben zich woongronden
ontwikkeld door langdurige bewoning.
De verwachting wordt als volgt gespecificeerd:
1. Datering:

Bronstijd tot en met Middeleeuwen

2. Complextype: Resten gerelateerd aan Landbouwsamenlevingen en
Staatssamenlevingen, thema’s nederzettingen,
infrastructuur, rituelen en economische activiteiten.
3. Omvang:

De omvang van resten van nederzettingen is ruim enkele
honderden vierkante meters (middelgroot: 500 tot 2.000
m2). Resten van infrastructuur, rituelen en economische
activiteiten kunnen daarnaast uit lijn en puntelementen
bestaan.

4. Diepteligging: Vanaf het maaiveld, in de woongronden.
5. Gaafheid, conservering: De conservering van eventuele archeologische
resten is niet bekend.
6. Verstoringen: Door bouw- en sloopactiviteiten kunnen archeologische
resten zijn vergraven.
7. Locatie:

Hele plangebied.

8. Uiterlijke kenmerken: Eventuele archeologische resten manifesteren zich
als een archeologische cultuurlaag. Dit is het
oorspronkelijke sediment (oeverafzettingen) vermengd met
archeologische indicatoren zoals bot-, aardewerk-, en
houtskoolfragmenten, mogelijk met fosfaatverkleuringen.
Om deze verwachting te toetsen kan worden uitgegaan van de
standaardmethode voor het opsporen van nederzettingen met een
archeologische laag uit de Bronstijd en recenter (methode D1).

21 (Rensink e.a. 2015)
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3

Booronderzoek

3.1

Methode
Het veldonderzoek is uitgevoerd zoals voorgeschreven in de Kwaliteitsnorm
Nederlandse Archeologie 4.0,22 in het bijzonder het hoofdstuk ”protocol 4003
inventariserend veldonderzoek overig”.
Het veldonderzoek bestond uit een inventariserend veldonderzoek (specificatie
VS03), verkennende en karterende fase.
De boringen zijn in de eerste plaats gezet met het doel de bodemopbouw te
verkennen. Met de verkenning wordt inzicht verkregen in de vormeenheden van
het landschap, voor zover deze van invloed zijn op de locatiekeuze in het
verleden. Hiermee kunnen kansarme zones worden uitgesloten en kansrijke
zones worden geselecteerd.
De boringen zijn in de tweede plaats gezet met het doel de archeologische
waarden te karteren. Tijdens een karterend veldonderzoek wordt het terrein
systematisch onderzocht op de aanwezigheid van vondsten en/of sporen.
De kartering is gebaseerd op de Leidraad IVO Karterend booronderzoek,
methode D1:23
•

Prospectie type:

Archeologische laag.

•

Datering:

Bronstijd – Middeleeuwen.

•

Complextype:

Huisplaats(en).

•

Omvang:

500- 2000 m2 (1200 m2).

•

Boorgrid:

30 x 35 m.

•

Boordiameter:

3 cm guts.

•

Waarnemingstechniek: Boormes.

Onderbouwing onderzoeksmethode
Deze methode is toegepast om vindplaatsen op te sporen die zich manifesteren
als een archeologische laag.
Operationalisering
De werkwijze in het veld was als volgt:
Boortype:

7 cm Edelmanboor (onverzadigde bovengrond tot ca. 1 m-mv)
en 3 cm guts (diepere lagen).

Aantal boringen:

Vijf.

Boordiepte:

De boringen zijn gezet tot in de ongeroerde ondergrond, tot
minimaal 220 en maximaal 280 cm-mv.

Grid:

De boringen zijn verspreid geplaatst in het plangebied,
rekening houdend met bebouwing, begroeiing en
verhardingen.

22 (SIKB 2016)
23 (Tol, Verhagen, en Verbruggen 2012)
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Waarnemingswijze: Het sediment is met de hand bemonsterd en met het blote
oog onderzocht door het te versnijden en te verbrokkelen. De
opgeboorde grond is systematisch uitgelegd op een plastic
zeil. Representatieve uitgelegde boorprofielen zijn
gefotografeerd.
Classificatie bodemtextuur en archeologische indicatoren: De opgeboorde grond
is beschreven op basis van de Archeologische Standaard
Boorbeschrijvingsmethode versie 1.1 (ASB 1.1), dit omvat
NEN 5104.24
Locatie bepaling X en Y: De X en Y coördinaten van de boringen is bepaald ten
opzichte van de lokale topografie met een meetlint.
Hoogte bepaling: De Z coördinaat is na afloop van het veldwerk bepaald aan de
hand het AHN.25
De gegevens zijn digitaal in het veld geregistreerd. Het veldwerk is uitgevoerd op
donderdag 21 juni 2018 door A. de Boer (KNA Senior Prospector).
Voorgaand aan het veldwerk is een plan van aanpak opgesteld. Het Plan van
Aanpak is geregistreerd in ARCHIS3.

3.2

Resultaten
De locaties van de boringen zijn in fig. 23 en 24 weergegeven. De boorgegevens
staan in Bijlage 1. Met de gegevens is een schematische doorsnede gemaakt.
Deze is weergegeven in fig. 25.
Het bodemprofiel kan op basis van textuur, kleur en bijmengingen worden
onderverdeeld in de volgende pakketten, van diep naar ondiep:
Pakket 1: Grijze matig siltige kalkloze klei. Het pakket is 40 cm dik. Het pakket is
aanwezig in boorprofiel 2. De top van het pakket ligt op 240 cm-mv
(530 cm NAP).
Pakket 2: Sterk tot uiterst siltige en zwak tot matig zandige klei, kalkrijk, licht
bruingrijs, donker-grijs en grijs. Het pakket is 40 tot 130 cm dik. Het
pakket is aanwezig in alle boorprofielen. De top van het pakket ligt
tussen 150 en 200 cm -mv (570 en 649 cm NAP).
Pakket 3: Uiterst siltige en zwak tot matig zandige klei, vaak humeus, soms met
grind. Het pakket is kalkrijk en de kleur is (donker) groengrijs, (licht of
donker) bruingrijs, donker grijs en grijs. Het pakket is 130 tot 180 cm
dik. Het pakket is aanwezig in alle boorprofielen. De top van het
pakket ligt tussen aan het maaiveld of maximaal 40 cm-mv (740 en
814 cm NAP). In het pakket bevinden zich fragmenten houtskool,
baksteen, fosfaatvlekken en aardewerk. Zie tabel 3 voor een nadere
beschrijving van de fragmenten aardewerk.
Pakket 4: Matig zandige klei, vaak met grind en organische bijmenging. Het
pakket is 20 tot 40 cm dik. Het pakket is aanwezig in boorprofielen 1,
2 en 3 en ligt aan het oppervlak (tussen 770 en 810 cm NAP).
De grondwaterstand tijdens het onderzoek bevond zich op ongeveer 170 cm -mv.

