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1 INLEIDING 
 
Econsultancy heeft van Bouwgroep de Nijs - Soffers bv opdracht gekregen voor het uitvoeren van 
een verkennend bodemonderzoek aan de Langeweg 4 te Kruisland in de gemeente Steenbergen. 
 
Het bodemonderzoek is uitgevoerd in het kader van de herontwikkeling van de locatie, alsmede een 
bestemmingsplanwijziging. 
 
Het verkennend bodemonderzoek (NEN 5740) heeft tot doel met een relatief geringe onderzoeksin-
spanning vast te stellen of op de onderzoekslocatie een grond- en/of grondwaterverontreiniging aan-
wezig is, teneinde te bepalen of er milieuhygiënische belemmeringen zijn voor de herontwikkeling van 
de locatie, alsmede een bestemmingsplanwijziging. 
 
Het vooronderzoek is verricht conform de NEN 5725:2009 "Bodem - Landbodem - Strategie voor het 
uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek". Het bodemonderzoek is uitge-
voerd conform de NEN 5740:2009 "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verken-
nend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond". Het 
veldwerk en de bemonstering zijn verricht onder certificaat op grond van de BRL SIKB 2000 "Veld-
werk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek", protocollen 2001 en 2002. De analyse-
resultaten zijn getoetst aan het toetsingskader van VROM (Circulaire bodemsanering 2013) en aan 
de achtergrondwaarden voor grond uit de Regeling bodemkwaliteit (bijlage B, tabel 1), VROM, 2007. 
Econsultancy is onder meer gecertificeerd voor de protocollen 2001 en 2002 van de BRL SIKB 2000. 
In dat kader verklaart Econsultancy geen eigenaar van de onderzoekslocatie te zijn of te worden. 
 
 
2 VOORONDERZOEK 
 
2.1 Geraadpleegde bronnen 
 
De informatie over de onderzoekslocatie is gebaseerd op de bij de gemeente Steenbergen aanwezi-
ge informatie (contactpersoon mevrouw N. Franken-Hendrikx), informatie verkregen van de contact-
persoon van de huidige eigenaar (Compositie 5 stedenbouw bv, mevrouw T. van Wijnen) en informa-
tie verkregen uit de op 11 april 2016 uitgevoerde terreininspectie. Van de locatie en de directe omge-
ving zijn uit verschillende informatiebronnen gegevens verzameld over: 
 
 het historische, huidige en toekomstige gebruik; 
 eventuele calamiteiten; 
 eventueel eerder uitgevoerde bodemonderzoeken; 
 de bodemopbouw en geohydrologie; 
 verhardingen, kabels en leidingen. 

 
Bijlage 6 geeft een overzicht van de geraadpleegde bronnen. 
 
2.2 Afbakening onderzoekslocatie vooronderzoek 
 
Het vooronderzoek omvat de onderzoekslocatie en de direct hieraan grenzende percelen en/of ter-
reindelen binnen een afstand van 25 meter.  

 
De onderzoekslocatie (± 875 m²) ligt aan de Langeweg 4 aan de westzijde van de kern van Kruisland 
in de gemeente Steenbergen (zie bijlage 1). 
 
Volgens de topografische kaart van Nederland zijn de coördinaten van de onderzoekslocatie X = 
86.961, Y = 398.335. Het maaiveld bevindt zich volgens het Actueel Hoogtebestand Nederland 
(www.ahn.nl) op een hoogte van circa 2 m +NAP.  
 

http://www.ahn.nl/
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2.3 Historisch en huidig gebruik onderzoekslocatie  
 
Volgens historisch kaartmateriaal was de locatie eind 19

e
 eeuw nog onbebowud en is het hierna be-

bouwd ten tijde van de bouw van de kerk (mogelijk voormalige pastorie). 
 

   
1875         1925         1970 

 
Het betreft een voormalig schoolgebouw dat tevens in gebruik is geweest als ouderensoos. Rondom 
is de locatie in gebruik als tuin en parkeerplaats (klinkers). Aan de achterzijde is een particuliere kas 
in gebruik geweest. In bijlage 2a is de huidige situatie op een locatieschets weergegeven. Bijlage 2b 
bevat enkele foto's van de onderzoekslocatie. 
 
Voor zover bij de opdrachtgever en de gemeente Steenbergen bekend, heeft er op de onderzoekslo-
catie nimmer opslag van oliehoudende producten in ondergrondse of bovengrondse tanks plaats-
gevonden. Ook zijn er geen gegevens bekend omtrent overige potentieel bodembedreigende activitei-
ten op de onderzoekslocatie. 
 
Er zijn geen aanwijzingen gevonden, die aanleiding geven een asbestverontreiniging op de locatie te 
verwachten. 
 
2.4 Calamiteiten 
 
Voor zover bij de opdrachtgever bekend hebben zich op de onderzoekslocatie in het verleden geen 
calamiteiten met een bodembedreigend karakter voorgedaan. Ook uit informatie van de gemeente 
Steenbergen blijkt niet dat er zich in het verleden bodembedreigende calamiteiten hebben voorge-
daan. 
 
2.5 Uitgevoerd(e) bodemonderzoek(en) op de onderzoekslocatie 
 
Op de onderzoekslocatie zijn, voor zover bekend, geen bodemonderzoeken uitgevoerd. 
 
2.6 Belendende percelen/terreindelen 
 
In bijlage 6 zijn de geraadpleegde informatiebronnen voor de belendende percelen opgenomen. Het 
bodemgebruik van de omliggende percelen is als volgt: 
 
 aan de noordzijde bevindt zich de Vierlinghstraat met aanliggend een kerkhof; 
 aan de oostzijde bevinden zich woonhuizen met siertuinen; 
 aan de zuidzijde bevindt zich de kerk en aanliggende bebouwing / pastorie; 
 aan de westzijde bevindt zich de Langeweg. 
 
In het verleden is op direct ten zuiden aangrenzende het perceel een ondergrondse HBO-tank aan-
wezig geweest. Deze is inmiddels verwijderd. 
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Direct ten oosten van de onderzoekslocatie is in 1991 ten behoeve van plangebied ‘Vierlinghstraat’ 
door het Regionaal Milieubedrijf een indicatief bodemonderzoek verricht. Naar aanleiding hiervan is 
een kleine sanering verricht, waarbij lichte restverontreinigingen met PAK zijn achtergebleven. 
 
Uit de verzamelde informatie blijkt dat er vanuit de omliggende percelen geen (noemenswaardige) 
grensoverschrijdende verontreinigingen zijn te verwachten.  
 
2.7 Terreininspectie 
 
Voorafgaand aan het bodemonderzoek is er een terreininspectie uitgevoerd. Deze is gericht op de 
identificatie van bronnen, die mogelijk hebben geleid of kunnen leiden tot een grond- en/of grondwa-
terverontreiniging. 
 
De tijdens de terreininspectie aangetroffen situatie komt overeen met de locatiegegevens, zoals deze 
zijn opgenomen in paragraaf 2.3. Op de onderzoekslocatie zijn geen mogelijke bronnen voor een 
grond- en/of grondwaterverontreiniging aangetroffen. 
 
Op het maaiveld zijn geen asbestverdachte materialen waargenomen.  
 
2.8 Toekomstige situatie 
 
Initiatiefnemer is voornemens om in het pand drie woningen te realiseren. Tevens bestaat de wens 
om een vrij bouwkavel achter op het perceel te realiseren. Hiervoor dient een gedeelte van het be-
staande gebouw gesloopt te worden. 
 
2.9 Informatie lokale of regionale achtergrondgehalten 
 
De locatie bevindt zich in de zone ‘overig niet gezoneerd’ van de ontgravingskaart van de Nota Bo-
dembeheer van de gemeente Steenbergen. De locatie ligt in de oude kern van Kruisland. Binnen 
binnenstedelijke locaties kunnen vaak verhoogde gehalten aan PAK en zware metalen worden ver-
wacht. Regionaal komen verhoogde concentraties van metalen in het grondwater voor. 
 
2.10 Bodemopbouw 
 
De originele bodem bestaat volgens de bodemkaart van Nederland (www.bodemdata.nl) uit een veld-
podzolgrond, die voornamelijk is opgebouwd uit zwak lemig en leemarm fijn zand met een zavel- of 
kleidek van 15 a 40 cm dik. De afzettingen, waarin deze bodem is ontstaan, behoren geologisch ge-
zien tot de Formatie van Boxtel. 
 
2.11 Geohydrologie 
 
Het eerste watervoerend pakket heeft een dikte van ± 4 m en wordt gevormd door de fijnzandige, 
matig goed doorlatende dekzandafzettingen, behorende tot de Formatie van Boxtel. Het eerste wa-
tervoerend pakket wordt aan de onderzijde begrensd door kleiafzettingen van de Formatie van Peize-
Waalre. 
 
De gemiddelde stand van het freatisch grondwater bedraagt ± 1 m +NAP, waardoor het grondwater 
zich op ± 1 m -mv zou bevinden. Het water van het eerste watervoerend pakket stroomt volgens ge-
gevens van digitale wateratlas de provincie Noord-Brabant, in noordwestelijke richting. 
 
Er liggen geen pompstations in de buurt van de onderzoekslocatie die van invloed zouden kunnen 
zijn op de grondwaterstroming ter plaatse van de onderzoekslocatie. De onderzoekslocatie ligt niet in 
een grondwaterbeschermings- en/of grondwaterwingebied.  
 

http://www.bodemdata.nl/
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3 CONCLUSIES VOORONDERZOEK (ONDERZOEKSOPZET) 
 
Uit het vooronderzoek blijkt dat er geen sprake is van bodembelasting, anders dan een regionale of 
landelijke diffuse achtergrondbelasting in de grond en het grondwater. Op de locatie worden geen 
verontreinigende stoffen verwacht in gehalten boven de landelijk of regionaal geldende achtergrond-
waarde voor grond en/of de streefwaarde voor grondwater. Dit geldt zowel voor natuurlijke achter-
grondgehalten als voor "antropogene" achtergrondgehalten, waarvan de oorzaak niet eenduidig is 
aan te wijzen. Op basis van het vooronderzoek is geconcludeerd dat de onderzoekslocatie onder-
zocht dient te worden volgens de strategie "onverdacht" (ONV). Bij onverdachte locaties luidt de on-
derzoekshypothese dat de bodem niet verontreinigd is. 
 
 
4 VELDWERK 
 
4.1 Algemeen 
 
Tijdens het opstellen van het boorplan is rekening gehouden met de doelstellingen en de richtlijnen, 
die geformuleerd zijn in de inleiding. Daarnaast is rekening gehouden met de gegevens voortvloeiend 
uit het vooronderzoek en de ligging van kabels en leidingen. Bijlage 2a bevat de locatieschets met 
daarop aangegeven de situering van de boorpunten en de peilbuis. In bijlage 3 zijn de boorprofielen 
opgenomen. Het veldwerk is op 21 april 2016 uitgevoerd onder kwaliteitsverantwoordelijkheid van de 
heer R.J.H. Denessen. Deze medewerker van Econsultancy staat geregistreerd als ervaren veldwer-
ker voor het protocol 2001 van de BRL SIKB 2000 "Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en water-
bodemonderzoek". In tabel I zijn de uitgevoerde werkzaamheden weergegeven. 
 
Tabel I. Uitgevoerde werkzaamheden 

 

Oppervlakte 
onderzoeks- 

locatie 
(in m

2
) 

Aantal boringen en peilbuizen (ONV) Aantal te analyseren (meng)monsters *** 

boring tot 
0,5 m 

boring tot 
grondwater* 

boring met 
peilbuis** 

grond grondwater** 

0,0-0,5 m 0,5-2,0 m 

875 4 1 1 1 1 1 

*  Indien de grondwaterspiegel zich ondieper dan 1,0 m beneden het maaiveld bevindt, geldt een boordiepte van 1,0 m.  
 Indien de grondwaterspiegel zich dieper dan 2,0 m beneden het maaiveld bevindt, geldt een boordiepte van 2,0 m. 
 
** Indien de grondwaterspiegel zich dieper dan 5,0 m beneden het maaiveld bevindt, behoeft het grondwater conform de 
  NEN 5740 niet onderzocht te worden.  
 
***  Analyse op het standaardpakket grond en standaardpakket grondwater 

 
Van het opgeboorde materiaal is een boorbeschrijving conform de NEN 5104 gemaakt en zijn er 
grondmonsters genomen over trajecten van ten hoogste 0,5 m, waarbij bodemlagen met verontreini-
gingskenmerken of een afwijkende textuur separaat bemonsterd zijn.  
 
4.2 Grondonderzoek 
 
De bodem bestaat plaatselijk uit matig tot sterk siltig, zeer fijn zand en plaatselijk uit zwak siltige klei. 
De ondergrond is plaatselijk sterk veenhoudend. In het opgeboorde materiaal zijn zintuiglijk geen 
verontreinigingen waargenomen. 
 
Tijdens de veldwerkzaamheden zijn op het maaiveld van de onderzoekslocatie, alsmede in de bo-
dem, geen asbestverdachte materialen aangetroffen. Hierbij wordt opgemerkt dat gelet op de doel-
stelling van het onderzoek de veldwerkzaamheden niet conform de NEN 5707 ("Bodem - Inspectie, 
monsterneming en analyse van asbest in bodem en partijen grond") zijn uitgevoerd. De uitkomst van 
het onderzoek is met betrekking tot de parameter asbest derhalve indicatief. 
 



 

 

 

 

16033196 STB.C5S.NEN  Pagina 5 van 8 

4.3 Grondwateronderzoek 
 
Stroomafwaarts op de onderzoekslocatie is een peilbuis (filterstelling 2,0-3,0 m -mv) geplaatst. De 
filterstelling is bepaald op basis van de grondwaterstand, zoals deze tijdens de veldwerkzaamheden 
op 21 april 2016 is ingeschat. Het onderste gedeelte van de peilbuis (het peilfilter) is geperforeerd en 
de ruimte tussen de wand van het boorgat en het peilfilter is opgevuld met filtergrind. Boven het filter-
grind is een laag zwelklei aangebracht, zodat er géén verontreinigingen van bovenaf in de peilbuis 
kunnen migreren. De peilbuis is direct na plaatsing afgepompt en na een wachttijd van minimaal een 
week is het grondwater bemonsterd. 
 
De grondwaterbemonstering is op 28 april 2016 uitgevoerd door de heer R.J.H. Denessen. Deze me-
dewerker van Econsultancy staat geregistreerd als ervaren veldwerker voor het protocol 2002 van de 
BRL SIKB 2000 "Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek". De bemonstering 
is uitgevoerd conform de eisen uit het protocol 2002 van de BRL SIKB 2000 en de NEN 5744:2011. 
Tabel II geeft een overzicht van de grondwaterstand en de in het veld bepaalde waarde van de troe-
belheid. 
 
Tabel II. Overzicht gegevens peilbuis en veldmetingen grondwater 
 

Peilbuisnummer Situering peilbuis Filterstelling 
(m -mv) 

Grondwaterstand 
28 april 2016 

 (m -mv) 

Electrisch  Gelei-
dingsvermogen 

(EGV) 

Troebelheid 
(NTU) 

01 centraal op onder-
zoekslocatie 

3,0-4,0 1,46 740 19 

 
 
5 LABORATORIUMONDERZOEK 
 
5.1 Uitvoering analyses 
 
Alle grond- en grondwatermonsters zijn aangeboden aan een laboratorium dat is erkend door de 
Raad voor Accreditatie en AS3000-geaccrediteerd is voor milieuhygiënisch bodemonderzoek. In het 
laboratorium zijn in totaal 2 grondmengmonsters samengesteld (1 grondmengmonster van de boven-
grond en 1 grondmengmonster van de ondergrond). De 2 grondmengmonsters en het grondwater-
monster zijn geanalyseerd op de volgende pakketten: 
 
- standaardpakket grond: 
 droge stof, organische stof, lutum, metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), 

polychloorbifenylen (PCB), polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) en minerale olie; 
 
- standaardpakket grondwater: 
 metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), vluchtige aromaten (BTEX), styreen, 

naftaleen, gehalogeneerde koolwaterstoffen (VOX) en minerale olie. 

 
Tabel III geeft een overzicht van de samenstelling van de grondmengmonsters en de analysepakket-
ten. 
 
