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MEMO - Geluid woningen  Emelaarseweg 22 in Achterveld 
 

1 Inleiding 

Er is een plan voor nieuwbouw van een woning aan de Emelaarseweg 22 in 
Achterveld. Door de 'Stichting Emelaarseweg 22' wordt de woning planologisch 
mogelijk gemaakt, in het kader van de ruimte voor ruimte regeling. Op hetzelfde 
perceel is ook al een woning aanwezig. Het inrichtingsplan is gemaakt door PlanRO 
Bureau voor ruimtelijke ordening in Amersfoort. 
 
In deze memo staat de geluidbelasting op de woningen vanwege het wegverkeer 
op de Emelaarseweg. Ook is deze geluidbelasting getoetst aan de wettelijke eisen. 
 

2 Situatie 

De woningen liggen aan de Emelaarseweg. De bestaande woning ligt op ruim 22 
meter uit het hart van de weg en de nieuw te bouwen woning op ruim 41 meter. In  
Figuur 1 is de locatie verduidelijkt.  
 

 

Figuur 1 Situatie en locatie van de woningen 
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3 Uitgangspunten voor de geluidberekening 

De geluidbelasting op de gevels is berekend met Standaardrekenmethode 1 volgens 
bijlage III van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Daarbij is uitgegaan van 
een maatgevende waarneemhoogte van 5 meter. 
 
De verkeersgegevens zijn door de Stichting met de gemeente Leusden afgestemd. 
In onderstaand schema zijn deze verkeersgegevens voor het jaar 2030 
weergegeven. 
 

 

Figuur 2 Overzicht verkeersintensiteiten 

 
De maximaal toegestane rijsnelheid bedraagt 60 km/h. Voor de wegdekverharding 
is uitgegaan van dicht asfalt beton (referentiewegdek SRM 1). 
 
Akoestisch absorberende oppervlakten (grasvelden, groenstroken, tuinen, 
enzovoort) zijn veiligheidshalve niet in de berekeningen meegenomen. Omdat het 
inpassingsplan tuinen suggereert wordt de berekende geluidbelasting daarmee 
overschat. 
 
 

4 Wettelijk kader 

De voorkeurswaarde voor de geluidbelasting op de gevels bedraagt 48 dB volgens 
artikel 82, lid 1 van de Wet geluidhinder. Nieuwbouw is zonder meer toegestaan 
als de geluidbelasting lager dan of gelijk aan deze waarde is. Als de 
geluidbelasting hoger is dan 48 dB, is nieuwbouw alleen mogelijk als hiervoor 
ontheffing wordt verleend. Burgemeesters en Wethouders van de gemeente 
moeten dan een zogenoemde ‘hogere waarde’ vaststellen. Voor woningen in het 
buitengebied kan de hogere waarde maximaal 53 dB bedragen volgens artikel 83, 
lid 1.  
 
In deze situatie geldt een maximale hogere waarde van 53 dB voor de nieuw te 
bouwen woning. Voor de bestaande woning is geen wettelijk kader van toepassing. 
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Op verzoek van de stichting is echter ook voor deze woning de geluidsbelasting 
berekend. 
 
 

5 Resultaten geluidsbelasting wegen 

De berekende geluidbelasting, inclusief een correctie van 5 dB op basis van art. 
110g Wet geluidhinder, op de gevels van de woningen is samengevat in Tabel 1. De 
berekeningen zelf zijn opgenomen in de bijlage. De correctie van 5 dB wordt 
toegepast voor het stiller worden van wegverkeer. 
 

Tabel 1 Geluidbelasting Lden inclusief aftrek art. 110g (5 dB). 

Omschrijving Rekenhoogte 
[m] 

Geluidbelasting Lden 
Emelaarseweg [dB] 

Bestaande woning, zuidgevel 5,0 47,5 

Nieuw te bouwen woning, zuidgevel 5,0 44,4 

 

 

6 Conclusie 

De geluidbelasting op de bestaande woning bedraagt maximaal 48 dB.  

 

De geluidbelasting op de nieuw te bouwen woning bedraagt maximaal 44 dB en is 

daarmee lager dan de voorkeursgrenswaarde. Het is niet nodig dat Burgemeester 

en Wethouders van de gemeente Leusden een hogere waarden vaststellen. Ook 

gelden geen zwaardere eisen aan de geluidwering van de gevels dan de minimale 

eisen van het Bouwbesluit 2012. 
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Bijlage Overzicht berekeningen 

Bestaande woning Nieuw te bouwen woning 

 

  
 

 



 

 

 

 

 

 

Bijlage 2 
Bodemonderzoek 

  



 

 

 



  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Verkennend bodemonderzoek en 
asbest in bodemonderzoek en asbest in puin onderzoek 
 
 
Locatie 

Adres: Emelaarseweg 22 

Postcode, Plaats 3791 PT Achterveld 

 

 

Opdrachtgever 

Naam:  Stichting Emelaarseweg 22 

Adres:  Asschatterweg 76 

Postcode, plaats:  3791 PD Achterveld 

 

Contactpersoon:  Dhr. J.H.J. van Dijk & Mw. S. Kuijer – van Dijk 

 

Uitvoering en rapportage 

Naam: Grondvitaal BV 

Adres: Voorthuizerstraat 256 

Postcode, plaats: 3881 SN Putten 

 

Telefoonnummer: 0341 491323 

Fax: 0341 491806 

E-mailadres: info@grondvitaal.nl  

 

Contactpersoon: dhr. J.W. Mertens 

Projectgegevens 

Projectnummer: 1926077 

Versie: 01 

Revisiestatus: Definitief 

 

Rapportagedatum: 4 oktober 2019 

Autorisatiedatum: 4 oktober 2019 

 

Uitvoering conform: NEN 5740 

 NEN 5707 

 NEN 5897 

 

Analyses 

Naam: Eurofins Analytico B.V. 

Adres: Gildeweg 42-46 

Postcode, plaats: 3771 NB Barneveld 

 

Telefoonnummer: 0342 426300 

E-mailadres: info-env@eurofins.nl  

 

 

Naam: ACMAA 

Adres: ’t Haarboer 6 

Postcode, plaats: 7561 BL Deurningen 

 

Telefoonnummer: 074-2455040 

E-mailadres: laboratorium@acmaa.nl  
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1 SAMENVATTING 
 

Soort onderzoek Verkennend bodemonderzoek 

Aanleiding Herziening van het bestemmingsplan 

Doel Vaststellen of sprake is van verontreiniging in de grond / grondwater 

Opzet 

NEN 5740 ONV (onverdacht)  
NEN 5707+C2:2017 § 6.4.5 (verdachte bovengrond, diffuse 
bodembelasting, heterogeen verdeeld) 
NEN 5897 Asbest in puin, § 6.4.2 open halfverharding 

  

Locatie Emelaarseweg 22 

3791 PT Achterveld 

Kadastraal bekend Gemeente Stoutenburg 

Sectie B 

Nummer 1891 

Oppervlakte 20000 m² 

Terreininrichting Gedeeltelijk verhard 

Terreingebruik Wonen 

Terreingebruik omgeving Wonen / agrarisch 

Kaartcoördinaten X = 162009 Y = 461986 

Hypothese Onverdacht 

 
VERKENNEND BODEMONDERZOEK 

Aantal boringen / peilbuizen 0,5 m-mv 1,0 m-mv 2,0 m-mv 2,5 m-mv peilbuis 

23 - 6 - 3 

Bodemopbouw Donkerbruin tot grijsbruin matig fijn zand 

Grondwaterstand 1,83 m-mv 

Zintuiglijke waarnemingen - 

 

Resultaten grond  > achtergrondwaarde > interventiewaarde 

Bovengrond 
PCB (som 7) (0,04) 

Lood  (0,03) 
PAK 10 VROM (0,04) 

- 

Ondergrond - - 

Resultaten grondwater  > streefwaarde > interventiewaarde 

Grondwater 
Nikkel  (0,13) 

Barium 
 

  

Conclusies Hypothese verworpen. 

Verontreiniging vormt geen aanleiding tot nader onderzoek 

Er zijn o.i. geen belemmeringen voor de gewenste activiteiten 
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ASBEST IN BODEM- en PUIN ONDERZOEK 

Visuele inspectie Druppel zones: maaiveld geïnspecteerd in stroken van 1,5 m haaks 
op elkaar 

Grondonderzoek Druppellijnonderzoek langs de dakranden zonder dakgoot en zonder 
verharding eronder: per dakrand 2 of 3 inspectiegaten van 0,3 bij 0,3 
en 0,1 m diep. 
Over het puinpad verdeeld 5 inspectiegaten van 0,3 bij 0,3 m en 0,5 
m diep. 

  

Resultaten asbest in grond / 
puin 

Maaiveld Geen asbestverdachte materialen aangetroffen 

Bovengrond/ 
puinpad 

In inspectiegaten P01 (puinpad) en P02 (puinpad) 
zijn visueel stukjes asbestverdacht materiaal 
aangetroffen. In de overige inspectiegaten zijn 
visueel geen stukjes aangetroffen 

  

Conclusies 
 
 
 
 
 
 

Hypothese bevestigd. 

Er zijn onaanvaardbare gehalten asbest in de bodem aangetroffen. 
 
Druppellijnen 
Formeel gezien is afperkend onderzoek noodzakelijk ter plaatse van 
de gaten A01 t/m A06, B01 en B02, echter door de afwezigheid van 
dakgoten kan worden geconcludeerd dat de aangetroffen 
concentratie asbest hierdoor wordt veroorzaakt. Een afperkend 
onderzoek is ons inziens derhalve niet noodzakelijk. 
Door het aantreffen van 11,1 mg/kg.ds. (>10 mg/kg.ds.) losse vezels 
ter plaatse van inspectiegaten B01 en B02 dient deze sanering 
binnen 4 jaar uitgevoerd te worden. 
De verontreinigde grond dient te worden ontgraven en afgevoerd 
naar een reinigingsbedrijf.  

 
Voorafgaand aan de sanering dient een BUS-melding te worden 

ingediend bij het bevoegd gezag (provincie Utrecht). De sanering 

dient te worden begeleid door een BRL SIKB 6000 gecertificeerd 

bedrijf. De ontgraving en uitvoering van de sanering dient plaats te 

vinden door een BRL SIKB 7000 gecertificeerd bedrijf. 
 
Ter plaatse van de gaten G01 en G02 wordt een asbestconcentratie 
van 49 mg/kg.ds. aangetroffen. Opgemerkt is door het laboratorium 
dat het monster niet voldoet aan de minimale hoeveelheid 
monstermateriaal. Hierdoor is het waarschijnlijk dat het gehalte 
asbest mogelijk wel de halve maximale waarde (50 mg/kg.ds.) 
overschrijdt. Derhalve wordt aanbevolen om deze druppellijn 
eveneens te saneren. 
 
Puin onderzoek puinpad 
In verband met het overschrijden van de halve maximaal toegestane 
waarde asbest ter plaatse van P01 is formeel nader onderzoek 
noodzakelijk. Echter ter plaatse van P02 is de aangetroffen 
concentratie 38 mg/kg.ds, welke beneden de halve maximaal 
toegestane (50 mg/kg.ds.) waarde ligt. Derhalve wordt aanbevolen 
om gelijktijdig met de sanering van de druppellijnen het gedeelte 
puinpad vanaf de Emelaarseweg tot aan inspectiegat P02 te 
saneren.  
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2 OMSCHRIJVING VAN HET UITGEVOERDE ONDERZOEK 
 
2.1 Doel van het onderzoek 
 
Het doel van het verkennend bodem- en asbest in bodemonderzoek is het vaststellen van de 
milieuhygiënische kwaliteit van de bodem met betrekking tot de eventuele aanwezigheid van 
bodemverontreiniging in de grond en het freatisch grondwater. 
 
 
 
2.2 Historisch onderzoek en visuele waarneming  
 
Het historisch vooronderzoek is uitgevoerd conform NEN 5725. Tijdens het vooronderzoek zijn de 
hierna te noemen bronnen geraadpleegd waaruit de volgende voor het onderzoek van belang zijnde 
gegevens bekend zijn geworden: 
 
Overzicht voorinformatie 

Bron Informatie 

Opdrachtgever / 
contactpersoon 

Op de onderzoekslocatie bevinden zich enkele gebouwen met omliggend 
tuin. Het te onderzoeken terreingedeelte bestaat gedeeltelijk uit met asfalt 
en klinkers verhard terrein. Voor het overige deel is het terrein onverhard 
(tuin, gras). 
De aanleiding tot het onderzoek is een herziening van het 
bestemmingsplan. 
 
Het uitgevoerde onderzoek strekt zich uit over een oppervlak van ± 20.000 
m² (zoals op bijlage 1 aangegeven). Er hebben voor zover bekend op de 
onderzoekslocatie geen bedrijfsmatige activiteiten plaatsgevonden 
waardoor een bodemverontreiniging is ontstaan. Voor zover bekend zijn op 
de locatie geen olietanks of andere verontreinigingsbronnen aanwezig (of 
aanwezig geweest). 
Het te onderzoeken terreingedeelte is bestemd voor de verkoop, waarna er 
een deel van de huidige bebouwing gesloopt zal worden en er een nieuwe 
woning op de locatie komt.  

Locatiebezoek Bij een locatiebezoek t.b.v. offertevorming zijn enkele gebouwen met 
asbestverdachte daken aangetroffen zonder dakgoten of daaronder 
terreinverharding. 

Milieu-/Hinderwetarchief 
gemeente Leusden 

Uit het gemeentelijk dossieronderzoek zijn geen relevante gegevens 
verkregen waaruit een mogelijke bodemverontreiniging is af te leiden. 

Bodemarchief gemeente 
Leusden 

Er zijn geen bodemonderzoeken van de locatie bekend bij de gemeente 
Leusden.  

Tankenbestand gemeente 
Leusden 

Op bovengenoemde locatie zijn geen tanks bekend bij de gemeente 
Leusden. 

Bodemkwaliteitskaart De gemeente Leusden heeft geen bodem(kwaliteits-)kaart, enkel een 
bodemfunctiekaart. Hieruit blijkt dat de locatie in de klasse 
‘landbouw/natuur’ ligt.  

Bodemloket 
(www.bodemloket.nl) 

Op het Bodemloket zijn geen gegevens bekend over de onderzoekslocatie.  
 

Bodemloket provincie Utrecht Er zijn geen aanvullende gegevens bekend geworden.  

Topografische kaarten 
(www.topotijdreis.nl)  

Sinds de jaren ’50 is er bebouwing zichtbaar op de onderzoekslocatie. De 
locatie en de directe omgeving hebben een deels agrarische functie. Voor 
1950 was de locatie onderdeel van een natuurgebied.  

Dempingen / ophogingen, 
puinverhardingen, asbest 

Voor zover bekend is het te onderzoeken terrein niet opgehoogd. Tevens 
zijn geen aanwijzingen voor puinverhardingslagen of asbesthoudende 
materialen op of in de bodem bekend geworden. 

Visuele inspectie en 
waarneming door veldwerker 

Uit de visuele inspectie van de onderzoekslocatie, voorafgaand aan de 
uitvoering van het veldwerk, zijn geen aanwijzingen voor bodembelastende 
activiteiten of bodemvreemde materialen bekend geworden.  
 
Op de locatie is een puinpad aangetroffen. Deze is aangegeven op de 
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tekening in bijlage 1.   

 

Samenvatting relevante gegevens 

* Door de opdrachtgever/contactpersoon is geen informatie verstrekt waaruit blijkt dat de bodem op 
enigerlei wijze is verontreinigd. 

* Op het terrein zijn enkele gebouwen aanwezig met daarop asbestverdachte dakbedekking zonder 
goten of daaronder terreinverharding. 

* Er zijn geen bodemonderzoeken bekend geworden. 
* Er zijn geen relevante gegevens met betrekking tot olietanks bekend geworden. 
* Volgens de bodemkwaliteitskaart valt de locatie in klasse ‘landbouw/natuur’. 
* Er is geen informatie over asbestverdachte materialen of puinverhardingen op of in de bodem bekend 

geworden. 
* Tijdens de terreininspectie is op de locatie een puinpad aangetroffen. Daarnaast zijn geen 

gegevens bekend geworden waaruit een bodembelasting op de onderzoekslocatie is af te leiden. 

 
 
 
2.3 Onderzoekshypothese 
 
Op grond van het uitgevoerde historisch onderzoek is de hypothese voor het te onderzoeken terrein 
"niet verdachte locatie". 
Daarnaast is de locatie echter VERDACHT op de aanwezigheid van asbest in de bodem. 
 
Motivering 
Uit de tijdens het vooronderzoek verkregen informatie zijn geen concrete aanwijzingen voor een 
bodemverontreiniging binnen de onderzoekslocatie of directe omgeving bekend geworden.  
Op de onderzoekslocatie zijn enkele gebouwen aanwezig met asbestverdachte dakbedekking. Deze 
gebouwen zijn niet voorzien van goten of daaronder voorzien van terreinverharding. Daarnaast is een 
met puin verhard pad aangetroffen. 
 
 
 
2.4 Uitvoering van het onderzoek 
 
Uitvoering van het onderzoek heeft plaatsgevonden overeenkomstig NEN 5740 ONV-NL 
(onverdachte niet lijnvormige locatie) en aanverwante normen en richtlijnen m.b.t. het nemen van 
de monsters en de behandeling daarvan. Dit is omschreven in paragraaf 3.5 t/m hoofdstuk 5. 
 
Met betrekking tot de asbestverdachtheid van de bodem is het onderzoek uitgevoerd overeenkomstig  
NEN 5707+C2:2017 § 6.4.5 (verdachte bovengrond, diffuse bodembelasting, heterogeen 
verdeeld) Dit is omschreven onder hoofdstuk 5, 6 en 7. 
 
Met betrekking tot de asbestverdachtheid van het puinpad is het onderzoek uitgevoerd 
overeenkomstig   NEN 5897 Asbest in puin, § 6.4.2 open halfverharding. Dit is omschreven onder 
hoofdstuk 5, 6 en 7. 
 
De analyseresultaten zijn beoordeeld overeenkomstig: 
– de streefwaarden grondwater en de interventiewaarden grond en grondwater zoals vastgesteld 

door het Ministerie van VROM in de Circulaire Bodemsanering 2013, ingaande per 1 juli 2013 
(Staatscourant 27 juni 2013, nr. 16675). 

– de achtergrondwaarden voor grond (en baggerspecie) zoals vastgesteld door het Ministerie van 
VROM in de Regeling bodemkwaliteit onder nummer DJZ2007124397, ingaande per 13 
december 2007. 

 
De hierbij van toepassing zijnde onderzoeksstrategie kan van voldoende omvang geacht worden om 
te kunnen beoordelen of op de betreffende locatie, redelijkerwijs gesproken inderdaad geen 
verontreinigende stoffen aanwezig zijn in de grond of in het freatisch grondwater. 
 
De werkzaamheden zijn uitgevoerd onder het BRL SIKB 2000 gecertificeerd kwaliteitssysteem van 
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Grondvitaal BV (KIWA certificaat nr. K96888/01) en onderliggende protocollen 2001, 2002 en 2018. 
Partijdigheid 
Grondvitaal BV heeft op geen enkele wijze een relatie met de opdrachtgever en/of de 
onderzoekslocatie waarop het onderzoek betrekking heeft, zoals bedoeld in de BRL SIKB 2000. In het 
kwaliteitssysteem van Grondvitaal BV is vastgelegd dat op beïnvloeding van medewerkers door 
derden niet wordt ingegaan. Pogingen tot beïnvloeding van het onderzoek en/of onderzoeksresultaten 
worden vastgelegd. Een wijziging op verzoek van de opdrachtgever in de onderzoeksstrategie wordt 
altijd vooraf besproken. 
 
Grondvitaal BV garandeert de uitvoering van een volledig onafhankelijk en onpartijdig onderzoek. 
 
 
 
2.5 Geohydrologie 
 
DINO-loket 

Maaiveldhoogte 4,4 m +NAP 

Diepte freatisch grondwater 1,85 m. –mv. 

Stijghoogte volgens isohypsenpatroon 3,8 m +NAP 

Grondwaterstromingsrichting West 

Deklaag aanwezig? Nee 

Dikte watervoerend pakket 16 m 

Geologie Formatie van Boxtel (matig fijn zand) 

Zout of brak grondwater Nee 

Ligging t.o.v. grondwaterbeschermingsgebied Ligging niet binnen (of op korte afstand van) 

 
 
 
2.6 Veldwerk 
 
����������	
�����������	�����	������
�����������	
�	�����������������	�������������������������

������ 
Verdeeld over de onderzoekslocatie zijn in totaal 32 handboringen uitgevoerd (zie bijlage 1 voor 
boorpuntenoverzicht). 
 
Uitgevoerde boringen 
 

Boringen 
tot 0,5 m.-
mv. 

Boringen 
tot 1,0 m.-
mv. 

Boringen 
tot 2,0 m. 
–mv. 

Boringen 
tot 2,5 m. 
–mv. 

Boringen 
met 
peilbuis 

Aantal 
analyses 
mengmonster 
bovengrond 

Aantal 
analyses 
mengmonster 
ondergrond 

Aantal 
analyses 
grondwater 

23 - 6 - 3 4 3 3 

 

Voor samenstelling van de mengmonsters zie onder 4.1 laboratoriumonderzoek. 
 
Peilfilters algemeen 
Het peilfilter is omstort met filterzand en daarna ruim afgepompt. De bemonstering van het grondwater 
heeft een week na het plaatsen van het peilfilter plaatsgevonden. Alvorens het grondwater te 
bemonsteren is de grondwaterstand gemeten en is het peilfilter opnieuw ruim afgepompt. Hierbij zijn 
de zuurgraad, elektrische geleidbaarheid en troebelheid gemeten. 
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In het veld gemeten waarden 
Watermonster Filterdiepte 

(m -mv) 
Grondwater-stand 
(m -mv) 

pH 
(-) 

EC 
(µS/cm) 

Troebelheid 
(NTU) 

01-1-1 3,00 - 4,00 2,03 6,9 700 3,48 
02-1-1 3,00 - 4,00 1,82 6,5 440 14,31 
03-1-1 3,00 - 4,00 1,71 6,6 500 20,21 
 
De troebelheid is hoger dan 10 NTU en is daarmee hoger dan de gewenste ‘natuurlijke’ troebelheid. 
Aangezien geen overschrijdingen van de grenswaarden voor nader onderzoek voor organische 
stoffen zijn aangetroffen, heeft dit de kwaliteit van het grondwater vermoedelijk niet beïnvloed. 
 
Voor een overzicht van de boorpunten wordt verwezen naar bijlage 1. 
 
 
 
2.7 Resultaten veldwerk 
 
De bodemprofielen zijn weergegeven in bijlage 2. 
 
Omschrijving bodemopbouw en samenstelling 
Ter plaatse van de uitgevoerde grondboringen is vanaf het maaiveld tot 4,00 m. beneden het maaiveld 
overwegend matig fijn, zwak siltig zand aangetroffen in kleuren variërend van donkerbruin 
(bovengrond tot 0,5 m.) tot grijsbruin (ondergrond vanaf 0,5 m. en dieper).  
 
Tijdens het uitvoeren van de monstername zijn geen bodemvreemde materialen of afwijkingen m.b.t. 
geur en kleur waargenomen. 
 