24 (Bosch 2008; Nederlands Normalisatie Instituut 1989)
25 (Kadaster en PDOK 2014)
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Vondstnummer

Aantal

Boring Diepte
Beschrijving
(cm-mv)

(Geschatte)
Datering:

1

1

1

150

Rode baksel geblakerd,
mogelijk baksteen- of
aardewerkfragment

-

2

1

2

50

Witbakkend, gedraaid,
Middeleeuwen – Nieuwe Tijd
lichtbruin geglazuurd aan
één zijde, andere zijde
bestreken, fijne magering
met organische elementen.

3

1

2

150

Roodbakkend, dubbelzijdig Middeleeuwen
geglazuurd met bruin
glazuur, glazuur is iets ruw
aan één zijde, grove
magering met kwarts.

4

3

3

55

Grijsbakkend aardewerk,
gedraaid, steengruis in de
magering, twee
randfragmenten

Middeleeuwen

5

1

4

150

Roodbakkend aardewerk,
aan één zijde zwart
geblakerd, ongeglazuurd,
handgevormd, grove
kwartsmagering

Neolithicum – Romeinse Tijd

6

1

5

160

Roodbakkend, licht van
kleur, handgevormd maar
vrij dun (4 mm),
ongeglazuurd.

Bronstijd – Middeleeuwen

Tabel 3: Vondstenlijst.

3.3

Interpretatie
Het onderste pakket matig siltige klei (pakket 1) wordt op basis van de textuur en
landschappelijke ligging in het Betuwse rivierengebied en de kalkloosheid
geïnterpreteerd als komafzettingen.
Het pakket siltige en zandige klei zonder antropogene bijmengingen (pakket 2)
wordt op basis van de textuur en landschappelijke ligging in het Betuwse
rivierengebied en de kalkrijke samenstelling geïnterpreteerd als oeverafzettingen.
Vanwege de nabijheid van de Herveld beddinggordel kunnen deze afzettingen
aan deze beddinggordel worden toegerekend.
Het pakket klei met antropogene bijmengingen (houtskool, fosfaat, aardewerk,
baksteen) wordt geïnterpreteerd als een cultuurlaag. Deze woongronden zijn op
de 1 : 10 000 bodemkaart als oude cultuurgronden aangeduid. Het zijn de
woongronden waarop ook AMK terreinen 3.985 en 3.989 liggen. De datering van
het aardewerk en de aanwezigheid van fragmenten baksteen plaatst de vorming
van de cultuurlaag overwegend in de Middeleeuwen. Het is echter niet uit te
sluiten dat ook oudere resten aanwezig zijn. De datering van de Herveld
beddinggordel maakt het mogelijk dat archeologische resten uit het neolithicum
en recenter aanwezig zijn.
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4

Waardestelling en Selectieadvies
Conform KNA 4.0 vormt een waardestelling (VS06) en selectieadvies (VS07) van
vindplaatsen onderdeel van een standaardrapport (VS05). In het plangebied is
sprake van een cultuurlaag. De laag bevat fragmenten aardewerk die in de
Middeleeuwen worden gedateerd. Het is echter niet uit te sluiten dat oudere
archeologische resten aanwezig zijn (op zijn vroegst uit het Neolithicum). Er zijn
nog te weinig gegevens om de vindplaats te kunnen waarderen. Er is daarom
geen selectieadvies opgesteld.
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5

Conclusie
De onderzoeksvragen kunnen als volgt worden beantwoord, voor het
bureauonderzoek:
1. Wat is de aard (ontstaanswijze en classificatie), diepteligging, genese en
gaafheid van natuurlijke bodemhorizonten en natuurlijke afzettingen in het
omringende (binnen een afstand tot ca. 200 m van de onderzoekslocatie)
gebied?
Het plangebied ligt in archeolandschap 'Rijn-Maasdelta'. Binnen tweehonderd
meter van het plangebied is vanaf het Midden-Neolithicum tot en met de IJzertijd
de Herveld beddinggordel actief. In het plangebied liggen waarschijnlijk
oeverafzettingen van deze beddinggordel.
2. Wat is de aard (ontstaanswijze), diepteligging, genese, gaafheid, dikte, en
omvang van eventueel in het omringende gebied voorkomende
afdekkende lagen en de (geschatte) ouderdom daarvan (plaggendek,
stuifzandlaag, colluvium, kleidek, afvallaag, ophogingslaag)?
Het plangebied ligt in een zone met oude cultuurgronden. Deze is waarschijnlijk
gevormd door een combinatie van ophoping van afval en bewust ophogen
(terpvorming) in een langdurige periode van bewoning. Op basis van twee AMK
terreinen bij het plangebied is deze laag gevormd vanaf de IJzertijd tot in de
Middeleeuwen.
3. Wat is het historisch landgebruik van de onderzoekslocatie en het
omringende gebied geweest.
Het plangebied is aan de westzijde op de kadastrale minuut en alle latere kaarten
(Bonnebladen, topografische kaarten) bebouwd. De huidige bebouwing is
gebouwd tussen 1947 en 1950. De zuidzijde is tuin, boomgaard en bouwland
geweest.
4. Welke gegevens met betrekking tot archeologische complexen
(‘waarnemingen’ inclusief uitkomsten historisch kaartonderzoek) zijn
reeds binnen het onderzoeksgebied en/of binnen de landschappelijke
eenheden rondom de onderzoekslocatie bekend? Vermeld per vondsten/of spoorcomplex minimaal:
a) bronvermelding (onderzoeksrapportages, ARCHIS-gegevens),
b) de materiaalcategorieën,
c) ouderdom,
d) ruimtelijke (geografische) verspreiding,
e) stratigrafische verspreiding (diepteligging en/of dikte vondstlaag),
f)

fragmentatie.