Tabel III. Overzicht van de samenstelling van de grondmengmonsters en de analysepakketten 
 

Grondmeng- 
monster 

Traject 
(cm -mv) 

Analysepakket Bijzonderheden 

MM1 02 (0-50) 04 (5-50) 05 (0-50) 06 (0-50) standaardpakket + lutum en organische 
stof 

bovengrond; zand 
(zintuiglijk schoon) 

MM2 01 (50-100) 01 (100-150) 01 (150-200) 
03 (50-70) 03 (70-100) 

standaardpakket + lutum en organische 
stof 

ondergrond  
(zintuiglijk schoon) 
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5.2 Toetsingskader 
 
De analyseresultaten zijn getoetst aan het toetsingskader van VROM (Circulaire bodemsanering 
2013) en aan de achtergrondwaarden voor grond uit de Regeling bodemkwaliteit (bijlage B, tabel 1), 
VROM, 2007. Het toetsingskader voor de beoordeling van de gehalten en/of concentraties van ver-
ontreinigingen is gegeven in de toetsingstabel en bevat voor grond en grondwater elk drie te onder-
scheiden waarden met de verschillende niveaus: 
 
- achtergrondwaarde: 
 deze waarde ("AW") geeft de gehalten aan zoals die op dit moment voorkomen in de bodem van natuur- en landbouw-

gronden, waarvoor geldt dat er geen sprake is van belasting door lokale verontreinigingsbronnen; 
 
- streefwaarde: 
 deze waarde ("S") geeft het milieukwaliteitsniveau aan voor grondwater, waarbij als nadelig te waarderen effecten ver-

waarloosbaar worden geacht; 
 
- tussenwaarde: 
 deze waarde ("T") is de helft van de som van de achtergrondwaarde (of in het geval van grondwater de streefwaarde) en 

de interventiewaarde. De tussenwaarde is de concentratiegrens waarboven in beginsel nader onderzoek moet worden 
uitgevoerd, omdat het vermoeden van ernstige bodemverontreiniging bestaat; 

 
- interventiewaarde: 
 deze waarde ("I") geeft het niveau voor verontreinigingen in grond en grondwater aan waarboven ernstige vermindering 

of dreigende vermindering optreedt van de functionele eigenschappen, die de bodem heeft voor mens, plant of dier. Bij 
gehalten en/of concentraties boven de interventiewaarde is er sprake van een sterke verontreiniging. Bij overschrijding 
van de interventiewaarde wordt vaak een nader onderzoek uitgevoerd om de ernst van de verontreiniging en de spoed-
eisendheid van de sanering te bepalen. Wanneer het boven de tussenwaarde of interventiewaarde gelegen gehalte een 
natuurlijke oorsprong heeft, is uitvoering van vervolgonderzoek meestal niet noodzakelijk. 

 
In bijlage 5 is de toetsingstabel opgenomen uit de eerder genoemde circulaires. Deze bijlage bevat de 
achtergrondwaarden en de interventiewaarden voor een standaardbodem (10% organische stof en 
25% lutum). De gemeten gehalten zijn door middel van een BoToVa-toetsing, met behulp van de door 
het laboratorium bepaalde waarden voor het organische stof- en lutumgehalte, omgerekend naar 
gehalten in een standaardbodem en vervolgens getoetst. 
 
De gebruikte analysetechnieken zijn weergegeven op de certificaten in bijlage 4a. Om de mate van 
verontreiniging aan te geven wordt de volgende terminologie gebruikt: 
 
Grond: 

- niet verontreinigd: gehalte < achtergrondwaarde en/of detectielimiet; 
- licht verontreinigd: gehalte > achtergrondwaarde en < tussenwaarde; 
- matig verontreinigd: gehalte > tussenwaarde < interventiewaarde; 
- sterk verontreinigd: gehalte > interventiewaarde. 

 
Grondwater: 

- niet verontreinigd: concentratie < streefwaarde en/of detectielimiet; 
- licht verontreinigd: concentratie > streefwaarde en < tussenwaarde; 
- matig verontreinigd: concentratie > tussenwaarde < interventiewaarde; 
- sterk verontreinigd: concentratie > interventiewaarde. 
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5.3 Resultaten grond- en grondwatermonsters 
 
Tabel IV geeft een overzicht van de parameters in de grond die de geldende toetsingskaders over-
schrijden. 
 
Tabel IV. Overschrijdingen toetsingskaders grond 
 

Grondmeng- 
monster 

Traject 
(cm -mv) 

Gehalte > AW 
(licht verontreinigd) 

Gehalte > T 
(matig verontreinigd) 

Gehalte > I 
(sterk verontreinigd) 

MM1 02 (0-50) 04 (5-50) 05 (0-50) 06 (0-50) zink, lood, PAK - - 

MM2 01 (50-100) 01 (100-150) 01 (150-200) 
03 (50-70) 03 (70-100) 

- - - 

 
Tabel V geeft een overzicht van de parameters in het grondwater die het geldende toetsingskader 
overschrijden. 
 
Tabel V. Overschrijdingen toetsingskader grondwater 
 

Grondwater- 
monster 

Situering 
peilbuis 

Concentratie > S 
(licht verontreinigd) 

Concentratie > T 
(matig verontreinigd) 

Concentratie > I 
(sterk verontreinigd) 

03-1-1 stroomafwaarts op locatie - - - 

 
Bijlage 4a bevat de door het laboratorium aangeleverde analysecertificaten. Bijlage 4b bevat de ge-
toetste analyseresultaten. 
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6 SAMENVATTING, CONCLUSIES EN ADVIES  
 
Econsultancy heeft in opdracht van Bouwgroep de Nijs - Soffers bv een verkennend bodemonderzoek 
uitgevoerd aan de Langeweg 4 te Kruisland in de gemeente Steenbergen. 
 
Het bodemonderzoek is uitgevoerd in het kader van de herontwikkeling van de locatie, alsmede een 
bestemmingsplanwijziging. 
 
 Op basis van het vooronderzoek is geconcludeerd dat de onderzoekslocatie onderzocht dient te wor-
den volgens de strategie "onverdacht" (ONV). Bij onverdachte locaties luidt de onderzoekshypothese 
dat de bodem niet verontreinigd is. 
 
De bodem bestaat plaatselijk uit matig tot sterk siltig, zeer fijn zand. De ondergrond is plaatselijk sterk 
veenhoudend. In het opgeboorde materiaal zijn zintuiglijk geen verontreinigingen waargenomen. 
 
Er zijn op basis van het vooronderzoek, tijdens de terreininspectie en bij de uitvoering van de veld-
werkzaamheden geen aanwijzingen gevonden, die aanleiding geven een asbestverontreiniging op de 
locatie te verwachten. 
 
De bovengrond is licht verontreinigd met lood, zink en PAK. In de ondergrond zijn geen verontreini-
gingen geconstateerd. 
 
In het grondwater zijn geen verontreinigingen geconstateerd. 
 
De vooraf gestelde hypothese, dat de onderzoekslocatie als "onverdacht" kan worden beschouwd 
wordt, op basis van de lichte verontreinigingen, verworpen. Echter, gelet op de aard en mate van 
verontreiniging, bestaat er géén reden voor een nader onderzoek en bestaan er met betrekking tot de 
milieuhygiënische kwaliteit van de bodem géén belemmeringen voor de nieuwbouw op en bestem-
mingsplanwijziging van de onderzoekslocatie. 
 
Indien er werkzaamheden plaatsvinden, waarbij grond vrijkomt, kan de grond niet zonder meer wor-
den afgevoerd of elders worden toegepast. De regels van het Besluit bodemkwaliteit zijn hierop mo-
gelijk van toepassing. 
 

Econsultancy 
Boxmeer, 3 mei 2016 
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Asfalt

Beton

Boom

Bos

Braak

Depothoogte

Fotoname

Mangat

Gras

Grind

Haag

Klinker

Olie/vetafscheider

Ontgravingsdiepte

Ontluchtingspunt

Onverhard

Parkeerplaats

Pomp

Puinverharding

Spoorbaan

Stelconplaat

Struik

Talud

Tegel

Vloeistofdichte vloer

Vulpunt

Water

Zeshoek tegel

Zinkput

 x,x

. . . . . .

. . . . . .

 . . . . . 

. . . . .

P

Asbestgat 30x30x50 +
boring tot 0,5 m -mv

Asbestgat 30x30x50 +
boring tot 1,0 m -mv

Asbestgat 30x30x50 +
boring tot 1,5 m -mv

Asbestgat 30x30x50 +
boring tot 2,0 m -mv

Asbestgat 30x30x50 +
boring tot 2,5 m -mv

Asbestgat 30x30x50 +
boring tot 3,0 m -mv

Asbestgat 30x30x50 +
boring tot 3,5 m -mv

Asbestgat 30x30x50 +
boring tot 4,0 m -mv

Asbestgat 30x30x50 +
boring tot 4,5 m -mv

Asbestgat 30x30x50 +
boring tot 5,0 m -mv

Voorgaande
boring tot 0,5 m -mv

Voorgaande
boring tot 1,0 m -mv

Voorgaande
boring tot 1,5 m -mv

Voorgaande
boring tot 2,0 m -mv

Voorgaande
boring tot 2,5 m -mv

Voorgaande
boring tot 3,0 m -mv

Voorgaande
boring tot 3,5 m -mv

Voorgaande
boring tot 4,0 m -mv

Voorgaande
boring tot 4,5 m -mv

Voorgaande
boring tot 5,0 m -mv

Boring tot 0,5 m -mv

Boring tot 1,0 m -mv

Boring tot 1,5 m -mv

Boring tot 2,0 m -mv

Boring tot 2,5 m -mv

Boring tot 3,0 m -mv

Boring tot 3,5 m -mv

Boring tot 4,0 m -mv

Boring tot 4,5 m -mv

Boring tot 5,0 m -mv

Kernboring 80 mm

Kernboring 120 mm +
boring tot 0,5 m -mv

Kernboring 120 mm +
boring tot 1,0 m -mv

Kernboring 120 mm +
boring tot 1,5 m -mv

Kernboring 120 mm +
boring tot 2,0 m -mv

Kernboring 120 mm +
boring tot 2,5 m -mv

Kernboring 120 mm +
boring tot 3,0 m -mv

Kernboring 120 mm +
boring tot 3,5 m -mv

Kernboring 120 mm +
boring tot 4,0 m -mv

Kernboring 120 mm +
boring tot 4,5 m -mv

Kernboring 120 mm +
boring tot 5,0 m -mv

Kernboring 120 mm

Asbestgat 30x30x50

Asbestgat 30x30x50 +
peilbuis

Asbestgat 30x30x50 +
peilbuis (diep)

Voorgaande peilbuis

Voorgaande peilbuis (diep)

Peilbuis

Peilbuis (diep)

 -x,x

AW/S-waarde contour

T-waarde contour

I-waarde contour

Niet verontreinigd

Licht verontreinigd

Matig verontreinigd

Sterk verontreinigd

Verspreiding
verontreiniging onbekend ?

Asbestgat 100x100x50 +
boring tot 0,5 m -mv

Asbestgat 100x100x50 +
boring tot 1,0 m -mv

Asbestgat 100x100x50 +
boring tot 1,5 m -mv

Asbestgat 100x100x50 +
boring tot 2,0 m -mv

Asbestgat 100x100x50 +
boring tot 2,5 m -mv

Asbestgat 100x100x50 +
boring tot 3,0 m -mv

Asbestgat 100x100x50 +
boring tot 3,5 m -mv

Asbestgat 100x100x50 +
boring tot 4,0 m -mv

Asbestgat 100x100x50 +
boring tot 4,5 m -mv

Asbestgat 100x100x50 +
boring tot 5,0 m -mv

Asbestgat 100x100x50

Asbestgat 100x100x50 +
peilbuis (diep)

Asbestgat 100x100x50 +
peilbuis

Kernboring + 
Boring tot 0,5 m -mv +
 

asbestgat 30x30 +

Kernboring + asbestgat 30x30 +
Boring tot 1,0 m -mv +

Kernboring + asbestgat 30x30 +
Boring tot 1,5 m -mv +

Kernboring + asbestgat 30x30 +
Boring tot 2,0 m -mv +

Kernboring + asbestgat 30x30 +
Boring tot 2,5 m -mv +

Kernboring + asbestgat 30x30 +
Boring tot 3,0 m -mv +

Kernboring + asbestgat 30x30 +
Boring tot 3,5 m -mv +

Kernboring + asbestgat 30x30 +
Boring tot 4,0 m -mv +

Kernboring + asbestgat 30x30 +
Boring tot 4,5 m -mv +

Kernboring + asbestgat 30x30 +
Boring tot 5,0 m -mv +

Kernboring + asbestgat 30x30 +
peilbuis

Kernboring + asbestgat 30x30 +
peilbuis (diep)

Legenda

Ontgravingsvak

Niet verontreinigd

Omschrijving

Boringen

Symbool Omschrijving

Symbolen

Symbool Omschrijving

Verontreiniging

Symbool

Asbestverdacht
plaatmateriaal op maaiveld

Hekwerk

X

Bebouwing

Toekomstige bebouwing

Voormalige bebouwing

Locatiegrens

Omschrijving

Boringen

Symbool

Sleuf 200x40x50cm 

Betontegel

Siertegel

Grindtegel
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Bijlage 3 Boorprofielen  
 



Projectcode: 16033196

Projectnaam: STB.C5S.NEN Locatie: Langeweg 4 te Kruisland

Opdrachtgever: Bouwgroep de Nijs - Soffers bv

Boormeester: Dhr. R.J.H. Denessen

Boorprofielen Pagina 1 van 1

Getekend volgens NEN 5104

Boring: 01

0

50

100

150

200

1

2

3

4

tuin0

Klei, zwak siltig, donkerbeige, 
Edelmanboor

200

Boring: 02

0

50

1

tuin0

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, zwak kleihoudend, 
donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 03

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

5

6

klinker0

Bopb 9cm -mv
8

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
bruinbeige, Edelmanboor

20

Klei, zwak siltig, donkergrijs, 
Edelmanboor70

Klei, zwak siltig, sterk 
veenhoudend, grijsbruin, 
Edelmanboor

100

Zand, zeer fijn, sterk siltig, 
neutraalgrijs, Zuigerboor

300

Boring: 04

0

50

1

tegel0
5

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
neutraalgrijs, Edelmanboor

50

Boring: 05

0

50

1

tuin0

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
grijsbruin, Edelmanboor

50

Boring: 06

0

50

1

tuin0

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
grijsbruin, Edelmanboor

50



Bijlage 4a Analysecertificaten 



T.a.v. E.H.S. van der Lippe
Rapenstraat 2
5831 GJ  BOXMEER

Datum: 28-Apr-2016

Econsultancy

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 22-Apr-2016

STB.C5S.NEN

16033196
2016047526/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

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

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

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

van

de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van
monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

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

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

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

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 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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16033196

Analysecertificaat

28-Apr-2016/14:10

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

22-Apr-2016

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2016047526/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 85.3% (m/m) 74.5Droge stof

S 3.0% (m/m) ds 3.3Organische stof

Q 96.6% (m/m) ds 95.5Gloeirest

S 6.0% (m/m) ds 16.7Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 57mg/kg ds <20Barium (Ba)

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

S 5.4mg/kg ds 6.9Kobalt (Co)

S 12mg/kg ds 7.4Koper (Cu)

S 0.072mg/kg ds <0.050Kwik (Hg)

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

S 8.5mg/kg ds 16Nikkel (Ni)

S 51mg/kg ds 14Lood (Pb)

S 110mg/kg ds 43Zink (Zn)

Minerale olie

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

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

5.7mg/kg ds <5.0Minerale olie (C16-C21)

12mg/kg ds <11Minerale olie (C21-C30)

8.7mg/kg ds 12Minerale olie (C30-C35)

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

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

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 118

1

2

MM1 02 (0-50) 04 (5-50) 05 (0-50) 06 (0-50)

MM2 01 (50-100) 01 (100-150) 01 (150-200) 03 (50-70) 03 (70-100) 8999524

8999523

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

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 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

21-Apr-2016

21-Apr-2016

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting
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16033196

Analysecertificaat

28-Apr-2016/14:10

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

22-Apr-2016

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2016047526/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 180

S
1)1)

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

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050Naftaleen

S 0.47mg/kg ds <0.050Fenanthreen

S 0.15mg/kg ds <0.050Anthraceen

S 1.1mg/kg ds 0.051Fluorantheen

S 0.55mg/kg ds <0.050Benzo(a)anthraceen

S 0.61mg/kg ds <0.050Chryseen

S 0.28mg/kg ds <0.050Benzo(k)fluorantheen

S 0.49mg/kg ds <0.050Benzo(a)pyreen

S 0.36mg/kg ds <0.050Benzo(ghi)peryleen

S 0.40mg/kg ds <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S 4.5mg/kg ds 0.37PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

MM1 02 (0-50) 04 (5-50) 05 (0-50) 06 (0-50)

MM2 01 (50-100) 01 (100-150) 01 (150-200) 03 (50-70) 03 (70-100) 8999524

8999523

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

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 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

21-Apr-2016

21-Apr-2016

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting FZ
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Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

MM1 02 (0-50) 04 (5-50) 05 (0-50) 06 (0-50) 8999523 02  0  50 05329833111

 8999523 04  5  50 05329832941

 8999523 05  0  50 05329832931

 8999523 06  0  50 05329832951

MM2 01 (50-100) 01 (100-150) 01 (150-200) 03 (50-7 8999524 01  50  100 05329833162

 8999524 01  100  150 05329833133

 8999524 03  50  70 05329833043

 8999524 01  150  200 05329833104

 8999524 03  70  100 05329833064

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

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 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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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 44-46

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 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2016047526/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeirest)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Lutum (fractie < 2 µm)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juli 2011.
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T.a.v. E.H.S. van der Lippe
Rapenstraat 2
5831 GJ  BOXMEER

Datum: 03-May-2016

Econsultancy

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 29-Apr-2016

STB.C5S.NEN

16033196
2016050201/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

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

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

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

van

de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van
monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

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

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

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

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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het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
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STB.C5S.NEN

1

Dhr. R.J.H. Denessen 1/2

16033196

Analysecertificaat

02-May-2016/14:14

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

29-Apr-2016

Monstermatrix Water; Water (AS3000)

2016050201/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S 21µg/LBarium (Ba)