Asbest 
Tijdens de monstername wordt de opgeboorde grond visueel op asbestverdacht materiaal 
gecontroleerd. Puinhoudende monsters worden volgens standaardprocedure op 20 mm uitgezeefd 
waarbij de grove zeeffractie op asbestverdacht materiaal wordt gecontroleerd. Er is tijdens de 
monstername geen puin of asbestverdacht materiaal aangetroffen. Wel is op de locatie een puinpad 
aanwezig. Deze is separaat onderzocht, zie hiervoor hoofdstuk 5. 
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3 LABORATORIUMONDERZOEK 
 
3.1 Omschrijving en samenstelling mengmonsters 
 
Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd door Eurofins Analytico B.V. te Barneveld. 
In het laboratorium zijn de mengmonsters samengesteld en heeft vervolgens het chemisch onderzoek 
plaatsgevonden overeenkomstig het standaardpakket (NEN 5740 paragraaf 5.1.3). 
 

a) grond b) grondwater 

Lutum  Zware metalen barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, 
lood, molybdeen, nikkel, zink 

Organische stof  Vluchtige aromatische 
koolwaterstoffen 

benzeen, tolueen, ethylbenzeen, som-
xylenen, styreen, naftaleen 

Zware metalen barium, cadmium, kobalt, koper, 
kwik, lood, molybdeen, nikkel, 
zink 

Vluchtige chloorhoudende 
oplosmiddelen 

1,2-dichloorethaan, cis-1,2-
dichlooretheen, trichloormethaan, 1,1,1-
trichloorethaan, 1,1,2-trichloorethaan, 
trichlooretheen, tetrachloormethaan, 
tetrachlooretheen, monochloorbenzeen, 
dichloorbenzenen 

Minerale olie C10-C40 Minerale olie C10-C40 

Som PCB Polychloorbifenylen   

PAK som 10 Polycyclische aromatische 
koolwaterstoffen 

  

 
 
Analyse- 
monster 

Traject 
(m -mv) 

Deelmonsters Analysepakket 

mm1 0,00 - 0,50 01 (0,00 - 0,50) 
04 (0,00 - 0,50) 
05 (0,00 - 0,50) 
06 (0,00 - 0,50) 
07 (0,00 - 0,35) 
08 (0,00 - 0,20) 
24 (0,00 - 0,20) 
25 (0,00 - 0,50) 

Standaard pakket incl LUOS 

mm2 0,00 - 0,70 02 (0,00 - 0,50) 
02 (0,50 - 0,70) 
14 (0,00 - 0,30) 
15 (0,00 - 0,50) 
16 (0,00 - 0,50) 
17 (0,00 - 0,20) 
18 (0,00 - 0,50) 
19 (0,00 - 0,50) 

Standaard pakket incl LUOS 

mm3 0,00 - 0,50 03 (0,00 - 0,30) 
09 (0,00 - 0,50) 
10 (0,00 - 0,50) 
11 (0,00 - 0,50) 
12 (0,00 - 0,50) 
13 (0,00 - 0,30) 
22 (0,00 - 0,50) 
23 (0,00 - 0,35) 

Standaard pakket incl LUOS 

mm4 0,00 - 0,50 20 (0,00 - 0,50) 
21 (0,00 - 0,50) 
26 (0,08 - 0,15) 
27 (0,00 - 0,50) 
28 (0,00 - 0,50) 
29 (0,00 - 0,50) 
30 (0,00 - 0,50) 
31 (0,00 - 0,50) 
32 (0,00 - 0,50) 

Standaard pakket incl LUOS 

mm5 0,35 - 2,00 01 (0,50 - 1,00) 
01 (1,00 - 1,50) 
01 (1,50 - 2,00) 
04 (0,50 - 1,00) 
04 (1,00 - 1,50) 
04 (1,50 - 2,00) 
23 (0,35 - 0,50) 
23 (0,50 - 1,00) 
23 (1,00 - 1,50) 
23 (1,50 - 2,00) 

Standaard pakket incl LUOS 
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Analyse- 
monster 

Traject 
(m -mv) 

Deelmonsters Analysepakket 

mm6 0,50 - 2,00 03 (0,50 - 1,00) 
03 (1,00 - 1,50) 
03 (1,50 - 1,70) 
03 (1,70 - 2,00) 
10 (0,50 - 1,00) 
10 (1,00 - 1,50) 
10 (1,50 - 2,00) 
14 (0,50 - 1,00) 
14 (1,00 - 1,50) 
14 (1,70 - 2,00) 

Standaard pakket incl LUOS 

mm7 0,50 - 2,00 02 (0,70 - 1,00) 
02 (1,00 - 1,50) 
02 (1,50 - 2,00) 
29 (0,50 - 1,00) 
29 (1,00 - 1,50) 
29 (1,50 - 2,00) 
30 (0,50 - 1,00) 
30 (1,00 - 1,50) 
30 (1,50 - 2,00) 

Standaard pakket incl LUOS 

 
Analyse- 
monster 

Filterdiepte (m -mv) Analysepakket 

01-1-1 3,00 - 4,00 Standaardpakket grondwater 
02-1-1 3,00 - 4,00 Standaardpakket grondwater 
03-1-1 3,00 - 4,00 Standaardpakket grondwater 
 
 
 
3.2 Resultaten en interpretatie van het laboratoriumonderzoek 
 
De analyseresultaten van het laboratorium onderzoek zijn weergegeven in bijlage 3 van dit rapport. 
Op de achtergrond- en interventiewaarden voor anorganische verbindingen (zware metalen) in de 
grond, is afhankelijk van het lutumgehalte en/of organische stofgehalte een correctieformule 
toegepast: 
 

)1025(

).%%(

×+×+

×+×+×
=

CBA

stoforgClutumBAN
N st

b
 

 
A, B en C = constanten afhankelijk van de stof. 
Nb = toetsingswaarde voor de te beoordelen bodem (mg/kg). 
Nst = toetsingswaarde voor de standaardbodem (mg/kg). 
%lutum = het gemeten percentage lutum. 
% org.stof = het gemeten percentage organische stof. 
 
Voor organische verbindingen is de volgende correctieformule toegepast: 
 

10

.% stoforgN
N st

b

×
=  
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3.3 Overzicht analyseresultaten 
 
In het hiernavolgende overzicht zijn de analyseresultaten weergegeven. 
 
Uitgangspunten grond: 
AW-waarde: achtergrondwaarde (met toepassing van de correctieformule). 
I-waarde: interventiewaarde (met toepassing van de correctieformule). 
 
Uitgangspunten grondwater: 
S-waarde: streefwaarde 
I-waarde: interventiewaarde. 
 
Voor de streefwaarden grondwater, de interventiewaarden grond en grondwater en de 
achtergrondwaarden grond voor een standaardbodem (10 % organische stof en 25% lutum), zie 
bijlage 4. Voor toepassing van de correctieformules is uitgegaan van de analytisch bepaalde 
organische stof- en lutumpercentages. 
 

Grondmonster   mm1 mm2 mm3 

Certificaatcode   2019104420 2019104420 2019104420 

Boring(en)   01, 04, 05, 06, 07, 08, 24, 25 02, 14, 15, 16, 17, 18, 19 03, 09, 10, 11, 12, 13, 22, 23 

Traject (m -mv)   0,00 - 0,50 0,00 - 0,70 0,00 - 0,50 
Humus % ds 7,10 3,30 3,70 

Lutum % ds 3,40 2,60 2,80 

Datum van toetsing  23-7-2019 23-7-2019 23-7-2019 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

PAK     
PAK 10 VROM mg/kg ds   0,56 -0,02   <0,35 -0,03   0,45 -0,03 

     

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 

PCB (som 7) mg/kg ds   <0,0069 -0,01   0,019 -0   <0,013 -0,01 

     

METALEN     
Kobalt  mg/kg ds  <3 <6 -0,05  <3 <7 -0,05  <3 <7 -0,05 

Koper  mg/kg ds  10 17 -0,15  7,8 15,1 -0,17  12 23 -0,11 

Nikkel  mg/kg ds  <4 <7 -0,43  <4 <8 -0,42  <4 <8 -0,42 

Zink  mg/kg ds  48 95 -0,08  32 71 -0,12  56 123 -0,03 

Cadmium  mg/kg ds  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03 

Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 
Barium  mg/kg ds  <20 <46 (6)  <20 <50 (6)  <20 <49 (6) 

Lood  mg/kg ds  19 27 -0,05  18 27 -0,05  16 24 -0,05 

Kwik  mg/kg ds  <0,05 <0,05 -0  <0,05 <0,05 -0  <0,05 <0,05 -0 

     

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  36 51 -0,03  <35 <74 -0,02  <35 <66 -0,03 

 
Grondmonster   mm4 mm5 mm6 

Certificaatcode   2019104420 2019104420 2019104420 

Boring(en)   20, 21, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 01, 04, 23 03, 10, 14 

Traject (m -mv)   0,00 - 0,50 0,35 - 2,00 0,50 - 2,00 

Humus % ds 4,20 0,80 0,80 
Lutum % ds 2,30 2,00 3,10 

Datum van toetsing  23-7-2019 23-7-2019 23-7-2019 

Monsterconclusie  Overschrijding Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

PAK     

PAK 10 VROM mg/kg ds   2,90 0,04   <0,35 -0,03   <0,35 -0,03 
     

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 

PCB (som 7) mg/kg ds   0,058 0,04   <0,025 0,01   <0,025 0,01 

     

METALEN     

Kobalt  mg/kg ds  <3 <7 -0,05  <3 <7 -0,05  <3 <7 -0,05 
Koper  mg/kg ds  9,6 18,3 -0,14  <5 <7 -0,22  <5 <7 -0,22 

Nikkel  mg/kg ds  <4 <8 -0,42  <4 <8 -0,42  <4 <7 -0,43 

Zink  mg/kg ds  49 109 -0,05  <20 <33 -0,18  <20 <31 -0,19 

Cadmium  mg/kg ds  0,26 0,40 -0,02  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03 

Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 
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Grondmonster   mm4 mm5 mm6 

Certificaatcode   2019104420 2019104420 2019104420 

Boring(en)   20, 21, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 01, 04, 23 03, 10, 14 

Traject (m -mv)   0,00 - 0,50 0,35 - 2,00 0,50 - 2,00 
Humus % ds 4,20 0,80 0,80 

Lutum % ds 2,30 2,00 3,10 

Datum van toetsing  23-7-2019 23-7-2019 23-7-2019 

Monsterconclusie  Overschrijding Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

Barium  mg/kg ds  25 93 (6)  <20 <54 (6)  <20 <48 (6) 

Lood  mg/kg ds  42 63 0,03  <10 <11 -0,08  <10 <11 -0,08 
Kwik  mg/kg ds  <0,05 <0,05 -0  <0,05 <0,05 -0  0,069 0,097 -0 

     

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  77 183 -0  <35 <123 -0,01  <35 <123 -0,01 

 
Grondmonster   mm7 

Certificaatcode   2019104420 
Boring(en)   02, 29, 30 

Traject (m -mv)   0,50 - 2,00 

Humus % ds 0,90 

Lutum % ds 2,00 

Datum van toetsing  23-7-2019 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  Meetw GSSD Index 

PAK   

PAK 10 VROM mg/kg ds   <0,35 -0,03 

   

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 
PCB (som 7) mg/kg ds   <0,025 0,01 

   

METALEN   

Kobalt  mg/kg ds  <3 <7 -0,05 

Koper  mg/kg ds  <5 <7 -0,22 

Nikkel  mg/kg ds  <4 <8 -0,42 
Zink  mg/kg ds  25 59 -0,14 

Cadmium  mg/kg ds  <0,2 <0,2 -0,03 

Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0 

Barium  mg/kg ds  <20 <54 (6) 

Lood  mg/kg ds  <10 <11 -0,08 

Kwik  mg/kg ds  <0,05 <0,05 -0 
   

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <123 -0,01 

 

  
<d : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
<=T : Kleiner dan Tussenwaarde 
8,88 : Kleiner Interventiewaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.0.0 – 
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Watermonster  01-1-1 02-1-1 03-1-1 

Datum  22-7-2019 22-7-2019 22-7-2019 

Filterdiepte (m -mv)  3,00 - 4,00 3,00 - 4,00 3,00 - 4,00 

Datum van toetsing  25-7-2019 25-7-2019 25-7-2019 
Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde 

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

PAK     

Naftaleen µg/l  <0,02 <0,01 0  <0,02 <0,01 0  <0,02 <0,01 0 

PAK 10 VROM -   <0,00020(11)   <0,00020(11)   <0,00020(11) 

     
AROMATISCHE VERBINDINGEN 

BTEX (som) µg/l  <0,9   <0,9   <0,9  

Benzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0  <0,2 <0,1 -0  <0,2 <0,1 -0 

Ethylbenzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0,03  <0,2 <0,1 -0,03  <0,2 <0,1 -0,03 

Tolueen µg/l  <0,2 <0,1 -0,01  <0,2 <0,1 -0,01  <0,2 <0,1 -0,01 

Xylenen (som) µg/l   <0,21 0   <0,21 0   <0,21 0 
meta-/para-Xyleen (som) µg/l  <0,2 <0,1  <0,2 <0,1  <0,2 <0,1 

ortho-Xyleen µg/l  <0,1 <0,1  <0,1 <0,1  <0,1 <0,1 

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  <0,2 <0,1 -0,02  <0,2 <0,1 -0,02  <0,2 <0,1 -0,02 

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

µg/l   <0,77(2,14)   <0,77(2,14)   <0,77(2,14) 

     

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 

Dichloorpropanen (0,7 som, 
1,1+1,2+1,3) 

µg/l  0,42   0,42   0,42  

cis + trans-1,2-Dichlooretheen µg/l   <0,14 0,01   <0,14 0,01   <0,14 0,01 

1,1-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 0,01  <0,1 <0,1 0,01  <0,1 <0,1 0,01 

cis-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1  <0,1 <0,1  <0,1 <0,1 

trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1  <0,1 <0,1  <0,1 <0,1 

Dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1 0  <0,2 <0,1 0  <0,2 <0,1 0 

Trichloormethaan (Chloroform) µg/l  <0,2 <0,1 -0,01  <0,2 <0,1 -0,01  <0,2 <0,1 -0,01 
Tribroommethaan (bromoform) µg/l  <0,2 <0,1(14)  <0,2 <0,1(14)  <0,2 <0,1(14) 

Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  <0,1 <0,1 0,01  <0,1 <0,1 0,01  <0,1 <0,1 0,01 

1,1-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,01  <0,2 <0,1 -0,01  <0,2 <0,1 -0,01 

1,2-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,02  <0,2 <0,1 -0,02  <0,2 <0,1 -0,02 

1,2-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1  <0,2 <0,1  <0,2 <0,1 

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0  <0,1 <0,1 0  <0,1 <0,1 0 
1,1,2-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0  <0,1 <0,1 0  <0,1 <0,1 0 

Trichlooretheen (Tri) µg/l  <0,2 <0,1 -0,05  <0,2 <0,1 -0,05  <0,2 <0,1 -0,05 

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  <0,1 <0,1 0  <0,1 <0,1 0  <0,1 <0,1 0 

Vinylchloride µg/l  <0,1 <0,1 0,02  <0,1 <0,1 0,02  <0,1 <0,1 0,02 

1,3-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1  <0,2 <0,1  <0,2 <0,1 

CKW (som) µg/l  <1,6   <1,6   <1,6  
1,1-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1  <0,2 <0,1  <0,2 <0,1 

Dichloorpropaan µg/l   <0,42 -0   <0,42 -0   <0,42 -0 

     

METALEN     

Kobalt  µg/l  <2 <1 -0,24  <2 <1 -0,24  7,3 7,3 -0,16 

Koper  µg/l  6,7 6,7 -0,14  <2 <1 -0,23  14 14 -0,02 
Nikkel  µg/l  10 10 -0,08  <3 <2 -0,22  23 23 0,13 

Zink  µg/l  <10 <7 -0,08  <10 <7 -0,08  65 65 0 

Cadmium  µg/l  <0,2 <0,1 -0,05  <0,2 <0,1 -0,05  0,21 0,21 -0,03 

Molybdeen  µg/l  <2 <1 -0,01  <2 <1 -0,01  3,4 3,4 -0,01 

Barium  µg/l  91 91 0,07  190 190 0,24  100 100 0,09 
Lood  µg/l  <2 <1 -0,23  <2 <1 -0,23  <2 <1 -0,23 

Kwik  µg/l  <0,05 <0,04 -0,04  <0,05 <0,04 -0,04  <0,05 <0,04 -0,04 

     

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 

Minerale olie C10 - C40 µg/l  <50 <35 -0,03  <50 <35 -0,03  <50 <35 -0,03 
  
<d : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Streefwaarde 
8,88 : > Streefwaarde 
>T : Groter dan Tussenwaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
11 : Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie 
14 : Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - S) / (I - S) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.0.0 - 
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4 SAMENVATTING, CONCLUSIE en AANBEVELING 
 
4.1 Samenvatting 
 
De resultaten van het verrichte verkennend onderzoek naar een eventuele bodemverontreiniging op 
de onderzochte locatie aan de Emelaarseweg 22 te Achterveld, kunnen als volgt worden 
samengevat: 
 
Overschrijdingstabel grond 

Analyse- 
monster 

Traject 
(m -mv) 

> AW (+index) > I (+index) 

mm1 0,00 - 0,50 - - 

mm2 0,00 - 0,70 - - 

mm3 0,00 - 0,50 - - 

mm4 0,00 - 0,50 PCB (som 7) (0,04) 
Lood  (0,03) 
PAK 10 VROM (0,04) 

- 

mm5 0,35 - 2,00 - - 

mm6 0,50 - 2,00 - - 

mm7 0,50 - 2,00 - - 

 
> AW : > Achtergrondwaarde 
> I : > Interventiewaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 

 
 
Overschrijdingstabel grondwater 

Watermonster Filterdiepte 
(m -mv) 

> S (+index) > I (+index) 

01-1-1 3,00 - 4,00 Barium  (0,07) - 

02-1-1 3,00 - 4,00 Barium  (0,24) - 

03-1-1 3,00 - 4,00 Nikkel  (0,13) 
Barium  (0,09) 

- 

 
> S : > Streefwaarde 
> I : > Interventiewaarde 
Index : (GSSD - S) / (I - S) 

 
 
Asbest 
Tijdens de terreininspectie en de monstername van de grond zijn geen asbestverdachte materialen op 
of in de bodem aangetroffen.  
 
 
 
4.2 Conclusie 
 
De onderzoekshypothese ”onverdacht” kan op grond van de analyseresultaten van de grond- en 
grondwatermonsters heel strikt genomen niet worden gehandhaafd. Formeel gesproken is de 
kwalificatie verdacht van toepassing. 
 
De aangetroffen concentraties zijn echter van lichte aard en geven geen aanleiding tot aanvullend 
onderzoek. De invloed hiervan op de volksgezondheid en het milieu is nihil. 
 
 
 
4.3 Aanbeveling 
 
Met betrekking tot de voorgenomen bouwactiviteiten op de onderzochte locatie, zijn uit het 
bodemonderzoek conform NEN 5740 milieutechnisch geen belemmeringen aan te geven. Aanbevolen 
wordt dit rapport in te dienen bij de aanvraag van de omgevingsvergunning. 
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����7�����������������������%�����		�������	���
 

 

0������� ��� �������	��� ��		������������� $������� �������	
��������� ��
���� ��������	���%������	�����

������	�))��2 
 
In de directe omgeving van de onderzoekslocatie is tijdens de maaiveldinspectie op het maaiveld 
geen asbest aangetroffen. Wel stonden er diverse asbestverdachte golfplaten tegen de bebouwing. 
 
���8��	�������������������������	��������%���������	
 

 

a) (�� ��� �������	��� 	�����	�������)�	 ��	 �)!	 &��	� �������� ���� %��� ���� ���� ��	%�	��� ���'� $����

	�������������
	*	��	+���
������������	���%������	�����������	�))��2 

b) (��������	����	�����	�������������������������������	�������� 

 
Bodemopbouw en samenstelling inspectiegaten 

Inspectie-gat Afmeting l. x 
b. (m) 

Diepte 
(m). 

Omschrijving Stukjes 
asbestverdacht 

Gewicht (g) 

A01 �14��9��14� �1�� ������)����$�������
�	�	�� � - 

A02 �145�9��14� �1�� ������)����$�������
�	�	�� � - 

A03 �14��9��14� �1�� ������)����$�������
�	�	��1�$��
�
����%����� 

� - 

A04 �14��9��14� �1�� ������)����$�������
�	�	�� � - 

A05 �14��9��14� �1�� ������)����$�������
�	�	�� � - 

A06 �14��9��14� �1�� ������)����$�������
�	�	�� � - 

B01 �14��9��14� �1�� ������)����$�������
�	�	�� � - 

B02 �14��9��14� �1�� ������)����$�������
�	�	�� � - 

C01 �14��9��14: �1�� ������)����$�������
�	�	�� � - 

C02 �145�9��145 �1�� ������)����$�������
�	�	�� � - 

D01 �14��9��14� �1�� ������)����$�������
�	�	�� � - 

D02 �144�9��14� �1�� ������)����$�������
�	�	�� � - 

G01 �14;�9��14: �1�� ������)����$�������
�	�	�� � - 

G02 �15��9��14; �1�� ������)����$�������
�	�	�� � - 

P01 �1���9��1:� �1:� ������������1�$��
�������%����� 5 ��1:: 

P02 �1���9��1�� �1:� ������������1�$��
�������%����� ; :41�; 

P03 �15��9��1�� �15� �����������
����� � - 

P04 �14��9��15� �1�� ����������	���1���)����	������ � - 

P05 �14��9��15� �14� 3���������	��� � - 

����	
���/� .��� ��� ����<��	��������� ����
�� ���� �� ��
��� ������	�))��� ��� ������������� =��� �����

��������$���������� 
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�������������� 
 
6.1   Omschrijving 
 
#�� ����<���� $���� �������	�� ���	� %��� 7�>-�����	������	��� ����������	���	���>�����>������ ?�3��
&����	���	������	���$������	$��
'����#�	������� De samengestelde monsters zijn geanalyseerd op 
asbesthoudend materiaal, asbestvezels en asbestvezelbundels.� #�� ����<��	��������� ���� %���
����	���	�������	$��
�$�������	�������������������4���������	����	�� 
 
Uitgevoerde analyses 
 
Materiaalverzamelmonsters: 
AVM-P01: samengesteld monster asbestverdacht materiaal uit puinmateriaal van gat P01 
AVM-P02: samengesteld monster asbestverdacht materiaal uit puinmateriaal van gat P02 
 

��	�������� 

>=��/ samengesteld monster fijne fractie (<20mm) uit ������=����@��=�4 

 

������������ 

>?�->�/ samengesteld monster fijne fractie (<20mm) uit ������>����@��>�4 

>?�->�/ samengesteld monster fijne fractie (<20mm) uit ������>�5��@��>�: 

 

>?�-?/ samengesteld monster fijne fractie (<20mm) uit ������?������?�� 

>?�-�/ samengesteld monster fijne fractie (<20mm) uit ���������������� 

>?�-#/ samengesteld monster fijne fractie (<20mm) uit ������#������#�� 

>?�-A/ samengesteld monster fijne fractie (<20mm) uit ������A������A�� 

 

>?�->�-B!� ?������������	����	��������������$�����������B!�������	���������	�>?�->� 

>?�->�-B!� ?������������	����	��������������$�����������B!�������	���������	�>?�->� 

>?�-?-B!� ?������������	����	��������������$�����������B!�������	���������	�>?�-? 

>?�-�-B!� ?������������	����	��������������$�����������B!�������	���������	�>?�-� 

>?�-A-B!� ?������������	����	��������������$�����������B!�������	���������	�>?�-A 

 

���������������������=�5����=����������������	�����������1�$������$��������������������%���

���������	�>=��� 

 

 
 
6.2 Analyseresultaten 
 
3��	��������	������������������<��	���������������������������� ��� ! ��"�"�@��;�"������������
��	�
��)�	���� ������� ������� ��	$����������	�� &>��� ��� >3�'� ��� ��� &�������������'� �������
�����������	�� ���� ��� )����� )	������ &>?�'�� #����9������ ���������	�� �������������	����� ��� ������
���	�����������@
����� 
 
��������	���������������������
����	�
���	�	������������ 
 
Op basis van de analyseresultaten is het gehalte asbest op het maaiveld en per asbesthoudend 
inspectiegat uitgerekend. De berekeningen (zie bijlage 4) zijn uitgevoerd conform het gestelde in de 
NEN 5707 / 5897. Het resultaat van de berekening is, indien van toepassing, gecorrigeerd voor de 
aangetroffen grove fractie. In de volgende tabel staan het berekende gehalte asbest weergegeven. 
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Inspectiegat Traject 

(m-mv) 
Asbestmateriaal op maaiveld Asbestmateriaal in grond Fijne fractie 

asbest in grond 
Totaal 

gewogen 
(mg/kg d.s.) 

# gewicht  
(g) 

HG % asbest # gewicht  
(g) 

HG % asbest Serp. Amf.  