In de direct omgeving bevinden zich archeologische terreinen en waarnemingen.
Zie voor een beschrijving hiervan paragraaf 2.5.
5. Welke natuurlijke formatieprocessen (sedimentatie, erosie, laterale
verplaatsing, bodemvorming, degradatie e.d.) hebben een rol gespeeld in
het onderzoeksgebied?
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Anders dan sedimentatie door rivieren hebben voor zover bekend geen
formatieprocessen plaatsgevonden.
6. Met welke culturele formatieprocessen (grondbewerking, bemesting,
ophoging, betreding, percelering, [de-]constructie, materiaaltypen,
materiaalgebruik en materiaaldepositie e.d.) hebben een rol gespeeld in
het onderzoeksgebied?
Na de vorming van de oeverafzettingen is het plangebied op enig moment in
gebruik genomen als bouwland en als woongrond. Hierover zijn tot de 19e eeuw
geen details bekend. In het westen van het plangebied zijn woningen van een
timmerman en arbeider gebouwd. Voor de aanleg hiervan is in de bodem
gegraven. Door de sloop en nieuwbouw in de 20e eeuw is de bodem opnieuw
plaatselijk geroerd. De omvang van de graafwerkzaamheden van de funderingen
voor de huidige woningen is gezien het bouwjaar vermoedelijk beperkt tot ca. 50
cm-mv.
7. Welke formatieprocessen kunnen een rol hebben gespeeld bij de
totstandkoming van eventuele aanwezige vondstspreidingen, de
vondstdichtheid, vondst- en spoorniveaus en de fysieke kwaliteit van
eventueel aanwezige archeologische resten?
Graafwerkzaamheden bij sloop en bouw kunnen invloed hebben gehad op de
verspreiding van vondsten en fysieke kwaliteit van sporen. Afdekking door de
huidige woningen kan een negatieve invloed hebben op de leesbaarheid van
sporen onder de bebouwing (verblauwing).
8. Wat is de aard (materiaalsoorten, fragmentatie, dichtheden, ruimtelijke en
stratigrafische spreiding, etc.) van (mogelijk) aanwezige vondst- en/of
spoorcomplexen?
Mogelijk is in het plangebied een archeologische cultuurlaag, een spreiding van
aardewerkfragmenten en/of grondsporen aanwezig.
9. Hoe manifesteren deze zich tijdens prospectieonderzoek?
Mogelijk is door bewoning en ophoging een archeologische laag ontstaan. Een
archeologische laag bestaat uit het oorspronkelijke sediment (oeverafzettingen,
zandige en siltige klei) vermengd met archeologische indicatoren zoals bot-,
aardewerk-, en houtskoolfragmenten.
10. Met de inzet van welke zoekmethoden (detectie- en waarnemingsvorm,
monsterbehandeling en zoekstrategie) kunnen vondst- en/of
spoorcomplexen systematisch opgespoord worden (zoeksleuven,
booronderzoek, veldkartering, geofysisch etc.).
De archeologische resten kunnen worden opgespoord door het uitvoeren van
een karterend booronderzoek gericht op vindplaatsen die zich manifesteren als
een archeologische laag uit de Bronstijd en recenter (methode D1).
Voor het verkennend booronderzoek:
11. Wat is de aard (ontstaanswijze, textuur, kleur), diepteligging en ouderdom
van de relevante natuurlijke afzettingen in de ondergrond ter plaatse van
het onderzoeksgebied?
De natuurlijke afzettingen bestaan deels uit matig siltige klei. Deze afzettingen
zijn alleen aangetroffen in boorprofiel 2, in de noordpunt van het plangebied.
Deze afzettingen worden als komafzettingen geïnterpreteerd. Daarnaast zijn
afzettingen aanwezig die bestaan uit sterk tot uiterst siltige en zandige klei. Deze
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afzettingen liggen in boorprofiel 2 op de komafzettingen, en vormen in de andere
boorprofielen de basis. Deze afzettingen worden als oeverafzettingen van de
Herveld beddinggordel geïnterpreteerd.
12. Wat is de aard (kleur, textuur, samenstelling), diepteligging, genese en
gaafheid van natuurlijke en eventueel antropogene bodemhorizonten
(akkerlagen en overige ‘verstoringslagen’, bemestingslagen e.d.), ter
plaatse van het onderzoeksgebied?
Er zijn geen antropogene bodemhorizonten aanwezig.
13. Wat is de aard, dikte en omvang van eventueel ter plaatse van het
onderzoeksgebied voorkomende afdekkende lagen en de (geschatte)
ouderdom daarvan (plaggendek, stuifzandlaag, kleidek, afvallaag,
ophogingslaag)?
In het plangebied is sprake van een cultuurlaag met houtskool, aardewerk,
baksteen en fosfaatvlekken. Deze is waarschijnlijk gevormd in de Middeleeuwen,
maar mogelijk is de vorming al eerder begonnen, op zijn vroegst in het
Neolithicum. De cultuurlaag bestaat uit uiterst siltige en zwak tot matig zandige
klei, vaak humeus, soms met grind, is overal aanwezig en 130 tot 180 cm dik. De
top van de cultuurlaag ligt aan het oppervlak achter de woningen (boorprofielen 4
en 5) of onder een dunne omgewerkte laag van 20 tot 40 cm dik.
14. Indien er afdekkende lagen voorkomen; wat is de aard (ontstaanswijze,
kleur, textuur, samenstelling), gaafheid en dikte van het onderliggende
afgedekte bodemprofiel (natuurlijke en antropogene bodemhorizonten
zoals oude akkerlagen) en/of afzettingen?
Er is onder de cultuurlaag geen oorspronkelijke bodem herkend. De afzettingen
onder de cultuurlaag zijn natuurlijk.
15. Wat is de diepte tot waarop artefacten van recente ouderdom (‘modern’
afvalmateriaal) in het bodemprofiel voorkomen?
Modern (20e eeuws) afval materiaal is in het bodemprofiel niet waargenomen.
16. Tot welke diepte in het bodemprofiel is sprake van een ‘recente’
bodemverstoring en wat is de ouderdom van deze verstoring?
De recente bodemverstoring in de boorprofielen beperkt zich tot het pakket dat in
boorprofielen 1, 2 en 3 aan het oppervlak ligt en 20 tot 40 cm dik is. Dit is
hoofdzakelijk tuinverharding (grind e.d.).
Voor het karterend booronderzoek:
17. Uitgaande van de onderzoeksstrategie: zijn de verwachte vondst- en/of
spoorcomplexen (archeologische indicatoren) binnen het
onderzoeksgebied aanwezig? Geef de mate van zekerheid of
onzekerheid aan en licht toe met een beargumenteerde interpretatie.
In het plangebied is de cultuurlaag die werd verwacht in alle boorprofielen
aangetroffen. De aanwezigheid van de cultuurlaag is dus zeker. De cultuurlaag
staat als zodanig gekarteerd op de 1:10 000 bodemkaart en is tevens aangeduid
op de archeologische kaart van de gemeente.
18. Uitgaande van waarnemingen gedaan tijdens het veldwerk, in hoeverre
komen de uitkomsten overeen met de resultaten van het
bureauonderzoek? Geef de mate van zekerheid of onzekerheid aan en
licht toe met een beargumenteerde interpretatie.
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De waarnemingen die zijn gedaan tijdens het veldwerk komen goed overeen met
de resultaten van het bureauonderzoek.
19. Uitgaande van waarnemingen gedaan tijdens het veldwerk, hoe adequaat
is de gekozen zoekstrategie geweest?
De gekozen zoekstrategie is adequaat geweest omdat de verwachte
archeologische laag is aangetroffen in alle boorprofielen.
20. Wat is de (mogelijke) omvang, aard, datering en fysieke kwaliteit van
deze archeologische vondst- en/of spoorcomplexen?
De vorming van cultuurlaag is op basis van de ouderdom van de Herveld
beddinggordel te dateren in de periode Midden-Neolithicum tot en met de
Middeleeuwen. Op basis van de datering van de fragmenten aardewerk en de
aanwezigheid van fragmenten baksteen is de kans op archeologische resten uit
de Middeleeuwen het grootst. Het vermoeden is dat hoofdzakelijk archeologische
resten gerelateerd aan bewoning uit de periode van Staatssamenlevingen
aanwezig zijn. Het is echter niet uit te sluiten dat oudere archeologische resten
en andere complextypen aanwezig zijn (begraving, infrastructuur, economie,
rituelen). In de omliggende AMK terreinen en onderzoeken is de cultuurlaag
eerder aangetroffen maar deze is niet door middel van gravend onderzoek
onderzocht.
21. Wat is de diepteligging van de top van het niveau met archeologische
vondst- en/of spoorcomplexen (‘vondstlaag’) ten opzichte van het
maaiveld en NAP? Wat is de dikte van deze vondstlaag of vondstlagen?
Het pakket is 130 tot 180 cm dik. Het pakket is aanwezig in alle boorprofielen. De
top van het pakket ligt aan het maaiveld of maximaal 40 cm-mv (740 en 814 cm
NAP). Zie tabel 3 voor een nadere beschrijving van de fragmenten aardewerk.
Zie fig. 25 voor getekende boorprofielen.
22. In hoeverre is deze vondstlaag/vondstlagen of het vondstmateriaal op, of
in, de bodem representatief voor die in de diepere bodem?
Onder de cultuurlaag bevinden zich natuurlijke afzettingen. Eventuele
archeologische sporen bevinden zich waarschijnlijk in deze cultuurlaag, of
eronder. Daarnaast kan de cultuurlaag zélf als archeologisch spoor worden
beschouwd.
23. In hoeverre is de vondstlaag of het vondstmateriaal op, of in, de bodem
representatief voor de ligging en verbreiding van een eventueel
sporenniveau?
Eventuele archeologische sporen bevinden zich waarschijnlijk in deze
cultuurlaag, of eronder. Daarnaast kan de cultuurlaag zélf als archeologisch
spoor worden beschouwd.
24. Hoe kan men de resultaten vertalen in termen van conservering/ kwaliteit,
en/of verdere zoek- of waarderingsstrategie?
Er zijn geen grootschalige 20e eeuwse verstoringen bekend. De conservering van
eventuele archeologische resten is waarschijnlijk goed. Onder de bestaande
bebouwing is de verstoringsgraad niet onderzocht. Nu bekend is dat sprake is
van een cultuurlaag moet het plangebied worden gewaardeerd. Dit kan worden
gedaan door een proefsleuvenonderzoek uit te voeren.
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25. Welke consequenties zal voortgaande planuitvoering op de
archeologische resten kunnen hebben?
Het uitvoeren van proefsleuven zal leiden tot grotere kosten voor en mogelijk
vertraging van de planuitvoering.
26. Welke mogelijkheden zijn er, of welk perspectief is er voor in situ behoud?
Wat zijn daarvoor de randvoorwaarden? Hoe dienen deze
randvoorwaarden tijdens de waarderende fase te worden onderzocht?
Overbouwen kan leiden tot verblauwing. Het Handboek Archeologie schrijft in dat
geval voor dat overbouwen op archeologie-vriendelijke wijzen niet mogelijk is.26
In dat geval is in situ behoud niet mogelijk.