S <0.20µg/LCadmium (Cd)

S <2.0µg/LKobalt (Co)

S <2.0µg/LKoper (Cu)

S <0.050µg/LKwik (Hg)

S 3.0µg/LMolybdeen (Mo)

S <3.0µg/LNikkel (Ni)

S <2.0µg/LLood (Pb)

S 12µg/LZink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/LBenzeen

S <0.20µg/LTolueen

S <0.20µg/LEthylbenzeen

S <0.10µg/Lo-Xyleen

S <0.20µg/Lm,p-Xyleen

S
1)

0.21µg/LXylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/LBTEX (som)

S <0.020µg/LNaftaleen

S <0.20µg/LStyreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/LDichloormethaan

S <0.20µg/LTrichloormethaan

S <0.10µg/LTetrachloormethaan

S <0.20µg/LTrichlooretheen

S <0.10µg/LTetrachlooretheen

S <0.20µg/L1,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/Lcis 1,2-Dichlooretheen

1 03-1-1 9009219

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

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 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

28-Apr-2016

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting



STB.C5S.NEN

1

Dhr. R.J.H. Denessen 2/2

16033196

Analysecertificaat

02-May-2016/14:14

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

29-Apr-2016

Monstermatrix Water; Water (AS3000)

2016050201/1Certificaatnummer/Versie

S <0.10µg/Ltrans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/LCKW (som)

S <0.20µg/LTribroommethaan

S <0.10µg/LVinylchloride

S <0.10µg/L1,1-Dichlooretheen

S
1)

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

S <0.20µg/L1,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/LDichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<10µg/LMinerale olie (C10-C12)

<10µg/LMinerale olie (C12-C16)

<10µg/LMinerale olie (C16-C21)

22µg/LMinerale olie (C21-C30)

<10µg/LMinerale olie (C30-C35)

<10µg/LMinerale olie (C35-C40)

S
2)

<50µg/LMinerale olie totaal (C10-C40)

1 03-1-1 9009219

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
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VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

28-Apr-2016

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting CP



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2016050201/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

03-1-1 9009219 03  200  300 08004867121

 9009219 03  200  300 06801879862

 9009219 03  200  300 06801847523
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2016050201/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

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

Opmerking 2)

Vluchtige oliefractie aanwezig.
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2016050201/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

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

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

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cobalt (Co)

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

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

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

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

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

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

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

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

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

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

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

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

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

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

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

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

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

Cf. pb 3130-2 en gw. NEN EN ISO 15680HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS300

Cf. pb 3110-5LVI-GC-FIDW0215Minerale Olie (GC) (C10 - C40)

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

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juli 2011.
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Bijlage 4b Getoetste analyseresultaten 



16033196

STB.C5S.NEN

21-04-2016

2016047526

22-04-2016

28-04-2016

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG AW T I

3

6

Uitgevoerd

% (m/m) 85,3

% (m/m) ds 3 3

% (m/m) ds 96,6

% (m/m) ds 6 6

mg/kg ds 57 147,3 20 190 555 920

mg/kg ds 0,29 0,4508 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds 5,4 13,21 - 3 15 103 190

mg/kg ds 12 21,18 - 5 40 115 190

mg/kg ds 0,072 0,0964 - 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,050 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds 8,5 18,59 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds 51 73,47 * 10 50 290 530

mg/kg ds 110 212,4 * 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0

mg/kg ds <5,0

mg/kg ds 5,7

mg/kg ds 12

mg/kg ds 8,7

mg/kg ds <6,0

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

mg/kg ds <0,0010 0,0023

mg/kg ds <0,0010 0,0023

mg/kg ds <0,0010 0,0023

mg/kg ds <0,0010 0,0023

mg/kg ds <0,0010 0,0023

mg/kg ds <0,0010 0,0023

mg/kg ds <0,0010 0,0023

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

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds 0,47 0,4700

mg/kg ds 0,15 0,1500

mg/kg ds 1,1 1,100

mg/kg ds 0,55 0,5500

mg/kg ds 0,61 0,6100

mg/kg ds 0,28 0,2800

mg/kg ds 0,49 0,4900

mg/kg ds 0,36 0,3600

mg/kg ds 0,4 0,4000

mg/kg ds 4,5 4,445 * 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

1 8999523

Overschrijding Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

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

***

GSSD

RG

AW

T

I

MM1 02 (0-50) 04 (5-50) 05 (0-50) 06 (0-50)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monster MM1 02 (0-50) 04 (5-50) 05 (0-50) 06 (0-50)



16033196

STB.C5S.NEN

21-04-2016

2016047526

22-04-2016

28-04-2016

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG AW T I

3,3

16,7

Uitgevoerd

% (m/m) 74,5

% (m/m) ds 3,3 3,300

% (m/m) ds 95,5

% (m/m) ds 16,7 16,70

mg/kg ds <20 19,12 20 190 555 920

mg/kg ds <0,20 0,1875 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds 6,9 9,302 - 3 15 103 190

mg/kg ds 7,4 9,867 - 5 40 115 190

mg/kg ds <0,050 0,0402 - 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,050 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds 16 20,97 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds 14 17 - 10 50 290 530

mg/kg ds 43 57,31 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0

mg/kg ds <5,0

mg/kg ds <5,0

mg/kg ds <11

mg/kg ds 12

mg/kg ds <6,0

mg/kg ds <35 74,24 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0021

mg/kg ds <0,0010 0,0021

mg/kg ds <0,0010 0,0021

mg/kg ds <0,0010 0,0021

mg/kg ds <0,0010 0,0021

mg/kg ds <0,0010 0,0021

mg/kg ds <0,0010 0,0021

mg/kg ds 0,0049 0,0148 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds 0,051 0,0510

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds 0,37 0,3660 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

2 8999524

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

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

***

GSSD

RG

AW

T

I

MM2 01 (50-100) 01 (100-150) 01 (150-200) 03 (50-70) 03 (70-100)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monster MM2 01 (50-100) 01 (100-150) 01 (150-200) 03 (50-70) 03 (70-100)



16033196

STB.C5S.NEN

28-04-2016

2016050201

29-04-2016

02-05-2016

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L 21 21 - 20 50 338 625

µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 0,4 3,2 6

µg/L <2,0 1,400 - 2 20 60 100

µg/L <2,0 1,400 - 2 15 45 75

µg/L <0,050 0,0350 - 0,05 0,05 0,175 0,3

µg/L 3 3 - 2 5 153 300

µg/L <3,0 2,100 - 3 15 45 75

µg/L <2,0 1,400 - 2 15 45 75

µg/L 12 12 - 10 65 433 800

µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 0,2 15,1 30

µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 7 504 1000

µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 4 77 150

µg/L <0,10 0,0700

µg/L <0,20 0,1400

µg/L 0,21 0,2100 - 0,2 0,2 35,1 70

µg/L <0,90 0,6300

µg/L <0,020 0,0140 - 0,02 0,01 35 70

µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 6 153 300

µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 0,01 500 1000

µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 6 203 400

µg/L <0,10 0,0700 - 0,1 0,01 5 10

µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 24 262 500

µg/L <0,10 0,0700 - 0,1 0,01 20 40

µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 7 454 900

µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 7 204 400

µg/L <0,10 0,0700 - 0,1 0,01 150 300

µg/L <0,10 0,0700 - 0,1 0,01 65 130

µg/L <0,10 0,0700

µg/L <0,10 0,0700

µg/L <1,6 1,120

µg/L <0,20 0,1400 630

µg/L <0,10 0,0700 - 0,2 0,01 2,5 5

µg/L <0,10 0,0700 - 0,1 0,01 5 10

µg/L 0,14 0,1400 - 0,2 0,01 10 20

µg/L <0,20 0,1400

µg/L <0,20 0,1400

µg/L <0,20 0,1400

µg/L 0,42 0,4200 - 0,6 0,8 40,4 80

µg/L <10

µg/L <10

µg/L <10

µg/L 22

µg/L <10

µg/L <10

µg/L <50 35 - 50 50 325 600

Nr. Analytico-nr Monster

1 9009219

Voldoet aan Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde

groter dan Streefwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Streefwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

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

***

GSSD

RG

S

T

I

03-1-1

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Legenda

1,2-Dichloorpropaan

1,3-Dichloorpropaan

Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

CKW (som)

Tribroommethaan

Vinylchloride

1,1-Dichlooretheen

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

1,1-Dichloorpropaan

1,1-Dichloorethaan

1,2-Dichloorethaan

1,1,1-Trichloorethaan

1,1,2-Trichloorethaan

cis 1,2-Dichlooretheen

trans 1,2-Dichlooretheen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Dichloormethaan

Trichloormethaan

Tetrachloormethaan

Trichlooretheen

Tetrachlooretheen

o-Xyleen

m,p-Xyleen

Xylenen (som) factor 0,7

BTEX (som)

Naftaleen

Styreen

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Metalen

Barium (Ba)

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monster 03-1-1



Bijlage 5  Toetsingskader Circulaire bodemsanering 

 
 AW = achtergrondwaarde 
 S = streefwaarde 
 I = interventiewaarde t.b.v. sanering(-sonderzoek) 

 
 

 
voorkomen in: 

 
 
Stof/niveau 

 
Grond/sediment 

(mg/kg droge stof) 

 
Grondwater 

(μg/l opgelost, tenzij 
anders vermeld) 

 
AW 

 
I 

 
S 

 
I 

 
I. 

 
Metalen 
antimoon (Sb) 
arseen (As) 
barium (Ba) 
cadmium (Cd) 
chroom (Cr) 
chroom III 
chroom VI 
cobalt (Co)  
koper (Cu 
kwik (Hg) 
kwik (anorganisch) 
kwik (organisch) 
lood (Pb) 
molybdeen (Mo) 
nikkel (Ni) 
tin (Sn) 
vanadium (V) 
zink (Zn) 

 
 
4,0 
20 
- 
0,60 
55 
- 
- 
15 
40 
0,15 
- 
- 
50 
1,5 
35 
6,5 
80 
140 

 
 
22 
76 
920* 
13 
- 
180 
78 
190 
190 
- 
36 
4 
530 
190 
100 
- 
- 
720 

 
 
- 
10 
50 
0,4 
1 
- 
- 
20 
15 
0,05 
- 
- 
15 
5 
15 
- 
- 
65 

 
 
20 
60 
625 
6 
30 
- 
- 
100 
75 
0,3 
- 
- 
75 
300 
75 
- 
- 
800 

 
II. 

 
Anorganische verbindingen 
chloride 
cyaniden-vrij 
cyaniden-complex 
thiocyanaat 

 
 
- 
3 
5,5 
6,0 

 
 
 - 
20 
50 
20 

 
 
100 (Cl/l) 
5 
10 
- 

 
 
- 
1500 
1500 
1500 

 
III. 

 
Aromatische verbindingen 
benzeen 
ethylbenzeen 
tolueen 
xylenen 
styreen (vinylbenzeen) 
fenol 
cresolen (som) 
dodecylbenzeen 
aromatische oplosmiddelen (som) 

 
 
0,20 
0,20 
0,20 
0,45 
0,25 
0,25 
0,30 
0,35 
2,5 

 
 
1,1 
110 
32 
17 
86 
14 
13 
- 
- 

 
 

0,2 
4 
7 
0,2 
6 
0,2 
0,2 
- 
- 

 
 
30 
150 
1000 
70 
300 
2000 
200 
- 
- 

 
IV. 

 
Polycyclische aromatische kool-
waterstoffen (PAK's) 
naftaleen 
antraceen 
fenantreen 
fluoranteen 
benzo(a)antraceen 
chryseen 
benzo(a)pyreen 
benzo(ghi)peryleen 
benzo(k)fluoranteen 
indeno(1,2,3cd)pyreen 
PAK (som 10) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40 

 
 
 
0,01  
0,0007 
0,003 
0,003 
0,0001 
0,003 
0,0005 
0,0003 
0,0004 
0,0004 
- 

 
 
 

70 
5 
5 
1 
0,5 
0,2 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 

- 

 
V. 

 
Gechloreerde koolwaterstoffen 
vinylchloride 
dichloormethaan 
1,1-dichloorethaan 
1,2-dichloorethaan 
1,1-dichlooretheen 
1,2-dichlooretheen (cis- en trans-) 
dichloorpropanen 
trichloormethaan (chloroform) 
1,1,1-trichloorethaan 
1,1,2-trichloorethaan 
trichlooretheen (Tri) 
tetrachloormethaan (Tetra) 
tetrachlooretheen (Per) 
 
monochloorbenzeen 
dichloorbenzenen 
trichloorbenzenen 
tetrachloorbenzenen 
pentachloorbenzeen 
hexachloorbenzeen 
 
monochloorfenolen(som) 
dichloorfenolen (som) 
trichloorfenolen (som) 
tetrachloorfenolen (som) 
pentachloorfenol 
 
PCB's (som 7) 
chloornaftaleen (som) 
monochlooranilinen (som) 
dioxine (som I-TEQ) 

pentachlooraniline 

 
 
0,10 
0,10 
0,20 
0,20 
0,30 
0,30 
0,80 
0,25 
0,25 
0,3 
0,25 
0,30 
0,15 
 
0,20 
2,0 
0,015 
0,0090 
0,0025 
0,0085 
 
0,045 
0,20 
0,0030 
0,015 
0,0030 
 
0,020 
0,070 
0,20 

0,000055 

0,15 

 
 
0,1 
3,9 
15 
6,4 
0,3 
1 
2 
5,6 
15 
10 
2,5 
0,7 
8,8 
 
15 
19 
11 
2,2 
6,7 
2,0 
 
54 
22 
22 
21 
12 
 
1 
23 
50 
0,00018 
 
- 

 
 
0,01 
0,01 
7 
7 
0,01 
0,01 
0,8 
6 
0,01 
0,01 
24 
0,01 
0,01 
 
7 
3  
0,01 
0,01 
0,003 
0,0009 
 
0,3 
0,2 
0,03 
0,01 
0,04 
 
0,01 
- 
- 

- 

- 

 
 
5 
1000 
900 
400 
10 
20 
80 
400 
300 
130 
500 
10 
40 
 
180 
50 
10 
2,5 
1 
0,5 
 
100 
30 
10 
10 
3 
 
0,01 
6 
30 
- 

- 

* De norm voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene bodemverontreiniging. Voor overige situaties is de norm 
voor barium tijdelijk buiten werking gesteld.  



Bijlage 5  Toetsingskader Circulaire bodemsanering 
 

voorkomen in: 
 
 
Stof/niveau 

 
Grond/sediment 

(mg/kg droge stof) 

 
Grondwater 

(μg/l opgelost, tenzij 
anders vermeld) 

 
AW 

 
I 

 
S 

 
I 

 
VI. 

 
Bestrijdingsmiddelen 

chloordaan 
DDT (som)  
DDE (som)  
DDD (som) 
DDT/DDE/DDD (som)  
aldrin  
dieldrin  
endrin  
drins (som)  

-endosulfan  

-HCH  

-HCH  

-HCH (lindaan)  
HCH-verbindingen (som)  
heptachloor  
heptachloorepoxide (som)  
hexachloorbutadieen 
organochloorhoudende 
bestrijdingsmiddelen(som landbodem) 
azinfos-methyl 
organotin verbindingen (som) 
tributyltin (TBT) 
MCPA 
atracine 
carburyl 
carbofuran 
4-chloormethylfenolen (som) 
niet-chloorhoudende bestr.mid. (som) 
 

 
 
0,0200 
0,20 
0,10  
0,020 
-  
-  
-  
-  
0,015  
0,00090  
0,0010 
0,0020 
0,0030  
- 
0,00070  
0,0020  
0,003  
0,40 
 
0,0075 
0,15 
0,065 
0,55 
0,035 
0,15 
0,017 
0,60 
0,090 

 
 
4 
1,7 
2,3 
34 
- 
0,32 
- 
- 
4 
4 
17 
1,6 
1,2 
- 
4 
4 
- 
- 
 
- 
2,5 
- 
4 
0,71 
0,45 
0,017 
- 
- 

 
 
0,02 ng/l 
- 
- 
- 
0,004 ng/l 
0,009 ng/l 
0,1 ng/l 
0,04 ng/l 
- 
0,2 ng/l 
33 ng/l 
8 ng/l 
9 ng/l 
0,05 
0,005 ng/l 
0,005 ng/l 
- 
- 
 
- 
0,05-16 ng/l 
- 
0,02 
29 ng/l 
2 ng/l 
9 ng/l 
- 
- 

 
 
0,2 
 
 
 
0,01 
- 
- 
- 
0,1 
5 
- 
- 
- 
1 
0,3 
3 
- 
- 
 
- 
0,7 
- 
50 
150 
50 
100 
- 
- 
 

 
VII. 