Inspectiegaten 
A01-A03 0,0-0,1 - - - - - - - - 630 - 630 

A04-A06 0,0-0,1 - - - - - - - - 880 - 880 

B01-B02 0,0-0,5 - - - - - - - - 100 - 100 

C01-C02 0,0-0,1 - - - - - - - - 11 - 11 

D01-D02 0,0-0,5 - - - - - - - - 0,1 - 0,1 

G01-G02 0,0-0,1 - - - - - - - - 47 - 47 
P01 �1�-�1� 

- - - - 4 
52,66 
52,66 

J 
J 

10-15 
2-5 

8,1 - 86 

P02 0,0-0,1 - - - - 7 60,23- -J 10-15 8,1 - 38 

P03 0,0-0,1 - - - - - - - - 8,1 - 8,1 

# = Aantal stukjes 
HG = Hechtgebonden 
Serp. = Serpentijn asbest (Chrysotiel (chr)) 
Amf. = Amfibool asbest (Amosiet (amo) en Crocidoliet (cro)) 

 
#��	����	����&%����'���9��������������������	������	�������������������	������	��%	����1������$��
���	������	�������������	
������������� 
 
Van alle grondmonsters is ook de zeeffractie < 0,5 mm bekeken (maximaal 10 gram kwalitatief 
beoordeeld). In deze fractie zijn in grondmonsters >?�->�1� >?�->�1� >?�-?1� >?�-�1� >?�-A 
asbestverdachte vezels aangetroffen. In >?�-# zijn in deze fractie geen asbestverdachte vezels 
waargenomen. 
 
Vanwege het aantreffen van asbestverdachte vezels in de fractie <0,5 mm in >?�->�1�>?�->�1� 
>?�-?1�>?�-�1�>?�-A, is een aanvullende SEM analyse uitgevoerd. De resultaten zijn weergegeven 
in onderstaande tabel. 
 
 Aantal gemeten vezels Gehalte aan vezels 

mg/kg.ds 
Ondergrens 
mg/kg.ds 

Bovengrens 
mg/kg.ds 

ABM-A1-SEM 

Totaal gemeten serpentijn 2 2,5 0,3 8,9 
Totaal gemeten amfibool - - - - 

Totaal asbest 2 2,5 0,3 8,9 

     

ABM-A2-SEM 

Totaal gemeten serpentijn 2 1,6 0,2 5,7 

Totaal gemeten amfibool - - - - 
Totaal asbest 2 1,6 0,2 5,7 

     

ABM-B-SEM 

Totaal gemeten serpentijn 1 1,1 0,0 6,3 

Totaal gemeten amfibool 7 1,0 0,4 2,0 
Totaal asbest 8 2,1 0,9 4,1 

     

ABM-C-SEM 

Totaal gemeten serpentijn - - - - 

Totaal gemeten amfibool - - - - 

Totaal asbest - - - - 
     

ABM-G-SEM 

Totaal gemeten serpentijn 4 1,7 0,5 4,4 

Totaal gemeten amfibool - - - - 

Totaal asbest 4 1,7 0,5 4.4 
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 Gemeten conc. 
<20 mm 

Gewogen conc. 
<20 mm 

Gemeten conc. 
<0,5 mm 

Gewogen conc. 
<0,5 mm 

ABM-A1 

Totaal serpentijn (hechtgebonden) - - - - 

Totaal serpentijn (niet hechtgebonden) 630 630 2,5 2,5 

Totaal amfibool (hechtgebonden) - - - - 

Totaal amfibool (niet hechtgebonden) - - - - 

Totaal asbest gewogen (afgerond) 640 mg/kg ds. 
 

ABM-A2 

Totaal serpentijn (hechtgebonden) 21 21 - - 

Totaal serpentijn (niet hechtgebonden) 850 850 1,6 1,6 

Totaal amfibool (hechtgebonden) - - - - 

Totaal amfibool (niet hechtgebonden) - - - - 
Totaal asbest gewogen (afgerond) 880 mg/kg ds. 

 

ABM-B 

Totaal serpentijn (hechtgebonden) - - - - 

Totaal serpentijn (niet hechtgebonden) 100 100 1,1 1,1 

Totaal amfibool (hechtgebonden) - - - - 
Totaal amfibool (niet hechtgebonden) - - 1,0 10 

Totaal asbest gewogen (afgerond) 120 mg/kg ds. 

 

ABM-C 

Totaal serpentijn (hechtgebonden) 9,3 9,3 - - 
Totaal serpentijn (niet hechtgebonden) 1,3 1,3 - - 

Totaal amfibool (hechtgebonden) - - - - 

Totaal amfibool (niet hechtgebonden) - - - - 

Totaal asbest gewogen (afgerond) 11 mg/kg ds. 

 

ABM-G 
Totaal serpentijn (hechtgebonden) 26 26 - - 

Totaal serpentijn (niet hechtgebonden) 21 21 1,7 1,7 

Totaal amfibool (hechtgebonden) - - - - 

Totaal amfibool (niet hechtgebonden) - - - - 

Totaal asbest gewogen (afgerond) 49 mg/kg ds. 

 
Opmerking analyseresultaten: Uit de analyses van het laboratorium blijkt dat het gewicht van het 
droge grondmonster lager uitvalt dan in de norm voorgeschreven minimale 10 kg. Hierdoor bestaat de 
mogelijkheid dat de daadwerkelijke asbestconcentratie iets hoger ligt dan de berekende concentratie.  
Op basis van de resultaten ten opzichte van de hoeveelheid te weinig genomen grond, kan worden 
geconcludeerd dat dit geen negatieve invloed heeft op de uitkomst van het onderzoek. Uitsluitend 
t.p.v. de gaten G01 en G02 zou dit een negatieve invloed kunnen hebben op de uitkomst, hiervoor 
wordt geadviseerd deze grond gelijktijdig met de overige verontreinigde grond te saneren. 
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. ��������������-
��/	0��0-����	��	

���1�-��2 
 
.�� Onderzoeksresultaten 
 
Het uitgevoerde onderzoek naar asbest in de bodem en het puin heeft als doelstelling het vaststellen 

of ter plaatse van de onderzoekslocatie aan de Emelaarseweg 22 te Achterveld, mogelijk een 

onaanvaardbare verontreiniging van de bodem en in het puin aanwezig is met asbest. De maximaal 

toegestane concentratie asbest in bodem en in puin bedraagt 100 mg/kg ds. 

 

���7�����������������������%�����		�������	���
������������������ 
0������������		��������������������������	�����������������������	��������%�������	$��
������������
������������������������������	���%������	�����������	�))��� 
 

���7�����������������������	�������<��� 

.����������<��	�������������
�����/ 

- ��������� ���������������=������=���������	�))�����������	���%�������	�����1��������
�����1�

������	
����
��"%�"���#�����$���2 

- ��������������������������	���-�������������	���������)�����$��))	������&+������'�>?�->�1�

>?�->�1�>?�-?1�>?�-�1�>?�-#1�>?�-A����>=����"%�"�	�"	��������33��� 

- ���������������������	���������	���������)�����$��))	������&+������'�>?�->�1�>?�->�1�>?�-

?1�>?�-�����>?�-A�$����������$��))	������&+�1�����'���������	���%�����$����������	�))��� 

- ��� ��� $��))	������ &+�1�� ���'� ���� ��� �������������� �	���������	�� ���� >?�->�1� >?�->�1�

>?�-?����>?�-A�$�������	�����������B!������<���$�""�	�"%�"�����$"	��������33���� 

- ��� ��� $��))	������ &+�1�� ���'� ���� %��� �������������� �	���������	� ���� >?�-�� $���� ���� ���

����<������	�����������B!������<�������	$�""�	�"%�"�����$"	��������33���� 

 

4��?�	�
�������%������������ 

 

"�������	#� 

.��� ��� ��	�
������ ���� ��� ����<��	��������� ����
�� ���� ��� �������� �������������	����� ���	�

�	���������	� >?�->�1� >?�->�� ��� >?�-?� ���� 	�������������
� :5�1� ;;�� ��� ���� ��@
�� ���� ���

��9������ ��������������	��� ����������@
�� ���� ���	��%	�������#�����	���� �	���������	��>?�-�1�

>?�-#����>?�-A�������������	�������������
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7.2 Conclusie 
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De onderzoekshypothese "verdachte locatie met een diffuse bodembelasting, heterogeen 
verdeeld" wordt op basis van de analyseresultaten en het berekende gewogen gehalten asbest 
bevestigd.  
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De onderzoekshypothese "verdachte locatie met een diffuse bodembelasting, heterogeen 
verdeeld" wordt op basis van de analyseresultaten en het berekende gewogen gehalten asbest 
bevestigd.  
 
���� ��	�
����� �������� ��%����� ������� ��� ���� ��� ������������� =��� ���������� ���� ��� %��)�� ���� ���

��9��������������������	�������������@
������� 

 

(��������	���������������������	������&%����'���9��������������������	�����������	��%	����� 
 
#��������	�))����������	��������������	��� ��	��	$��
�����	������
����������%����������	����� ���

%�����������.���������������������	���
�������4;1���D1����	�����%�����	���	���������������������

������/ 

 

 

A���=���–�=��  4;1���D�9�:����������	������������ E��41���F 
 
 
 
  



 
 

Projectnummer : 1926077  
Versie : 02 
Revisiestatus : definitief 

Rapportagedatum : 8 oktober 2019 
Autorisatiedatum : 8 oktober 2019 

 

21

7.3 Aanbeveling 
 
Druppellijnen 
Formeel gezien is afperkend onderzoek noodzakelijk ter plaatse van de gaten A01 t/m A06, B01 en 
B02 echter door de afwezigheid van dakgoten kan worden geconcludeerd dat de aangetroffen 
concentratie asbest hierdoor wordt veroorzaakt. Een afperkend onderzoek is ons inziens derhalve niet 
noodzakelijk. 
Door het aantreffen van 11,1 mg/kg.ds losse vezels ter plaatse van inspectiegaten B01 en B02 dient 
deze sanering binnen 4 jaar uitgevoerd te worden. 
De verontreinigde grond dient te worden ontgraven en afgevoerd naar een reinigingsbedrijf.  

 
Voorafgaand aan de sanering dient een BUS-melding te worden ingediend bij het bevoegd gezag 

(provincie Utrecht). De sanering dient te worden begeleid door een BRL SIKB 6000 gecertificeerd 

bedrijf. De ontgraving en uitvoering van de sanering dient plaats te vinden door een BRL SIKB 7000 

gecertificeerd bedrijf. 
 
Ter plaatse van de gaten G01 en G02 wordt een asbestconcentratie van 49 mg/kg.ds aangetroffen. 
Opgemerkt is door het laboratorium dat het monster niet voldoet aan de minimale hoeveelheid 
monstermateriaal. Hierdoor is het waarschijnlijk dat het gehalte asbest mogelijk wel de halve 
maximale waarde overschrijdt. Derhalve wordt aanbevolen om deze druppellijn eveneens te saneren. 
 
Puin onderzoek puinpad 
In verband met het overschrijden van de halve maximaal toegestane waarde asbest ter plaatse van 
P01 is formeel nader onderzoek noodzakelijk. Echter ter plaatse van P02 is de aangetroffen 
concentratie 38 mg/kg.ds, welke beneden deze waarde ligt. Derhalve wordt aanbevolen om gelijktijdig 
met de sanering van de druppellijnen het gedeelte puinpad vanaf de Emelaarseweg tot en met 
inspectiegat P02 te saneren.  
 
 
PFAS (poly- en perfluoralkylstoffen) 
Op 8 juli 2019 is het "Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en 
baggerspecie" (handelingskader PFAS) in werking getreden. Dit handelingskader is uitsluitend van 
toepassing op grond of baggerspecie welke in een werk worden toegepast overeenkomstig het 
bouwstoffenbesluit. Er is op dit moment nog geen onderzoek verplicht naar PFAS bij een regulier 
bodemonderzoek in het kader van vergunningsplichtige werken of projecten. Echter wanneer 
(vervuilde) grond wordt ontgraven en afgevoerd, kan een reinigings/stortlocatie vragen om een 
onderzoek op PFAS. Dit onderzoek kan men vragen in verband met de toekomstige toepasbaarheid 
van de ingenomen grond of baggerspecie. 
Alhoewel bij reguliere bodemonderzoeken een analyse op PFAS geen deel uitmaakt van het 
onderzoek, kan het voorkomen dat een reinigings/stortlocatie toch vraagt om onderzoek naar deze 
stoffen.  
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0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak

humeus, donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 22

Datum: 15-7-2019

Boormeester: M.C. van der Heijden

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak

humeus, donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 23

Datum: 15-7-2019

Boormeester: M.C. van der Heijden

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak

humeus, donkerbruin, Edelmanboor

35

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht

geelbruin, Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, zwak siltig,

lichtbruin, Edelmanboor

200

Boring: 24

Datum: 15-7-2019

Boormeester: M.C. van der Heijden

0

50

1

2

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak

humeus, donkerbruin, Edelmanboor
20

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht

geelbruin, Edelmanboor

50

Boring: 25

Datum: 15-7-2019

Boormeester: M.C. van der Heijden

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig

grindhoudend, lichtbruin,

Edelmanboor

50

Boring: 26

Datum: 15-7-2019

Boormeester: M.C. van der Heijden

0

50

1

2

klinker0

Edelmanboor8

Zand, matig fijn, zwak siltig,

lichtbruin, Edelmanboor

15

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak

humeus, donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 27

Datum: 15-7-2019

Boormeester: M.C. van der Heijden

0

50

1

tuin0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak

humeus, zwak grindhoudend,

donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 28

Datum: 15-7-2019

Boormeester: M.C. van der Heijden

0

50

1

tuin0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak

humeus, donkerbruin, Edelmanboor

50



Projectnummer: 1926077

Projectnaam: Emelaarseweg 22, Achterveld Bijlage 2

Grondvitaal BV
getekend volgens NEN 5104

Boring: 29

Datum: 15-7-2019

Boormeester: M.C. van der Heijden

0

50

100

150

200

1

2

3

4

tuin0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak

humeus, donkerbruin, Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht

geelbruin, Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht

grijsbruin, Edelmanboor

150

Zand, matig fijn, zwak siltig,

lichtgrijs, Edelmanboor

200

Boring: 30

Datum: 15-7-2019

Boormeester: M.C. van der Heijden

0

50

100

150

200

1

2

3

4

tuin0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak

humeus, donkerbruin, Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht

geelbruin, Edelmanboor

150

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht

grijsbruin, Edelmanboor

200

Boring: 31

Datum: 15-7-2019

Boormeester: M.C. van der Heijden

0

50

1

tuin0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak

humeus, donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 32

Datum: 15-7-2019

Boormeester: M.C. van der Heijden

0

50

1

tuin0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak

humeus, donkerbruin, Edelmanboor

50



Projectnummer: 1926077A

Projectnaam: Emelaarseweg 22, Achterveld Bijlage 2

Grondvitaal BV
getekend volgens NEN 5104

Gat: A01

Datum: 12-9-2019

Boormeester: M.C. van der Heijden

Sleuflengte: 0,32

Sleufbreedte: 0,32

0

ABM-A1

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak

humeus, donkerbruin, Schep

10

Gat: A02

Datum: 12-9-2019

Boormeester: M.C. van der Heijden

Sleuflengte: 0,34

Sleufbreedte: 0,31

0

ABM-A1

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak

humeus, donkerbruin, Schep

10

Gat: A03

Datum: 12-9-2019

Boormeester: M.C. van der Heijden

Sleuflengte: 0,31

Sleufbreedte: 0,31

0

ABM-A1

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak

humeus, zwak glashoudend,

donkerbruin, Schep

10

Gat: A04

Datum: 12-9-2019

Boormeester: M.C. van der Heijden

Sleuflengte: 0,31

Sleufbreedte: 0,32

0

ABM-A2

bosschage0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig

humeus, donkerbruin, Schep

10

Gat: A05

Datum: 12-9-2019

Boormeester: M.C. van der Heijden

Sleuflengte: 0,32

Sleufbreedte: 0,32

0

ABM-A2

bosschage0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak

humeus, donkerbruin, Schep

10

Gat: A06

Datum: 12-9-2019

Boormeester: M.C. van der Heijden

Sleuflengte: 0,31

Sleufbreedte: 0,31

0

ABM-A2

bosschage0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak

humeus, donkerbruin, Schep

10

Gat: B01

Datum: 12-9-2019

Boormeester: M.C. van der Heijden

Sleuflengte: 0,31

Sleufbreedte: 0,31

0

ABM-B

bosschage0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak

humeus, donkerbruin, Schep

10

Gat: B02

Datum: 12-9-2019

Boormeester: M.C. van der Heijden

Sleuflengte: 0,32

Sleufbreedte: 0,31

0

ABM-B

bosschage0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak

humeus, donkerbruin, Schep

10



Projectnummer: 1926077A

Projectnaam: Emelaarseweg 22, Achterveld Bijlage 2

Grondvitaal BV
getekend volgens NEN 5104

Gat: C01

Datum: 12-9-2019

Boormeester: M.C. van der Heijden

Sleuflengte: 0,32

Sleufbreedte: 0,36

0

ABM-C

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig

humeus, donkerbruin, Schep

10

Gat: C02

Datum: 12-9-2019

Boormeester: M.C. van der Heijden

Sleuflengte: 0,34

Sleufbreedte: 0,34

0

ABM-C

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig

humeus, donkerbruin, Schep

10

Gat: D01

Datum: 12-9-2019

Boormeester: M.C. van der Heijden

Sleuflengte: 0,31

Sleufbreedte: 0,32

0

ABM-D

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak

humeus, donkerbruin, Schep

10

Gat: D02

Datum: 12-9-2019

Boormeester: M.C. van der Heijden

Sleuflengte: 0,33

Sleufbreedte: 0,32

0

ABM-D

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak

humeus, donkerbruin, Schep

10

Gat: G01

Datum: 12-9-2019

Boormeester: M.C. van der Heijden

Sleuflengte: 0,38

Sleufbreedte: 0,36

0

ABM-G

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig

humeus, donkerbruin, Schep

10

Gat: G02

Datum: 12-9-2019

Boormeester: M.C. van der Heijden

Sleuflengte: 0,42

Sleufbreedte: 0,38

0

ABM-G

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak

humeus, matig wortelhoudend,

donkerbruin, Schep

10

Gat: P01

Datum: 12-9-2019

Boormeester: M.C. van der Heijden

Sleuflengte: 0,55

Sleufbreedte: 0,60

0

50

APM1a APM1b AVM-P01

puin0

Volledig puin, zwak asbesthoudend,

Schep, 4 st vlakke plaat

60

Gat: P02

Datum: 12-9-2019

Boormeester: M.C. van der Heijden

Sleuflengte: 0,50

Sleufbreedte: 0,50

0

50

APM1a APM1b AVM-P02

puin0

Volledig puin, zwak asbesthoudend,

Schep, 7 st vlakke plaat 1 st golfpl

60



Projectnummer: 1926077A

Projectnaam: Emelaarseweg 22, Achterveld Bijlage 2

Grondvitaal BV
getekend volgens NEN 5104

Gat: P03

Datum: 12-9-2019

Boormeester: M.C. van der Heijden

Sleuflengte: 0,40

Sleufbreedte: 0,50

0

APM1a APM1b

puin0

Volledig baksteen, Schep

40

Gat: P04

Datum: 12-9-2019

Boormeester: M.C. van der Heijden

Sleuflengte: 0,30

Sleufbreedte: 0,40

0
grind0

Volledig grind, Schep,

Asfaltgranulaat

15

Gat: P05

Datum: 12-9-2019

Boormeester: M.C. van der Heijden

Sleuflengte: 0,35

Sleufbreedte: 0,40

0
grind0

Volledig grind, Schep

30



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIJLAGE 3 Analyseresultaten 
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Emelaarseweg 22, Achterveld

1 2 3 4 5

M.C. van der Heijden 1/4

1926077

Analysecertificaat

22-Jul-2019/14:56

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

16-Jul-2019

Monstermatrix Grond (AS3000)

2019104420/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 87.0% (m/m) 90.1 89.8 91.2 87.4Droge stof

S 7.1% (m/m) ds 3.3 3.7 4.2 0.8Organische stof

92.6% (m/m) ds 96.5 96.1 95.6 99.1Gloeirest

S 3.4% (m/m) ds 2.6 2.8 2.3 <2.0Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S <20mg/kg ds <20 <20 25 <20Barium (Ba)

S <0.20mg/kg ds <0.20 <0.20 0.26 <0.20Cadmium (Cd)

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

S 10mg/kg ds 7.8 12 9.6 <5.0Koper (Cu)

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

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

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

S 19mg/kg ds 18 16 42 <10Lood (Pb)

S 48mg/kg ds 32 56 49 <20Zink (Zn)

Minerale olie

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

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

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 6.5 <5.0Minerale olie (C16-C21)

13mg/kg ds 11 11 36 <11Minerale olie (C21-C30)

16mg/kg ds 12 11 28 <5.0Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0 <6.0 8.3 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S 36mg/kg ds <35 <35 77 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl. Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

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

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

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

1

2

3

4

5

mm1

mm2

mm3

mm4

mm5 10832079

10832078

10832077

10832076

10832075

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

15-Jul-2019

15-Jul-2019

15-Jul-2019

15-Jul-2019
15-Jul-2019

M: MCERTS erkend



Emelaarseweg 22, Achterveld

1 2 3 4 5

M.C. van der Heijden 2/4

1926077

Analysecertificaat

22-Jul-2019/14:56

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

16-Jul-2019

Monstermatrix Grond (AS3000)

2019104420/1Certificaatnummer/Versie

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

S 2)2)<0.0010mg/kg ds 0.0010 <0.0010 0.0064 <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds 0.0013 <0.0010 0.0073 <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds 0.0012 <0.0010 0.0077 <0.0010PCB 180

S 1)1)1)0.0049mg/kg ds 0.0063 0.0049 0.024 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

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

S 0.062mg/kg ds <0.050 <0.050 0.20 <0.050Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 0.13 <0.050Anthraceen

S 0.12mg/kg ds <0.050 0.084 0.60 <0.050Fluorantheen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 0.41 <0.050Benzo(a)anthraceen

S 0.067mg/kg ds <0.050 0.070 0.47 <0.050Chryseen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 0.20 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S 0.055mg/kg ds <0.050 0.055 0.28 <0.050Benzo(a)pyreen

S 0.055mg/kg ds <0.050 <0.050 0.25 <0.050Benzo(ghi)peryleen

S 0.059mg/kg ds <0.050 <0.050 0.30 <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S 1)1)0.56mg/kg ds 0.35 0.45 2.9 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

5

mm1

mm2

mm3

mm4

mm5 10832079

10832078

10832077

10832076

10832075

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

15-Jul-2019

15-Jul-2019

15-Jul-2019

15-Jul-2019
15-Jul-2019

M: MCERTS erkend



Emelaarseweg 22, Achterveld

6 7

M.C. van der Heijden 3/4

1926077

Analysecertificaat

22-Jul-2019/14:56

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

16-Jul-2019

Monstermatrix Grond (AS3000)

2019104420/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 83.0% (m/m) 88.5Droge stof

S 0.8% (m/m) ds 0.9Organische stof

98.9% (m/m) ds 99.0Gloeirest

S 3.1% (m/m) ds <2.0Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

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

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

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

S <5.0mg/kg ds <5.0Koper (Cu)

S 0.069mg/kg ds <0.050Kwik (Hg)

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

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

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

S <20mg/kg ds 25Zink (Zn)

Minerale olie

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

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

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

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

9.7mg/kg ds 6.8Minerale 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

6

7

mm6

mm7 10832081

10832080

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

15-Jul-2019

15-Jul-2019

M: MCERTS erkend
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1926077

Analysecertificaat

22-Jul-2019/14:56

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

16-Jul-2019

Monstermatrix Grond (AS3000)

2019104420/1Certificaatnummer/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 <0.050mg/kg ds <0.050Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050Anthraceen

S <0.050mg/kg ds <0.050Fluorantheen

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

S <0.050mg/kg ds <0.050Chryseen

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

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

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

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

S 1)1)0.35mg/kg ds 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

6

7

mm6

mm7 10832081

10832080

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

15-Jul-2019

15-Jul-2019

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019104420/1

Pagina 1/2

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 10832075 01  0  50 05375694411 mm1

 10832075 04  0  50 05375693131 mm1

 10832075 05  0  50 05375694491 mm1

 10832075 06  0  50 05375693091 mm1

 10832075 07  0  35 05375694521 mm1

 10832075 08  0  20 05375694481 mm1

 10832075 24  0  20 05375699111 mm1

 10832075 25  0  50 05375699031 mm1

 10832076 02  50  70 05375697242 mm2

 10832076 14  0  30 05375142921 mm2

 10832076 15  0  50 05375694091 mm2

 10832076 16  0  50 05375693991 mm2

 10832076 17  0  20 05375694051 mm2

 10832076 18  0  50 05375694061 mm2

 10832076 19  0  50 05375696671 mm2

 10832076 02  0  50 05375696191 mm2

 10832077 03  0  30 05375697221 mm3

 10832077 09  0  50 05375694031 mm3

 10832077 10  0  50 05375693461 mm3

 10832077 11  0  50 05375694071 mm3

 10832077 12  0  50 05375694111 mm3

 10832077 13  0  30 05375694081 mm3

 10832077 22  0  50 05375696611 mm3

 10832077 23  0  35 05375696491 mm3

 10832078 20  0  50 05375696651 mm4

 10832078 21  0  50 05375696261 mm4

 10832078 26  8  15 05375297751 mm4

 10832078 27  0  50 05375694591 mm4

 10832078 28  0  50 05375694161 mm4

 10832078 29  0  50 05375694511 mm4

 10832078 30  0  50 05375697091 mm4

 10832078 31  0  50 05375698611 mm4

 10832078 32  0  50 05375697201 mm4

 10832079 01  50  100 05375692942 mm5

 10832079 01  100  150 05375697183 mm5

 10832079 01  150  200 05375697194 mm5

 10832079 04  50  100 05375694552 mm5

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019104420/1

Pagina 2/2

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 10832079 04  100  150 05375694533 mm5

 10832079 04  150  200 05375694504 mm5

 10832079 23  35  50 05375696692 mm5

 10832079 23  50  100 05375699133 mm5

 10832079 23  100  150 05375699164 mm5

 10832079 23  150  200 05375696585 mm5

 10832080 03  50  100 05375697133 mm6

 10832080 03  100  150 05375697294 mm6

 10832080 03  150  170 05375697275 mm6

 10832080 03  170  200 05375697176 mm6

 10832080 10  50  100 05375694132 mm6

 10832080 10  100  150 05375694143 mm6

 10832080 10  150  200 05375693934 mm6

 10832080 14  50  100 05375690913 mm6

 10832080 14  100  150 05375694104 mm6

 10832080 14  170  200 05375694606 mm6

 10832081 02  70  100 05375697233 mm7

 10832081 02  100  150 05375697214 mm7

 10832081 02  150  200 05375697155 mm7

 10832081 29  50  100 05375298842 mm7

 10832081 29  100  150 05375299193 mm7

 10832081 29  150  200 05375697264 mm7

 10832081 30  50  100 05375299172 mm7

 10832081 30  100  150 05375698483 mm7

 10832081 30  150  200 05375697284 mm7

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2019104420/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

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

Opmerking 2)

PCB 138 kan positief beïnvloed worden door PCB 163.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2019104420/1
Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

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

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

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

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 (C10-C40)

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

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 juni 2016.