26 (Habraken 2017, 30)
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6

Advies
In het plangebied is sprake van een archeologische cultuurlaag. In en onder de
cultuurlaag kunnen archeologische resten aanwezig zijn.
Bureau voor Archeologie adviseert de plandelen waar graafwerkzaamheden voor
de nieuwbouw zullen plaatsvinden nader te onderzoeken door middel van een
proefsleuvenonderzoek om vast te stellen of sprake is van een archeologisch
behoudenswaardige vindplaats.
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Figuren

Figuur 2: Bestaande situatie op kadastrale kaart.

Figuur 3: Luchtfoto.
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Figuur 4: Foto van het plangebied, kijkend naar het noorden.
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Figuur 5: Bouwjaren volgens Basis Administratie Gebouwen (Kadaster 2013).

220m2

600m2

Figuur 6: Nieuwe situatie.
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64: Herveld
4755 tot 2200 BP

372: Veedijk
5105 tot 4500 BP

Figuur 7: Beddinggordels in de omgeving van het plangebied (Cohen e.a. 2012).
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Beddingzand onbedijkte
rivieren, top tussen 2,0 3,0 m-mv

Pleistoceen zand 4,0 5,0 m-mv

Beddingzand onbedijkte
rivieren, top tussen 1,5 2,0 m-mv

Beddingzand onbedijkte
rivieren, dieper dan 3,0
m-mv

Pleistoceen zand 5,0 6,0 m-mv
Pleistoceen zand 6,0 7,0 m-mv

Figuur 8: Zanddieptekaart (Cohen 2009).
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Figuur 9: Bodemkaart (Van der Schans en Steeghs 1957). Het plangebied ligt in de
blauwe cirkel.

Bureau voor Archeologie Rapport 665

Zetten Beatrixstraat 2-12

34

7,2

7,6

8,8
7,8

7,6

7,7

7,6

8,0
7,7
8,2
7,8

7,7

8,2

8,0

8,2

Figuur 10: Hoogte-reliëfkaart op basis van het AHN2 (Kadaster en PDOK 2014).
Hoogtewaarden in meters ten opzichte van N.A.P.
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gronden omringd
door bebouwing

Figuur 11: Het dorp Zetten op de kadastrale minuut. Het plangebied is blauw omkaderd.
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Gronden van het
dorp (bosch)

boomgaard
Huis en erf
Jan Lak (arbeider)

Huis en erf
Berend Derksen
(timmerman)

tuin
boomgaard/tuin

bouwland

Figuur 12: Kadastrale minuut, gemeente Zetten, sectie B, blad 1.
Percelen 87, 86, 88 en 89 zijn eigendom van Jan Lak (arbeider)
Percelen 93 en 94 zijn eigendom van Berend Derksen (timmerman)
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Figuur 13: Bonneblad 510, Dodewaard, uitgave 1871.