 
Overige verontreinigingen 
asbest 
cyclohexanon 
dimethyl ftalaat 
diethyl ftalaat 
di-isobutylftalaat 
dibutyl ftalaat 
butyl benzylftalaat 
dihexyl ftalaat 
di(2-ethylhexyl)ftalaat

 

ftalaten (som) 
minerale olie 
pyridine 
tetrahydrofuran 
tetrahydrothiofeen 
tribroommethaan 
ethyleenglycol  
diethyleenglycol  
acrylonitril  
formaldehyde  
isopropanol (2-propanol)  
methanol  
butanol (1-butanol)  
butylacetaat  
ethylacetaat  
methyl-tert-butyl ether (MTBE)  
methylethylketon  

 
 
- 
2,0 
0,045 
0,045 
0,045 
0,070 
0,070 
0,070 
0,045 
- 
190 
0,15 
0,45 
1,5 
0,20 
5,0 
8,0 
2,0 
2,5 
0,75 
3,0 
2,0 
2,0 
2,0 
0,20 
2,0 

 
 
100 
150 
82 
53 
17 
36 
48 
220 
60 
- 
5000 
11 
7 
8,8 
75 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
- 
0,5 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
0,5 
50 
0,5 
0,5 
0,5 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
- 
15000 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
5 
600 
30 
300 
5000 
630 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
 
 
Bodemtypecorrectie 
 
Anorganische verbindingen 
  
 
 
 
 
 
 
 
Lb is interventiewaarden geldend voor de te beoordelen bodem (mg/kg); Lst is interventiewaarde voor de standaardbodem (mg/kg);% lut. is gemeten 
percentage lutum in de te beoordelen bodem; % org. st. is gemeten percentage organisch stof in de te beoordelen bodem; 
A, B en C zijn constantenafhankelijk van de stof; Voor toepassing van de bodemtypecorrectie bij streefwaarden wordt in de bovenstaande formule de 
interventiewaarde vervangen door streefwaarde. 
 
  

10*  c + 25*  b + a

org.st. %*  c + lut. %*  b + a
*  Lst = Lb    
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STOF 
 

a 
 

b 
 

c 

 
arseen 
barium 
beryllium 
cadmium 
chroom 
cobalt 
koper 
kwik 
lood 
nikkel 
tin 
vanadium 
zink 

 
15 
30 
8 
0,4 
50 
2 
15 
0,2 
50 
10 
4 
12 
50 

 
0,4 
5 
0,9 
0,007 
2 
0,28 
0,6 
0,0034 
1 
1 
0,6 
1,2 
3 

 
0,4 
0 
0 
0,021 
0 
0 
0,6 
0,0017 
1 
0 
0 
0 
1,5 

 
 
 
Organische verbindingen 
 
 
 
 
 
 
 
Lb is interventiewaarden geldend voor de te beoordelen bodem (mg/kg); Lst is interventiewaarde voor de standaardbodem (mg/kg); % org. st. is gemeten 
percentage organisch stof in de te beoordelen bodem; Voor bodems met gemeten organisch stofgehalten van meer dan 30% respectievelijk minder dan 
2%, worden gehalten van respectievelijk 30% en 2% aangehouden. 
Voor toepassing van de bodemtypecorrectie bij streefwaarden wordt in de bovenstaande formule de interventiewaarde vervangen door streefwaarde. 
 
 
Nader onderzoek 
De tussenwaarde (T) is het toetsingscri-
terium ten behoeve van een nader 
onderzoek. 
Wordt de tussenwaarde overschreden, dan 
is een nader onderzoek, op korte termijn, 
noodzakelijk 
 
 
 
 
 
T is de tussenwaarde; S is de streefwaarde en I is de interventiewaarde. 

10

org.st. %
*  Lst = Lb  

I) + (S*  0,5 = T  



Bijlage 6 Geraadpleegde bronnen 
 

 
 

 
 
 

Informatiebron 
Geraad-
pleegd 
(ja/nee) 

Toelichting 

Informatie uit kaartmateriaal etc. 
 Datum 

kaartmateriaal 
 Opmerkingen 

Historische topografische kaart ja 1800-heden  topotijdreis.nl 

Luchtfoto ja 2015   

Informatie uit themakaarten 
 Datum bron/ 

kaartmateriaal 
 Opmerkingen 

Bodemkaart Nederland ja -  Bodemdata.nl 

Grondwaterkaart Nederland ja -  DINO-loket 

Bodemloket.nl ja 2016  - 

Informatie van eigenaar / terreingebruiker / 
opdrachtgever 

 Datum 
uitgevoerd 

Contactpersoon Opmerkingen 

Historisch gebruik locatie 
ja maart 2016 Compositie 5 stedenbouw, 

Mevr. T. van Wijnen 
-- 

Huidig gebruik locatie ja    

Huidig gebruik belendende percelen (vanuit 
onderzoekslocatie) 

ja    

Toekomstig gebruik locatie ja    

Calamiteiten/resultaten voorgaande bodemonderzoeken  ja    

Verhardingen/kabels en leidingen locatie ja    

Informatie van gemeente 
 Datum 

uitgevoerd 
Contactpersoon Opmerkingen 

Archief Bouw- en woningtoezicht 
ja 11 april 2016 Gemeente Steenbergen 

Mevr. N. Franken-
Hendrikx 

- 

Archief Wet milieubeheer en Hinderwet ja    

Archief ondergrondse tanks ja    

Archief bodemonderzoeken ja    

Gemeenteambtenaar milieuzaken ja    

Informatie uit terreininspectie  
Datum 

uitgevoerd 
 Opmerkingen 

Historisch gebruik locatie ja 11 maart 2016  - 

Huidig gebruik locatie ja    

Huidig gebruik belendende percelen (vanuit 
onderzoekslocatie) 

ja    

Verhardingen ja    



Bijlage 7 Milieu-informatie gemeente Steenbergen 



Omgevingsrapport
 

Langeweg_4_Kruisland

  

Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting)
Middelpunt: X 86985        Y 398330 meter
Datum rapportage: 11-04-2016

Geselecteerd perceel Rapportcontouren

Perceelgrenzen Hbb locaties

Locatiecontouren Ondergrondse tanks
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•
•
•
•

Toelichting op de informatie

 Inleiding
 

 
Dit betreft een rapportage van de milieu-hygiënische bodemkwaliteit van het perceel waarvan de locatie op
de eerste pagina van deze rapportage is aangegeven. De rapportage is gemaakt met behulp van het
bodeminformatiesysteem (bis) van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. De Omgevingsdienst
Midden- en West-Brabant verleent deze dienst voor de gemeenten Aalburg, Baarle-Nassau, Bergen op
Zoom, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Moerdijk, Oisterwijk, Roosendaal, Rucphen, Woensdrecht en Zundert.
Indien er van het perceel, of de directe omgeving hiervan, bodemonderzoeken of ondergrondse tanks in het
bis bekend zijn, bevat deze rapportage een uittreksel hiervan. 

 Welke informatie bevat het bodeminformatiesysteem?
 

 
Bij de uitvoering van de gemeentelijke bodemtaken ontvangen wij bodemrapporten bij grondwerken,
bodem- en tanksaneringen, grondtransacties en het behandelen van aanvragen voor
omgevingsvergunningen. De resultaten van de bodemonderzoeken worden verwerkt in het bis van de
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant.

 Geen informatie aanwezig
 

 
Indien er in het bis geen informatie over een perceel aanwezig is, kan niet geconcludeerd worden dat er dan
ook geen bodemverontreiniging aanwezig is. Alleen na uitvoering van een volledig verkennend
bodemonderzoek conform de NEN 5740 kan hierover meer zekerheid worden verkregen. Indien u onderzoek
wilt laten uitvoeren dan adviseren wij u contact op te nemen met een SIKB BRL 2000 gecertificeerd
adviesbureau. Alleen onderzoeken die uitgevoerd zijn door een gecertificeerd bureau worden voor
overheidsbeslissingen in behandeling genomen.

 Locaties met historisch bodembedreigende activiteiten
 

 
Om inzicht te krijgen waar de bodem in het verleden mogelijk verontreinigd is geraakt zijn de locaties met
een risico op bodemverontreiniging in kaart gebracht. Deze gegevens zijn afkomstig uit oude bestanden en
tekeningen, zoals het hinderwetarchief, milieuarchief en de bestanden van de Kamer van Koophandel. Deze
historische informatie zegt iets over het vermoeden van bodemverontreiniging. In feite is het een
risicoanalyse die kan leiden tot vervolgonderzoek. 
Deze locaties zijn ondergebracht in het zogenaamde historische bodembestand (HBB). Op tal van locaties
met de meest verdachte bodembedreigende activiteiten en waar nog niet eerder bodemonderzoek heeft
plaatsgevonden, heeft inmiddels oriënterend bodemonderzoek plaatsgevonden. 

 Opbouw van de rapportage
 

 
Op basis van de ingevoerde geografische gegevens die voor de aanvraag van de rapportage zijn ingevoerd,
is met behulp van software gecontroleerd of er op het perceel of in de directe omgeving hiervan gegevens
over de bodem en grondwater beschikbaar zijn. Indien deze informatie aanwezig is dan wordt deze getoond
in de onderstaande volgorde: 
Informatie over de milieukwaliteit op de locatie 

Overzicht locatiegegevens 
Overzicht bodemonderzoeken 
Overzicht historische bodembedreigende activiteiten 
Overzicht ondergrondse tanks 

 
Naast het geselecteerde perceel wordt ook in een straal van 25 meter rond het geselecteerde perceel
gekeken of er onderzoeksgegevens beschikbaar zijn. Indien er informatie aanwezig is, dan wordt deze
getoond onder het hoofdstuk:“Informatie over de milieukwaliteit in de directe omgeving van de locatie”. 
Vervolgens worden ook voor de percelen in de directe omgeving de locatiegegevens, de historische
bodembedreigende activiteiten en de ondergrondse tanks weergegeven.
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Toelichting bij informatie over de bodemkwaliteit op de locatie 

 
Overzicht locatiegegevens 
Onder deze paragraaf worden de locatiegegevens getoond zoals deze in het bis van de Omgevingsdienst
Midden- en West-Brabant bekend zijn. Een bodemlocatie is bij ons bekend zowel onder de adresgegevens
als een locatiecode die altijd met AA begint. De locatiecode is een unieke zoekingang in ons systeem en kan
worden gebruikt bij eventuele vragen. Onder de locatiegegevens wordt ook de status van de bodemlocatie,
eventuele verontreinigingen en de vervolgactie aangeven. 
 
Overzicht onderzoeken 
Onder deze paragraaf worden de gegevens van de bodemrapporten die op de locatie zijn uitgevoerd
weergeven, zoals soort onderzoek, aanleiding, rapportdatum, beknopte conclusie en resultaat Wet
bodembescherming.   
 
Overzicht historische bodembedreigende activiteiten 
Onder deze paragraaf worden de historische bodembedreigende activiteiten getoond zoals deze in het bis
van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant bekend zijn.  
 
Overzicht aanwezige ondergrondse tanks 
Onder deze paragraaf worden de ondergrondse tanks getoond, zoals deze in het bis van de
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant bekend zijn.  
 
Informatie over de bodemkwaliteit in een straal van 25 meter rond de locatie 
Idem als informatie over de bodemkwaliteit op de locatie maar dan binnen een straal van 25 meter rond de
locatie. 
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Informatie over de milieukwaliteit op de locatie

 
Overzicht locatiegegevens 
 Locatie "Plan Vierlinghstraat" 

 Overzicht onderzoeken 
saneringsonderzoek+evaluatie 2

 

 

indicatief bodemonderzoek 1

 

Locatie Plan Vierlinghstraat

Locatiecode NZ085100152

Adres Vierlinghstraat

Postcode

Plaatsnaam Kruisland

Dominante Ubi

Status verontreiniging

Status beschikking

Vervolgactie i.h.k.v. WBB

Naam saneringsonderzoek+evaluatie 2

Bodemonderzoek Saneringsplan

Onderzoeksbureau Regionaal Milieubedrijf

Rapportnummer BOZ S91/10

Rapportdatum 07-10-1991

Aanleiding voor het onderzoek Voorgaand

Conclusie rapport PROCON: Alleen de waarde aan PAK is niet geheel tot onder de A-waarde
(nu S-waarde) teruggesaneerd, maar is wel acceptabel.

Resultaat onderzoek t.o.v. Wet
Bodembescherming

Naam indicatief bodemonderzoek 1

Bodemonderzoek Indicatief onderzoek

Onderzoeksbureau Regionaal Milieubedrijf

Rapportnummer S 91/05

Rapportdatum 01-07-1991

Aanleiding voor het onderzoek Bouwvergunning

Conclusie rapport

Resultaat onderzoek t.o.v. Wet
Bodembescherming

grond (>S/AW)
grondwater (>S/AW)
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Overzicht historische bodembedreigende activiteiten (zonder locatie) 

woning plus gemeenschap/sticht 

 
Overzicht aanwezige ondergrondse tanks 

woning plus gemeenschap/stichting 

Bedrijfsnaam woning plus gemeenschap/sticht

Straat + huisnummer LANGEWEG 4

Plaatsnaam KRUISLAND

NSX-score dominante UBI UBI: 631240, brandstoftank (ondergronds), NSX-score: 99.9

Startjaar activiteit onbekend

Eindjaar activiteit 1992

Archiefverwijzing 1.777.212/0066/v2011-050

Voormalig adres LANGEWEG 4

Dossiernummer 085100950

Naam van de tank woning plus gemeenschap/stichting

Straat en huisnummer Langeweg 4

Plaats Kruisland

Soort tank Ondergronds

Type brandstof Brandstof

Inhoud (ltr)

KIWA-certificaatnummer

Datum sanering

Bodemverontreiniging -

Status van de tank verwijderd toezicht onbekend
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Uitleg begrippen bij deze rapportage 

 
De analyseresultaten in relatie tot de onderzoeksstrategie geven een beeld van de verontreinigingsituatie. 
Op basis van hiervan wordt een locatie beoordeeld. Hieronder volgt een opsomming: 

Niet verontreinigd geen vervolg: Volgens de beschikbare informatie is de locatie niet verontreinigd, een
nader bodemonderzoek is niet noodzakelijk. 
Pot. Ernstig: Potentieel ernstig. Het vermoeden bestaat dat er sprake is van een ernstige verontreiniging.
Een locatie wordt ook als Pot. Ernstig gekwalificeerd als er alleen bodembedreigende handelingen hebben
plaatsgevonden (historisch bodemonderzoek) de locatie is dan als het ware verdacht met betrekking tot
het voorkomen van bodemverontreiniging. 
Pot. Urgent c.q. Spoedeisend: Potentieel urgent. Het vermoeden bestaat dat de ernstige verontreiniging
risico's vormt voor de gezondheid, ecologie en verspreiding. 
Pot. verontreinigd: Geen vervolg. Het vermoeden bestaat dat de locatie wel verontreinigd is maar er is
geen aanleiding tot het doen van vervolgonderzoek. 
Niet Ernstig: Er is geen sprake van een ernstige bodemverontreiniging. 
Ernstig, niet urgent c.q. Spoedeisend: Door de provincie in een beschikking vastgelegd dat sprake is van
een sterke verontreiniging in meer dan 25 m3 grond en/of 100 m3 grondwater. Er zijn geen gezondheids-
, Ecologische en/ of verspreidingsrisico's. 
Ernstig, urgentie c.q. spoedeisendheid niet bepaald: Er is sprake van een sterke verontreiniging in meer
dan 25 m3 grond en/of 100 m3 grondwater waarvan de urgentie (risico's) niet zijn vastgesteld. 
Ernstig en urgent c.q. spoedeisend, sanering binnen 4 jaar: Door de provincie in een beschikking
vastgelegd dat sprake is van een sterke verontreiniging in meer dan 25 m3 grond en/of 100 m3
grondwater. De verontreiniging vormt een actueel gevaar voor de volksgezondheid, en/of het ecosysteem
en/of verspreiding. 