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 10832075
Certificate no.: 2019104420
Sample description.: mm1
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 10832078
Certificate no.: 2019104420
Sample description.: mm4
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1926077

Analysecertificaat

25-Jul-2019/13:08

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

22-Jul-2019

Monstermatrix Water (AS3000)

2019107261/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S 91µg/L 190 100Barium (Ba)

S <0.20µg/L <0.20 0.21Cadmium (Cd)

S <2.0µg/L <2.0 7.3Kobalt (Co)

S 6.7µg/L <2.0 14Koper (Cu)

S <0.050µg/L <0.050 <0.050Kwik (Hg)

S <2.0µg/L <2.0 3.4Molybdeen (Mo)

S 10µg/L <3.0 23Nikkel (Ni)

S <2.0µg/L <2.0 <2.0Lood (Pb)

S <10µg/L <10 65Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Benzeen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Tolueen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Ethylbenzeen

S <0.10µg/L <0.10 <0.10o-Xyleen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20m,p-Xyleen

S 1)1)1)0.21µg/L 0.21 0.21Xylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/L <0.90 <0.90BTEX (som)

S <0.020µg/L <0.020 <0.020Naftaleen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Dichloormethaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Trichloormethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.10Tetrachloormethaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Trichlooretheen

S <0.10µg/L <0.10 <0.10Tetrachlooretheen

S <0.20µg/L <0.20 <0.201,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.201,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.101,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.101,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.10cis 1,2-Dichlooretheen

1

2

3

01-1-1

02-1-1

03-1-1 10841814

10841813

10841812

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

22-Jul-2019

22-Jul-2019

22-Jul-2019

M: MCERTS erkend



Emelaarseweg 22, Achterveld

1 2 3

M.C. van der Heijden 2/2
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Analysecertificaat

25-Jul-2019/13:08

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

22-Jul-2019

Monstermatrix Water (AS3000)

2019107261/1Certificaatnummer/Versie

S <0.10µg/L <0.10 <0.10trans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/L <1.6 <1.6CKW (som)

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Tribroommethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.10Vinylchloride

S <0.10µg/L <0.10 <0.101,1-Dichlooretheen

S 1)1)1)0.14µg/L 0.14 0.141,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L <0.20 <0.201,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.201,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.201,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/L 0.42 0.42Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<10µg/L <10 <10Minerale olie (C10-C12)

<10µg/L <10 <10Minerale olie (C12-C16)

<10µg/L <10 <10Minerale olie (C16-C21)

<15µg/L <15 <15Minerale olie (C21-C30)

<10µg/L <10 <10Minerale olie (C30-C35)

<10µg/L <10 <10Minerale olie (C35-C40)

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

1

2

3

01-1-1

02-1-1

03-1-1 10841814

10841813

10841812
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3770 AL  Barneveld NL
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Fax +31 (0)34 242 63 99
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Site www.eurofins.nl
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Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

22-Jul-2019

22-Jul-2019

22-Jul-2019

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019107261/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 10841812 01  300  400 06804307141 01-1-1

 10841812 01  300  400 06804306982 01-1-1

 10841812 01  300  400 08008258443 01-1-1

 10841813 02  300  400 06804306991 02-1-1

 10841813 02  300  400 06804307052 02-1-1

 10841813 02  300  400 08007677863 02-1-1

 10841814 03  300  400 06804307091 03-1-1

 10841814 03  300  400 06804307042 03-1-1

 10841814 03  300  400 08008259533 03-1-1
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BNP Paribas S.A. 227 9245 25
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Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2019107261/1
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2019107261/1
Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

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

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

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

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

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 3130-1HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS3000

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-MSW0421Kobalt (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 3110-5GC-FIDW0215Minerale olie (C10-C40)

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

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Analysecertificaat asbest

Opdracht

Opdrachtgever Grondvitaal Rapportnummer V190901477 versie 1

Contactpersoon Dhr. M.C. van der Heijden Datum opdracht 13-09-2019

Adres Voorthuizerstraat 256 Datum ontvangst 13-09-2019

Postcode en plaats 3881 SN Putten Datum rapportage 20-09-2019

Projectcode 1926077A Pagina 1 van 2

Project omschrijving Emelaarseweg 22, Achterveld

Naam ABM-A1 Datum monstername 12-09-2019

Monstersoort Grond Datum analyse 20-09-2019

Monstername door Opdrachtgever Barcode

Analyse methode Asbest in bodem m.b.v. microscopie - conform AS 3000, AP04 SG6 en NEN 5898 (Q)

Q = door RvA geaccrediteerd

Deelmonsters

Nummer Boornaam Begin diepte Eind diepte Barcode

1 A01-ABM-A1 0 10 AM14187485

2 A02-ABM-A1 0 10 AM14187485

3 A03-ABM-A1 0 10 AM14187485

Resultaten

Parameter Concentratie 95% betrouwbaarheidsinterval Eenheid

Ondergrens Bovengrens

Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen

Droge stof 80,6 %

Massa monster (veldnat) 11,7 kg

Massa monster (droog) 9,4
(1)

kg

C h r y s o t i e l (serpentijn) 630 630 280 280 1200 1200 mg/kg ds

A m o s i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds

C r o c i d o l i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds

Per mineralogische groep

Niet hechtgeb. serpentijn 630 630 280 280 1200 1200 mg/kg ds

Hechtgebonden serpentijn n.a. n.a. - - - - mg/kg ds

Totaal serpentijn 630 630 280 280 1200 1200 mg/kg ds

Niet hechtgeb. amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds

Hechtgebonden amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds

Totaal amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds

Totaal

Niet hechtgeb. asbest 630 630 280 280 1200 1200 mg/kg ds

Hechtgebonden asbest <2 n.a. - - - - mg/kg ds

Totaal asbest 630 630 280 280 1200 1200 mg/kg ds

n.a. = niet aantoonbaar

Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder.

Conclusie en/of opmerkingen:

Het aangeboden monster bevat asbest.

1 = Het aangeleverde monstermateriaal voldoet niet aan de minimale hoeveelheid voor een NEN 5898 analyse.

Eerste analist laboratorium

Mw. ing. E. Kingma

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.

Eurofins ACMAA Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen

resultaten.

Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.



Analysecertificaat asbest

Opdracht

Opdrachtgever Grondvitaal Rapportnummer V190901477 versie 1

Contactpersoon Dhr. M.C. van der Heijden Datum opdracht 13-09-2019

Adres Voorthuizerstraat 256 Datum ontvangst 13-09-2019

Postcode en plaats 3881 SN Putten Datum rapportage 20-09-2019

Projectcode 1926077A Pagina 2 van 2

Project omschrijving Emelaarseweg 22, Achterveld

Analyse Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie

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

Zeven (g) 0 85 166 234 554 1072 7285 9396

Afgezochte deel fractie (%) 100 100 100 1,85 0,26 0,03 *

vezelbundels

Asbesth.materiaal (g) 54,2378 63,5769 52,3333 170,1480

Hechtgebonden nee nee nee

Aantal deeltjes 88 60 56 204

Percentage chrysotiel (%) 3,5 3,5 3,5

Gewicht chrysotiel (mg) 1898,3 2225,2 1831,7 5955,2

totaal per mineralogische groep

Gehalte NHG serpentijn (mg/kg ds) 202,03 236,82 194,94 633,79

Gehalte serpentijn (mg/kg ds) 202,03 236,82 194,94 633,79

totaal

Aantal deeltjes totaal (stuk) 88 60 56 204

Gehalte NHG t.o.v. totaal (mg/kg ds) 202,03 236,82 194,94 633,79

Gehalte t.o.v. totaal (mg/kg ds) 202,03 236,82 194,94 633,79

* = Van de zeeffractie <0,5 mm is maximaal 10 gram kwalitatief beoordeeld en deze bevat asbestverdachte vezels.

NHG = Niet hechtgebonden.

HG = Hechtgebonden.



Analysecertificaat asbest

Opdracht

Opdrachtgever Grondvitaal Rapportnummer V190901478 versie 1

Contactpersoon Dhr. M.C. van der Heijden Datum opdracht 13-09-2019

Adres Voorthuizerstraat 256 Datum ontvangst 13-09-2019

Postcode en plaats 3881 SN Putten Datum rapportage 20-09-2019

Projectcode 1926077A Pagina 1 van 2

Project omschrijving Emelaarseweg 22, Achterveld

Naam ABM-A2 Datum monstername 12-09-2019

Monstersoort Grond Datum analyse 20-09-2019

Monstername door Opdrachtgever Barcode

Analyse methode Asbest in bodem m.b.v. microscopie - conform AS 3000, AP04 SG6 en NEN 5898 (Q)

Q = door RvA geaccrediteerd

Deelmonsters

Nummer Boornaam Begin diepte Eind diepte Barcode

1 A04-ABM-A2 0 10 AM14187484

2 A05-ABM-A2 0 10 AM14187484

3 A06-ABM-A2 0 10 AM14187484

Resultaten

Parameter Concentratie 95% betrouwbaarheidsinterval Eenheid

Ondergrens Bovengrens

Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen

Droge stof 81,3 %

Massa monster (veldnat) 11,5 kg

Massa monster (droog) 9,4
(1)

kg

C h r y s o t i e l (serpentijn) 880 880 530 530 1400 1400 mg/kg ds

A m o s i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds

C r o c i d o l i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds

Per mineralogische groep

Niet hechtgeb. serpentijn 850 850 510 510 1300 1300 mg/kg ds

Hechtgebonden serpentijn 21 21 17 17 25 25 mg/kg ds

Totaal serpentijn 880 880 530 530 1400 1400 mg/kg ds

Niet hechtgeb. amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds

Hechtgebonden amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds

Totaal amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds

Totaal

Niet hechtgeb. asbest 850 850 510 510 1300 1300 mg/kg ds

Hechtgebonden asbest 21 21 17 17 25 25 mg/kg ds

Totaal asbest 880 880 530 530 1400 1400 mg/kg ds

n.a. = niet aantoonbaar

Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder.

Conclusie en/of opmerkingen:

Het aangeboden monster bevat asbest.

1 = Het aangeleverde monstermateriaal voldoet niet aan de minimale hoeveelheid voor een NEN 5898 analyse.

Eerste analist laboratorium

Mw. ing. E. Kingma

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.

Eurofins ACMAA Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen

resultaten.

Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.



Analysecertificaat asbest

Opdracht

Opdrachtgever Grondvitaal Rapportnummer V190901478 versie 1

Contactpersoon Dhr. M.C. van der Heijden Datum opdracht 13-09-2019

Adres Voorthuizerstraat 256 Datum ontvangst 13-09-2019

Postcode en plaats 3881 SN Putten Datum rapportage 20-09-2019

Projectcode 1926077A Pagina 2 van 2

Project omschrijving Emelaarseweg 22, Achterveld

Analyse Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie

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

Zeven (g) 0 42 56 100 375 1021 7794 9388

Afgezochte deel fractie (%) 100 100 100 52,45 1,12 0,13 *

asbestcement

Asbesth.materiaal (g) 1,5259 0,0295 1,5554

Hechtgebonden ja ja

Aantal deeltjes 1 1 2

Percentage chrysotiel (%) 12,5 17,5

Gewicht chrysotiel (mg) 190,7 5,2 195,9

vezelbundels

Asbesth.materiaal (g) 0,7621 7,8929 15,6154 24,2704

Hechtgebonden nee nee nee

Aantal deeltjes 61 53 51 165

Percentage chrysotiel (%) 25 25 37,5

Gewicht chrysotiel (mg) 190,5 1973,2 5855,8 8019,5

totaal per mineralogische groep

Gehalte NHG serpentijn (mg/kg ds) 20,29 210,18 623,75 854,22

Gehalte HG serpentijn (mg/kg ds) 20,31 0,55 20,86

Gehalte serpentijn (mg/kg ds) 20,31 0,55 20,29 210,18 623,75 875,08

totaal

Aantal deeltjes totaal (stuk) 1 1 61 53 51 167

Gehalte NHG t.o.v. totaal (mg/kg ds) 20,29 210,18 623,75 854,22

Gehalte HG t.o.v. totaal (mg/kg ds) 20,31 0,55 20,86

Gehalte t.o.v. totaal (mg/kg ds) 20,31 0,55 20,29 210,18 623,75 875,08

* = Van de zeeffractie <0,5 mm is maximaal 10 gram kwalitatief beoordeeld en deze bevat asbestverdachte vezels.

NHG = Niet hechtgebonden.

HG = Hechtgebonden.



Analysecertificaat asbest

Opdracht

Opdrachtgever Grondvitaal Rapportnummer V190901479 versie 1

Contactpersoon Dhr. M.C. van der Heijden Datum opdracht 13-09-2019

Adres Voorthuizerstraat 256 Datum ontvangst 13-09-2019

Postcode en plaats 3881 SN Putten Datum rapportage 20-09-2019

Projectcode 1926077A Pagina 1 van 2

Project omschrijving Emelaarseweg 22, Achterveld

Naam ABM-B Datum monstername 12-09-2019

Monstersoort Grond Datum analyse 20-09-2019

Monstername door Opdrachtgever Barcode

Analyse methode Asbest in bodem m.b.v. microscopie - conform AS 3000, AP04 SG6 en NEN 5898 (Q)

Q = door RvA geaccrediteerd

Deelmonsters

Nummer Boornaam Begin diepte Eind diepte Barcode

1 B01-ABM-B 0 10 AM14187498

2 B02-ABM-B 0 10 AM14187498

Resultaten

Parameter Concentratie 95% betrouwbaarheidsinterval Eenheid

Ondergrens Bovengrens

Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen

Droge stof 72,2 %

Massa monster (veldnat) 11,1 kg

Massa monster (droog) 8,0
(1)

kg

C h r y s o t i e l (serpentijn) 100 100 67 67 160 160 mg/kg ds

A m o s i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds

C r o c i d o l i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds

Per mineralogische groep

Niet hechtgeb. serpentijn 100 100 67 67 160 160 mg/kg ds

Hechtgebonden serpentijn n.a. n.a. - - - - mg/kg ds

Totaal serpentijn 100 100 67 67 160 160 mg/kg ds

Niet hechtgeb. amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds

Hechtgebonden amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds

Totaal amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds

Totaal

Niet hechtgeb. asbest 100 100 67 67 160 160 mg/kg ds

Hechtgebonden asbest <2 n.a. - - - - mg/kg ds

Totaal asbest 100 100 67 67 160 160 mg/kg ds

n.a. = niet aantoonbaar

Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder.

Conclusie en/of opmerkingen:

Het aangeboden monster bevat asbest.

1 = Het aangeleverde monstermateriaal voldoet niet aan de minimale hoeveelheid voor een NEN 5898 analyse.

Eerste analist laboratorium

Mw. ing. E. Kingma

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.

Eurofins ACMAA Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen

resultaten.

Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.



Analysecertificaat asbest

Opdracht

Opdrachtgever Grondvitaal Rapportnummer V190901479 versie 1

Contactpersoon Dhr. M.C. van der Heijden Datum opdracht 13-09-2019

Adres Voorthuizerstraat 256 Datum ontvangst 13-09-2019

Postcode en plaats 3881 SN Putten Datum rapportage 20-09-2019

Projectcode 1926077A Pagina 2 van 2

Project omschrijving Emelaarseweg 22, Achterveld

Analyse Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie

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

Zeven (g) 0 5 38 164 369 623 6795 7994

Afgezochte deel fractie (%) 100 100 100 100 20 5 *

vezelbundels

Asbesth.materiaal (g) 0,0608 0,7450 0,1080 0,9138

Hechtgebonden nee nee nee

Aantal deeltjes 39 25 25 89

Percentage chrysotiel (%) 90 90 90

Gewicht chrysotiel (mg) 54,7 670,5 97,2 822,4

totaal per mineralogische groep

Gehalte NHG serpentijn (mg/kg ds) 6,84 83,88 12,16 102,88

Gehalte serpentijn (mg/kg ds) 6,84 83,88 12,16 102,88

totaal

Aantal deeltjes totaal (stuk) 39 25 25 89

Gehalte NHG t.o.v. totaal (mg/kg ds) 6,84 83,88 12,16 102,88

Gehalte t.o.v. totaal (mg/kg ds) 6,84 83,88 12,16 102,88

* = Van de zeeffractie <0,5 mm is maximaal 10 gram kwalitatief beoordeeld en deze bevat asbestverdachte vezels.

NHG = Niet hechtgebonden.

HG = Hechtgebonden.



Analysecertificaat asbest

Opdracht

Opdrachtgever Grondvitaal Rapportnummer V190901480 versie 1

Contactpersoon Dhr. M.C. van der Heijden Datum opdracht 13-09-2019

Adres Voorthuizerstraat 256 Datum ontvangst 13-09-2019

Postcode en plaats 3881 SN Putten Datum rapportage 20-09-2019

Projectcode 1926077A Pagina 1 van 2

Project omschrijving Emelaarseweg 22, Achterveld

Naam ABM-C Datum monstername 12-09-2019

Monstersoort Grond Datum analyse 20-09-2019

Monstername door Opdrachtgever Barcode

Analyse methode Asbest in bodem m.b.v. microscopie - conform AS 3000, AP04 SG6 en NEN 5898 (Q)

Q = door RvA geaccrediteerd

Deelmonsters

Nummer Boornaam Begin diepte Eind diepte Barcode

1 C01-ABM-C 0 10 AM14187488

2 C02-ABM-C 0 10 AM14187488

Resultaten

Parameter Concentratie 95% betrouwbaarheidsinterval Eenheid

Ondergrens Bovengrens

Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen

Droge stof 77,1 %

Massa monster (veldnat) 12,6 kg

Massa monster (droog) 9,7
(1)

kg

C h r y s o t i e l (serpentijn) 11 11 8,1 8,1 15 15 mg/kg ds

A m o s i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds

C r o c i d o l i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds

Per mineralogische groep

Niet hechtgeb. serpentijn 1,3 1,3 0,9 0,9 2,8 2,8 mg/kg ds

Hechtgebonden serpentijn 9,3 9,3 7,2 7,2 12 12 mg/kg ds

Totaal serpentijn 11 11 8,1 8,1 15 15 mg/kg ds

Niet hechtgeb. amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds

Hechtgebonden amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds

Totaal amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds

Totaal

Niet hechtgeb. asbest <2 1,3 0,9 0,9 2,8 2,8 mg/kg ds

Hechtgebonden asbest 9,3 9,3 7,2 7,2 12 12 mg/kg ds

Totaal asbest 11 11 8,1 8,1 15 15 mg/kg ds

n.a. = niet aantoonbaar

Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder.

Conclusie en/of opmerkingen:

Het aangeboden monster bevat asbest.

1 = Het aangeleverde monstermateriaal voldoet niet aan de minimale hoeveelheid voor een NEN 5898 analyse.

Eerste analist laboratorium

Mw. ing. E. Kingma

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.

Eurofins ACMAA Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen

resultaten.

Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.



Analysecertificaat asbest

Opdracht

Opdrachtgever Grondvitaal Rapportnummer V190901480 versie 1

Contactpersoon Dhr. M.C. van der Heijden Datum opdracht 13-09-2019

Adres Voorthuizerstraat 256 Datum ontvangst 13-09-2019

Postcode en plaats 3881 SN Putten Datum rapportage 20-09-2019

Projectcode 1926077A Pagina 2 van 2

Project omschrijving Emelaarseweg 22, Achterveld

Analyse Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie

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

Zeven (g) 0 19 57 182 518 1097 7860 9733

Afgezochte deel fractie (%) 100 100 100 100 20 5 *

vlakke plaat

Asbesth.materiaal (g) 0,4724 0,1294 0,0502 0,0270 0,0080 0,6870

Hechtgebonden ja ja ja ja ja

Aantal deeltjes 2 1 5 5 4 17

Percentage chrysotiel (%) 12,5 12,5 17,5 17,5 25

Gewicht chrysotiel (mg) 59,1 16,2 8,8 4,7 2,0 90,8

vezelbundels

Asbesth.materiaal (g) 0,0140 0,0035 0,0175

Hechtgebonden nee nee

Aantal deeltjes 1 1 2

Percentage chrysotiel (%) 70 90

Gewicht chrysotiel (mg) 9,8 3,2 13,0

totaal per mineralogische groep

Gehalte NHG serpentijn (mg/kg ds) 1,01 0,33 1,34

Gehalte HG serpentijn (mg/kg ds) 6,07 1,66 0,90 0,48 0,21 9,32

Gehalte serpentijn (mg/kg ds) 6,07 1,66 1,91 0,81 0,21 10,66

totaal

Aantal deeltjes totaal (stuk) 2 1 6 6 4 19

Gehalte NHG t.o.v. totaal (mg/kg ds) 1,01 0,33 1,34

Gehalte HG t.o.v. totaal (mg/kg ds) 6,07 1,66 0,90 0,48 0,21 9,32

Gehalte t.o.v. totaal (mg/kg ds) 6,07 1,66 1,91 0,81 0,21 10,66

* = Van de zeeffractie <0,5 mm is maximaal 10 gram kwalitatief beoordeeld en deze bevat asbestverdachte vezels.

NHG = Niet hechtgebonden.

HG = Hechtgebonden.