Figuur 14: Gemeente atlas Kuypers 1886.
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Figuur 15: Bonneblad 510, Dodewaard, uitgave 1908.

Figuur 16: Bonneblad 510, Dodewaard, uitgave 1929.
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Figuur 17: Topografische kaart, blad 39F, uitgave 1958.

Figuur 18: Topografische kaart, blad 39F, uitgave 1990.
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Figuur 19: Luchtfoto RAF, vlucht 114, strook 11, foto 3222, 12 september 1944.
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Figuur 20: Verwachtingskaart gemeente Overbetuwe (Willemse 2009). Het plangebied ligt
in de zwarte cirkel: AWV3.
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Figuur 21: Overbetuwe in de Romeinse tijd (Willemse 2009).
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2.277.561.100

Figuur 22: Archeologische terreinen (rood), waarnemingen (geel) en onderzoeken (blauw)
uit ARCHIS3 (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 2017).
Legenda type onderzoeken:
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Figuur 23: Boorpuntenkaart. Fragmenten aardewerk, baksteen, houtskool en
fosfaatvlekken zijn in alle boorprofielen aangetroffen.
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Figuur 24: Projectie van boorpunten op nieuwbouwplan.
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Figuur 25: Getekende boorprofielen in een schematische doorsnede.
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Bijlage 1: Boorbeschrijvingen
nr.

grens (cm - mv) grond
boven

bijmenging

kleur

kalk

nieuwvormingen

antropogene bijmengingen boortype

overig

onder

1
0

40 klei

matig zandig;
donker-bruin-grijs kalkrijk
matig humeus

spoor baksteen

7cm- Edelmanboring basis scherp; mortel

40

50 klei

matig zandig

spoor slakken / sintels

7cm- Edelmanboring

50

80 klei

matig zandig;
donker-bruin-grijs kalkrijk
zwak humeus

spoor fosfaatvlekken

spoor baksteen

basis geleidelijk; cm
7cm- Edelmanboring fragmenten baksteen
afgerond, leisteen, mortel

80

120 klei

matig zandig;
donker-bruin-grijs kalkrijk
zwak humeus

weinig fosfaatvlekken

spoor baksteen; spoor
houtskoolbrokken

7cm- Edelmanboring

120

160 klei

uiterst siltig

grijs

kalkrijk

spoor fosfaatvlekken

baksel rood ongeglazuurd
spoor aardewerkfragmenten 7cm- Edelmanboring mogelijk
aardewerkfragment; slap

160

170 klei

uiterst siltig

grijs

kalkrijk

spoor fosfaatvlekken

170

230 klei

matig zandig

licht-bruin-grijs

licht-bruin-grijs

kalkrijk

basis scherp; mogelijk brok
klei

basis geleidelijk; leisteen,
baksteen 1cm verweerd

3cm- Guts

basis scherp; slap

kalkrijk

3cm- Guts

oeverafzettingen

kalkrijk

basis geleidelijk; grind laag
in voortuin vermengd met
7cm- Edelmanboring
ondergrond; opgebrachte
grond

2
20 klei

matig zandig;
matig grindig; donker-grijs
zwak humeus

20

80 klei

matig zandig;
zwak grindig; donker-bruin-grijs kalkrijk
matig humeus

spoor baksteen; weinig
houtskoolbrokken; spoor
aardewerkfragmenten

basis geleidelijk; mortel,
aardewerkfragment
7cm- Edelmanboring
mogelijk steengoed op 50
cm-mv verzameld

80

120 klei

matig zandig;
donker-bruin-grijs kalkrijk
zwak humeus

spoor baksteen

7cm- Edelmanboring basis geleidelijk

weinig baksteen; spoor
aardewerkfragmenten

basis geleidelijk;
aardewerkfragment rood
geglazuurd verzameld op
7cm- Edelmanboring
150 cm-mv, baksteen rood
en roze tot 4cm, enkele
fragment grind

0

120

160 klei

uiterst siltig;
licht-bruin-grijs
zwak humeus

kalkrijk

spoor fosfaatvlekken

nr.

grens (cm - mv) grond
boven

bijmenging

kleur

kalk

nieuwvormingen

antropogene bijmengingen boortype

overig

spoor baksteen

3cm- Guts

basis geleidelijk; slap

onder

160

200 klei

zwak zandig

grijs

kalkrijk

200

240 klei

uiterst siltig

grijs

kalkrijk

3cm- Guts

oever; basis geleidelijk;
spoor zwarte vlekken

240

280 klei

matig siltig

grijs

kalkloos

3cm- Guts

kom

0

30 klei

matig zandig;
donker-bruin-grijs kalkrijk
matig humeus

spoor baksteen

7cm- Edelmanboring basis geleidelijk; los

30

60 klei

matig zandig;
donker-bruin-grijs kalkrijk
matig humeus

weinig baksteen; spoor
houtskoolbrokken; spoor
aardewerkfragmenten

basis geleidelijk;
7cm- Edelmanboring aardewerkfragment zwart
rand verzameld

60

100 klei

matig zandig;
donker-bruin-grijs kalkrijk
zwak humeus

spoor baksteen

7cm- Edelmanboring

basis geleidelijk;
baksteenspikkel

100

190 klei

uiterst siltig;
donker-groen-grijs kalkrijk
matig humeus

spoor baksteen; spoor
houtskoolbrokken

7cm- Edelmanboring

basis scherp; spoor
schelpmateriaal;
baksteenspikkel, baksteen
verweerd 1cm

190

220 klei

uiterst siltig;
donker-grijs
matig humeus

kalkrijk

7cm- Edelmanboring slap

220

240 klei

matig humeus;
donker-grijs
uiterst siltig

kalkrijk

3cm- Guts

240

270 klei

zwak zandig

kalkrijk

3cm- Guts

3

grijs

spoor fosfaatvlekken

slap

opmerking algemeen: tuin
huisnr8

4

0

55 klei

55

75 klei

matig zandig

groen-grijs

kalkrijk

75

150 klei

zwak zandig

bruin-grijs

kalkrijk

150

200 klei

zwak zandig

licht-bruin-grijs

kalkrijk

spoor roestvlekken; spoor
mangaanconcreties

7cm- Edelmanboring basis geleidelijk

200

280 klei

matig zandig

licht-bruin-grijs

kalkrijk

spoor roestvlekken

3cm- Guts

kalkrijk

spoor baksteen; spoor
houtskoolbrokken; spoor
aardewerkfragmenten

basis scherp;
aardewerkfragment
7cm- Edelmanboring
handgevormd verzameld op
50 cm-mv

matig zandig;
zwak grindig; donker-grijs
matig humeus

spoor roestvlekken; weinig
spoor baksteen
fosfaatvlekken
spoor roestvlekken; spoor
mangaanconcreties

spoor baksteen; spoor
houtskoolbrokken

7cm- Edelmanboring

baksteenspikkel; basis
geleidelijk

7cm- Edelmanboring baksteenspikkel; basis
geleidelijk; omgewerkte
grond

nr.