 
Indien er op een locatie een geval van ernstige bodemverontreiniging is aangetroffen is de provincie
bevoegd gezag. De provincie zal afhankelijk van de situatie een beschikking afgeven. 
Op basis van de status van de verontreiniging (beoordeling van de locatie) worden de vervolgstappen
vastgesteld. We onderscheiden de volgende stappen (activiteiten):

 
Voldoende onderzocht/gesaneerd, geen vervolg: Op basis van de huidige bodemonderzoeken of op grond
van een goedgekeurd evaluatierapport (naar aanleiding van een bodemsanering) is vervolgonderzoek niet
noodzakelijk. 
Uitvoeren (aanvullend) HO, OO, NO, SO en SP: Respectievelijk het uitvoeren van een (aanvullend)
Historisch Onderzoek, een Oriënterend Onderzoek, een Nader Onderzoek, een Saneringonderzoek en het
opstellen van een Saneringsplan. 
Uitvoeren van een sanering en/of aanvullend sanering: De grond en/of het grondwater worden ontdaan
van de verontreinigende componenten. 
Uitvoeren tijdelijke beveiliging: Het plaatsen van tijdelijke sanerende maatregelen met als doel
verspreiding van de verontreiniging tegen te gaan of de risico's van de verontreiniging terug te dringen. 
Uitvoeren (aanvullende) saneringsevaluatie: De resultaten (hoeveelheid verwijderde grond,
terugsaneerwaarde, etc) worden vastgelegd in een rapport. 
Uitvoeren actieve nazorg: Na afronding van de sanering gelden nog zorgverplichtingen die door de
provincie in een beschikking zijn vastgelegd. 
Monitoring: De verontreiniging wordt periodiek gecontroleerd of geen verspreiding plaatsvindt. Ook deze
activiteiten zijn in een beschikking vastgelegd. 
Registratie restverontreiniging: Na sanering is een verontreiniging achter gebleven. De aard en omvang
van deze verontreiniging wordt geregistreerd bij de provincie en de gemeente. Bij het kadaster wordt een
aantekening gemaakt. 
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Er zijn verschillende soorten bodemonderzoeken, elk met een ander doel en uitvoeringsstrategie. De
volgende onderzoekstypen worden onderscheiden:

 
PreHo: Prehistorisch bodemonderzoek, er is een verdenking van bodembedreigende activiteiten. De
locatie is bijvoorbeeld afkomstig uit de lijst van de Kamer van Koophandel. 
Historisch onderzocht: Er is een historisch bodemonderzoek verricht. Zonder de locatie te bezoeken is in
de gemeentelijke archieven gezocht naar aanwijzingen voor een bodembedreigende activiteit. 
Beperkt onderzoek: Eenvoudig onderzoek met een specifiek doel (bv verdenking van asbest of een
calamiteit). Een beperkt onderzoek geeft geen uitsluitsel over de algemene bodemkwaliteit. 
BOOT of indicatief onderzoek: Een beperkt onderzoek geeft geen uitsluitsel over de algemene
bodemkwaliteit. 
Onderzocht op aard (O.O./NVN/NEN): Op de locatie is een analytisch bodemonderzoek verricht om te
onderzoeken of er sprake is van bodemverontreiniging. Dit kunnen verschillende typen onderzoek zijn die
echter allemaal tot doel hebben om een eventuele verontreiniging aan het licht te brengen. (OO =
oriënterend onderzoek, NVN = indicatief bodemonderzoek conform de Nederlandse Voornorm en NEN
=verkennend bodemonderzoek conform de Nederlandse Eenheidsnorm (NEN 5740)). 
Nulsituatie onderzoek: Om in de toekomst vast te kunnen stellen of de huidige eigenaar de bodem
(verder)verontreinigd heeft wordt de kwaliteit van de bodem vastgelegd. Indien later blijkt dat de
milieuhygiënische kwaliteit van de bodem is verslechterd dan kan de eigenaar hiervoor aansprakelijk
worden gesteld. Wordt toegepast bij de vestiging van bedrijven op een locatie die potentieel
bodembedreigende activiteiten uitvoeren. 
B.O.O.T. (Besluit Opslag Ondergrondse Tanks): Onderzoek dat wordt uitgevoerd om vast te stellen of zich
bij een ondergrondse brandstoftank verontreinigingen bevindt. 
Asbest in grond onderzoek (NEN 5707) 
Nader onderzoek: Onderzoek naar de grootte van de verontreiniging en het vaststellen van de ernst en de
urgentie (NTA 5755). 
Saneringsonderzoek opgesteld: er is, naar aanleiding van de resultaten van het nader bodemonderzoek,
een onderzoek naar de saneringsmogelijkheden uitgevoerd. 
Saneringsplan opgesteld: Een saneringsplan is een planmatige beschrijving van de saneringsmethode
en/of de saneringstechnieken. 
Saneringsevaluatie uitgevoerd: een opsomming van de resultaten en gebeurtenissen naar aanleiding van
een sanering. 
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Analyseresultaten in conclusie 

 
De analyseresultaten worden weergegeven in de vorm van letters en symbolen. De combinatie hiervan geeft
aan of de bodem verontreinigd is of niet. De letters hebben de volgende betekenis (conform de Wet
bodembescherming). 
AW= Achtergrondwaarde 
S = Streefwaarde 
T = Tussenwaarde 
I = Interventiewaarde 
 
In feite geven de letters een concentratieniveau aan dat iets zegt over de aard van de verontreiniging en de
sanering daarvan. In het kader van het Besluit bodemkwaliteit is dit de van nature in de bodem aanwezige
gehalte aan “verontreinigende” stoffen. Streefwaarde: is de waarde waarbij sprake is van schone grond,
geschikt voor alle mogelijke doeleinden. Als van één of meerdere stoffen de streefwaarde of
achtergrondwaarde wordt overschreden, is sprake van een lichte bodemverontreiniging. Tussenwaarde: Als
van één of meerdere stoffen de tussenwaarde wordt overschreden, is sprake van een matige
bodemverontreiniging. Overschrijding van de tussenwaarde is het criterium voor uitvoering van nader
bodemonderzoek. Interventiewaarde: is de waarde waarbij maatregelen (interventies) noodzakelijk zijn. Als
van één of meerdere stoffen de interventiewaarde wordt overschreden, is sprake van een sterke
bodemverontreiniging. De omvang van de verontreiniging, de risico's voor de volksgezondheid, ecologische
risico's en verspreidingsrisico's bepalen de ernst en de urgentie c.q. spoedeisendheid van het geval.  
 

 Wat u moet weten over tankgegevens 

 
In het verleden werden veel woningen verwarmd met behulp van huisbrandolie (hbo). Deze olie werd
opgeslagen in speciale ondergrondse opslagtanks. Bij lekkage kunnen deze tanks een bodemverontreiniging
veroorzaken. Volgens het besluit BOOT (Besluit Opslaan in Ondergrondse Tanks), tegenwoordig het
Activiteitenbesluit, moeten nog in gebruik zijnde t gesaneerde ondergrondse tanks voldoen aan diverse
voorschriften zoals keuringen en monitoring. Oude buitengebruik gestelde tanks konden tot 1998 worden
gesaneerd door KIWA (Keuringsinstituut voor Waterleidingsartikelen) erkende bedrijven (de tanks werden
schoon gemaakt en gevuld met zand, mits de bodem niet verontreinigd was). Oude buitengebruik gestelde
tanks die nu nog niet zijn behandeld moeten worden verwijderd. Een eindonderzoek naar
brandstofproducten in grond en grondwater is dan verplicht.
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Disclaimer 

 
De informatie die wij  in deze rapportage beschikbaar stellen, dient u te interpreteren als een inschatting
van de situatie. Aangezien de informatie is gebaseerd op onderzoeken die in het verleden hebben
plaatsgevonden  kunnen wij nooit 100% zekerheid geven wat de actuele kwaliteit is van grond en
grondwater. De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant is niet aansprakelijk voor enige schade dan wel
enige andere indirecte incidentele of gevolgschade als blijkt dat in de praktijk de kwaliteit van grond of
grondwater anders is dan in dit rapport is vermeld. Wij attenderen u op het feit dat u als makelaar,
eigenaar, toekomstig eigenaar of als derde, bij aan- of verkoop van onroerend goed een vergaande
onderzoeksplicht heeft als het gaat om het vaststellen van de kwaliteit van de bodem en/of de aanwezigheid
van ondergrondse brandstoftanks. Wij adviseren u om in voorkomende gevallen zelf zorg te dragen voor
bodemonderzoek dan wel onderzoek naar de aanwezigheid van een tank. 
 
 De informatie uit deze rapportage kan niet worden gebruikt bij de aanvraag van een omgevingsvergunning
of andere gemeentelijke producten of diensten. Bij een vergunningaanvraag dient elke situatie opnieuw
afzonderlijk te worden beoordeeld. Ook al heeft er op een locatie eerder bodemonderzoek plaatsgevonden is
het niet uitgesloten dat de gemeente opnieuw bodemonderzoek eist. De aanwezige informatie kan
verouderd zijn, ook kan er een onjuiste onderzoeksstrategie zijn toegepast. 
 
 Naast dit bericht adviseren wij voor het opzoeken van bodeminformatie Het Bodemloket  
(www.bodemloket.nl) te raadplegen. Het Bodemloket is een initiatief van de gezamenlijke overheden die
bevoegd zijn in het kader van de Wet Bodembescherming, waaronder de provincie Noord-Brabant. Op Het
Bodemloket is informatie te vinden van locaties waar de provincie in het kader van de Wet
bodembescherming bevoegd gezag is. Dit zijn de locaties met een geval van ernstige bodemverontreiniging
en saneringslocaties. Het betreft informatie over bodemonderzoek, vervolgstappen en saneringen. 
Wij gaan ervan uit u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd. Voor eventuele vragen en/of inlichtingen
kunt u zich wenden tot de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. 
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Over Econsultancy..     

 

 

Econsultancy is een onafhankelijk adviesbureau. Wij bieden realistisch advies en concrete 
oplossingen voor milieuvraagstukken en willen daarmee een bijdrage leveren aan een duurzaam 
en verantwoord gebruik van onze leefomgeving. 
 

 

Diensten 

Wij kunnen u van dienst zijn met een uitgebreid scala aan onderzoeken op het gebied van bodem, 

waterbodem, water, archeologie, ecologie en milieu. Op www.econsultancy.nl vindt u uitgebreide informatie 

over de verschillende onderzoeken.   

 

Werkwijze 

Inzet en professionele betrokkenheid kenmerkt onze diensten. De verantwoordelijke projectleider is het 

eenduidige aanspreekpunt voor de klant en draagt zorg voor alle aspecten van het project: kwaliteit, tijd, 

geld, communicatie en organisatie. De kernwaarden deskundig, vertrouwd, betrokken, flexibel, zorgvuldig en 

vernieuwend zijn een belangrijke leidraad in ons handelen.  

 

Kennis 

Het deskundig begeleiden van onze opdrachtgevers vraagt om betrokkenheid bij en kennis van de 

bedoelingen van de opdrachtgever. Het vereist ook gedegen en actuele vakinhoudelijke kennis. Alle 

beschikbare kennis wordt snel en effectief ingezet. De medewerkers vormen ons belangrijkste kapitaal. 

Persoonlijke en inhoudelijke ontwikkeling staat centraal want het werk vraagt steeds om nieuwe kennis en 

nieuwe verantwoordelijkheden. 

 

Creativiteit 

Onze medewerkers zijn in staat om buiten de geijkte kaders een oplossing te zoeken met in achtneming van 

de geldende wet- en regelgeving. Oplossingen die bedoeld zijn om snel en efficiënt het doel van de 

opdrachtgever te bereiken.  

 

Kwaliteit 

Er wordt continue gestreefd naar het verhogen van de professionaliteit van de dienstverlening. Het leveren 

van diensten wordt intern op een dusdanige wijze georganiseerd dat het gevraagde resultaat daadwerkelijk 

op een zo effectief en efficiënt mogelijke wijze wordt voortgebracht. Hierbij staat de klanttevredenheid 

centraal. Het kwaliteitssysteem van Econsultancy voldoet aan de NEN-EN-ISO 9001: 2008. Tevens is 

Econsultancy gecertificeerd voor diverse protocollen en beoordelingsrichtlijnen.  

 

Opdrachtgevers 

Econsultancy heeft sinds haar oprichting in 1996 al meer dan tienduizend projecten uitgevoerd. Projecten in 

opdracht van particulier tot de Rijksoverheid, van het bedrijfsleven tot non-profit organisaties. De projecten 

kennen een grote diversiteit en hebben in sommige gevallen uitsluitend een onderzoekend karakter en zijn in 

andere gevallen meer adviserend. Steeds vaker wordt onderzoek binnen meerdere disciplines door onze op-

drachtgevers verlangt. Onze medewerkers zijn in staat dit voor de opdrachtgever te coördineren en zelf 

(deel)onderzoeken uit te voeren. Ter illustratie van de veelvoud en veelzijdigheid van de projecten in de 

werkvelden bodem, waterbodem, ecologie, archeologie, water, geluid en milieu kunnen uitgebreide refe-

rentielijsten worden verschaft.  

 

 

 

Vestiging Limburg  Vestiging Gelderland  Vestiging Brabant 

Rijksweg Noord 39 Fabriekstraat 19c Rapenstraat 2 

6071 KS  Swalmen 7005 AP  Doetinchem 5831 GJ  Boxmeer 

Tel. 0475 - 504961 Tel. 0314 - 365150 Tel. 0485 - 581818 

Swalmen@econsultancy.nl Doetinchem@econsultancy.nl Boxmeer@econsultancy.nl

http://www.econsultancy.nl/
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1. Inleiding 
Op 31 maart 2016 is door Bouwgroep De Nijs-Soffers aan het Ecologisch Adviesbureau Cools de op-
dracht verleend om een quick scan uit te voeren naar de eventueel aanwezige beschermde natuur-
waarden binnen het plangebied Langeweg 4 te Kruisland. Het betreft een voormalig schoolgebouw 
dat tevens in gebruik is geweest als ouderensoos. De opdrachtgever is voornemens om in het pand 
drie woningen te realiseren. Alvorens gestart kan worden met de werkzaamheden dient in het kader 
van de Flora- en faunawet te worden nagegaan welke natuurwaarden binnen het plangebied aanwe-
zig (kunnen) zijn, in welke mate deze natuurwaarden beschermd zijn volgens de Flora- en faunawet, 
in hoeverre deze beschermde natuurwaarden worden aangetast door de geplande activiteiten en of 
de aanvraag van een ontheffing noodzakelijk is.  
Op 29 april 2016 is het plangebied onderzocht op de aanwezigheid van actuele en/of potentiële ver-
blijfplaatsen van streng beschermde soorten zoals de huismus, gierzwaluw en vleermuizen. 
 

2. Analyse beschermde natuurwaarden  
 

2.1. Zoogdieren 
 

2.1.1. Vleermuizen 
Onder een gedeelte van het schoolgebouw binnen het plangebied is een kelder aanwezig. Ten tijde 
van het onderzoek stond er veel water in deze kelder, waardoor deze niet goed toegankelijk was. De 
kelder zou in principe geschikt kunnen zijn voor winterslapende vleermuizen. Van binnen uit is de 
kelder vanwege de aanwezigheid van deuren niet toegankelijk voor vleermuizen. Van buiten uit moet 
er een zogenaamde koekoek gepasseerd worden. Deze koekoek bevindt zich op slechts zeer geringe 
hoogte boven maaiveld en is middels een deksel afgesloten. De kans dat vleermuizen gebruik maken 
van de kelder is dan ook zo goed als zeker uitgesloten.  
Boven het pand bevindt zich een zolder. Door de aanwezigheid van enkele holten, deels als gevolg 
van rotting van een van de daklijsten, is de zolder voor zowel vleermuizen als gierzwaluwen min of 
meer toegankelijk. Op de zolder is echter geen enkel vleermuisuitwerpsel aangetroffen. Op grond 
daarvan kunnen we concluderen dat de zolder in ieder geval de afgelopen jaren niet in gebruik is 
geweest als zomer- en/of winterverblijfplaats voor vleermuizen.  
 

2.1.4. Overige zoogdieren 
Op basis van het veldbezoek en een deskundigenoordeel mag worden aangenomen dat het plange-
bied een vaste verblijfplaats en/of foerageergebied is voor de huismuis en huisspitsmuis. Laatstge-
noemde soort is beschermd volgens de Flora- en Faunawet. 
 

2.2. Vogels 
 

2.2.1. Huismus 
Tijdens het onderzoek zijn binnen het plangebied te Kruisland geen huismussen aangetroffen. Op 
basis van het uitgevoerde onderzoek en het ontbreken van potentieel geschikte broedmogelijkheden 
kan worden aangenomen dat de huismus niet broedt binnen het plangebied. 
 

2.2.2. Gierzwaluw 
Tijdens het onderzoek op 29 april kon, mede door de (ver)late terugkeer van de gierzwaluwen uit 
hun overwinteringsgebieden in Afrika, de actuele aanwezigheid van broedende gierzwaluwen binnen 
het schoolgebouw niet worden vastgesteld. Wel is gekeken naar de potentiële geschiktheid van het 
schoolgebouw voor broedende gierzwaluwen, waarbij met name de goot- en daklijsten aan het ge-
bouw potentieel geschikte broedlocaties zijn. Onder aanvlieglocaties van broedplaatsen van gierzwa-
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luwen kan men soms strepen van uitwerpselen van jonge gierzwaluwen aantreffen. Deze vormen 
daardoor een zeer goede aanwijzing voor de aanwezigheid van gierzwaluwen in het recente verle-
den. Afhankelijk van de locatie kunnen die echter zeer snel verdwijnen, met name als gevolg van 
bijvoorbeeld regen. Dergelijke strepen van uitwerpselen zijn echter op 29 april niet aangetroffen.  
De eventuele aanwezigheid van een of meerdere broedpaartjes gierzwaluw aan of binnen het 
schoolgebouw kan echter niet geheel worden uitgesloten, mede omdat binnen de bebouwde kom 
van Kruisland in het recente verleden minimaal enkele tientallen broedpaartjes van de gierzwaluw 
zijn vastgesteld.  
 

2.2.3. Overige vogelsoorten 
Onder de dakpannen van het voormalig schoolgebouw is op 29 april een nest met jongen van de 
spreeuw vastgesteld. Daarnaast is de aanwezige schoorsteen potentieel geschikt als broedplaats voor 
de kauw. Aan de zijde van de Vierlinghstraat is een uitgegroeide beplanting van klimop aanwezig, 
waarin zich later in het seizoen broedende vogels kunnen vestigen.  
 

2.3. Vaatplanten 
Het schoolgebouw is grotendeels omgeven door verharding. Aan de zijde van de Langeweg is een 
plantsoen met gazon aanwezig dat in het verleden intensief is onderhouden. Dit plantsoen wordt ook 
nu, of werd in ieder geval tot zeer recentelijk, nog steeds (vrij intensief) onderhouden. Hier zijn dan 
ook geen beschermde plantensoorten aangetroffen dan wel ook niet te verwachten. 
 