Analysecertificaat asbest

Opdracht

Opdrachtgever Grondvitaal Rapportnummer V190901481 versie 1

Contactpersoon Dhr. M.C. van der Heijden Datum opdracht 13-09-2019

Adres Voorthuizerstraat 256 Datum ontvangst 13-09-2019

Postcode en plaats 3881 SN Putten Datum rapportage 20-09-2019

Projectcode 1926077A Pagina 1 van 2

Project omschrijving Emelaarseweg 22, Achterveld

Naam ABM-D Datum monstername 12-09-2019

Monstersoort Grond Datum analyse 20-09-2019

Monstername door Opdrachtgever Barcode

Analyse methode Asbest in bodem m.b.v. microscopie - conform AS 3000, AP04 SG6 en NEN 5898 (Q)

Q = door RvA geaccrediteerd

Deelmonsters

Nummer Boornaam Begin diepte Eind diepte Barcode

1 D01-ABM-D 0 10 AM14187487

2 D02-ABM-D 0 10 AM14187487

Resultaten

Parameter Concentratie 95% betrouwbaarheidsinterval Eenheid

Ondergrens Bovengrens

Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen

Droge stof 86,2 %

Massa monster (veldnat) 14,4 kg

Massa monster (droog) 12,4 kg

C h r y s o t i e l (serpentijn) <0,1 <0,1 0,1 0,1 1,6 1,6 mg/kg ds

A m o s i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds

C r o c i d o l i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds

Per mineralogische groep

Niet hechtgeb. serpentijn <0,1 <0,1 0,1 0,1 1,6 1,6 mg/kg ds

Hechtgebonden serpentijn n.a. n.a. - - - - mg/kg ds

Totaal serpentijn <0,1 <0,1 0,1 0,1 1,6 1,6 mg/kg ds

Niet hechtgeb. amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds

Hechtgebonden amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds

Totaal amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds

Totaal

Niet hechtgeb. asbest <2 0,1 0,1 0,1 1,6 1,6 mg/kg ds

Hechtgebonden asbest <2 n.a. - - - - mg/kg ds

Totaal asbest <2 0,1 0,1 0,1 1,6 1,6 mg/kg ds

n.a. = niet aantoonbaar

Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder.

Conclusie en/of opmerkingen:

Het aangeboden monster bevat asbest.

Eerste analist laboratorium

Mw. ing. E. Kingma

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.

Eurofins ACMAA Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen

resultaten.

Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.



Analysecertificaat asbest

Opdracht

Opdrachtgever Grondvitaal Rapportnummer V190901481 versie 1

Contactpersoon Dhr. M.C. van der Heijden Datum opdracht 13-09-2019

Adres Voorthuizerstraat 256 Datum ontvangst 13-09-2019

Postcode en plaats 3881 SN Putten Datum rapportage 20-09-2019

Projectcode 1926077A Pagina 2 van 2

Project omschrijving Emelaarseweg 22, Achterveld

Analyse Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie

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

Zeven (g) 0 54 65 98 276 1000 10911 12404

Afgezochte deel fractie (%) 100 100 100 100 20 5 **

vezelbundels

Asbesth.materiaal (g) 0,0026 0,0026

Hechtgebonden nee

Aantal deeltjes 3 3

Percentage chrysotiel (%) 70

Gewicht chrysotiel (mg) 1,8 1,8

totaal per mineralogische groep

Gehalte NHG serpentijn (mg/kg ds) 0,15 0,15

Gehalte serpentijn (mg/kg ds) 0,15 0,15

totaal

Aantal deeltjes totaal (stuk) 3 3

Gehalte NHG t.o.v. totaal (mg/kg ds) 0,15 0,15

Gehalte t.o.v. totaal (mg/kg ds) 0,15 0,15

** = Van de zeeffractie <0,5 mm is maximaal 10 gram kwalitatief beoordeeld en deze bevat geen asbestverdachte vezels.

NHG = Niet hechtgebonden.

HG = Hechtgebonden.



Analysecertificaat asbest

Opdracht

Opdrachtgever Grondvitaal Rapportnummer V190901482 versie 1

Contactpersoon Dhr. M.C. van der Heijden Datum opdracht 13-09-2019

Adres Voorthuizerstraat 256 Datum ontvangst 13-09-2019

Postcode en plaats 3881 SN Putten Datum rapportage 20-09-2019

Projectcode 1926077A Pagina 1 van 2

Project omschrijving Emelaarseweg 22, Achterveld

Naam ABM-G Datum monstername 12-09-2019

Monstersoort Grond Datum analyse 20-09-2019

Monstername door Opdrachtgever Barcode

Analyse methode Asbest in bodem m.b.v. microscopie - conform AS 3000, AP04 SG6 en NEN 5898 (Q)

Q = door RvA geaccrediteerd

Deelmonsters

Nummer Boornaam Begin diepte Eind diepte Barcode

1 G01-ABM-G 0 10 AM14187486

2 G02-ABM-G 0 10 AM14187486

Resultaten

Parameter Concentratie 95% betrouwbaarheidsinterval Eenheid

Ondergrens Bovengrens

Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen

Droge stof 83,0 %

Massa monster (veldnat) 11,5 kg

Massa monster (droog) 9,6
(1)

kg

C h r y s o t i e l (serpentijn) 47 47 35 35 64 64 mg/kg ds

A m o s i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds

C r o c i d o l i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds

Per mineralogische groep

Niet hechtgeb. serpentijn 21 21 13 13 34 34 mg/kg ds

Hechtgebonden serpentijn 26 26 22 22 30 30 mg/kg ds

Totaal serpentijn 47 47 35 35 64 64 mg/kg ds

Niet hechtgeb. amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds

Hechtgebonden amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds

Totaal amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds

Totaal

Niet hechtgeb. asbest 21 21 13 13 34 34 mg/kg ds

Hechtgebonden asbest 26 26 22 22 30 30 mg/kg ds

Totaal asbest 47 47 35 35 64 64 mg/kg ds

n.a. = niet aantoonbaar

Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder.

Conclusie en/of opmerkingen:

Het aangeboden monster bevat asbest.

1 = Het aangeleverde monstermateriaal voldoet niet aan de minimale hoeveelheid voor een NEN 5898 analyse.

Eerste analist laboratorium

Mw. ing. E. Kingma

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.

Eurofins ACMAA Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen

resultaten.

Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.



Analysecertificaat asbest

Opdracht

Opdrachtgever Grondvitaal Rapportnummer V190901482 versie 1

Contactpersoon Dhr. M.C. van der Heijden Datum opdracht 13-09-2019

Adres Voorthuizerstraat 256 Datum ontvangst 13-09-2019

Postcode en plaats 3881 SN Putten Datum rapportage 20-09-2019

Projectcode 1926077A Pagina 2 van 2

Project omschrijving Emelaarseweg 22, Achterveld

Analyse Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie

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

Zeven (g) 0 313 433 604 883 1502 5826 9561

Afgezochte deel fractie (%) 100 100 100 100 20 5 *

asbestcement

Asbesth.materiaal (g) 1,4234 1,4234

Hechtgebonden ja

Aantal deeltjes 1 1

Percentage chrysotiel (%) 17,5

Gewicht chrysotiel (mg) 249,1 249,1

vezelbundels

Asbesth.materiaal (g) 0,3107 0,2165 0,1860 0,7132

Hechtgebonden nee nee nee

Aantal deeltjes 17 12 17 46

Percentage chrysotiel (%) 25 25 37,5

Gewicht chrysotiel (mg) 77,7 54,1 69,8 201,6

totaal per mineralogische groep

Gehalte NHG serpentijn (mg/kg ds) 8,13 5,66 7,30 21,09

Gehalte HG serpentijn (mg/kg ds) 26,05 26,05

Gehalte serpentijn (mg/kg ds) 26,05 8,13 5,66 7,30 47,14

totaal

Aantal deeltjes totaal (stuk) 1 17 12 17 47

Gehalte NHG t.o.v. totaal (mg/kg ds) 8,13 5,66 7,30 21,09

Gehalte HG t.o.v. totaal (mg/kg ds) 26,05 26,05

Gehalte t.o.v. totaal (mg/kg ds) 26,05 8,13 5,66 7,30 47,14

* = Van de zeeffractie <0,5 mm is maximaal 10 gram kwalitatief beoordeeld en deze bevat asbestverdachte vezels.

NHG = Niet hechtgebonden.

HG = Hechtgebonden.



Analysecertificaat asbest

Opdracht

Opdrachtgever Grondvitaal Rapportnummer V190901483 versie 1

Contactpersoon Dhr. M.C. van der Heijden Datum opdracht 13-09-2019

Adres Voorthuizerstraat 256 Datum ontvangst 13-09-2019

Postcode en plaats 3881 SN Putten Datum rapportage 20-09-2019

Projectcode 1926077A Pagina 1 van 2

Project omschrijving Emelaarseweg 22, Achterveld

Naam APM1 Datum monstername 12-09-2019

Monstersoort Puin Datum analyse 20-09-2019

Monstername door Opdrachtgever Barcode

Analyse methode Asbest in puin m.b.v. microscopie- conform NEN 5898 en AP04 SB5 (Q)

Q = door RvA geaccrediteerd

Deelmonsters

Nummer Boornaam Begin diepte Eind diepte Barcode

1 P01-APM1a 0 60 AM14187497

2 P01-APM1b 0 60 AM14187496

3 P02-APM1a 0 60 AM14187497

4 P02-APM1b 0 60 AM14187496

5 P03-APM1a 0 40 AM14187497

6 P03-APM1b 0 40 AM14187496

Resultaten

Parameter Concentratie 95% betrouwbaarheidsinterval Eenheid

Ondergrens Bovengrens

Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen

Droge stof 90,6 %

Massa monster (veldnat) 28,0 kg

Massa monster (droog) 25,3 kg

C h r y s o t i e l (serpentijn) 8,1 8,1 5,4 5,4 12 12 mg/kg ds

A m o s i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds

C r o c i d o l i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds

Per mineralogische groep

Niet hechtgeb. serpentijn n.a. n.a. - - 0,7 0,7 mg/kg ds

Hechtgebonden serpentijn 8,1 8,1 5,4 5,4 11 11 mg/kg ds

Totaal serpentijn 8,1 8,1 5,4 5,4 12 12 mg/kg ds

Niet hechtgeb. amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds

Hechtgebonden amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds

Totaal amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds

Totaal

Niet hechtgeb. asbest <2 n.a. - - 0,7 0,7 mg/kg ds

Hechtgebonden asbest 8,1 8,1 5,4 5,4 11 11 mg/kg ds

Totaal asbest 8,1 8,1 5,4 5,4 12 12 mg/kg ds

n.a. = niet aantoonbaar

Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder.

Conclusie en/of opmerkingen:

Het aangeboden monster bevat asbest.

Eerste analist laboratorium

Mw. ing. E. Kingma

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.

Eurofins ACMAA Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen

resultaten.

Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.



Analysecertificaat asbest

Opdracht

Opdrachtgever Grondvitaal Rapportnummer V190901483 versie 1

Contactpersoon Dhr. M.C. van der Heijden Datum opdracht 13-09-2019

Adres Voorthuizerstraat 256 Datum ontvangst 13-09-2019

Postcode en plaats 3881 SN Putten Datum rapportage 20-09-2019

Projectcode 1926077A Pagina 2 van 2

Project omschrijving Emelaarseweg 22, Achterveld

Analyse Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie

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

Zeven (g) 0 3614 2237 1165 1092 1683 15550 25341

Afgezochte deel fractie (%) 100 100 100 50 20 5 **

vlakke plaat

Asbesth.materiaal (g) 2,6875 2,6875

Hechtgebonden ja

Aantal deeltjes 2 2

Percentage chrysotiel (%) 7,5

Gewicht chrysotiel (mg) 201,6 201,6

asbestcement

Asbesth.materiaal (g) 0,0320 0,0320

Hechtgebonden ja

Aantal deeltjes 1 1

Percentage chrysotiel (%) 12,5

Gewicht chrysotiel (mg) 4,0 4,0

totaal per mineralogische groep

Gehalte HG serpentijn (mg/kg ds) 7,96 0,16 8,12

Gehalte serpentijn (mg/kg ds) 7,96 0,16 8,12

totaal

Aantal deeltjes totaal (stuk) 2 1 3

Gehalte HG t.o.v. totaal (mg/kg ds) 7,96 0,16 8,12

Gehalte t.o.v. totaal (mg/kg ds) 7,96 0,16 8,12

** = Van de zeeffractie <0,5 mm is maximaal 10 gram kwalitatief beoordeeld en deze bevat geen asbestverdachte vezels.

NHG = Niet hechtgebonden.

HG = Hechtgebonden.



Analysecertificaat asbest

Opdracht

Opdrachtgever Grondvitaal Rapportnummer V190901484 versie 1

Contactpersoon Dhr. M.C. van der Heijden Datum opdracht 13-09-2019

Adres Voorthuizerstraat 256 Datum ontvangst 13-09-2019

Postcode en plaats 3881 SN Putten Datum rapportage 20-09-2019

Projectcode 1926077A Pagina 1 van 1

Project omschrijving Emelaarseweg 22, Achterveld

Naam AVM-P01 Datum monstername 12-09-2019

Monstersoort Materiaal Datum analyse 20-09-2019

Monstername door Opdrachtgever Barcode

Analyse methode Asbest in materiaal verzamelmonster m.b.v. polarisatiemicroscopie - conform NEN 5896 (Q)

Q = door RvA geaccrediteerd

Deelmonsters

Nummer Boornaam Begin diepte Eind diepte Barcode

1 P01-AVM-P01 0 60 AM14264009

Resultaten
soort soort % asbest % asbest % asbest aantal massa materiaal massa massa asbest materiaal

materiaal asbest gemiddeld ondergr. bovengr. stukjes stukjes hecht- asbest ondergrens bovengrens

(g) gebonden mat. (mg) (mg) (mg)

asbestcement chrysotiel 12,5 10 15 4 52,66 ja 6583 5266 7899

amosiet 3,5 2 5 52,66 ja 1843 1053 2633

Totaal Asbest 8426 6319 10532

Totaal Serpentijn 6583 5266 7899

Totaal Amfibool 1843 1053 2633

Totaal Gewogen asbest 25013 15796 34229

n.a. = niet aantoonbaar

Conclusie en/of opmerkingen:

Het aangeboden verzamelmonster bevat asbest.

Eerste analist laboratorium

Mw. ing. E. Kingma

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.

Eurofins ACMAA Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen

resultaten.

Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.



Analysecertificaat asbest

Opdracht

Opdrachtgever Grondvitaal Rapportnummer V190901485 versie 1

Contactpersoon Dhr. M.C. van der Heijden Datum opdracht 13-09-2019

Adres Voorthuizerstraat 256 Datum ontvangst 13-09-2019

Postcode en plaats 3881 SN Putten Datum rapportage 20-09-2019

Projectcode 1926077A Pagina 1 van 1

Project omschrijving Emelaarseweg 22, Achterveld

Naam AVM-P02 Datum monstername 12-09-2019

Monstersoort Materiaal Datum analyse 20-09-2019

Monstername door Opdrachtgever Barcode

Analyse methode Asbest in materiaal verzamelmonster m.b.v. polarisatiemicroscopie - conform NEN 5896 (Q)

Q = door RvA geaccrediteerd

Deelmonsters

Nummer Boornaam Begin diepte Eind diepte Barcode

1 P02-AVM-P02 0 60 AM14264012

Resultaten
soort soort % asbest % asbest % asbest aantal massa materiaal massa massa asbest materiaal

materiaal asbest gemiddeld ondergr. bovengr. stukjes stukjes hecht- asbest ondergrens bovengrens

(g) gebonden mat. (mg) (mg) (mg)

asbestcement chrysotiel 12,5 10 15 7 60,23 ja 7529 6023 9035

overig n.a. 1 3,05

Totaal Asbest 7529 6023 9035

Totaal Serpentijn 7529 6023 9035

Totaal Amfibool 0 0 0

Totaal Gewogen asbest 7529 6023 9035

n.a. = niet aantoonbaar

Conclusie en/of opmerkingen:

Het aangeboden verzamelmonster bevat asbest.

Eerste analist laboratorium

Mw. ing. E. Kingma

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.

Eurofins ACMAA Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen

resultaten.

Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.



Analysecertificaat asbest

Opdracht

Opdrachtgever Grondvitaal Rapportnummer V190902242 versie 1

Contactpersoon Dhr. T. Jansen Datum opdracht 24-09-2019

Adres Voorthuizerstraat 256 Datum ontvangst 13-09-2019

Postcode en plaats 3881 SN Putten Datum rapportage 01-10-2019

Projectcode 1926077A Pagina 1 van 1

Project omschrijving Emelaarseweg 22, Achterveld

Naam ABM-A1-SEM Datum monstername 12-09-2019

Monstersoort Grond Datum analyse 30-09-2019

Monstername door Opdrachtgever

Analyse methode Bepaling van respirabele asbestvezels m.b.v. SEM conform AS3000 en NEN 5898 (Q)

Q = door RvA geaccrediteerd

Deelmonsters

Nummer Boornaam Begin diepte Eind diepte Barcode

1 A01-ABM-A1 0 10 AM14187485

2 A02-ABM-A1 0 10 AM14187485

3 A03-ABM-A1 0 10 AM14187485

Resultaten

Labcode zeeffractie monster: V190901477

Massa zeeffractie <0,5 mm: 7285 g

Massa totale monster: 9,396 kg

Aantal getelde beeldvelden: 100

Aantal gemeten Gehalte aan vezels Ondergrens Bovengrens

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

Totaal gemeten serpentijn 2 2,5 0,3 8,9

Totaal gemeten amfibool - - - -

Totaal asbest 2 2,5 0,3 8,9

Eerste analist laboratorium

Mw. ing. E. Kingma

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.

Eurofins ACMAA Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen

resultaten.

Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.



Analysecertificaat asbest

Opdracht

Opdrachtgever Grondvitaal Rapportnummer V190902243 versie 1

Contactpersoon Dhr. T. Jansen Datum opdracht 24-09-2019

Adres Voorthuizerstraat 256 Datum ontvangst 13-09-2019

Postcode en plaats 3881 SN Putten Datum rapportage 01-10-2019

Projectcode 1926077A Pagina 1 van 1

Project omschrijving Emelaarseweg 22, Achterveld

Naam ABM-A2-SEM Datum monstername 12-09-2019

Monstersoort Grond Datum analyse 30-09-2019

Monstername door Opdrachtgever

Analyse methode Bepaling van respirabele asbestvezels m.b.v. SEM conform AS3000 en NEN 5898 (Q)

Q = door RvA geaccrediteerd

Deelmonsters

Nummer Boornaam Begin diepte Eind diepte Barcode

1 A04-ABM-A2 0 10 AM14187484

2 A05-ABM-A2 0 10 AM14187484

3 A06-ABM-A2 0 10 AM14187484

Resultaten

Labcode zeeffractie monster: V190901478

Massa zeeffractie <0,5 mm: 7794 g

Massa totale monster: 9,396 kg

Aantal getelde beeldvelden: 100

Aantal gemeten Gehalte aan vezels Ondergrens Bovengrens

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

Totaal gemeten serpentijn 2 1,6 0,2 5,7

Totaal gemeten amfibool - - - -

Totaal asbest 2 1,6 0,2 5,7

Eerste analist laboratorium

Mw. ing. E. Kingma

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.

Eurofins ACMAA Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen

resultaten.

Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.



Analysecertificaat asbest

Opdracht

Opdrachtgever Grondvitaal Rapportnummer V190902244 versie 1

Contactpersoon Dhr. T. Jansen Datum opdracht 24-09-2019

Adres Voorthuizerstraat 256 Datum ontvangst 13-09-2019

Postcode en plaats 3881 SN Putten Datum rapportage 01-10-2019

Projectcode 1926077A Pagina 1 van 1

Project omschrijving Emelaarseweg 22, Achterveld

Naam ABM-B-SEM Datum monstername 12-09-2019

Monstersoort Grond Datum analyse 30-09-2019

Monstername door Opdrachtgever

Analyse methode Bepaling van respirabele asbestvezels m.b.v. SEM conform AS3000 en NEN 5898 (Q)

Q = door RvA geaccrediteerd

Deelmonsters

Nummer Boornaam Begin diepte Eind diepte Barcode

1 B01-ABM-B 0 10 AM14187498

2 B02-ABM-B 0 10 AM14187498

Resultaten

Labcode zeeffractie monster: V190901479

Massa zeeffractie <0,5 mm: 6795 g

Massa totale monster: 7,994 kg

Aantal getelde beeldvelden: 100

Aantal gemeten Gehalte aan vezels Ondergrens Bovengrens

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

Totaal gemeten serpentijn 1 1,1 0,0 6,3

Totaal gemeten amfibool 7 1,0 0,4 2,0

Totaal asbest 8 2,1 0,9 4,1

Eerste analist laboratorium

Mw. ing. E. Kingma

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.

Eurofins ACMAA Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen

resultaten.

Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.



Analysecertificaat asbest

Opdracht

Opdrachtgever Grondvitaal Rapportnummer V190902245 versie 1

Contactpersoon Dhr. T. Jansen Datum opdracht 24-09-2019

Adres Voorthuizerstraat 256 Datum ontvangst 13-09-2019

Postcode en plaats 3881 SN Putten Datum rapportage 01-10-2019

Projectcode 1926077A Pagina 1 van 1

Project omschrijving Emelaarseweg 22, Achterveld

Naam ABM-C-SEM Datum monstername 12-09-2019

Monstersoort Grond Datum analyse 30-09-2019

Monstername door Opdrachtgever

Analyse methode Bepaling van respirabele asbestvezels m.b.v. SEM conform AS3000 en NEN 5898 (Q)

Q = door RvA geaccrediteerd

Deelmonsters

Nummer Boornaam Begin diepte Eind diepte Barcode

1 C01-ABM-C 0 10 AM14187488

2 C02-ABM-C 0 10 AM14187488

Resultaten

Labcode zeeffractie monster: V190901480

Massa zeeffractie <0,5 mm: 7860 g

Massa totale monster: 9,733 kg

Aantal getelde beeldvelden: 100

Aantal gemeten Gehalte aan vezels Ondergrens Bovengrens

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

Totaal gemeten serpentijn - - - -

Totaal gemeten amfibool - - - -

Totaal asbest - - - -

Eerste analist laboratorium

Mw. ing. E. Kingma

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.

Eurofins ACMAA Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen

resultaten.

Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.



Analysecertificaat asbest

Opdracht

Opdrachtgever Grondvitaal Rapportnummer V190902246 versie 1

Contactpersoon Dhr. T. Jansen Datum opdracht 24-09-2019

Adres Voorthuizerstraat 256 Datum ontvangst 13-09-2019

Postcode en plaats 3881 SN Putten Datum rapportage 01-10-2019

Projectcode 1926077A Pagina 1 van 1

Project omschrijving Emelaarseweg 22, Achterveld

Naam ABM-G-SEM Datum monstername 12-09-2019

Monstersoort Grond Datum analyse 30-09-2019

Monstername door Opdrachtgever

Analyse methode Bepaling van respirabele asbestvezels m.b.v. SEM conform AS3000 en NEN 5898 (Q)

Q = door RvA geaccrediteerd

Deelmonsters

Nummer Boornaam Begin diepte Eind diepte Barcode

1 G01-ABM-G 0 10 AM14187486

2 G02-ABM-G 0 10 AM14187486

Resultaten

Labcode zeeffractie monster: V190901482

Massa zeeffractie <0,5 mm: 5826 g

Massa totale monster: 9,561 kg

Aantal getelde beeldvelden: 100

Aantal gemeten Gehalte aan vezels Ondergrens Bovengrens

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

Totaal gemeten serpentijn 4 1,7 0,5 4,4

Totaal gemeten amfibool - - - -

Totaal asbest 4 1,7 0,5 4,4

Eerste analist laboratorium

Mw. ing. E. Kingma

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.

Eurofins ACMAA Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen

resultaten.

Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIJLAGE 4  Berekening gewogen gehalten asbest 



Projectgegevens

Projectnummer: 1926077

Projectnaam: Emelaarseweg 22 Achterveld

Sleuf / gat: P1

Gegevens inspectiesleuf / gat Gegevens ruimtelijke eenheid

Lengte 0,6 m 0 m
2

Oppervlakte ruimtelijke eenheid

Breedte 0,6 m 0 m
3

totale inhoud (0,02 m diepte)

Diepte 0,6 m

Inhoud 0,198 m
3

Analyse resultaat < 20 mm (berekening laboratorium) gecorrigeerd voor fractie bodemvreemd mat. >20mm

hechtgebonden niet hechtgebonden hechtgebonden niet hechtgebonden

Serpentijn asbest 8,10 0,00 mg/kg.ds 5,67 0,00 mg/kg.ds

Amfibool asbest 0,00 0,00 mg/kg.ds 0,00 0,00 mg/kg.ds

Analyse resultaat > 20 mm

hechtgebonden niet hechtgebonden

Serpentijn asbest 21,02 0,00 mg/kg.ds

Amfibool asbest 5,89 0,00 mg/kg.ds

Resultaat berekening

hechtgebonden niet hechtgebonden totale asbestconcentratie sleuf / gat

gemeten gewogen gemeten gewogen

Serpentijn asbest 26,69 26,69 0,00 0,00 gemeten 32,58 mg/kg.ds totale concentratie

Amfibool asbest 5,89 58,87 0,00 0,00 gewogen 85,56 mg/kg.ds 86 mg/kg.ds



Projectgegevens

Projectnummer: 1926077

Projectnaam: Emelaarseweg 22 Achterveld

Sleuf / gat: P2

Gegevens inspectiesleuf / gat Gegevens ruimtelijke eenheid

Lengte 0,5 m 0 m
2

Oppervlakte ruimtelijke eenheid

Breedte 0,5 m 0 m
3

totale inhoud (0,02 m diepte)

Diepte 0,6 m

Inhoud 0,15 m
3

Analyse resultaat < 20 mm (berekening laboratorium) gecorrigeerd voor fractie bodemvreemd mat. >20mm

hechtgebonden niet hechtgebonden hechtgebonden niet hechtgebonden

Serpentijn asbest 8,10 0,00 mg/kg.ds 5,67 0,00 mg/kg.ds

Amfibool asbest 0,00 0,00 mg/kg.ds 0,00 0,00 mg/kg.ds

Analyse resultaat > 20 mm

hechtgebonden niet hechtgebonden

Serpentijn asbest 31,74 0,00 mg/kg.ds

Amfibool asbest 0,00 0,00 mg/kg.ds

Resultaat berekening

hechtgebonden niet hechtgebonden totale asbestconcentratie sleuf / gat

gemeten gewogen gemeten gewogen

Serpentijn asbest 37,41 37,41 0,00 0,00 gemeten 37,41 mg/kg.ds totale concentratie

Amfibool asbest 0,00 0,00 0,00 0,00 gewogen 37,41 mg/kg.ds 38 mg/kg.ds



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIJLAGE 5  Achtergrond-, streef- en interventiewaarden 



 
 

Achtergrondwaarden voor grond (voor standaardbodem). 

Streefwaarden grondwater en interventiewaarden grond en grondwater voor standaardbodem (10% organisch  

stof en 25 % lutum). 

Grond / sediment in mg/kg d.s., grondwater in µg/l; tenzij anders vermeld. 

 

 

Stof    Grond/sediment (mg/kg d.s.)  Grondwater (µg/l) 

    droge stof)  

    ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾  ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾ 

    Achtergrond- Interventie-  Streef-  Interventie- 

    waarde  waarde   waarde  waarde  

 

 

1 

1. Metalen 

antimoon       4,0    22       -      20 

arseen      20    76     10      60 

barium    190  920*     50    625 

cadmium       0,6    13       0,4        6 

chroom      55       -       1      30 

chroom III       -  180       -         - 

chroom IV       -    78       -         - 

cobalt      15  190     20    100 

koper      40  190     15      75 

kwik        0,15       -       0,05        0,3 

kwik (anorganisch)      0,15    36       -        - 

kwik (organisch)       0,15      4       -        - 

lood      50  530     15      75 

molybdeen       1,5  190       5    300 

nikkel      80  100     15      75 

zink    140  720     65    800 

 

2. Overige anorganische stoffen 

chloride (mg Cl/l)       -     -   100  mg/l        - 

cyanide (vrij)       3,0    20       5  1500 

cyanide (complex)      5,5    50     10  1500 

thiocyanaten (som)      6,0    20       -  1500 

 

3. Aromatische verbindingen 

benzeen        0,01      1,1       0,2      30 

ethylbenzeen       0,03  110       4    150 

tolueen        0,01    32       7  1000 

xylenen (som)       0,1    17       0,2      70 

styreen (vinylbenzeen)      0,25    86       6    300 

fenol        0,25    14       0,2  2000 

cresolen (som)       0,30    13       0,2    200 

dodecylbenzeen       0,35      -       -         - 

aromatische oplosmiddelen (som)     2,5      -       -         - 

 

 

 

* De interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging. 



 
 

Achtergrondwaarden voor grond (voor standaardbodem). 

Streefwaarden grondwater en interventiewaarden grond en grondwater voor standaardbodem (10% organisch  

stof en 25 % lutum). 

Grond / sediment in mg/kg d.s., grondwater in µg/l; tenzij anders vermeld. 

 

 

Stof    Grond/sediment (mg/kg d.s.)  Grondwater (µg/l) 

    droge stof)  

    ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾  ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾ 

    Achtergrond- Interventie-  Streef-  Interventie- 

    waarde  waarde   waarde  waarde  

 

 

2 

4. Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK's). 

naftaleen          0,01      70 

fenantreen          0,003        5 

antraceen          0,0007        5 

fluorantheen          0,003        1 

chryseen          0,003        0,2 

benzo(a)antraceen         0,0001        0,5 

benzo(a)pyreen          0,0005        0,05 

benzo(k)fluorantheen         0,0004        0,05 

indeno(1,2,3-cd)pyreen         0,0004        0,05 

benzo(ghi)peryleen         0,0003        0,05 

PAK (som 10)       1,5    40     -        - 

 

5. Gechloreerde koolwaterstoffen 

a. (vluchtige chloorkoolwaterstoffen 

monochlooretheen (vinylchloride)   0,1        0,1     0,01          5 

dichloormetaan     0,1        3,9     0,01    1000 

1,1-dichloorethaan    0,2      15     7      900 

1,2-dichloorethaan    0,2        6,4     7      400 

1,1-dichlooretheen    0,3        0,3     0,01        10 

1,2-dichlooretheen (som)    0,3        1     0,01        20 

Dichloorpropanen (som)    0,8        2     0,8        80 

Trichloormethaan (chloroform)   0,25        5,6     6      400 

1,1,1-trichloorethaan    0,25      15     0,01      300 

1,1,2-trichloorethaan    0,30      10     0,01      130 

Trichlooretheen (tri)    0,25        2,5   24      500 

Tetrachloormethaan (tetra)    0,30        0,7     0,01        10 

tetrachlooretheen  (per)    0,15        8,8     0,01        40 

 

b. chloorbenzenen 

monochloorbenzenen    0,20      15     7      180 

dichloorbenzenen (som)    2,0      19     3        50 

trichloorbenzenen (som)    0,015      11     0,01        10 

tetrachloorbenzenen (som)   0,0090        2,2     0,01          2,5 

pentachloorbenzenen    0,0025        6,7     0,003          1 

hexachloorbenzeen    0,0085        2,0     0,00009         0,5 

 

c. chloorfenolen 

monochloorfenolen (som)    0,045        5,4     0,3      100 

dichloorfenolen (som)    0,20      22     0,2        30 

trichloorfenolen (som)    0,0030      22     0,03        10 

tetrachloorfenolen (som)    0,015      21     0,01        10 

pentachloorfenol     0,0030      12     0,04          3 



 
 

Achtergrondwaarden voor grond (voor standaardbodem). 

Streefwaarden grondwater en interventiewaarden grond en grondwater voor standaardbodem (10% organisch  

stof en 25 % lutum). 

Grond / sediment in mg/kg d.s., grondwater in µg/l; tenzij anders vermeld. 

 

 

Stof    Grond/sediment (mg/kg d.s.)  Grondwater (µg/l) 

    droge stof)  

    ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾  ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾ 

    Achtergrond- Interventie-  Streef-  Interventie- 

    waarde  waarde   waarde  waarde  

 

 

3 

d. Polychloorbifenylen (PCB’s) 

PCB’s (som 7)     0,020        1     0,01          0,01 

 

e. overige gechloreerde koolwaterstoffen 

Monochlooranilinen (som)    0,20      50     -        30 

Pentachlooraniline    0,15        -     -           - 

Dioxine (som I-TEQ)    0,000055       0,00018    -           - 

Chloornaftaleen (som)    0,070      23     -          6 

 

6. Bestrijdingsmiddelen 

a. organochloorbestrijdingsmiddelen 

chloordaan (som)     0,0020        4     0,02 ng/l         0,2 

DDT (som)     0,20        1,7     -           - 

DDE (som)     0,10        2,3     -           - 

DDD (som)     0,020      34     -           - 

DDT/DDE/DDD (som)    -        -     0,004 ng/l         0,01 

aldrin      -        0,32     0,009 ng/l          - 

dieldrin      -        -     0,1 ng/l           - 

endrin      -        -     0,04 ng/l          - 

isodrin      -        -     -           - 

telodrin      -        -     -           - 

Drins (som)     0,015        4     -          0,1 

Endosulfansulfaat    -        -     -           - 

α-endosulfan     0,00090       4     0,2 ng/l          5 

α-HCH      0,0010      17   33 ng/l           - 

ß-HCH      0,0020        1,6     8 ng/l           - 

γ-HCH (lindaan)     0,0030        1,2     9 ng/l           - 

δ-HCH      -        -     -           - 

HCH-verbindingen (som)    -        -     0,05          1 

Heptachloor     0,00070       4     0,005 ng/l         0,3 

Heptachloorepoxide (som)    0,0020        4     0,005 ng/l         3 

Hexachloorbutadieen    0,003        -     -           - 

Organochloorhoudende bestrijdings- 

middelen (som landbodem)   0,40        -     -           - 

 

b. organofosforpesticiden 

azinfos-methyl     0,0075        -     -           - 

 

c. organotin bestrijdingsmiddelen 

organotinverbindingen (som)   0,15        2,5     0,05 - 16 ng/l         0,7 

tributyltin     0,065        -     -           - 

 

d. chloorfenoxy-azijnzuur herbiciden 

MCPA      0,55        4     0,02        50 



 
 

Achtergrondwaarden voor grond (voor standaardbodem). 

Streefwaarden grondwater en interventiewaarden grond en grondwater voor standaardbodem (10% organisch  

stof en 25 % lutum). 

Grond / sediment in mg/kg d.s., grondwater in µg/l; tenzij anders vermeld. 

 

 

Stof    Grond/sediment (mg/kg d.s.)  Grondwater (µg/l) 

    droge stof)  

    ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾  ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾ 

    Achtergrond- Interventie-  Streef-  Interventie- 

    waarde  waarde   waarde  waarde  

 

 

4 

e. overige bestrijdingsmiddelen 

atrazine      0,35        0,71   29 ng/l      150 

carbaryl      0,15        0,45     2 ng/l        50 

carbofuran     0,017        0,017    9 ng/l      100 

4-chloormethylfenolen (som)   0,60        -     -           - 

Niet-chloorhoudende bestrijdings- 

middelen (som)     0,090        -     -           - 

 

7. overige stoffen 

Asbest      -    100     -           - 

cyclohexanon     0,1    150     0,5  15000 

dimethyl ftalaat     2,0      82     -           - 

diethyl ftalaat     0,045      53     -           - 

di-isobutyl ftalaat     0,045      17     -           - 

dibutyl ftalaat     0,045      36     -           - 

butyl benzylftalaat    0,070      48     -           - 

dihexyl ftalaan     0,070    220     -           - 

di(2-ethylhexy)ftalaat    0,070      60     -           - 

ftalaten (som)     -        -     0,5          5 

minerale olie              190              5000   50      600 

pyridine      0,15      11     0,5        30 

tetrahydrofuran     0,45        7     0,5      300 

tetrahydrothiofeen    1,5        8,8     0,5    5000 

tribroommethaan (bromoform)   0,20      75     -      630 

ethyleenglycol     5,0        -     -           - 

diethyleenglycol     8,0        -     -           - 

acrylonitril     1,0        -     -           - 

fomaldehyde     0,1        -     -           - 

isopropanol (2-propanol)    0,75        -     -           - 

methanol     3,0        -     -           - 

butanol (1-butanol)    2,0        -     -           - 

butylacetaar     2,0        -     -           - 

ethylacetaat     2,0        -     -           - 

methyl-tert-butyl ether (MTBE)   0,20        -     -           - 

methylethylketon     2,0        -     -           - 

 



 

 

 

 

 

 

Bijlage 3 
Bouwkundige rapportage 
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Bouwkundig rapport 
Integraal woning inspectie 
Versie : 181023, vastgesteld  
 
 
Object : Emelaarseweg 22 te Achterveld 
Referentie : 18EME-ACH.01 
Onderwerp : Beoordeling bouwkundige staat opstallen 
Datum : 5 augustus 2019 
Inspectiedatum : 23 oktober 2018 
Naam kantoor : Cémpes vastgoed 
Aders kantoor  : Buizerd 24 te Blaricum 
Telefoon kantoor  : 035 888 5 666 
Inspecteur : J.W. Snelder 
 
 
 
Inleiding 
 
Stichting Emelaarseweg 22 is eigenaar van een vrijstaande boerderij met diverse overige opstallen aan de 
Emelaarseweg 22 te Achterveld (bijlage foto 1). De boerderij is gebouwd omstreeks 1930 en heeft een 
uitbouw van rond 1980. De diverse overige opstallen zijn tussen deze periodes gebouwd (bijlage foto 2). 
 
Stichting Emelaarseweg 22 heeft Cémpes Vastgoed gevraagd om een bouwkundige beoordeling van de 
boerderij en de diverse overige opstallen te maken.   
 
Cémpes heeft hiertoe een opname gedaan d.d. 23 oktober 2018. De opstallen bestaan uit een vrijstaande 
woonboerderij en diverse opstallen. 
 
Er is door Cémpes geen destructief onderzoek en/of funderingsonderzoek gedaan. 
 
Object 
Adres : Emelaarseweg 22, 3791PT te Achterveld 
Type : Vrijstaand 
Bouwjaar : 1930 
Inhoud : 626 m3 (hoofdgebouw) 
monument : nee 
Isolatie : niet aanwezig in oorspronkelijk hoofdgebouw, wel in aanbouw Oostzijde 
Energielabel : G 
Aanwezig tijdens inspectie : Opdrachtgever 
Weertype : Bewolkt 
Temperatuur : 8 graden 
 
 
1. Algemeen 
De opstallen aan de Emelaarseweg 22 te Achterveld komen niet voor in de lijst van gemeentelijke 
monumenten van de gemeente Leusden of in het Rijsmonumentenregister. Ook komen de opstallen niet voor 
in het dossier stads- en dorpsgezichten. Wel is de boerderij opgenomen in de lijst ‘Monumenten Inventarisatie 
Project’. 
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1. beoordeling vrijstaande boerderij Emelaarseweg 22  
Het hoofdgebouw, een vrijstaande boerderij is gebouw omstreeks 1930. Aan de Oostgevel is omstreeks 1980 
een aanbouw gerealiseerd met een bebouwd oppervlak van circa 33m2 BVO en een inhoud van 131 m3 
(bijlage foto 3). De oorspronkelijke boerderij heeft een bebouwd oppervlak van circa 110 m2 BVO en een 
inhoud van 495m3.  
 
Het originele hoofdgebouw bestaat uit een buitengevel van steensmuren met een zadeldak voorzien van 
gordingen. Zowel de begane grond als de verdieping hebben diverse niveauverschillen en plafondhoogtes. 
De begane grondvloer is van beton, de verdiepingsvloer bestaat uit houten balklagen.  
 
De aanbouw aan de oostgevel is in betere staat, maar sluit qua ontwerp niet aan bij het ontwerp van het 
oorspronkelijke hoofdgebouw. Er zijn goedkope bezande gevelstenen (veelvuldig toegepast in de seriematige 
woningbouw uit die bouwperiode). Er zijn opnieuw verbeterde holle dakpannen toegepast in tegensteling van 
het oorspronkelijke hoofdgebouw waar een tuile du Nord op ligt. Er zijn ten opzichte van het oorspronkelijke 
hoofdgebouw afwijkende kozijnen toegepast. 
 
Onderstaande gebreken zijn (met name aan het oorspronkelijke hoofdgebouw) geconstateerd zie hiervoor 
ook het opnamerapport (bijlage 1): 
 
1. In de buitengevel is op meerdere plaatsen scheurvorming aanwezig (Bijlage foto 4-5); 
2. de kap is aan de Westzijde deels aan het verzakken; 
3. De Westgevel is over een breedte van circa 4 m1 gespat en staat circa 5-7 cm uit  het lood (bijlage  

foto 6); 
4. Veel gevelstenen liggen in de lagen onder de muurplaat los en kunnen znder breekwerk worden  

     verwijderd; 
5. Het voegwerk van de Noord- en Oostgevel is slecht. In de overige gevels is het voegwerk matig; 
6. de betonvloer, gevels en kap zijn niet geïsoleerd; 
7. de kozijnen bevinden zich in een matige staat en zijn voorzien van enkel glas, het hang- en sluitwerk is niet 

inbraak werend; 
8. de installaties zijn sterk verouderd en dienen volledig te worden vervangen dan wel te worden 

aangebracht om aan de huidige eisen te voldoen; 
a.  de volledige E-installatie, inclusief groepenkast; 

 b. de c.v.-installatie (warmtepomp); 
c. mechanische ventilatie; 
d. deel waterinstallatie i.v.m. mogelijkheid legionella. 

9. het lood- en zinkwerk en de hemelwaterafvoeren zijn in slechte staat; 
10. het gevelhoutwerk (boeidelen, in zicht liggende muurplaten en windveren) verkeerd in matig tot  

slechte staat.; 
11. Het schilderwerk verkeerd in slechte staat. 
  
 
2. beoordeling overige opstallen Emelaarseweg 22  
De diverse overige opstallen bevinden zich in een algehele zeer slechte staat (bijlage foto 7 t/m 11). Gezien 
deze bouwkundige staat worden geen renovatiekosten geraamd in hoofdstuk 3. Deze opstallen kunnen alleen 
nog worden gesloopt. 
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3. Kosten renoveren hoofdgebouw versus nieuwbouw hoofdgebouw 
 
Kosten per m2 BVO renovatie vs nieuwbouw in 2 opleverniveau’s. 
 

 
 
4. Samenvatting/eindconclusie 
De diverse overige opstallen zijn niet meer te renoveren en dienen te worden gesloopt. 
 
Voor een renovatie van het hoofdgebouw naar de huidige eisen van deze tijd dient het oorspronkelijke 
hoofdgebouw volledig te worden kaal gestript tot aan het casco, er moet een funderingsonderzoek 
plaatsvinden om de oorzaak van de scheurvorming en gespatte gevel te achterhalen waarna naar 
funderingsherstel/- verbetering plaats dient te vinden. De schil van de woning dient te worden geïsoleerd en 
de Westgevel zal moeten worden gesloopt en opnieuw opgebouwd.  
 
NB 1 Een eventuele renovatie zal niet de plafondhoogtes (in meerdere ruimtes 215-225cm hoog) in alle 
ruimtes kunnen verhogen. 
 
NB 2 Een eventuele renovatie zal de aanbouw qua ontwerp niet passend aan het originele hoofdgebouw 
krijgen. 
 
NB 3 De huidige indeling van de boerderij kenmerkt zich door de vele kleine ruimtes op de begane grond. Een 
eventuele renovatie zal de indeling van het hoofdgebouw niet kunnen optimaliseren zonder nog ingrijpendere 
aanpassingen zoals onder hoofdstuk 3 geraamd.  
 
Om de woning te renoveren met als doel een aanvaardbaar niveau met een toekomstbestendig energielabel 
te krijgen moet deze nagenoeg geheel worden gesloopt en opgebouwd. Het is, mede gezien de hogere 
investeringskosten en het twijfelachtige resultaat aan te bevelen de woning te slopen en een nieuwe woning 
te bouwen die voldoet aan alle huidige eisen. 
 
 
Opgemaakt te Blaricum, 
d.d. 5 augustus 2019 
 
 
 
Cémpes Vastgoed 
J.W. Snelder 
 

 
 
 
 
 
 
 

Type: 1-laags met kap vrijstaande woonboerderij

hoeveelheid eenheid prijs/hoeveelheid opleverniveau midden opleverniveau hoog
renovatie 230 m2 BVO 1.785€                  410.550€                   509.082€                   

funderingsonderzoek 2.000€                       2.000€                       
funderingsverbetering/-herstel 10.000€                     10.000€                     
totaal renovatie 422.550€                   521.082€                   

nieuwbouw 230 m2 BVO 1.319€                  303.370€                   376.179€                   
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Bijlagen 
 
Bijlage 1 

 

buitenkant hoofdgebouw

Voor- en achtergevel

Onderdeel G R M S
fundering x x
metselwerk x x
voegwerk x x
stukadoorswerk nvt
houten gevelbekleding x x
goten zink/pvc/koper x
kilgoten zink/pvc/koper x
kozijnen x x
ramen x x
deuren x x
hang- en sluitwerk x x
hemelwaterafvoeren x
loodaansluitingen x
beglazing x
windveren/boeidelen x x
ventilatieroosters nvt
schilderwerk x

Zijgevel

Onderdeel G R M S
fundering x x
metselwerk x x
voegwerk x x
stukadoorswerk nvt
houten gevelbekleding x x
goten zink/pvc/koper x
kilgoten zink/pvc/koper x
kozijnen x x
ramen x x
deuren x x
hang- en sluitwerk x x
hemelwaterafvoeren x
loodaansluitingen x
beglazing x
windveren/boeidelen x x
ventilatieroosters nvt
schilderwerk x

Dak

Onderdeel G R M S
kapconstructie x
dakpannen x x
vorsten x
leien nvt
dakramen x
zink x
Bitumineuze dakbedekking nvt
kunststof dakbedekking nvt



  

5/10  

 

binnenkant hoofdgebouw

Kelder

Onderdeel G R M S
vloer x
wanden x x
kozijnen x
vocht x

Begane grond

Onderdeel G R M S
kruipruimte nvt
bodemafsluiting nvt
vloeren hout nvt
vloeren beton x x
constructieve wanden x x
scheidingswanden x x
wandafwerking x x
plafonds x
binnenkozijnen x
binnendeuren x
hang- en sluitwerk x x
keukeninrichting x
toiletruimte badruimte x
sanitair x
c.v. - instllatie x
E - installatie x

1e verdieping

Onderdeel G R M S
vloeren hout x
vloeren beton nvt
constructieve wanden x x
scheidingswanden x x
wandafwerking x x
plafonds x
binnenkozijnen x
binnendeuren x
hang- en sluitwerk x x
keukeninrichting nvt
toiletruimte badruimte x
sanitair x

2e verdieping / zolder nvt

Onderdeel G R M S
vloeren hout
vloeren beton
constructieve wanden
scheidingswanden
wandafwerking
plafonds
binnenkozijnen
binnendeuren
hang- en sluitwerk
keukeninrichting
toiletruimtebadruimte
sanitair
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Bijlage foto’s 
 

 
Foto 1 
 

 
Foto 2 

 
Foto 3 
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Foto 4 
 

 
Foto 5 
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Foto 6 
 

 
Foto 7 
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Foto 8 
 
 
 

 
Foto 9 
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Foto 10 
 
 
 
 
 

 
foto 11 
 



 

 

 

 

 

 

Bijlage 4 
Quickscan beschermde flora en fauna 
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Oriënterend onderzoek naar beschermde flora en 

fauna aan Emelaarseweg 22 te Achterveld 
 

Gelegen aan Emelaarseweg 22 te Achterveld bevindt zich een perceel met een oude boerderij 

woning en tevens verschillende vervallen schuren. Tevens behoort er een groot land tot de 

planlocatie met verschillend struweel, bomen en graslanden. De initiatiefnemer is voornemens 

om de schuren te slopen om een nieuwe woning te bouwen. Tevens zal de huidige woning 

worden gerenoveerd. Het huidige bestemmingsplan voorziet niet in deze ontwikkeling en 

dient derhalve te worden gewijzigd.  

De beoogde ontwikkeling heeft mogelijk een negatief effect op beschermde flora en fauna en/of 

beschermde natuurgebieden. Ten behoeve van de ontwikkeling geldt de wettelijke verplichting 

onderzoek te verrichten naar de aanwezigheid van beschermde flora en fauna en de mogelijke 

effecten van de ruimtelijke ingreep daarop. Middels voorliggende ecologische quickscan is de 

(potentiele) aanwezigheid van beschermde flora en fauna en de betekenis van het plangebied 

voor deze soorten in kaart gebracht.  

De opdrachtgever heeft Blom Ecologie B.V. verzocht het plangebied te onderzoeken op 

aanwezigheid van beschermde flora en fauna en vervolgens deze te toetsen aan de effecten van 

de werkzaamheden en vigerend beleid. 
 