grens (cm - mv) grond
boven

bijmenging

kleur

kalk

nieuwvormingen

antropogene bijmengingen boortype

overig

onder
opmerking algemeen: in
gazon achter huisnummer 4

5

0

60 klei

60

130 klei

weinig baksteen

basis geleidelijk; baksteen
oranje-rood hard tot3cm
7cm- Edelmanboring
grote brokken, zandige
bijmenging

spoor fosfaatvlekken

spoor baksteen; spoor
houtskoolbrokken

baksteenspikkel, enkele
7cm- Edelmanboring fragment grind; basis
geleidelijk

aardewerkfragment
spoor houtskoolbrokken;
verzameld gedraaid licht7cm- Edelmanboring
spoor aardewerkfragmenten
roze op 160; basis
geleidelijk

matig zandig;
zwak grindig; donker-bruin-grijs kalkrijk
matig humeus
matig zandig;
bruin-grijs
zwak humeus

kalkrijk

130

170 klei

zwak zandig

grijs

kalkrijk

weinig fosfaatvlekken

170

220 klei

sterk siltig

licht-bruin-grijs

kalkrijk

spoor roestvlekken; spoor
mangaanconcreties

Coördinaten van de boringen:
nr.

X (m RD)

Y (m RD)

Z (cm NAP)

1

177398

437977

780

2

177429

438013

770

3

177442

437995

810

4

177430

437979

799

5

177414

437956

814

7cm- Edelmanboring oever

bestemmingsplan Zetten, Beatrixstraat
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Bijlagen bij toelichting (ontwerp)

Postbus 2873
2601 CW Delft
’s-Hertogenbosch • Zwolle • Ottawa
tel. +31 15 – 2147899

Memo
Aan

: Rob Swartjes, Woonstichting Valburg

C.c.

: -

Van

: Mark Mallens, Mobycon

Betreft

: Memo parkeerdrukmeting Beatrixstraat Zetten

Datum

: 22 januari 2018

Kenmerk

: 5978-M-E2

Geachte heer Swartjes,
In deze memo vindt u de resultaten van de parkeerdrukmetingen die in week 48 hebben plaatsgevonden. In deze memo is ook een theoretische analyse opgenomen naar de toekomstige parkeervraag als gevolg van de geplande ontwikkeling.
1.
Aanleiding
Aan de Beatrixstraat in Zetten staan momenteel een aantal eengezinswoningen en duplexwoningen. Voor deze locatie is een nieuwbouwplan ontwikkeld waarbij 18 nieuwe appartementen en 3
grondgebonden woningen worden gebouwd op de plek van de huidige bebouwing.
Op basis van een parkeerdrukmeting hebben we vastgesteld of in de omgeving voldoende ruimte
is om de parkeervraag van de nieuwbouw op te vangen. Daarnaast gaan we in deze memo kort in
op de verkeersafwikkeling in de Irenestraat, de enige ontsluitingsroute voor het parkeerterrein
(sectie 26) achter de nieuwbouwlocatie.
De Beatrixstraat ligt net ten noorden van het plangebied, de Irenestraat direct ten zuiden. In een
straal van 100 meter rondom het plangebied is de parkeerdruk in de openbare ruimte gemeten.
De afstand van 100 meter relateert aan de acceptabele loopafstand die het CROW hanteert voor
parkeren bij de functie wonen.
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2.
Omgeving
Het onderzoeksgebied is weergegeven op onderstaande afbeelding:

Afbeelding 1 Onderzoeksgebied parkeerdrukmeting Zetten

3.
Parkeervraag nieuwe ontwikkeling
In het plangebied worden 18 nieuwe appartementen en 3 grondgebonden woningen gebouwd.
Locatie is het centrum van Zetten. Uitgangspunten hierbij zijn als volgt:
de grondgebonden woningen vallen in de categorie ‘huurhuis, sociale huur’, parkeernorm
is 1,7;
de appartementen zijn in de categorie ‘huur, etage, goedkoop’, parkeernorm is 1,5;
Op basis van de ‘Nota parkeernormen gemeente Overbetuwe 2016’ heeft dat de volgende theoretische parkeervraag tot gevolg:
18 appartementen (norm is 1,5 per woning) = 27 parkeerplaatsen
3 woningen (norm is 1,7 per woning) = 5,1 parkeerplaatsen
Totaal zijn dan 33 parkeerplaatsen nodig (32,1 afgerond naar boven), 7 daarvan kunnen op het
terrein van de ontwikkeling worden gerealiseerd. Dit houdt in dat nog 26 parkeerplaatsen elders
moeten worden gevonden.
De 33 parkeerplaatsen zijn nodig als alle bewoners aanwezig zijn, normaliter is dat ’s nachts. Overdag is de parkeerdruk die door bewoners wordt veroorzaakt veel lager, op werkdagen overdag is
dat 50%. Deze percentages zijn ook opgenomen in de Nota Parkeernormen van de gemeente in
Bijlage 2 onder ‘Dubbelgebruik’.