3. Toetsing Flora- en faunawet 
 

Activiteiten die een schadelijk effect hebben op soorten die beschermd zijn volgens de Flora- en fau-
nawet zijn in principe verboden. Van dit verbod kan onder voorwaarden worden afgeweken, met een 
vrijstelling, door het nemen van mitigerende maatregelen of door een ontheffing.  
In de Flora- en faunawet zijn de beschermde planten- en diersoorten verdeeld in vier groepen. 

 
3.1. Tabel 1: algemene soorten 
 

3.1.1. Algemene beschrijving  
Van de 43 soorten die in tabel 1 zijn opgenomen komen bijna alle soorten in Noord-Brabant voor. 
Naast diverse algemene soorten, zoals de mol, het konijn, de rosse woelmuis, bosmuis, bastaardkik-
ker, bruine kikker en gewone pad, behoren tot tabel 1 ook enkele provinciaal minder algemene soor-
ten zoals de meerkikker, kleine watersalamander, egel, bunzing, koningsvaren, zwanenbloem, brede 
wespenorchis, dotterbloem en grasklokje.  
Voor de soorten opgenomen in tabel 1 geldt een vrijstelling van de volgende verbodsartikelen:  
Artikel 8: Het is verboden planten, behorende tot een beschermde inheemse plantensoort, te pluk-
ken, te verzamelen, af te snijden, uit te steken, te vernielen, te beschadigen, te ontwortelen of op 
enigerlei andere wijze van hun groeiplaats te verwijderen. 
Artikel 9: Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te doden, te 
verwonden, te vangen, te bemachtigen of met het oog daarop op te sporen.  
Artikel 10: Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, opzettelijk te 
verontrusten.  
Artikel 11: Het is verboden nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 
van dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te beschadigen, te vernielen, uit te 
halen, weg te nemen of te verstoren.  
Artikel 12: Het is verboden eieren van dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te 
zoeken, te rapen, uit het nest te nemen, te beschadigen of te vernielen. 
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Voor deze soorten hoeft dus geen ontheffing te worden aangevraagd dan wel een gedragscode te 
worden opgesteld of gevolgd. Een vrijstelling betekent echter niet dat de soorten niet meer be-
schermd zijn en geldt er nog altijd de zogenaamde zorgplicht: ‘Een ieder neemt voldoende zorg in 
acht voor de in het wild levende dieren en planten, alsmede voor hun directe leefomgeving. Deze zorg 
houdt in ieder geval in dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen 
of nalaten nadelige gevolgen voor flora of fauna kunnen worden veroorzaakt, verplicht is dergelijk 
handelen achterwege te laten voor zover zulks in redelijkheid kan worden gevergd, dan wel alle maat-
regelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd teneinde die gevolgen te voor-
komen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk te beperken 
of ongedaan te maken.’ 
 

3.1.2. Situatie binnen het plangebied en gevolgen door de geplande activiteiten. 
Binnen het plangebied komt van de soorten die behoren tot de tabel 1 zeer waarschijnlijk alleen de 
huisspitsmuis voor. Door de geplande activiteiten zal de huidige functie als vaste verblijf- en/of foe-
rageergebied voor de genoemde soort deels verdwijnen. In de omgeving van het plangebied is voor 
de huisspitsmuis echter voldoende geschikt leefgebied aanwezig. Op lokaal niveau zal er door de 
geplande activiteiten dan ook geen negatieve invloed ontstaan op de gunstige staat van instandhou-
ding van de huisspitsmuis.  
 

3.2. Tabel 2: overige soorten 
 

3.2.1. Algemene beschrijving 
Van de 102 soorten die in tabel 2 zijn opgenomen komen er 38 soorten in Noord-Brabant voor. De 
meeste soorten zijn (zeer) zeldzaam. Vrij algemeen tot vrij zeldzaam zijn de wilde gagel, kleine en 
ronde zonnedauw, klokjesgentiaan, het waterdrieblad, de eekhoorn, levendbarende hagedis, Alpen-
watersalamander en kleine modderkruiper. Voor de soorten opgenomen in tabel 2 geldt een vrijstel-
ling van de verbodsartikelen 8 tot en met 12 (zie paragraaf 2.1) als de geplande activiteiten worden 
uitgevoerd op basis van een door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit goedge-
keurde gedragscode. Een gedragscode wordt meestal opgesteld per een organisatie, sector of be-
drijfsschap. In een gedragscode staat beschreven hoe de schade aan beschermde soorten (zoveel 
mogelijk) wordt voorkomen of hoe de gunstige staat van instandhouding van soorten wordt gega-
randeerd door bepaalde maatregelen binnen of buiten het gebied. Een gedragscode moet worden 
ingediend voor goedkeuring bij de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Er mag ook 
gebruik worden gemaakt van een reeds bestaande en goedgekeurde gedragscode met betrekking tot 
soortgelijke werkzaamheden die zullen worden uitgevoerd binnen het desbetreffende gebied. 
Bij een gebruik van een gedragscode is de aanvraag van een ontheffing niet nodig, maar de activitei-
ten moeten aantoonbaar worden uitgevoerd zoals in de gedragscode staat aangegeven. Door de 
Minister zijn gedragscodes definitief goedgekeurd met betrekking tot ondermeer de bouw- en ont-
wikkelsector, bosbeheer, natuurbeheer en beheer gemeentelijke groenvoorzieningen.  

Als er niet wordt gewerkt volgens een goedgekeurde gedragscode dan moet worden aangetoond of 
er al dan niet mitigerende maatregelen kunnen worden genomen die de functionaliteit van de voort-
plantings- en/of vaste rust- en verblijfplaats van een soort uit tabel 2 garanderen. Als deze maatrege-
len kunnen worden uitgevoerd dan is de aanvraag van een ontheffing voor de soorten uit tabel 2 niet 
nodig. Om er zeker van te zijn dat de geplande maatregelen voldoende zijn moeten de maatregelen 
ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Dienst Regelingen. 
Als de mitigerende maatregelen niet kunnen worden uitgevoerd dan moet een ontheffing voor de 
soorten uit tabel 2 worden aangevraagd. De aanvraag wordt bij een ontheffing voor een ruimtelijke 
ingreep beoordeeld op de volgende punten: 
- In welke mate wordt de functionaliteit van de vaste voortplantings-, rust- en/of verblijfplaats 

aangetast door de geplande activiteiten? 
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- Komt de gunstige staat van instandhouding niet in gevaar?  
 

3.2.2. Situatie binnen het plangebied en gevolgen door de geplande activiteiten. 
Van de soorten die behoren tot de tabel 2 zijn binnen het plangebied geen soorten waargenomen.  
 

3.3. Tabel 3: soorten van Bijlage 1 van Besluit vrijstelling beschermde dier- en plan-
tensoorten en soorten opgenomen in Bijlage IV van EU-Habitatrichtlijn 
 

3.3.1. Algemene beschrijving 
Van de 105 soorten die in tabel 3 zijn opgenomen komen er circa 30 soorten in Noord-Brabant voor, 
zoals diverse vleermuissoorten, de das, hazelworm, vinpootsalamander, boomkikker, kamsalaman-
der, grote modderkruiper, drijvende waterweegbree en het heideblauwtje. De meeste soorten zijn 
provinciaal (zeer) zeldzaam. Minder zeldzaam zijn de gewone dwergvleermuis, laatvlieger, water-
vleermuis, ruige dwergvleermuis, rosse vleermuis en plaatselijk ook het heideblauwtje en de vin-
pootsalamander.  
De aanvraag van een ontheffing is niet nodig als er maatregelen kunnen worden genomen die de 
functionaliteit van de voortplantings- en/of vaste rust- en verblijfplaats van een soort uit tabel 3 ga-
randeren. Om er zeker van te zijn dat de geplande maatregelen voldoende zijn moeten de maatrege-
len ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Dienst Regelingen.  
Als de mitigerende maatregelen niet kunnen worden uitgevoerd dan moet een ontheffing voor de 
soorten uit tabel 3 worden aangevraagd. De aanvraag wordt beoordeeld op de volgende punten: 
- In welke mate wordt de functionaliteit van de vaste voortplantings-, rust- en / of verblijfplaats 

aangetast door de geplande activiteiten?  
- Is er een wettelijk belang? 
- Is er een andere bevredigende oplossing? 
- Komt de gunstige staat van instandhouding niet in gevaar? 
Voor soorten uit tabel 3 geldt dat voor een ruimtelijke ingreep ontheffing wordt verleend op grond 
van de volgende wettelijke belangen:  
- Bescherming van flora en fauna  
- Volksgezondheid of openbare veiligheid  
- Dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of eco-

nomische aard, en voor het milieu wezenlijke gunstige effecten. 
Een ontheffing wordt niet verleend voor Bijlage IV-soorten in het kader van ruimtelijke inrichting of 
ontwikkeling, echter wel voor de Bijlage 1-soorten.  
De Dienst Regelingen beoordeelt uiteindelijk of het wettelijk belang zwaarder weegt dan het over-
treden van de verbodsbepaling(en). 

 
3.3.2. Situatie binnen het plangebied en gevolgen door de geplande activiteiten. 
Tijdens het onderzoek zijn geen vleermuizen dan wel sporen van vleermuizen aangetroffen in of aan 
het schoolgebouw.  
 

3.4. Vogels 
 

3.4.1. Algemene beschrijving 
Iedere inheemse vogelsoort is beschermd. In Noord-Brabant broeden circa 190 vogelsoorten. Het 
overgrote deel is zeer tot vrij zeldzaam en circa 30 vogelsoorten zijn (zeer) algemeen.  
Tijdens de activiteiten moet rekening worden gehouden met het broedseizoen van vogels. De Flora- 
en faunawet kent geen standaardperiode voor het broedseizoen. Volgens de Natuurkalender van 
broedvogels varieert de broedperiode per soort in sterke mate. Zo bevindt de broedperiode van de 
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Turkse tortel zich tussen begin februari en eind december en de periode van de blauwborst tussen 
begin april en eind juni.  
De meeste vogels maken elk broedseizoen een nieuw nest op een andere plek. Deze vogelnesten die 
eenmalig worden gebruikt vallen alleen tijdens het broedseizoen onder de bescherming van artikel 
11 van de Flora- en faunawet. Voor deze vogelsoorten is geen ontheffing nodig voor activiteiten bui-
ten het broedseizoen. De aanvraag van een ontheffing is ook niet nodig als er maatregelen kunnen 
worden genomen die de functionaliteit van de voortplantings- en/of vaste rust- en verblijfplaats van 
een vogelsoort garanderen. Om er zeker van te zijn dat de geplande maatregelen voldoende zijn 
moeten de maatregelen ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Dienst Regelingen.  
Als de maatregelen niet kunnen worden uitgevoerd dan moet een ontheffing voor de vogelsoorten 
worden aangevraagd op grond van een wettelijk belang uit de Vogelrichtlijn, te weten: 
- Bescherming van flora en fauna  
- Veiligheid van het luchtverkeer  
- Volksgezondheid of openbare veiligheid. 
Een ontheffing wordt niet verleend voor vogels in het kader van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling 
en/of het belang: ‘dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van 
sociale of economische aard, en voor het milieu wezenlijke gunstige effecten’. 
 
Lijst van jaarrond beschermde vogelnesten 
Vogels die hun verblijfplaats het hele jaar gebruiken, zijn jaarrond beschermt. Slechts een beperkt 
aantal soorten bewoont het nest permanent of keert elk jaar terug naar hetzelfde nest. Op de vol-
gende vier categorieën gelden de verbodsbepalingen van artikel 11 van de Flora- en faunawet het 
gehele jaar: 
1. Nesten van de steenuil die, behalve gedurende het broedseizoen als nest, buiten het broedsei-

zoen in gebruik zijn als vaste rust- en verblijfplaats. 
2. Nesten van koloniebroeders (roek, gierzwaluw en huismus) die elk broedseizoen op dezelfde 

plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing of biotoop. De (fy-
sieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en beperkt beschikbaar. 

3. Nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden 
en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing. De (fysieke) voorwaarden voor de 
nestplaats zijn vaak zeer specifiek en beperkt beschikbaar.  Van de 5 soorten broeden de slecht-
valk, grote gele kwikstaart en ooievaar zeer) zelden in Noord-Brabant, de kerkuil is iets minder 
zeldzaam. 

4. Vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet of nauwelijks in staat 
zijn een nest te bouwen. Van de 7 soorten broeden de boomvalk, buizerd, havik, sperwer, wes-
pendief en ransuil in Noord-Brabant.  

5. Tot deze categorie behoren vogelsoorten die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij 
het jaar daarvoor hebben gebroed of de directe omgeving daarvan, maar die wel over voldoende 
flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats verloren is gegaan, zich elders te vestigen. Tot de 
categorie 5 behoren momenteel 34 vogelsoorten. Met uitzondering van de zeearend, kortsna-
velboomkruiper, kleine vliegenvanger, raaf, ruigpootuil en eidereend broeden alle soorten in 
Noord-Brabant. De draaihals, tapuit, brilduiker, glanskop en hop broeden echter zeer zeldzaam in 
Noord-Brabant. Daarentegen behoren tot de lijst ook enkele (zeer) algemene soorten, te weten 
de ekster, zwarte kraai, koolmees, pimpelmees en spreeuw. Andere (minder algemene) soorten 
die tot de categorie 5 behoren zijn de boerenzwaluw, huiszwaluw, oeverzwaluw, ijsvogel, blauwe 
reiger, groene specht, zwarte specht, grote en kleine bonte specht, bosuil, torenvalk, bonte en 
grauwe vliegenvanger, boomklever, boomkruiper, zwarte mees, gekraagde en zwarte roodstaart. 
De soorten uit de categorie 5 vragen extra onderzoek, ook al zijn hun nesten niet jaarrond be-
schermd. Categorie 5-soorten zijn namelijk wel jaarrond beschermd als zwaarwegende feiten of 
ecologische omstandigheden dat rechtvaardigen. 
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Als een jaarrond beschermd nest is aangetroffen en deze door de ingreep zal verdwijnen is altijd een 
omgevingscheck nodig. Er moet dan worden vastgesteld of er voldoende gelegenheid is voor de soort 
om zelfstandig een vervangend nest te vinden in de omgeving. Is dit niet het geval? Dan moet, voor 
zover mogelijk, een alternatief nest worden aangeboden. Is dat ook niet mogelijk? Dan is de aan-
vraag van een ontheffing noodzakelijk. Het is de verantwoordelijkheid van de aanvrager om gemoti-
veerd en gedocumenteerd te bepalen of een ontheffing nodig is gebaseerd op de feitelijke en ecolo-
gische omstandigheden van de betreffende soort.  

 
3.4.2. Situatie binnen het plangebied en gevolgen door de geplande activiteiten. 
Nesten of sporen van gebouwbewonende vogelsoorten, zoals de huismus of gierzwaluw zijn niet 
waargenomen. De eventuele aanwezigheid van een of meerdere broedpaartjes gierzwaluw aan of 
binnen het schoolgebouw kan echter niet geheel worden uitgesloten.  
Onder de dakpannen van het voormalig schoolgebouw is op 29 april een nest met jongen van de 
spreeuw vastgesteld. Daarnaast is de aanwezige schoorsteen potentieel geschikt als broedplaats voor 
de kauw. Aan de zijde van de Vierlinghstraat is een uitgegroeide beplanting van klimop aanwezig, 
waarin zich later in het seizoen broedende vogels kunnen vestigen.  
 

3.5. Conclusies en aanbevelingen 
Binnen het plangebied komen geen vaste verblijfplaatsen voor van vleermuizen en huismus. De aan-
wezigheid van broedende gierzwaluwen kan echter niet geheel worden uitgesloten en wordt aanvul-
lend onderzoek aanbevolen. Het onderzoek dient te bestaan uit 3 bezoeken in de periode mei tot en 
met juli. 
Binnen het plangebied komt van de soorten die behoren tot de tabel 1 van de Flora- en faunawet 
zeer waarschijnlijk de huisspitsmuis voor. Voor de vernietiging van de aanwezige verblijfplaatsen van 
deze soort is de aanvraag van een ontheffing niet noodzakelijk.  
Aanbevolen wordt om de eventuele verwijdering van begroeiing en de sloop/verbouwing van het 
schoolgebouw uit te voeren in de periode oktober tot en met februari. 
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1. Inleiding 
Op 29 april 2016 is er een quick scan Flora en Fauna uitgevoerd in het plangebied aan de Langeweg 4 
te Kruisland. Het plangebied betreft een voormalig schoolgebouw. Op grond van die quick scan is 
geoordeeld dat de aanwezigheid van gierzwaluwen niet geheel kon worden uitgesloten, en is geadvi-
seerd een uitgebreider onderzoek te laten uitvoeren naar de eventuele aanwezigheid van broedende 
gierzwaluwen. Dit vervolgonderzoek naar de eventuele aanwezigheid van gierzwaluwen heeft in op-
dracht van de Bouwgroep De Nijs-Soffers plaatsgevonden in de periode mei tot en met augustus 2016. 
 

2. Onderzoeksmethode 
In het kader van het uitgebreide onderzoek is het plangebied driemaal onderzocht, en wel op 09-06-
2016, 27-06-2016 en 21-07-2016. In het kader van het onderzoek is er op deze data aan de buitenzij-
de van het gebouw gepost om te onderzoeken of er sprake was van in- dan wel uitvliegende gierzwa-
luwen. In- of uitvliegende gierzwaluwen dienen te worden beschouwd als een sterke aanwijzing voor 
de aanwezigheid van broedende, of in ieder geval territoriale gierzwaluwen. 
 