Onderzoeksdoel 

Middels dit oriënterende onderzoek worden de volgende onderzoeksvragen beantwoord: 

• Is het bestemmingsplan dat wordt opgesteld voor het project, zoals hiervoor omschreven, 

uitvoerbaar zoals het bepaald in de Wro (artikel 3.1.6 Bro)? 

• Welke, krachtens de Wet natuurbescherming, beschermde flora en fauna zijn (potentieel) 

aanwezig in het plangebied? 

• Welke negatieve effecten treden op voor (potentieel) aanwezige flora en fauna als gevolg 

van de beoogde ruimtelijke ingreep? 

• Heeft de beoogde ruimtelijke ingreep een negatief effect op het de instandhoudingsdoelen 

van Natura2000 gebieden of de wezenlijke kenmerken en waarden van Natuurnetwerk 

Nederland? 
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Planlocatie 

De planlocatie is gesitueerd aan Emelaarseweg 22 te Achterveld. Het perceel betreft een aantal 

schuren en een oude woning die niet meer wordt bewoond. Tevens is er rondom de bebouwing 

een uitgestrekt land aanwezig met bomenlanen, struwelen en graslanden die worden gemaaid. 

De woning is opgetrokken uit een enkelsteense muur en bevat een zadeldak met dakpannen. 

Tevens is er een aanbouw aanwezig. De schuren die op de planlocatie zijn gelegen, zijn 

opgetrokken uit steense muren en bevatten tevens houten rabatdelen. Alle schuren zijn voor 

het overgrote deel rot en ingestort. Hierdoor zijn er veel openingen aanwezig. Tevens zijn de 

deuren van hout. Er is ook een overkapping aanwezig die is opgetrokken uit dezelfde 

materialen (namelijk een ingestort zadeldak en tevens houten rabatdelen). De overige 

terreininrichting betreft het bijbehorende land wat verschillende grasvelden bevat maar ook 

bomenlanen en struweelachtige vegetatie. De bebouwing wordt niet onderhouden. Wel wordt 

het gras enkele keren per jaar gemaaid. In bijlage 1 zijn een aantal foto’s opgenomen die een 

impressie geven van de planlocatie en de directe omgeving hiervan. 
 

De planlocatie is ten noorden van Achterveld gelegen, buiten de bebouwde kom. De directe 

omgeving wordt gekenmerkt door agrarische weilanden en akkers, en bijbehorende 

(agrarische) bedrijven. Het centrum van Achterveld bevindt zich circa 600 à 700 meter ten 

zuiden van de planlocatie. Op circa 300m ten noorden van de planlocatie bevindt zich de 

Barneveldsche Beek die tevens de provincie Utrecht scheidt van Gelderland.  Verder in het 

noorden (2km) bevindt zich de snelweg A1.  

 

Figuur 1 De planlocatie (rood kader) is gelegen aan Emelaarseweg 22 te Achterveld (bron kaart: 

arcgis.com). 

 

 

Functieverandering en effecten 

De beoogde ingreep betreft het slopen van de vervallen schuren en het renoveren van de 

huidige woning. Tevens zal er een nieuwe woning worden gerealiseerd. Onderstaand volgt 

een korte opsomming van de ingrepen en effecten: 
 

• kap bomen en verwijderen vegetatie: kapwerkzaamheden, afvoer groen; 

• sloop aanwezige schuren en bijgebouwen: algemene sloopwerkzaamheden en 

afvoermateriaal; 

• renovatie huidige woning: algemene werkzaamheden; 
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• egaliseren terrein; graafwerkzaamheden en grondtransport; 

• bouwrijp maken terrein: aanbrengen puinbed, aanleg nutsvoorzieningen e.d.; 

• realisatie woning: algemene bouwwerkzaamheden; 

• revitalisatie terrein: algemene hoveniers-, bestratings- en overige werkzaamheden. 
 

Alle thans aanwezige (ecologische) functies van de planlocaties komen geheel of deels te 

vervallen. Negatieve effecten die op kunnen treden voor beschermde soorten zijn: vernietiging 

en/of afname van geschikt leefgebied (permanent of tijdelijk) en opzettelijke verstoring 

(tijdelijk). 

 

 

Methode 

Inventarisatie 

Dit oriënterend onderzoek verkent alle relevante vakgebieden met betrekking tot de Wet 

natuurbescherming. Hierbij wordt een beoordeling gegeven van de aanwezigheid van de 

specifieke potentie voor beschermde flora en fauna in het plangebied, de betekenis van het 

plangebied voor de aanwezige soorten en de effecten van de voorgenomen ingrepen op de 

soorten. Dit onderzoek bestaat uit een veldbezoek en raadpleging van externe bronnen. 
 

Veldbezoek 

Het veldbezoek is een momentopname van de aanwezige beschermde flora en fauna. Tijdens 

het veldbezoek wordt het plangebied nauwkeurig onderzocht waarbij ook gelet wordt op 

sporen en delen of restanten van planten en/of dieren. Het veldbezoek heeft plaatsgevonden 

op 10 september 2018. De weersomstandigheden tijdens het veldbezoek waren: droog, 7/8 

bewolkt, 18,5° Celsius en windkracht 0-1 (Bft.) 
 

Externe bronnen 

Vaak zijn er al gegevens bekend over een plangebied en de directe omgeving hiervan. Deze 

gegevens worden onder andere beheerd in rapporten en naslagwerken en door het 

Natuurloket (www.natuurloket.nl). Raadpleging van externe bronnen levert vaak nuttige 

aanvullende informatie op en daarmee een vollediger beeld van de (mogelijk) aanwezige flora 

en fauna. 

 
 

Wet natuurbescherming 

Per 1 januari 2017 is de voormalige Flora- en faunawet samen met de Boswet en 

Natuurbeschermingswet vervangen door de Wet natuurbescherming (Wnb). Onder de Wet 

natuurbescherming vervallen de huidige tabellen 1, 2 en 3 waarin de beschermde soorten zijn 

opgenomen. Tevens zijn er circa 200 soorten niet langer beschermd en worden enkele 

bedreigde soorten toegevoegd. De soortenbescherming binnen de Wet natuurbescherming is 

opgedeeld in de volgende beschermingsregimes: Vogelrichtlijnsoorten, Habitatrichtlijnsoorten 

en andere soorten. Voor alle beschermde soorten geldt een ontheffingsplicht. Het bevoegd 

gezag (de provincie) kan voor de soorten die zijn opgenomen in het ‘beschermingsregime 

andere soorten’ vrijstellingsbesluit nemen en hierin onderscheid maken tussen meer en minder 

strikt beschermde soorten.  

In de verordening Ruimte van de provincie Utrecht is voor de volgende soorten vrijstelling 

opgenomen in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen:  
 

Tabel 1   Vrijgestelde soorten in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen in de provincie Utrecht.  

Aardmuis Gewone bosspitsmuis Ondergrondse woelmuis 

Bastaardkikker Gewone pad Ree 

Bosmuis Haas Rosse woelmuis 

Bruine kikker Hermelijn  Tweekleurige bosspitsmuis 

Bunzing  Huisspitsmuis Veldmuis 

Dwergmuis Kleine watersalamander Vos 

Dwergspitsmuis Konijn Wezel  

Egel Meerkikker Woelrat 
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Beoordeling 

Op basis van de bureaustudie en veldonderzoek wordt per soortgroep besproken wat de 

potentie van de planlocatie en de invloedsfeer daarvan is en welke effecten daarop te 

verwachten zijn. Voor een aantal van de nationaal beschermde soorten (beschermingsregime 

‘andere soorten’) geldt per definitie vrijstelling in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen 

(zie voorgaande alinea). In de voorliggende beoordeling is specifiek gelet op de functie en/of 

aanwezigheid van beschermde soorten waarvoor geen vrijstelling geldt c.q. ontheffingsplicht 

noodzakelijk is.   
 

Vaatplanten 

Beschermde vaatplanten en/of sporen en delen hiervan zijn niet aangetroffen op de planlocatie. 

De vegetatie binnen het plangebied bestaat hoofdzakelijk uit algemene vaatplanten, gemaaid 

gras en bomen. Rondom de bomen is geen sprake van goed ontwikkelde vegetatiestructuren. 

De locatie bevat verschillende graslanden met een aantal algemene kruiden en tevens is er 

bebouwing aanwezig. Aangetroffen soorten betreffen onder andere: paardenkastanje, conifeer, 

zomereik, ruwe berk, grote brandnetel, stinkende gouwe, grote weegbree, paardenbloem, 

smalle weegbree en braam. De locatie wordt met enige regelmaat gemaaid. Gezien de 

omgeving, het onderhoud, de habitatpreferentie en het ontbreken van beschermde vaatplanten 

in de directe omgeving, kunnen beschermde vaatplanten worden uitgesloten. 
 

Zoogdieren 

De locatie betreft een agrarisch landschap met verschillende vervallen schuren die gesloopt 

zullen worden. Er is veel vegetatie aanwezig en de schuren zijn zeer toegankelijk. In de 

omgeving is onder andere de aanwezigheid van de volgende soorten vastgesteld: bosmuis, ree, 

huisspitsmuis, egel, haas, steenmarter, boommarter, das, aardmuis, hermelijn, bunzing, rosse 

woelmuis, muskusrat, konijn, bruine rat, rode eekhoorn, mol en vos. Zoogdieren prefereren 

een leefomgeving waarin voldoende voedsel, rust- en voortplantingsmogelijkheden aanwezig 

zijn. Op en rondom de planlocatie zijn geen sporen als vraatsporen (leeggegeten eieren, huiden 

van kleine(re) zoogdieren, afgebeten veren, etc.), uitwerpselen, latrines, pootafdrukken of 

loopsporen aangetroffen die duiden op de aanwezigheid van beschermde zoogdiersoorten die 

buiten de vrijstellingsregeling vallen (zie Wet natuurbescherming; Wet-Nb, art 3.10). De 

planlocatie bevindt zich in een agrarisch gebied. De graslanden van de planlocatie worden 

onderhouden. De schuren zijn zeer toegankelijk. Tevens maakt de planlocatie mogelijk 

onderdeel uit van het foerageergebied. Echter, zijn er in geen van de schuren op de planlocatie 

sporen gevonden die een indicatie geven dat de planlocatie onderdeel uitmaakt van een vaste 

rust- en/of verblijfplaats van zeldzame, kwetsbare of beschermde soorten die niet vallen onder 

de vrijstelling (waarvoor geen vrijstelling geldt in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen); 

bijvoorbeeld: steenmarter, aardmuis boommarter en rode eekhoorn. Voor steenmarter geldt 

dat deze vaak nestelt in stenen schuurtjes of steengroeven. Deze soort komt vaak voor in 

parklandschappen. Hij heeft voorkeur voor oude schuren, heggen en geriefhoutbosjes. Hoewel 

de planlocatie zeer open schuren bevat die mogelijk schuilplaatsen kunnen bieden voor 

steenmarter, zijn er van deze soort geen sporen aangetroffen die duiden op aanwezigheid van 

en/of gebruik op de planlocatie door de soort. Bovendien zijn er geen recente waarnemingen 

bekend. De aanwezigheid van steenmarter op de planlocatie kan worden uitgesloten.  

Aardmuis komt voor in allerlei soorten terreinen maar geeft voorkeur aan ruigte met een 

weelderige kruidlaag zoals hoog grasland en verwilderde akkers. De grasweiden op de 

planlocatie worden onderhouden waardoor er amper sprake is van een dergelijke kruidlaag. 

Bovendien zijn er geen sporen aangetroffen op en rondom de planlocatie en zijn er tevens geen 

recentelijke waarnemingen bekend.   
 

Binnen en rondom de bomenlaan zijn geen nestbomen (vaste rust- en verblijfplaatsen) van 

boommarter en rode eekhoorn aanwezig. Beide soorten leven in allerlei typen en leeftijden bos. 

Gelet op de inrichting van de directe omgeving en de afwezigheid van potentie voor zowel 

boommarter als rode eekhoorn is het uitgesloten dat de planlocatie een relevante functie heeft 

voor de soorten gedurende het foerageren, migreren en sociale interactie.  
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De beoogde ontwikkeling leidt niet tot een afname van geschikt leefgebied of aantasting van 

nestmogelijkheden aangezien er geen nesten zijn aangetroffen en er tevens maar een paar 

bomen gekapt zullen worden. Op de locatie is wel sprake van aspecifiek leefgebied voor 

zoogdiersoorten die algemeen voorkomen, dit betreft soorten zoals: bruine rat, egel en 

hermelijn. Aannemelijk maken opportunistische en algemene soorten incidenteel gebruik van 

de planlocatie. Voor dergelijke soorten is in de directe omgeving voldoende geschikt leefgebied 

waar individuen zich naar toe kunnen begeven. De beoogde ontwikkeling leidt niet tot 

overtreding van verbodsbepalingen in het kader van habitatrichtlijnsoorten of niet vrijgestelde 

overige soorten.  
 

Vleermuizen 

Laanvormige bomenrijen, oude bomen met gaten en scheuren, (oude) gebouwen met kieren, 

oppervlaktewater en spleten en/of andere structuurrijke groenelementen kunnen een 

functioneel onderdeel zijn van een vleermuishabitat (Limpens et al., 1997; Dietz et al., 2011). In 

de omgeving is het voorkomen bekend van onder andere: laatvlieger, rosse vleermuis, gewone 

dwergvleermuis en gewone grootoorvleermuis. In het kader van de beoogde ontwikkeling 

worden er gebouwen gesloopt of verbouwd. De schuren bevatten geen ruimten of kieren die 

gebruikt zouden kunnen worden door vleermuizen als vaste rust- en/of verblijfplaats. Tevens 

zijn de schuren zeer vervallen en zeer open en hierdoor niet geschikt als mogelijke verblijfplaats 

voor vleermuizen. De woning is erg oud, bevat geen spouwmuur en er zijn geen openingen en 

kieren aanwezig(met uitzondering van de aanbouw). Echter, is er aan de woning een aanbouw 

geplaatst. Deze bevat een spouwmuur en er zijn tevens stootvoegen aanwezig die potentie 

bieden voor vleermuizen. Tijdens het veldbezoek zijn de openingen geïnspecteerd op activiteit 

van vleermuizen. Deze is niet waargenomen. Over de gehele gevel  en in de stootvoegen zijn 

spinnenwebben aangetroffen. Tevens zijn er geen uitwerpselen van vleermuizen 

waargenomen in de stootvoegen of op de gevel. Het gebrek aan activiteit en waarnemingen 

van gebruikerssporen maakt dat kan worden gesteld dat er op dit moment geen sprake is van 

gebruik in de aanbouw en de mogelijke ruimten die deze biedt. Effecten op vaste rust- en/of 

verblijfslocaties van gebouw-bewonende vleermuissoorten kunnen worden uitgesloten.  

Mogelijk worden er op de planlocatie een paar bomen gekapt om de beoogde ontwikkeling te 

bereiken. De bomen zijn klein van formaat en hebben een stamomtrek van 2 á 3dm en zijn 

derhalve te smal om in geschikte openingen ten aanzien van vaste rust- en/of verblijflocaties 

voor vleermuizen te voorzien. Bovendien zijn er geen openingen of holten waargenomen. 

Vaste rust- en/of verblijfplaatsen kunnen worden uitgesloten. 
 

Vleermuizen foerageren opportunistisch waarbij het actuele insectenaanbod leidend is voor de 

plaats waar ze op dat moment foerageren. De bomenlanen, bebouwing en vegetatie op de 

planlocatie maakt mogelijk onderdeel uit van het foerageer- en migreernetwerk van 

vleermuizen. Mogelijk worden er een aantal bomen gekapt. Gezien de directe omgeving met 

de structuren en het uitgestrekte aanbod aan bomenlanen en struwelen, wordt de omgeving 

niet dusdanig aangetast dat vleermuizen zich niet meer kunnen oriënteren in het landschap. 

De planlocatie is momenteel geschikt als algemeen onderdeel van het foerageergebied. De 

toekomstige situatie zal niet ongeschikt raken voor vleermuizen. Mogelijk worden aanwezige 

vleermuizen verstoord gedurende het foerageren en migreren. Hiervan is echter enkel sprake 

indien er gewerkt wordt gedurende de schemer of na zonsondergang. Tijdens de 

werkzaamheden dient rekening te worden gehouden met de aanwezigheid van foeragerende 

en passerende vleermuizen (verlichting aanpassen of werken tussen zonsopkomst en 

zonsondergang).  
 

Amfibieën en reptielen 

Gedurende het veldbezoek zijn geen amfibieën en reptielen en/of sporen daarvan aangetroffen 

in het plangebied. Voor reptielen zijn kale (zandige) plekken, dichte heide en opgaande 

vegetatie afgewisseld met open structuren van essentieel belang. Vergraafbare grond wordt 

gebruikt door hagedissen om holen te graven en eieren in af te zetten. Op de planlocatie 

ontbreken ontwikkelde natuurlijke vegetatiestructuren en er zijn geen werkzaamheden 

voorzien aan oppervlaktewateren.  
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Voor beschermde reptielen en amfibieën als poelkikker, hazelworm en levendbarende hagedis 

ontbreken functioneel leefgebied, geschikte voortplantingsplaatsen als poelen, vennen en 

vijvers en overwinteringslocaties als strooisellagen, kruidenrijke graslanden en dichte 

vegetatie. Het voorkomen van habitatrichtlijnsoorten en bijzondere nationaal beschermde 

soorten kan worden uitgesloten.  
 

De aanwezigheid van de meer algemene, opportunistische amfibieën als gewone pad en bruine 

kikker kan echter niet worden uitgesloten. Voor de incidenteel aanwezige soorten geldt 

vrijstelling in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen (zie Wet natuurbescherming; Wet-Nb, 

art 3.10). Dergelijke soorten zijn dermate opportunistisch dat in de directe omgeving voldoende 

vergelijkbaar habitat aanwezig is waar ze zich al dan niet tijdelijk kunnen ophouden. 

Behoudens de algemene zorgplicht zijn geen bijzondere bepalingen van toepassing en kan 

overtreding van verbodsbepalingen in het kader van amfibieën en reptielen uitgesloten 

worden. 
 

Vissen 

Op en rondom de planlocatie bevindt zich geen oppervlaktewater of watergangen die onder 

invloed staan van de geplande ontwikkelingen. Tevens zijn er geen werkzaamheden gepland 

aan watergangen of oppervlaktewateren. Het voorkomen van beschermde vissoorten en 

mogelijke schade door de verbouwing kan worden uitgesloten.  
 

 

Insecten, libellen en ongewervelde 

In het plangebied zijn tijdens het veldbezoek geen (sporen en/of delen van) beschermde 

vlinders, libellen of overige ongewervelde aangetroffen. Tevens zijn geen mierenhopen 

aangetroffen die duiden op de aanwezigheid van zeldzame, kwetsbare en/of beschermde 

mieren. Op de locatie zijn diverse (gedomesticeerde) bomen aanwezig. De vegetatie is voor 

veel algemene insecten geschikt ten behoeve van voedsel, voortplanting, opgroei (larvale 

stadium), popstadium en verblijfplaats. Er zijn geen plantensoorten aangetroffen die specifiek 

voor een bepaalde soort een waardplant vormen. Effecten ten aanzien van beschermde insecten 

als gevolg van de beoogde werkzaamheden zijn uitgesloten. 
 

Vogels 

In het plangebied en de directe omgeving hiervan zijn tijdens het veldbezoek foeragerende, 

overvliegende en rustende vogels waargenomen. De waargenomen soorten betreffen: wilde 

eend, zwarte kraai, kauw, roodborstje, grote bonte specht, koolmees, vink en merel.  
 

Vogels - Jaarrond beschermde nestlocaties (cat. 1 t/m 4) 

Op de planlocatie en in de directe omgeving hiervan zijn geen (grote, oude) bomen met horsten, 

holtes en/of oude nesten aanwezig van of die geschikt zouden kunnen zijn voor roofvogels en 

uilen. De schuren op de planlocatie hebben mogelijk potentie voor uilen. Echter zijn er in de 

schuren geen sporen aangetroffen zoals braakballen, krijtsporen, eieren, uitwerpselen of veren 

die indicatie geven dat een van de schuren mogelijk in gebruik wordt genomen als vaste rust- 

en/of verblijfplaats van uilen of roofvogels. De bebouwing op de planlocatie is niet geschikt 

voor gierzwaluw of huismus. Voor huismus en gierzwaluw geldt dat alleen de woning 

dakpannen bevat. De planlocatie bevat, voor huismus, weinig tot geen wintergroene struiken, 

zandbaden of grind waardoor er geen goed habitat aanwezig is. Tevens is het overgrote deel 

van de woning zeer laag en is de kwaliteit van de woning niet optimaal om gebruikt te worden 

door huismus als nestlocatie. Hetzelfde geldt voor gierzwaluw, die origineel vaker voorkomt 

in stedelijke gebieden aangezien dit een koloniebroeder is. Tevens is de bebouwing niet hoog 

genoeg om te voorzien in de valhoogte van 3 meter die wordt vereist voor gierzwaluwen om 

te kunnen uitvliegen. De aanwezigheid van beide soorten kan worden uitgesloten. Rondom de 

bomen zijn geen eischalen, braakballen, veren, uitwerpselen of andere sporen aangetroffen die 

mogelijk aanleiding geven dat een van de bomen een functie vervult ten aanzien van ransuilen 

of sperwerachtigen. Tevens zijn in de directe omgeving ruim voldoende geschikte 

alternatieven dat de (tijdelijke) afname van enkele bomen geen effect uitoefent op de lokale 

populaties. Van overtreding van verbodsbepalingen ten aanzien van jaarrond beschermde 

nestlocaties en essentiële habitatonderdelen is geen sprake. 
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Vogels - Algemene broedvogels en categorie 5 (beschermde nestlocatie gedurende broedperiode of in 

bijzondere gevallen) 

De bomen en struiken op de planlocatie voorzien in voedselaanbod en structuurrijke 

schuilgelegenheden. Mogelijk worden er een paar bomen gekapt of struiken verwijderd om de 

schuren en de bijgebouwen volledig te slopen. De bomen en nabijgelegen groen vormen voor 

algemene broedvogels zoals merel, duiven en kleine zangvogels geschikte nestlocaties. Op de 

woning zijn krijtsporen aangetroffen van huiszwaluw. Echter, de gevel van de woning is 

volledig bedekt met spinnenwebben en er zijn geen nesten van huiszwaluw waargenomen. 

Gedurende het broedseizoen zijn de nesten en de functionele leefomgeving van voornoemde 

soorten beschermd. Het broedseizoen vangt aan onder bepaalde klimatologische 

omstandigheden en betreft indicatief de periode 15 maart t/m 15 juli. Ten aanzien van algemene 

broedvogels en categorie 5 soorten kunnen de werkzaamheden worden opgestart buiten het 

broedseizoen en/of na het ongeschikt maken als broedplek van de planlocatie. Indien de 

beoogde werkzaamheden in het broedseizoen worden opgestart dient de locatie voorafgaand 

aan de werkzaamheden geïnspecteerd te worden door een ter zake deskundige1.  
 

Gebiedsbescherming 

De planlocatie maakt geen deel uit van een beschermd gebied en/of locatie betreffende: 

Natura2000, belangrijk weidevogelgebied of het Natuurnetwerk Nederland. Op een afstand 

van 10,0km en meer zijn enkele Natura2000-gebieden gelegen (figuur 2). De planlocatie ligt op 

een afstand van 0,3km tot het Natuurnetwerk Nederland (figuur 3).  
 

 

Figuur 2     De planlocatie (rood traject) ligt op een afstand van 10,0km tot de Arkemheen en 11,2 en 

11,9km tot de Veluwe (bron: natura2000.eea.europa.eu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Bevoegd gezag verstaat onder een deskundige persoon die; (1) Op HBO, dan wel universitair niveau een opleiding 

heeft genoten met als zwaartepunt (Nederlandse) ecologie en/of (2) Als ecoloog werkzaam is voor een ecologisch 

adviesbureau dat is aangesloten bij het netwerk Groene Bureaus en/of (3) Zich aantoonbaar actief inzet op het gebied 

van soortenbescherming en is aangesloten bij de daarvoor in Nederland bestaande organisaties. 
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Figuur 3     De planlocatie (rood kader) ligt op een afstand van 0,3km tot het Natuurnetwerk Nederland 

(bron: webkaart.provincie-utrecht.nl). 
 