4.
Onderzoeksopzet
We hebben op drie dagen in week 48 op zes momenten per onderzoeksdag de parkeerdruk gemeten:
Dinsdag 28 november:
07:00 uur; 10:00 uur; 13:00 uur; 16:00 uur; 19:00 uur; 22:00 uur.
Vrijdag 1 december:
07:00 uur; 10:00 uur; 13:00 uur; 16:00 uur; 19:00 uur; 22:00 uur.
Zaterdag 2 december:
07:00 uur; 10:00 uur; 13:00 uur; 16:00 uur; 19:00 uur; 22:00 uur.
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Deze dagen en tijden komen overeen met dagen en tijden genoemd in de ‘Nota parkeernormen
gemeente Overbetuwe 2016’, met de uitzondering van de vrijdag, omdat dit de koopavond in Zetten is.
Op elk van de momenten is vanaf het startmoment een ronde gemaakt door het gebied waarbij
alle geparkeerde voertuigen zijn geteld. Samen met een capaciteitsinventarisatie die we voorafgaand aan het onderzoek hebben gedaan kunnen we daarmee de parkeerdruk vaststellen. Tijdens
het onderzoek is alleen openbare parkeercapaciteit geïnventariseerd (daartoe behoren ook gehandicaptenparkeerplaatsen, laad- en losplaatsen, oplaadpunten en gereserveerde parkeerplaatsen).
De privéparkeercapaciteit, inclusief opritten, is buiten beschouwing gelaten. Op plekken waar geen
vakindeling aanwezig is, is op basis van het telprotocol van de gemeente Den Haag de capaciteit
bepaald. Op basis van de weglengte is dan de capaciteit berekend.
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5.
Resultaten huidige situatie
In de onderstaande tabellen zijn de maximale bezettingen en parkeerdruk per onderzoeksdag
weergegeven. De cellen waarin een parkeerdruk hoger dan 85% is opgenomen zijn oranje gearceerd. Deze mate van parkeerdruk is een belangrijke indicator van de benutting van capaciteit,
omdat dit een omslagpunt vormt voor zoekverkeer. Bij een bezetting van meer dan 85% ontstaat
veel meer zoekverkeer en wordt vaker foutgeparkeerd, wat onwenselijk is uit het oogpunt van
verkeersveiligheid en leefbaarheid in een bepaald gebied. Een parkeerdruk van 100% of hoger is
in rood gearceerd. Op die momenten wordt er feitelijk foutgeparkeerd.
Dinsdag 21 november
Sectie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Mobycon

Straatnaam
Bakkerstraat
Bakkerstraat
Beatrixplein
Beatrixstraat
Beatrixstraat
Beatrixstraat
Damstraat
Damstraat
Damstraat
Damstraat
Hoofdstraat
Hoofdstraat
Hoofdstraat
Hoofdstraat
Irenestraat
Julianaplein
Julianaplein
Julianaplein
Julianaplein
Ploegstraat
Ploegstraat
Steenbeekstraat
Tussen de Heggen
Veldstraat
Wouterplasstraat
P. terrein Irenestraat
Totaal onderzoeksgeb.

Bezetting
Cap.
9
2
49
5
4
0
15
6
0
7
12
8
14
9
9
68
11
1
6
3
8
19
12
3
0
36
316

7.00u
22%
0%
0%
0%
0%
40%
17%
29%
8%
0%
29%
0%
44%
0%
9%
0%
33%
0%
63%
11%
67%
67%
33%
16%

10.00u
33%
0%
61%
60%
0%
27%
17%
14%
42%
75%
29%
11%
56%
39%
0%
33%
0%
63%
5%
8%
33%
33%
36%

13.00u
33%
0%
67%
80%
75%
33%
17%
100%
33%
63%
64%
22%
78%
61%
0%
83%
0%
63%
11%
25%
67%
28%
49%

16.00u
33%
0%
76%
60%
25%
20%
17%
43%
58%
88%
79%
33%
89%
85%
0%
50%
0%
63%
16%
33%
67%
36%
55%

19.00u
33%
0%
8%
20%
25%
47%
100%
14%
25%
13%
29%
11%
67%
24%
45%
0%
33%
0%
88%
0%
0%
33%
36%
26%

22.00u
89%
50%
0%
20%
0%
33%
0%
29%
8%
0%
14%
11%
56%
1%
18%
0%
33%
0%
88%
5%
33%
0%
31%
17%

4

Vrijdag 24 november
Sectie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Mobycon

Straatnaam
Bakkerstraat
Bakkerstraat
Beatrixplein
Beatrixstraat
Beatrixstraat
Beatrixstraat
Damstraat
Damstraat
Damstraat
Damstraat
Hoofdstraat
Hoofdstraat
Hoofdstraat
Hoofdstraat
Irenestraat
Julianaplein
Julianaplein
Julianaplein
Julianaplein
Ploegstraat
Ploegstraat
Steenbeekstraat
Tussen de Heggen
Veldstraat
Wouterplasstraat
P. terrein Irenestraat
Totaal onderzoeksgeb.

Bezetting
Cap.
9
2
49
5
4
0
15
6
0
7
12
8
14
9
9
68
11
1
6
3
8
19
12
3
0
36
316

7.00u
22%
0%
0%
0%
0%
36%
33%
57%
0%
0%
14%
11%
44%
1%
9%
0%
33%
0%
75%
11%
67%
50%
31%
17%

10.00u
56%
50%
84%
40%
0%
27%
33%
29%
58%
100%
50%
14%
33%
68%
36%
0%
83%
0%
75%
16%
50%
50%
33%
54%

13.00u
44%
50%
45%
40%
0%
33%
17%
57%
50%
75%
36%
75%
33%
50%
73%
0%
67%
0%
50%
16%
42%
0%
28%
44%

16.00u
78%
50%
65%
40%
25%
43%
0%
14%
33%
100%
43%
0%
56%
66%
9%
0%
33%
0%
63%
11%
33%
50%
28%
46%

19.00u
13%
0%
43%
80%
50%
64%
0%
0%
42%
75%
36%
78%
78%
68%
73%
0%
50%
0%
75%
11%
67%
50%
25%
48%

22.00u
22%
0%
0%
20%
0%
43%
0%
29%
25%
0%
7%
78%
100%
0%
0%
0%
50%
0%
88%
21%
92%
50%
25%
21%
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Zaterdag 25 november
Sectie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Straatnaam
Bakkerstraat
Bakkerstraat
Beatrixplein
Beatrixstraat
Beatrixstraat
Beatrixstraat
Damstraat
Damstraat
Damstraat
Damstraat
Hoofdstraat
Hoofdstraat
Hoofdstraat
Hoofdstraat
Irenestraat
Julianaplein
Julianaplein
Julianaplein
Julianaplein
Ploegstraat
Ploegstraat
Steenbeekstraat
Tussen de Heggen
Veldstraat
Wouterplasstraat
P. terrein Irenestraat
Totaal onderzoeksgeb.