3. Resultaten onderzoek  
 

3.1. Gierzwaluwen binnen het plangebied 
Tijdens geen van de bovengenoemde data dat het plangebied is onderzocht zijn er in- of uitvliegende 
gierzwaluwen vastgesteld. Ook zijn er geen vanuit het voormalige schoolgebouw roepende gierzwa-
luwen gehoord, en ook zijn er ook geen uitwerpseltjes van gierzwaluwen onder mogelijke invlieg-
openingen vastgesteld. Tenslotte zijn er ook geen gierzwaluwen vastgesteld die aanvlogen, of aan-
haakten, of vergelijkbaar territorium indicerend gedrag vertoonden. Aanvliegen of aanhaken zijn 
vormen van gedrag die een eerste aanwijzing kunnen vormen voor de mogelijke aanwezigheid van 
territoriale of broedende gierzwaluwen. Bij aanvliegen vliegen een of meerdere vogels, soms luid 
roepend, al dan niet herhaaldelijk, op een gebouw af, zonder daadwerkelijk in te vliegen. Bij aanha-
ken gebeurt hetzelfde, maar klampt de gierzwaluw zich aan de muur vast, zonder ergens naar binnen 
te gaan. 
Op grond van de resultaten van het in 2016 uitgevoerde onderzoek kan worden geconcludeerd dat er 
in 2016 geen gierzwaluwen hebben gebroed in of aan het voormalige schoolgebouw, en dat er geen 
sprake is geweest van de aanwezigheid van territoriale gierzwaluwen. 
 

3.2. Gierzwaluwen nabij het plangebied 
In het naastgelegen pand op het adres Vierlinghstraat 2 werden in de avond van 27 juni 2016 wel 
twee invliegende gierzwaluwen vastgesteld. Deze vlogen in op twee verschillende locaties in de dak-
rand en dit duidt op de aanwezigheid van 1 of 2 territoria op deze locatie. Een gedeeltelijke sloop en 
aanpassingen aan het voormalige schoolgebouw binnen het plangebied aan de Langeweg 4 zullen 
echter geen negatieve invloed hebben op de aanwezigheid van gierzwaluwen op het adres Vierlingh-
straat 2. 
 

3.3. Overige natuurwaarden binnen het plangebied 
Tijdens het bezoek op 21 juli 2016 werd er aan de voorzijde van het schoolgebouw op een steun-
muurtje een broedende turkse tortel vastgesteld. Bewoonde nesten van alle vogelsoorten zijn in het 
kader van de Flora- en Faunawet beschermd, en het is dan ook belangrijk dat dergelijke broedsels 
tijdens de toekomstige werkzaamheden niet verstoord worden. Indien er sloop- of bouwactiviteiten 
gedurende het broedseizoen worden uitgevoerd, dient men zich ervan te (laten) overtuigen dat er 
niet opnieuw broedende vogels zich gaan vestigen. Er zijn momenteel nog diverse groenelementen 
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binnen het plangebied aanwezig waarin broedvogels zich zouden kunnen vestigen, waaronder een 
begroeiing met klimop. 
 
Conclusies  
Op grond van de resultaten van het in 2016 uitgevoerde onderzoek kan worden geconcludeerd dat er 
in 2016 geen gierzwaluwen hebben gebroed in of aan het voormalige schoolgebouw, en dat er geen 
sprake is geweest van de aanwezigheid van territoriale gierzwaluwen. 
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1 INLEIDING 
 
Bouwgroep de Nijs - Soffers bv is voornemens om in het voormalig schoolgebouw aan de Langeweg 
4k te Kruisland drie woningen te realiseren. Daarnaast wordt de achterzijde van het pand deels ge-
sloopt ten behoeve van een vrij bouwkavel. In figuur 1-1 is de ligging van het perceel met een blauw 
kader weergegeven. 
 

 
Figuur 1-1 Situering perceel van het voormalig schoolgebouw (Langeweg 4k) 
 
Voorliggende ontwikkeling is niet mogelijk binnen het vigerend bestemmingsplan “Kom Kruisland 
2013”. In dit bestemmingsplan is de bestemming ‘maatschappelijk’ op het perceel gelegen. Binnen 
deze bestemming is het niet mogelijk om te gaan wonen in de huidige bebouwing. Om het planvoor-
nemen mogelijk te maken is een ruimtelijke onderbouwing noodzakelijk. 
 
Ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing dient voor alle akoestisch relevante bronnen een 
akoestisch onderzoek te worden verricht. Doordat het plan gelegen is binnen een 30 km-zone hebben 
de nabijgelegen relevante wegen (Langeweg en de  Vierlinghstraat) geen geluidszone en derhalve 
geen overlap met het plan. In het kader van een goede ruimtelijke ordening en op basis van jurispru-
dentie is echter een akoestisch onderzoek naar het woon- en leefklimaat ten gevolge van dergelijke 
wegen benodigd. 
 
 
  

© OpenStreetMap 

http://www.openstreetmap.org/copyright
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2 WETTELIJK KADER 
 
Het wettelijk kader wordt voor het akoestisch onderzoek gevormd door de Wet geluidhinder. Het be-
voegd gezag, het college van burgemeester en wethouders (B&W) van de gemeente Steenbergen, 
heeft geen geluidbeleid opgesteld voor het thema wegverkeerslawaai. 
 
Geluidszones 
In de Wet geluidhinder is bepaald dat elke weg van rechtswege een akoestisch aandachtsgebied 
(zone) heeft. De breedte van deze zone is afhankelijk van het aantal rijstroken en de status van de 
weg (Wgh, art. 74 lid 1). Bij vaststelling van een bestemmingsplan (art. 3.1 Wet ruimtelijke ordening) 
dient voor alle wegen waarvan de zone een overlap met het plangebied kent, een akoestisch onder-
zoek te worden verricht en de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting in acht genomen (Wgh, art.76 
lid 1). 
 
In de directe omgeving van het plan zijn alleen wegen met een toegestane maximumsnelheid van 30 
km/uur gelegen. De wegen zijn niet gezoneerd volgens de Wet geluidhinder (Wgh, art. 74 lid 2). In het 
kader van een goede ruimtelijke ordening en op basis van jurisprudentie is echter een akoestisch 
onderzoek naar het woon- en leefklimaat ten gevolge van deze wegen benodigd. Toetsing van het 
woon- en leefklimaat zal plaatsvinden op basis van de Wet geluidhinder.  
 
Ten hoogste toelaatbare en maximaal te ontheffen geluidsbelasting 
De ten hoogste toelaatbare en maximaal te ontheffen geluidsbelasting voor een nieuwe geluidgevoe-
lige bestemming binnen de geluidszone van een weg zijn opgenomen in de Wet geluidhinder in res-
pectievelijk artikel 82 en artikel 83. Op basis van Wgh, art. 82 lid 1 bedraagt de ten hoogste toelaatba-
re geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai 48 dB. Indien de geluidsbelasting op de ge-
vels van de woning uitkomt boven de ten hoogste toelaatbare waarde zal allereerst een afweging van 
geluidreducerende maatregelen plaatsvinden. Doordat de nabijgelegen 30 km/uur wegen geen ge-
luidszone hebben, kunnen voor deze wegen conform de Wet geluidhinder formeel geen hogere 
waarden worden vastgesteld. 
 
Cumulatie 
Indien er sprake is van blootstelling aan meer dan één geluidsbron, dient conform artikel 110f van de 
Wet geluidhinder onderzoek te worden gedaan naar de effecten van de samenloop van verschillende 
geluidsbronnen (cumulatie). De cumulatieve geluidsbelasting dient conform de rekenmethode in bijla-
ge I, hoofdstuk 2 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 te worden bepaald. Voor de beoor-
deling van de gecumuleerde geluidsbelasting is geen wettelijke richtlijn of gemeentelijk kader opge-
steld. De beoordeling van de afzonderlijke en gecumuleerde geluidsbelasting is dan aan het college 
van B&W. 
 
Bouwbesluit 
Conform het Bouwbesluit 2012, artikel 3.5 geldt bij de herbestemming van het pand (van maatschap-
pelijk naar wonen) het van rechtens verkregen niveau. 
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3 WEG- EN RUIMTELIJKE GEGEVENS 
 
3.1 Verkeersgegevens 
De voor het akoestisch onderzoek noodzakelijke verkeersgegevens van de Langeweg en de  
Vierlinghstraat zijn aangeleverd door de gemeente en zijn gebaseerd op het regionaal verkeersmodel 
‘GGA-regio West-Brabant versie 1.0.5’ met peiljaar 2020

1
. Voor het akoestisch onderzoek met peiljaar 

2026 is een groeipercentage van 1,5% per jaar gehanteerd, de verdeling van de aangeleverde week-
dagintensiteiten zijn gebaseerd op standaard kentallen voor wijkontsluitingsweg (Langeweg) en een 
buurtverzamelstraat (Vierlinghstraat). In tabel 3.1 is de belangrijkste informatie van de onderliggende 
wegen opgenomen, de volledige gegevens van de wegen zijn vanwege hun omvang aan informatie in 
bijlage 1 opgenomen. 
 
Tabel 3.1  Weggegevens 

weggegevens Langeweg Vierlinghstraat 

snelheid [km/uur] 30 30 

wegdek elementenverharding in keperverband elementenverharding in keperverband 

weekdagintensiteit 2026 [mvt/etmaal] variërend (987 max) 437 

   

 licht middel zwaar licht middel zwaar 

uurintensiteit [%] 7,0 2,6 0,7 7,0 2,6 0,7 

voertuigverdeling dagperiode [%] 94,0 5,1 0,9 94,0 5,7 0,3 

voertuigverdeling avondperiode [%] 97,2 2,5 0,3 98,0 1,9 0,1 

voertuigverdeling nachtperiode [%] 96,0 3,4 0,6 96,0 3,8 0,2 

 
3.2 Plangegevens 
In het akoestisch onderzoek wordt de geluidsbelasting op de nieuw te realiseren woningen inzichtelijk 
gemaakt en getoetst aan het wettelijk kader. Voor de woningen is één toetspunt per gevel gemodel-
leerd. In figuur 3-1 en figuur 3-2 zijn respectievelijk het plan en de situering van de toetspunten weer-
gegeven. 
 

 
Figuur 3-1 Plan herbestemming Langeweg 4k 
 

                                                      
1
 Goudappel Coffeng BV RSD120\Gsa d.d. 06-01-2016  

© Stan Aarts 

http://www.stanaarts.com/
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Figuur 3-2 Situering van de woningen en de toetspunten 
 
 
  

© OpenStreetMap 

http://www.openstreetmap.org/copyright
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4 RESULTATEN 
 
De berekeningen zijn verricht aan de hand van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 en met 
behulp van het programma Geomilieu, versie 3.11. De berekende geluidsbelastingen zijn in tabel 4.1 
inclusief een aftrek conform artikel 110g van de Wet geluidhinder weergegeven, de volledige bereke-
ningsresultaten zijn in bijlage 2 opgenomen. Overschrijdingen van de ten hoogste toelaatbare ge-
luidsbelasting zijn gearceerd weergegeven. 
 
Tabel 4.1  Geluidsbelasting t.g.v. het wegverkeer (LDEN [dB] incl. aftrek art. 110g Wgh) 

Naam Omschrijving Hoogte Langeweg Vierlinghstraat 

1 3 woningen [N] 1,5 42 53 

1 3 woningen [N] 4,5 43 51 

2 3 woningen [W] 1,5 48 44 

2 3 woningen [W] 4,5 48 44 

3 3 woningen [Z] 1,5 42 20 

3 3 woningen [Z] 4,5 42 23 

4 3 woningen [O] 1,5 16 46 

4 3 woningen [O] 4,5 18 45 

5 1 woning [N] 1,5 32 46 

5 1 woning [N] 4,5 34 45 

6 1 woning [W] 1,5 31 39 

6 1 woning [W] 4,5 33 40 

7 1 woning [Z] 1,5 26 20 

7 1 woning [Z] 4,5 28 22 

8 1 woning [O] 1,5 25 39 

8 1 woning [O] 4,5 28 39 

 

De geluidsbelastingen ten gevolge van de  Langeweg zijn lager dan de ten hoogste toelaatbare ge-
luidsbelasting van 48 dB. De geluidsbelastingen ten gevolge van de Vierlinghstraat zijn, met uitzonde-
ring van een enkele woning aan de noordgevel (toetspunt 1), ook lager dan de ten hoogste toelaatba-
re geluidsbelasting. De geluidsbelastingen op de noordgevel bedragen 53 en 51 dB voor respectieve-
lijk de begane grond en de 1

e
 verdieping. Alle overige gevels zijn geluidsluw. De maximaal te onthef-

fen geluidsbelasting van 63 dB voor gezoneerde wegen wordt niet overschreden. Aangezien voor het 
plan enkel sprake is van 30km/uur wegen zonder zone, is het aanvragen van een hogere waarde 
voor het plan niet noodzakelijk. Wel is een afweging van geluidreducerende maatregelen noodzake-
lijk. 
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5 MAATREGELENAFWEGING 
 
Ten gevolge van de Vierlinghstraat wordt de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB 
overschreden. Deze situatie is in het kader van een goede ruimtelijke ordening niet acceptabel en 
daarom dient nader maatregelenonderzoek plaats te vinden. Hierbij dient achtereenvolgens een af-
weging van bron-, overdrachts- en gevelmaatregelen plaats te vinden. 
 
Bron- en overdrachtsmaatregelen 
Het beperken van de rijsnelheden of de verkeersintensiteiten van de wegen zijn onder andere vanuit 
verkeerskundig oogpunt geen reële maatregelen. Gezien de kleinschaligheid van het plan (realisatie 
van 4 woningen, waarvan maar 1 met een beperkte overschrijding) gelden overwegende financiële 
bezwaren tegen de noodzakelijke bron- of overdrachtsmaatregel. De kosten voor dergelijke maatre-
gelen zullen nooit opwegen tegen de beperkte verbetering van het akoestisch klimaat ter hoogte van 
het plan. Overdrachtsmaatregelen zullen daarnaast op overwegende stedenbouwkundige bezwaren 
stuiten. 
 
Gevelmaatregelen 
Zowel bron- als overdrachtsmaatregelen zijn niet doelmatig. Hierdoor treedt op de noordgevel van het 
woning hogere geluidsbelastingen op. Het realiseren van dove gevels is voor het plan niet wenselijk, 
een dove gevel wordt veelal als een vermindering van de woonkwaliteit ervaren.  
 
Conform het Bouwbesluit 2012, artikel 3.5 geldt bij de herbestemming van het pand (van maatschap-
pelijk naar wonen) het van rechtens verkregen niveau. Met de verbouw en een verhoging van de ge-
luidwering van de gevels (door bijvoorbeeld nieuwe beglazing) wordt een verbetering van de actuele 
kwaliteit gerealiseerd. 
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6 SAMENVATTING 
 
Bouwgroep de Nijs - Soffers bv is voornemens om in het voormalig schoolgebouw aan de Langeweg 
4k te Kruisland drie woningen te realiseren. Daarnaast wordt de achterzijde van het pand deels ge-
sloopt ten behoeve van een vrij bouwkavel. Voorliggende ontwikkeling is niet mogelijk binnen het 
vigerend bestemmingsplan “Kom Kruisland 2013”. In dit bestemmingsplan is de bestemming ‘maat-
schappelijk’ op het perceel gelegen. Binnen deze bestemming is het niet mogelijk om te gaan wonen 
in de huidige bebouwing. Om het planvoornemen mogelijk te maken is een ruimtelijke onderbouwing 
noodzakelijk. 
 
Ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing dient voor alle akoestisch relevante bronnen een 
akoestisch onderzoek te worden verricht. Doordat het plan gelegen is binnen een 30 km-zone hebben 
de nabijgelegen relevante wegen (Langeweg en de  Vierlinghstraat) geen geluidszone en derhalve 
geen overlap met het plan. In het kader van een goede ruimtelijke ordening en op basis van jurispru-
dentie is echter een akoestisch onderzoek naar het woon- en leefklimaat ten gevolge van dergelijke 
wegen benodigd. 
 
De geluidsbelastingen ten gevolge van de  Langeweg zijn lager dan de ten hoogste toelaatbare ge-
luidsbelasting van 48 dB. De geluidsbelastingen ten gevolge van de Vierlinghstraat zijn, met uitzonde-
ring van een enkele woning aan de noordgevel (toetspunt 1), ook lager dan de ten hoogste toelaatba-
re geluidsbelasting. De geluidsbelastingen op de noordgevel bedragen 53 en 51 dB voor respectieve-
lijk de begane grond en de 1

e
 verdieping. Alle overige gevels zijn geluidsluw. De maximaal te onthef-

fen geluidsbelasting van 63 dB voor gezoneerde wegen wordt niet overschreden. Aangezien voor het 
plan enkel sprake is van 30km/uur wegen zonder zone, is het aanvragen van een hogere waarde 
voor het plan niet noodzakelijk. Wel is een afweging van geluidreducerende maatregelen noodzake-
lijk. 
 
Op basis van een nadere maatregelenafweging voor de Vierlinghstraat blijkt dat zowel bron- als over-
drachtsmaatregelen niet doelmatig zijn. Hierdoor treedt op de noordgevel van het woning hogere ge-
luidsbelastingen op. Het realiseren van dove gevels is voor het plan niet wenselijk, de realisatie van 
een dove gevel wordt veelal als een vermindering van de woonkwaliteit ervaren. 
 
Conform het Bouwbesluit 2012, artikel 3.5 geldt bij de herbestemming van het pand (van maatschap-
pelijk naar wonen) het van rechtens verkregen niveau. Met de verbouw en een verhoging van de ge-
luidwering van de gevels (door bijvoorbeeld nieuwe beglazing) wordt een verbetering van de actuele 
kwaliteit gerealiseerd. 
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BIJLAGE 1. INVOERGEGEVENS AKOESTISCH REKENMODEL 
  





EconsultancyAkoestisch onderzoek
BijlageWegverkeerslawaai

Model: Kruisland
Kruisland - Steenbergen

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Groep Hdef. ISO_H Type Cpl Cpl_W Hbron Wegdek V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(ZV(D)) V(ZV(A))

4 Langeweg Langeweg Relatief      0,00 Verdeling False  1,5   0,75 W9a  30  30  30  30  30  30  30  30

1 Langeweg Langeweg Relatief      0,00 Verdeling False  1,5   0,75 W9a  30  30  30  30  30  30  30  30

3 Langeweg Langeweg Relatief      0,00 Verdeling False  1,5   0,75 W9a  30  30  30  30  30  30  30  30

2 Langeweg Langeweg Relatief      0,00 Verdeling False  1,5   0,75 W9a  30  30  30  30  30  30  30  30

5 Vierlinghstraat Vierlinghstraat Relatief      0,00 Verdeling False  1,5   0,75 W9a  30  30  30  30  30  30  30  30

25-4-2016 12:28:20Geomilieu V3.11



EconsultancyAkoestisch onderzoek
BijlageWegverkeerslawaai

Model: Kruisland
Kruisland - Steenbergen

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

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

4  30    328,00   7,00   2,60   0,70  94,00  97,20  96,00   5,10   2,50   3,40   0,90   0,30   0,60

1  30    984,00   7,00   2,60   0,70  94,00  97,20  96,00   5,10   2,50   3,40   0,90   0,30   0,60

3  30    219,00   7,00   2,60   0,70  94,00  97,20  96,00   5,10   2,50   3,40   0,90   0,30   0,60

2  30    547,00   7,00   2,60   0,70  94,00  97,20  96,00   5,10   2,50   3,40   0,90   0,30   0,60

5  30    437,00   7,00   2,60   0,70  94,00  98,00  96,00   5,70   1,90   3,80   0,30   0,10   0,20

25-4-2016 12:28:20Geomilieu V3.11



EconsultancyAkoestisch onderzoek
BijlageWegverkeerslawaai

Model: Kruisland
Kruisland - Steenbergen

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

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

1 3 woningen [N]      86956,54     398345,97      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

4 3 woningen [O]      86962,65     398345,18      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

3 3 woningen [Z]      86964,15     398325,29      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

2 3 woningen [W]      86952,52     398340,99      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

5 1 woning [N]      86978,07     398347,29      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

8 1 woning [O]      86982,27     398344,42      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

7 1 woning [Z]      86980,83     398339,77      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

6 1 woning [W]      86976,63     398342,64      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

25-4-2016 12:28:20Geomilieu V3.11



EconsultancyAkoestisch onderzoek
BijlageWegverkeerslawaai

Model: Kruisland
Kruisland - Steenbergen

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Vorm X-1 Y-1 Omtrek Gebied Bf

Polygoon      87133,26     398661,56         10400,64         41938,98 0,00

25-4-2016 12:28:20Geomilieu V3.11



EconsultancyAkoestisch onderzoek
BijlageWegverkeerslawaai

Model: Kruisland
Kruisland - Steenbergen

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hulpvlakken, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef.

    0,00      0,00 Relatief

25-4-2016 12:28:20Geomilieu V3.11
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BIJLAGE 2. BEREKENINGSRESULTATEN WEGVERKEERSLAWAAI 
 



EconsultancyAkoestisch onderzoek
BijlageWegverkeerslawaai

Rapport: Resultatentabel
Model: Kruisland

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Langeweg
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

1_A 3 woningen [N] 1,50 47,33 41,92 36,69 47,06

1_B 3 woningen [N] 4,50 47,87 42,44 37,21 47,59

2_A 3 woningen [W] 1,50 52,99 47,63 42,38 52,74

2_B 3 woningen [W] 4,50 53,46 48,06 42,82 53,19

3_A 3 woningen [Z] 1,50 46,79 41,50 36,22 46,56

3_B 3 woningen [Z] 4,50 47,58 42,22 36,96 47,32

4_A 3 woningen [O] 1,50 21,67 16,21 11,00 21,38

4_B 3 woningen [O] 4,50 23,66 18,06 12,91 23,32

5_A 1 woning [N] 1,50 37,50 32,27 26,95 37,29

5_B 1 woning [N] 4,50 39,62 34,31 29,03 39,38

6_A 1 woning [W] 1,50 35,90 30,65 25,35 35,68

6_B 1 woning [W] 4,50 38,16 32,79 27,54 37,90

7_A 1 woning [Z] 1,50 30,74 25,45 20,17 30,51

7_B 1 woning [Z] 4,50 33,27 27,87 22,63 33,00

8_A 1 woning [O] 1,50 30,60 25,38 20,07 30,39

8_B 1 woning [O] 4,50 33,03 27,71 22,44 32,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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EconsultancyAkoestisch onderzoek
BijlageWegverkeerslawaai

Rapport: Resultatentabel
Model: Kruisland

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vierlinghstraat
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

1_A 3 woningen [N] 1,50 58,15 52,46 47,51 57,83

1_B 3 woningen [N] 4,50 55,86 50,17 45,22 55,54

2_A 3 woningen [W] 1,50 49,43 43,81 38,82 49,13

2_B 3 woningen [W] 4,50 48,90 43,24 38,27 48,59

3_A 3 woningen [Z] 1,50 25,72 20,29 15,19 25,48

3_B 3 woningen [Z] 4,50 28,09 22,51 17,50 27,81

4_A 3 woningen [O] 1,50 51,14 45,53 40,53 50,85

4_B 3 woningen [O] 4,50 50,55 44,91 39,93 50,25

5_A 1 woning [N] 1,50 50,80 45,25 40,22 50,52

5_B 1 woning [N] 4,50 50,78 45,18 40,18 50,49

6_A 1 woning [W] 1,50 44,73 39,23 34,17 44,47

6_B 1 woning [W] 4,50 45,08 39,51 34,49 44,80

7_A 1 woning [Z] 1,50 24,71 19,38 14,22 24,50

7_B 1 woning [Z] 4,50 26,86 21,44 16,34 26,62

8_A 1 woning [O] 1,50 44,20 38,69 33,64 43,94

8_B 1 woning [O] 4,50 44,44 38,86 33,85 44,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Over Econsultancy..     

 

 

Econsultancy is een onafhankelijk adviesbureau. Wij bieden realistisch advies en concrete 
oplossingen voor milieuvraagstukken en willen daarmee een bijdrage leveren aan een duurzaam 
en verantwoord gebruik van onze leefomgeving. 
 

 

Diensten 

Wij kunnen u van dienst zijn met een uitgebreid scala aan onderzoeken op het gebied van bodem, 

waterbodem, water, archeologie, ecologie en milieu. Op www.econsultancy.nl vindt u uitgebreide informatie 

over de verschillende onderzoeken.   

 

Werkwijze 

Inzet en professionele betrokkenheid kenmerkt onze diensten. De verantwoordelijke projectleider is het 

eenduidige aanspreekpunt voor de klant en draagt zorg voor alle aspecten van het project: kwaliteit, tijd, 

geld, communicatie en organisatie. De kernwaarden deskundig, vertrouwd, betrokken, flexibel, zorgvuldig en 

vernieuwend zijn een belangrijke leidraad in ons handelen.  

 

Kennis 

Het deskundig begeleiden van onze opdrachtgevers vraagt om betrokkenheid bij en kennis van de 

bedoelingen van de opdrachtgever. Het vereist ook gedegen en actuele vakinhoudelijke kennis. Alle 

beschikbare kennis wordt snel en effectief ingezet. De medewerkers vormen ons belangrijkste kapitaal. 

Persoonlijke en inhoudelijke ontwikkeling staat centraal want het werk vraagt steeds om nieuwe kennis en 

nieuwe verantwoordelijkheden. 

 

Creativiteit 

Onze medewerkers zijn in staat om buiten de geijkte kaders een oplossing te zoeken met in achtneming van 

de geldende wet- en regelgeving. Oplossingen die bedoeld zijn om snel en efficiënt het doel van de 

opdrachtgever te bereiken.  

 

Kwaliteit 

Er wordt continue gestreefd naar het verhogen van de professionaliteit van de dienstverlening. Het leveren 

van diensten wordt intern op een dusdanige wijze georganiseerd dat het gevraagde resultaat daadwerkelijk 

op een zo effectief en efficiënt mogelijke wijze wordt voortgebracht. Hierbij staat de klanttevredenheid 

centraal. Het kwaliteitssysteem van Econsultancy voldoet aan de NEN-EN-ISO 9001: 2008. Tevens is 

Econsultancy gecertificeerd voor diverse protocollen en beoordelingsrichtlijnen.  

 

Opdrachtgevers 

Econsultancy heeft sinds haar oprichting in 1996 al meer dan tienduizend projecten uitgevoerd. Projecten in 

opdracht van particulier tot de Rijksoverheid, van het bedrijfsleven tot non-profit organisaties. De projecten 

kennen een grote diversiteit en hebben in sommige gevallen uitsluitend een onderzoekend karakter en zijn in 

andere gevallen meer adviserend. Steeds vaker wordt onderzoek binnen meerdere disciplines door onze op-

drachtgevers verlangt. Onze medewerkers zijn in staat dit voor de opdrachtgever te coördineren en zelf 

(deel)onderzoeken uit te voeren. Ter illustratie van de veelvoud en veelzijdigheid van de projecten in de 

werkvelden bodem, waterbodem, ecologie, archeologie, water, geluid en milieu kunnen uitgebreide refe-

rentielijsten worden verschaft.  

 

 

 

Vestiging Limburg  Vestiging Gelderland  Vestiging Brabant 

Rijksweg Noord 39 Fabriekstraat 19c Rapenstraat 2 

6071 KS  Swalmen 7005 AP  Doetinchem 5831 GJ  Boxmeer 

Tel. 0475 - 504961 Tel. 0314 - 365150 Tel. 0485 - 581818 

Swalmen@econsultancy.nl Doetinchem@econsultancy.nl Boxmeer@econsultancy.nl

http://www.econsultancy.nl/
mailto:Boxmeer@econsultancy.nl


 

 



 

 

 

 

B E S T E M M I N G S P L A N   L A N G E W E G  4K  

Langeweg/Vierlinghstraat  te Kruisland 

Nota reacties inloopavond 

 

 

In het kader van het planologisch proces ten behoeve van de herontwikkeling van de voormalige 

ouderensoos op de hoek Langeweg/Vierlinghstraat in Kruisland zijn omwonenden tijdens een 

inloopavond over de plannen geïnformeerd. Het bestaande gebouw aan de Langeweg wordt verbouwd 

ten behoeve van drie woningen. Op het achterterrein wordt één vrijstaande woning gerealiseerd.  

De inloopavond heeft plaatsgevonden op 30 mei 2016 en omwonenden konden op informele wijze een 

reactie indienen. In totaal zijn drie reacties ontvangen. De strekking van de reacties is identiek en wordt 

hieronder weergegeven, gevolgd door de reactie van de gemeente. 

 

1. Samenvatting reacties inloopavond 

De ingekomen reacties kunnen als volgt worden samengevat: 

a. Er wordt aandacht gevraagd voor de parkeergelegenheid aan de Vierlinghstraat en Kerkwerf. 

b. Er wordt aandacht gevraagd voor het (smalle) trottoir aan de Vierlinghstraat. 

 

2. Reactie van de gemeente  

 

Parkeergelegenheid 

Door de komst van vier woningen zijn in totaal 8 parkeerplaatsen benodigd. Bij twee woningen kan 

op eigen terrein worden geparkeerd. Er ontstaat een parkeerdruk op de openbare ruimte van 4 

parkeerplaatsen. 

Toen het voormalige schoolgebouw nog in gebruik was als ouderensoos, was de parkeerdruk 

echter vele malen hoger. Het aantal benodigde parkeerplaatsen voor een dergelijke functie 

bedraagt ongeveer 36. Er waren echter slechts 5 parkeerplaatsen aanwezig, wat neerkwam op een 

parkeerdruk op de openbare ruimte van 31 parkeerplaatsen.  

Door de komst van de vier woningen zal een parkeerdruk ontstaan op de openbare ruimte van 4 

parkeerplaatsen. Dit is aanzienlijk minder dan de parkeerdruk van 31 parkeerplaatsen ten tijde van 

de ouderensoos en leidt daarom naar verwachting niet tot onoverkomelijke parkeerproblemen in de 

directe omgeving van het plangebied. 

Bij de verdere uitwerking van de plannen wordt bekeken of er optioneel extra parkeergelegenheid 

gerealiseerd kan worden. Wellicht bestaat de mogelijkheid om in het achtererf van de noordelijke 

woning op de hoek Langeweg/Vierlinghstraat optioneel extra parkeergelegenheid te realiseren. De 

parkeerdruk op de openbare ruimte zou daarmee verder gereduceerd kunnen worden.  

Door de manier waarop deze ontwikkeling is vormgegeven, kan een karakteristiek gebouw in 

Kruisland behouden blijven. Ondanks het feit dat het parkeren niet volledig op eigen terrein kan 

worden gerealiseerd, neemt de parkeerdruk, in vergelijking met de voormalige functie, aanzienlijk af. 

De parkeerdruk op de openbare ruimte zal naar verwachting niet leiden tot onoverkomelijke 

parkeerproblemen. 

 

Trottoir Vierlinghstraat 

Het bestaande trottoir in de Vierlinghstraat ten noorden van het bestaande gebouw is erg smal. Dit 

is geen wenselijke situatie. Daarom zal na het afronden van de bouwwerkzaamheden het eerste 

deel van de Vierlinghstraat opnieuw worden ingericht. Momenteel wordt bekeken wat de 

mogelijkheden zijn om het profiel van de straat dermate aan te passen, dat aan de zijde van het 

bestaande gebouw een volwaardig trottoir wordt aangelegd.  

 

3. Gevolgen voor het ontwerp 

Naar aanleiding van de ingediende reacties wordt bij de verdere uitwerking van de plannen bekeken 

of er optioneel extra parkeergelegenheid gerealiseerd kan worden in het achtererf van de woning op 

de hoek Langeweg/Vierlinghstraat. 

Verder wordt bekeken wat de mogelijkheden zijn om het profiel van de Vierlinghstraat dermate aan 

te passen, dat aan de zijde van het bestaande gebouw een volwaardig trottoir wordt aangelegd.  
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Onderwerp: wateradvies voorontwerp bestemmingsplan Langeweg 4K te Kruisland 

Geachte heer Groenland, 

Op 14 juli 2016 heeft u het voorontwerp bestemmingsplan Langeweg 4K te Kruisland toegestuurd met het 
verzoek om een wateradvies uit te brengen zoals bedoeld in artikel 3.1.1 lid 1 van het Besluit ruimtelijke 
ordening. 

Aangezien de belangrijkste uitgangspunten voor het waterschap naar wens zijn opgenomen in het 
voorontwerp bestemmingsplan geven wij een positief wateradvies. 

Wij wijzen u erop dat er voor het uitvoeren van werkzaamheden in of rondom oppervlaktewaterlichamen of 
waterkeringen en voor het onttrekken/infi l treren van grondwater, gebods- of verbodsbepalingen kunnen 
gelden op basis van de Keur. Veelal is voor werkzaamheden die consequenties hebben voor de 
waterhuishouding en het waterbeheer een vergunning van het waterschap benodigd. In sommige gevallen 
kan een werkzaamheid onder een Algemene regel vallen, waardoor er onder voorwaarden sprake kan zijn van 
een vrijstelling van de vergunningplicht. De Keur en de Algemene regels zijn onder andere te raadplegen op 
de website van het waterschap (www.brabantsedelta.nl). Voor meer informatie hierover kunt u contact 
opnemen met de afdeling vergunningen via telefoonnummer 076 564 13 45. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor nadere informatie kunt u contact 
opnemen met de heer E. Jansen van het waterschap via telefoonnummer 076 564 13 29. 

Hoogachtend, 
Namens het dagelijks bestuur, 
Hoofd afdeling vergunningen 

ir. A.H.J. Bouten 

Waterschap Brabantse Delta 

Postbus 5520 , 4 8 0 1 DZ Breda T 076 564 10 00 F 076 564 10 11 

Ein fo@braban tsede l ta .n l I www.b raban tsede l t a .n l K.v.K.nr: 51 181 584 

IBAN NL88 NWAB 0636 7592 02 BIC NWABNL2GXXX BTW.nr: NL812566762B01 
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