Bezetting
Cap.
9
2
49
5
4
0
15
6
0
7
12
8
14
9
9
68
11
1
6
3
8
19
12
3
0
36
316

7.00u
22%
0%
2%
0%
0%
43%
0%
50%
0%
0%
14%
0%
78%
3%
0%
0%
50%
0%
63%
5%
67%
100%
33%
19%

10.00u
33%
0%
67%
20%
0%
43%
0%
14%
42%
88%
64%
0%
67%
91%
100%
0%
83%
0%
88%
5%
58%
100%
44%
60%

13.00u
44%
0%
47%
20%
25%
40%
17%
29%
25%
75%
64%
22%
89%
47%
100%
0%
83%
0%
50%
5%
67%
50%
28%
45%

16.00u
56%
0%
69%
40%
25%
40%
0%
29%
33%
75%
29%
22%
56%
76%
27%
0%
17%
0%
88%
5%
67%
33%
28%
50%

19.00u
11%
50%
10%
100%
25%
40%
17%
43%
0%
0%
36%
78%
56%
3%
27%
0%
83%
0%
63%
11%
67%
33%
22%
24%

22.00u
22%
50%
2%
20%
0%
60%
0%
100%
8%
0%
29%
67%
67%
0%
55%
0%
100%
0%
88%
11%
75%
33%
22%
25%

6.
Parkeerbeleid gemeente Overbetuwe
Bij nieuwbouw of verbouw van bestaande woningen moeten de uitgangspunten uit de Nota Parkeernormen 2016 worden gevolgd. In principe wordt de parkeervraag van een ontwikkeling op het
eigen terrein opgelost, al staat dit niet expliciet in de beleidsdocumenten. De gemeente biedt echter ook een drietal mogelijkheden om hiervan af te wijken. Hierbij heeft de gemeente een voorkeursvolgorde in de Nota Parkeernormen opgenomen:
a. parkeren opvangen door benutting bestaande parkeerruimte (paragraaf 3.1);
b. aanleg parkeerplaatsen in de openbare ruimte (paragraaf 3.2);
c. afwijkingsbevoegdheid (paragraaf 3.3).
In het eerste geval moet middels een parkeerbalans duidelijk worden gemaakt dat binnen acceptabele loopafstanden voldoende parkeerruimte beschikbaar is. Voor woningen is die acceptabele
loopafstand vastgesteld op 100 meter (richtlijn CROW). De bezettingsgraad in de omgeving mag
daarbij niet hoger dan 85% worden. Dat is wat we in deze notitie doen.
Indien geen ruimte beschikbaar is in de vorm van bestaande parkeerplaatsen, kunnen tegen vergoeding door de initiatiefnemer ook nieuwe parkeerplaatsen worden aangelegd. Hierbij worden
specifieke eisen gesteld aan locatie en kwaliteit van de omgeving.
Het college kan tenslotte nog besluiten af te wijken van de parkeereis, als met goede onderbouwing aannemelijk kan worden gemaakt dat de parkeernorm naar beneden zou moeten worden
bijgesteld.
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7.
Conclusie
Parkeerbalans
De huidige woningen op de plek van de nieuwe ontwikkeling veroorzaken uiteraard een bepaalde
parkeerdruk. Omdat deze verdwijnen, kan de parkeerdruk die door de bestaande woningen wordt
veroorzaakt, in mindering worden gebracht op het totaal. Er staan nu 8 woningen (4 duplex en 4
grondgebonden woningen), waarvan zes met eigen oprit. Op basis van een norm van 1,7 per woning zorgen de 8 woningen voor een parkeerbehoefte van 13,6 parkeerplaatsen (8 x 1,7). Daarop
mogen de opritten in mindering worden gebracht (0,8 per oprit), dus dat is 4,8 parkeerplaats minder (6 x 0,8). In totaal zijn er dus 13,6 – 4,8 = 8,8, dus 9 parkeerplaatsen die in mindering kunnen
worden gebracht op de benodigde capaciteit van de nieuwe ontwikkeling.
De parkeerplaats achter de huidige bebouwing (sectie 26 in de parkeerdrukmeting) heeft 36 parkeerplaatsen, waar een maximale bezettingsgraad van 44% is geconstateerd (zaterdag om 10 uur,
16 parkeerplaatsen bezet). Indien we, zoals genoemd in de ‘Nota parkeernormen gemeente Overbetuwe 2016’ in paragraaf 3.1, uitgaan van een maximale bezetting van 85%, kunnen we met een
capaciteit van 30 parkeerplaatsen rekenen (36*85%). Dan zouden er op het drukst gemeten moment 14 (30-16) vrije parkeerplaatsen overblijven.
We hebben gezien dat op basis van de ontwikkeling 33 parkeerplaatsen nodig zijn. Met 14 vrije
parkeerplaatsen op het parkeerterrein zijn er nog 19 elders nodig. Daarvan worden 7 parkeerplaatsen op eigen terrein aangelegd. Dat betekent nog een tekort van 12. Langs de toegangsweg naar
het parkeerterrein kunnen nog 3 parkeerplaatsen worden aangelegd, wat het tekort tot 9 beperkt.
Dit is exact de parkeerdruk die door de huidige woningen wordt veroorzaakt en dus kan worden
verminderd op het totaal.
De maximaal te verwachten parkeerdruk voor de nieuwe ontwikkeling die in de omgeving moet
worden opgevangen (26 parkeerders) kan dan ook worden verwerkt.
Verkeersafwikkeling Irenestraat
Indien we de ‘Nota parkeernormen gemeente Overbetuwe 2016’ als basis nemen is het plangebied
getypeerd als matig stedelijk en centrum. In combinatie met het aantal en de soort functies die in
de nieuwe situatie worden gebouwd kunnen we ook de te verwachten verkeersgeneratie afleiden.
De verkeersgeneratie is de som van alle verkeersbewegingen van en naar de woningen. Omdat die
niet zijn gespecificeerd in de ‘Nota parkeernormen gemeente Overbetuwe 2016’, halen we deze
uit CROW-richtlijnen, waarop ook de nota is gebaseerd. Het kencijfer voor de verkeersgeneratie is
dan (maximum CROW-cijfers):
Sociale huurwoningen (huurhuis, sociale huur):
4,7
Appartementen (huur, etage, goedkoop):
3,6
Voor de sociale huurwoningen betekent dat een verkeersgeneratie van 14,1 (3x4,7). Voor de appartementen betekent dat een verkeersgeneratie van 64,8 (18 x 3,6). Totaal betekent dat een verkeersgeneratie van afgerond 79 voertuigen per etmaal.
De huidige intensiteit is onbekend, maar gezien de aard en inrichting van de Irenestraat (woonstraat, alleen eengezinswoningen, geen doorgaande route) is de intensiteit naar verwachting laag.
Toevoegen van 79 voertuigbewegingen per etmaal zou dan ook geen problemen moeten geven.
Richtlijnen bieden hiervoor niet veel houvast. Het meest recente ASVV (2012) geeft het volgende
aan met betrekking tot de omvang van 30 km/h zones:
‘De wetgeving gaat uit van een zodanige inrichting en beeld van de weg en de omgeving dat de
maximumsnelheid redelijkerwijze voorvloeit uit die inrichting. Strikt genomen is er geen sprake
meer van een intensiteitscriterium. Van belang zijn meer de stedenbouwkundige opzet, de uitstraling en de vormgeving van het gebied en de wegen.’
In dat opzicht past de beperkte toevoeging van de nieuwe ontwikkeling in de Irenestraat.
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