De beoogde ontwikkeling betreft het slopen van verschillende schuren en het renoveren van 

de woning. Het transport en de bouwwerkzaamheden gedurende de ontwikkeling kunnen 

leiden tot een tijdelijke toename in stikstofdepositie (projecteffect). De ervaring dat het 

projecteffect bij soortgelijke (n.a.v. vergelijkingsberekening met als referentie 2012 t/m 2014) en 

grotere projecten en de afstand tot kwetsbare habitats dat de stikstofdepositie onder de 

drempelwaarde van 0,05 mol/hectare/jaar blijft. Bovendien gelet op de nabijgelegen 

autosnelwegen zal de toename van (vracht)verkeersbewegingen verwaarloosbaar zijn.  
 

Op dit moment is er weinig sprake van stikstofdepositie aangezien de locatie niet wordt 

bewoond. De toekomstige situatie zal alleen maar vooruitgaan aangezien nieuwe bebouwing 

beter geïsoleerd zal worden. Voor de overige effecten (trillingen, geluid, optische verstoring 

etc.) geldt dat de afstand tot de omliggende Natura2000-gebieden te groot is en dat de mate 

van deze verstoringsfactoren niet zullen leiden tot een toename. Tevens zorgen de tussen 

gelegen percelen, woningen en infrastructuur voor voldoende bufferwerking om deze 

(eventuele) effecten te ondervangen. De ontwikkeling resulteert niet in een significant 

verhoogde verkeersintensiteit en/of stikstofdepositie. De nieuwe woning dient gebouwd te 

worden naar de nieuwste energie- en uitstooteisen waardoor het zeer energiezuinig zal zijn. 

Ten aanzien van het Natuurnetwerk Nederland is externe werking geen toetsingskader. 
 

Op basis van de Europese vogel- en habitatrichtlijn geldt voor projecten en andere handelingen 

de verplichting om aan te tonen dat er geen significant effecten optreden als gevolg van 

stikstofdepositie. De algemene richtlijn hiervoor is dat voor ieder project of handeling, middels 

de rekentool Aerius, een berekening gemaakt dient te worden om aan te tonen of er wel of geen 

sprake is van een meldings- of vergunningsplichtige stikstofdepositie op omliggende Natura 

2000-gebieden met stikstofgevoelige habitats. Of er sprake kan zijn van overschrijding van de 

drempelwaarde is afhankelijk van een aantal factoren. Vaak betreft dit een combinatie van de 

kwetsbaarheid van een gebied, de terreinomstandigheden, ligging van het project en 

overheersende windrichting. Ondanks dat er geen effecten verwacht worden kan het, ten 

behoeve van een feitelijke rekenkundige onderbouwing, door het bevoegd gezag wenselijk 

worden geacht een Aerius berekening uit te voeren.  
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Houtopstanden 

Het kappen van bomen en struiken kan melding- of vergunningplichtig zijn in het kader van 

de Wet natuurbescherming. Het kappen van bomen is niet melding- en/of vergunningplichtig 

in het kader van de Wet Nb als het de volgende type houtopstanden betreft: 

a) houtopstanden binnen de bij besluit van de gemeenteraad vastgestelde grenzen van de 

bebouwde kom; 

b) houtopstanden op erven of in tuinen; 

c) fruitbomen en windschermen om boomgaarden; 

d) naaldbomen, kennelijk bedoeld om te dienen als kerstbomen, indien niet ouder dan twintig 

jaar; 

e) kweekgoed; 

f) uit populieren of wilgen bestaande: (1) wegbeplantingen, (2) beplantingen langs 

waterwegen en/of (3) eenrijige beplantingen langs landbouwgronden; 

g) het dunnen van een houtopstand; 

h) uit populieren, wilgen, essen of elzen bestaande beplantingen die kennelijk zijn bedoeld 

voor de productie van houtige biomassa, indien zij: (1) ten minste eens per tien jaar worden 

geoogst, (2) bestaan uit minstens tienduizend stoven per hectare per beplantingseenheid, 

zijnde een aaneengesloten beplanting die niet wordt doorsneden door onbeplante stroken 

breder dan twee meter, en (3) zijn aangelegd na 1 januari 2013. 
 

Mogelijk zullen er een paar bomen worden gekapt ten behoeve van de nieuwe woning of om 

de bebouwing volledig te kunnen slopen. De kapwerkzaamheden zijn voorzien aan bomen 

binnen een erf (b). Het kappen/verwijderen van houtopstanden op de planlocatie is derhalve 

niet melding- en/of vergunningplichtig in het kader van de Wet Natuurbescherming. 

 

 

Samenvatting 

In het plangebied of de directe omgeving daarvan komen beschermde diersoorten van de Wet 

natuurbescherming voor. De planlocatie heeft aannemelijk geen relevante functie voor 

beschermde soorten waarvoor geen vrijstelling geldt in het kader van ruimtelijke 

ontwikkelingen. Voor vleermuizen is er potentie aanwezig maar de afwezigheid van 

gebruikerssporen en activiteit maakt dat er op dit moment geen sprake is van aanwezigheid 

van de soort. Mogelijk maken vleermuizen gebruik van de locatie tijdens het foerageren en 

migreren. De planlocatie en de directe omgeving hebben (mogelijk) een functie voor algemeen 

voorkomende planten, zoogdieren, amfibieën, insecten en vogels. De bomen zijn geschikt als 

broedlocatie voor algemene broedvogels. De planlocatie maakt geen onderdeel uit van een 

Natura2000-gebied, het Natuurnetwerk Nederland of Belangrijk Weidevogelgebied. Gelet op 

de aard van de werkzaamheden, de afstand tot de gebieden en de beoogde situatie is van 

externe werking op omliggende Natura2000-gebieden geen sprake. Op de planlocatie zijn geen 

houtopstanden aanwezig waarvoor bij kap een melding- of vergunningplicht geldt. 
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Tabel 2    Overzicht van de functie van het plangebied voor beschermde flora en fauna alsmede de te 

verwachten effecten naar aanleiding van de beoogde ingrepen en de eventueel daarop te nemen 

vervolgstap. 

Legenda 
 

- = ongeschikt 

+ = geschikt 

n (nee) / j (ja) 

v
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n

te
n

 

z
o
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d
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e
rm

u
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e
n
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m
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b
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re
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ti
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v
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se
n

 

b
ro

e
d

v
o

g
e

ls
 (

a
) 

b
ro

e
d

v
o

g
e

ls
 (

j)
 

Geschikt habitat Vogelrichtlijnsoort       + 
+/

- 

Geschikt habitat Habitatrichtlijnsoort - - + - - -   

Geschikt habitat overige soort - +  - - -   

Soortspecifiek onderzoek noodzakelijk  n n n n n n n n 
 

Gebiedsbescherming afstand effecten 
nader onderzoek/ 

Aerius 

Natura2000 10,1km geen n.v.t. 

Natuurnetwerk Nederland  0,3km geen n.v.t. 
 

Houtopstanden aanwezig  kap melding / vergunning 

Struiken nee n.v.t. n.v.t. 

Bomen ja ja n.v.t. 
 

 

Uitvoerbaarheid bestemmingsplan 

De werkzaamheden en toekomstige situatie leiden niet tot aantasting van beschermde 

gebieden of beschermde natuurwaarden. Ondanks potentie voor vleermuizen zijn er geen 

sporen die duiden op gebruik van de aanbouw van de woning door gebouw-bewonende 

vleermuizen op dit moment. Gedurende de uitvoering van de werkzaamheden dient rekening 

te worden gehouden met de (mogelijke) aanwezigheid van vleermuizen en algemene 

zoogdieren, amfibieën en broedvogels. Voor deze soortgroepen dienen eventueel maatregelen 

te worden getroffen om effecten te voorkomen. De aanwezigheid van beschermde soorten 

(Wet-Nb, overige soorten, art. 3.10) en hun leefgebied vormen geen bezwaar voor de beoogde 

bestemmingsplanwijziging (vrijstellingsbesluit). Gezien het voorgaande onderzoek is er geen 

reden om aan te nemen dat eventueel benodigde ontheffingen, mits de juiste maatregelen 

worden getroffen en een wettelijk belang kan worden aangevoerd, niet verkregen zouden 

kunnen worden. 

 

Conclusie 

De beoogde ontwikkeling van de sloop van de schuren, het renoveren van de huidige woning 

en het bouwen van een nieuwe woning aan de Emelaarseweg 22 te Achterveld is uitvoerbaar 

conform het bepaalde in de Wro (artikel 3.1.6 Bro). 

 

 

Te treffen maatregelen 

• Tijdens de werkzaamheden moet voorzichtig worden gehandeld met alle voorkomende 

flora en fauna (Zorgplicht).  
 

• Wanneer ondanks zorgvuldig handelen, onderzoek en advies schade lijkt te ontstaan voor 

beschermde flora en fauna, dient direct contact opgenomen te worden met een ter zake 

deskundige.  
 

• Alle aanwezige vegetatie of bodemmateriaal (takken, stronken) gefaseerd verwijderen. Dit 

om bodem-bewonende dieren de kans te geven in de nabijgelegen omgeving een ander 

leefgebied te benutten. 

 



 11

 
 

• Er wordt gelegenheid gegeven aan dieren, die tijdens de werkzaamheden worden 

gevonden, zich te verplaatsen naar een schuilplaats buiten het bereik van de 

werkzaamheden.  
 

• De werkzaamheden dienen uitsluitend tussen zonsopkomst en zonsondergang uitgevoerd 

te worden of een vleermuisvriendelijke verlichtingswijze toegepast te worden teneinde 

verstoring van vleermuizen in de directe omgeving te voorkomen. Hieronder kan onder 

andere worden verstaan: beperkte hoogte van lichtmasten, verlichting naar beneden 

richten en convergeren, toepassen van UV-vrije verlichting, gebruik van sterk bundellicht 

vermijden et cetera.  
 

• Ten aanzien van algemene broedvogels dienen de werkzaamheden opgestart/uitgevoerd te 

worden buiten het broedseizoen (medio maart t/m medio juli). Indien de werkzaamheden 

in het broedseizoen worden uitgevoerd dient voor de aanvang door een ter zake deskundig 

gecontroleerd te worden of er broedvogels aanwezig zijn. E.e.a. op aanwijzing van 

deskundige. 
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Geraadpleegde websites 

natura2000.eea.europa.eu    www.ravon.nl 

pas.natura2000.nl     www.vleermuisprotocol.nl 

synbiosys.alterra.nl    www.vlinderstichting.nl 

webkaart.provincie-utrecht.nl   www.waarneming.nl 

www.arcgis.com      www.wilde-planten.nl 

www.bij12.nl     www.zoogdierenvereniging.nl 

 

 

We hopen u met deze rapportage voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er desondanks 

vragen zijn kunt u vrijblijvend contact opnemen. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 
Blom Ecologie B.V., 

ir. J.J.M. Jansen  

 

 

Bijlage 1    Fotografische impressie 
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Bijlage 1   Fotografische impressie  

 

 

Figuur 1 De initiatiefnemer is voornemens om de woning aan Emelaarseweg 22 te Achterveld te 

renoveren. Tevens zullen de schuren worden gesloopt. 

 

Figuur 2 De schuren op de planlocatie zullen gesloopt worden om plaats te maken voor een woning. 
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Figuur 3 Op de planlocatie zijn tevens grasvelden, bomenlanen en struweelachtige vegetatie 

aanwezig. 

 

Figuur 4 De schuren liggen tussen de bomen in waar tevens struweel is gelegen. De schuren zijn 

zeer vervallen en de daken zijn gedeeltelijk ingestort.  



 

 

 

 

 

 

Bijlage 5 
Ruimtelijke onderbouwing 
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Hoofdstuk 1 Inleiding 

1.1 Voorwoord 

De Stichting Emelaarseweg 22, hierna te noemen ‘Stichting’, behartigd de 

belangen en boedelverdeling voor en namens de 23 erfgenamen van J.H. van 

Dijk, eerste en tweedelijns. 

Doelstelling van de stichting is de gronden en opstallen 14 jaar na het overlijden 

te gaan verkopen waarmee er invulling kan worden gegeven aan een financiële 

verdeling onder de erfgenamen. 

Het gehele perceel is ruim 7 ha groot en is reeds ter verkoop aangeboden. De 

verkoop daarvan is lastig mede i.v.m. de omvang van het perceel. Om de 

verkoopbaarheid te verhogen is besloten de gronden (met opstallen) in 

gedeelten gefaseerd ter verkoop aan te bieden. 

Om die verkoop aantrekkelijker te maken wordt ingestoken op verbetering van 

het landschappelijke beeld, door de in vervallen staat verkerende bijgebouwen te 

slopen. Tegelijkertijd gebruik te maken van de regeling ‘Ruimte voor ruimte’ om 

daarmee een extra woning mogelijk te maken. 

Het beoordeelde principe verzoek gaat uit van een tot stand te brengen 

eindbeeld voor het gehele gebied. In dit stadium kan daar met zekerheid nog 

geen invulling aan worden gegeven. Mogelijke potentiele gegadigden kunnen 

daar andere passende functies voor in gedachte hebben. Hierbij kan gedacht 

worden aan weiland, fruitgaarde of akkerbouw. Ook kan nog niet worden 

uitgesloten dat een deel van het perceel voor volkstuinen in gebruik blijft. 

De ontwikkeling is sterk afhankelijk wie zich als gegadigde voor dat gedeelte van 

het perceel aandient. Bij de huidige gebruikers (volkstuinen vereniging) 

ontbreekt het aan financiële middelen het terrein in eigendom over te nemen. 

Het nu in procedure brengen van een plan met nog de nodige ontwikkelings-

onzekerheden is geen verantwoord ruimtelijk beleid, er zouden daarmee 

verwachtingen kunnen worden gewekt die niet waar gemaakt (kunnen) worden. 

Daarnaast dient dan opnieuw een planprocedure te worden doorlopen als zich 

een gegadigde aandient voor b.v. een functie verandering naar weidegrond of 

fruitgaarde. 

Voor de betreffende gronden dient ruimtelijk maatwerk uitgewerkt te worden op 

welke wijze inhoud gegeven kan worden aan het gebied en een verdere 

verpaupering kan worden voorkomen. Daarvoor dient een stappenplan 

opgesteld te worden die handvatten biedt aan de stichting om daar invulling aan 

te kunnen geven. 

Aan de Emelaarseweg 22 staat een voormalige boerderij met diverse opstallen. 

Het perceel is kadastraal bekend als Stoutenb B1891 en Stoutenb B2901. De 

twee percelen hebben een gezamenlijke oppervlakte van 7 ha. Na het wegvallen 

van de agrarische functie in 1975 is de boerderij omgevormd tot reguliere 

woning. De voormalige agrarische gronden zijn deels omgevormd tot 

volkstuincomplex en de voormalige schuren worden gebruikt voor opslag van 

o.a. caravans. 

 

 
Afbeelding Ligging percelen Emelaarseweg 22 

De boerderij wordt op dit moment niet meer bewoond en staat leeg sinds medio 

2016. Het pand verkeert in een slechte bouwkundige staat o.a. veroorzaakt door 

problemen bij de fundering, de leegstand en het achterstallig onderhoud. 

In 2019 is een bouwkundig onderzoek uitgevoerd, zie bijlage 3, tevens heeft een 

gemeentelijke inspectie plaats gevonden. In beide gevallen wordt geconcludeerd 

dat de bestaande gevels opnieuw dienen te worden opgebouwd, waarmee sloop 

eigenlijk de enige reële optie is om de woning (eventueel) weer bewoonbaar te 

maken. 

In eerste instantie is nog uitgegaan van behoud van de boerderij, in ieder geval 

de schil van het pand, dit als nadrukkelijke wens vanuit de gemeente het 
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karakteristieke pand te willen behouden. Dit uitgangspunt blijkt door de huidige 

bouwkundige staat en uit financieel oogpunt niet haalbaar. Ook is bij de 

inspecties gebleken dat het interieur lastig of zelfs onmogelijk is te herindelen 

naar de hedendaagse normen en gebruikswensen. 

In overleg en samenspraak met de gemeente is naar oplossingen gezocht om 

toch het karakteristieke beeld uit historisch perspectief te behouden. 

Volgens de gemeente kan dat worden bereikt door historiserende nieuwbouw 

toe te passen bij de herbouw van in ieder geval de voorgevel. Met historiserende 

architectuur wordt dan bedoeld het vormgeven van de woning (object) in de stijl 

van een vroegere periode. De oorspronkelijke vorm- en gevelindeling zal daarbij 

als uitgangspunt dienen voor het ontwerp ‘look and feel’ van de te herbouwen 

gevel. Om uitdrukking te geven aan het authentieke beeld van de gevel dient 

voor zover mogelijk is gebruik gemaakt te worden van de oorspronkelijke stenen. 

Afwijkingen in de maatvoeringen (hoogte en breedte) zijn daarbij acceptabel, 

mits deze het gevolg zijn van de indeling van het nieuwe pand naar hedendaags 

gangbare normen en maatvoeringen. 

De nieuwe eigenaar zal hiervoor een architectonisch verantwoord ontwerp 

dienen te (laten) uitwerken en voor te leggen aan de gemeente of het beoogde 

eindresultaat (ontwerp) aan het verwachtingspatroon voldoet. 

In hoofdstuk 4 wordt specifiek ingegaan op de randvoorwaarden en het na te 

streven eindbeeld. 

De overige opstallen bij het boerenerf zijn in sterke mate in verval geraakt en de 

schuren, loodsen en stallen worden niet meer functioneel gebruikt. 

Sinds 2016 staat de boerderij met bijbehorende percelen te koop en tot op 

heden hebben zich geen serieuze gegadigden aangediend. 

Al eerder, in 2007, werd een principeverzoek ingediend voor een herontwikkeling 

van de percelen. Dit verzoek werd echter afgewezen, omdat onvoldoende 

kenbaar was gemaakt welke ruimtelijke kwaliteitswinst werd geboekt. De 

gemeente heeft daarbij wel aangegeven open te staan voor een aangepast 

inrichtingsplan.  

Teneinde de locatie aantrekkelijker te maken voor mogelijke verkoop, is door de 

Stichting in april 2018 opnieuw een verkenning gedaan naar de mogelijkheden 

van sloop en vervangende woningbouw in het kader van de ‘Ruimte voor ruimte’ 

regeling. Dit heeft geresulteerd in een aangepast inrichtingsvoorstel en is een 

nieuw principeverzoek opgesteld. In mei 2018 zijn de stukken ter beoordeling 

aan de gemeente aangeboden. 

Conclusie uit de gemeentelijke beoordeling is dat; het voorgestelde initiatief 

positief wordt beoordeeld met dien verstande dat de woonkavels nog wel een 

nadere uitwerking behoeven, tevens zijn er nog enige opmerkingen / 

aanbevelingen aangegeven t.a.v. de verschillende uitvoeringsaspecten. 

De gemeente heeft het principeverzoek ook ter beoordeling voorgelegd bij de 

provincie. De reactie vanuit de provincie is, in grote lijnen stuit de geschetste 

ontwikkeling niet op wezenlijke strijdigheden met provinciale ruimtelijke 

belangen, de extra woning lijkt in beginsel wel te passen in en te rechtvaardigen 

op basis van het provinciale ruimte voor ruimte beleid. E.e.a. behoeft nog wel 

nadere uitwerking, waarbij speciale aandacht wordt gevraagd voor de situering 

van de nieuwe woning en de samenhang met de bestaande woning (één-erf 

gedachte!). 

 

Ruimte voor Ruimte regeling 

De regeling Ruimte voor Ruimte is een instrument waarbij in ruil voor de 

sanering van voormalige agrarische bedrijfsbebouwing het oprichten van nieuwe 

(burger)woningen in het buitengebied mogelijk wordt gemaakt. Het doel van de 

Ruimte voor ruimte regeling is o.a. het tegengaan van onnodige verstening van 

het buitengebied en het terugdringen van leegstaande landschap ontsierende 

bebouwing. 

Voorliggende ruimtelijke onderbouwing gaat uit van sloop van 1213 m² aan 

voormalige agrarische bedrijfsbebouwing. Op basis van de provinciale regeling 

‘Ruimte voor ruimte’ wordt medewerking gevraagd voor de bouw van een extra 

woning naast de bestaande woning. 

In hoofdstuk 2 Beleidskader wordt nader ingegaan op provinciaal en 

gemeentelijk beleid. 

 

Vigerend bestemmingsplan en regelgeving 

De betreffende percelen en zijn gelegen binnen het plangebied van het 

vigerende bestemmingsplan 'Buitengebied 2009'. De huidige boerderij heeft 

daarin een woonbestemming. De gronden aan de westzijde hebben de 

bestemming "Recreatieve voorzieningen" met daarbij de aanduiding 'R2.1 

Volkstuincomplex'. De gronden aan de noordzijde van de boerderij hebben de 

bestemming "Agrarisch gebied". 
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Fragment bestemmingsplan Buitengebied 2009 

Er kan geen gebruik worden gemaakt van de wijzigingsbevoegdheid in het 

vigerende bestemmingsplan omdat deze enkel toepasselijk is op agrarische 

bestemmingen. Om de tweede woning (Ruimte voor Ruimte regeling) op het 

perceel toch mogelijk te maken dient een procedure van een partiële herziening 

van het bestemmingsplan te worden gevolgd. De regels voor functieverandering 

van voormalige agrarische bedrijven gelden daarbij als toetsingskader. 

 

Ruimtelijke onderbouwing en beeldkwaliteitsplan en Inrichtingsplan 

Deze ruimtelijke onderbouwing & beeldkwaliteitsplan en het inrichtingsplan 

beoogd inzichtelijk te maken hoe de toekomstige situatie wordt vormgegeven en 

zich voegt in het omringede landschap. Tevens wordt onderbouwd hoe de 

ruimtelijke inpassing van de nieuwe woning zich manifesteert als ensemble met 

de bestaande woonboerderij. 

De gemaakte opmerkingen en aanbevelingen die zijn gemaakt in het kader van 

de behandelde principeaanvraag en het daarop nader gevoerde overleg met de 

gemeente heeft geleid tot een beperkter plangebied en zijn er afspraken 

gemaakt over de wijze waarop hieraan invulling kan worden gegeven. Dit 

afsprakenkader is leidend geweest bij de uitwerking van onderhavig plan. 

 

 

1.2 Leeswijzer 

In deze ruimtelijke onderbouwing komen achtereenvolgens de volgende 

aspecten aan de orde, de bestaande situatie en locatie, de voorgenomen 

ontwikkeling en wordt ingegaan op verschillende aspecten. 

 

Hoofdstuk 1 Inleiding. 

Hoofdstuk 2 Relevant beleidskader 

Hoofdstuk 3 Beschrijft de bestaande situatie. 

Hoofdstuk 4 Zoomt in op de voorgenomen ontwikkeling en inrichting. 

Hoofdstuk 5 Planologische randvoorwaarden en nader onderzoek. 

Hoofdstuk 6 Economische- en maatschappelijke uitvoerbaarheid. 

Tot slot wordt in Hoofdstuk 7 een korte samenvatting en conclusie verwoord. 
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Hoofdstuk 2 Relevant beleidskader 

In deze notitie wordt kort de essentie van het beleid samengevat. Bij de eerder 

ingediende principeaanvraag is e.e.a. al uitgebreid verwoord. Daarnaast wordt in 

de nog op te stellen bestemmingsplan herziening aan dit onderdeel nog uitvoe-

ring aandacht besteed. 

 

Provincie 

Zoals is opgenomen in de herijkte Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013-2028 

(PRV) en is vastgesteld op 13 december 2016. 

In artikel 3.11 ‘Functiewijziging (voormalig) agrarisch bedrijfsperceel naar 

woonfunctie met extra woningen ("ruimte voor ruimte")’ is bepaald dat in 

afwijking van artikel 3.2 'Verstedelijkingsverbod landelijk gebied' de bouw van 

één of meerdere woningen wel is toegestaan op percelen waar het agrarisch 

gebruik is beëindigd. Mits alle bedrijfsbebouwing daarbij wordt gesloopt, tenzij 

het gaat om historisch waardevolle of karakteristieke bebouwing. 

Afhankelijk van het aantal te slopen vierkante meters, biedt artikel 3.11 de 

mogelijkheid om in ruil voor sloop de bouw van nieuwe woningen toe te staan: 

• in ruil voor 1000m² tot 2500 m² te slopen bedrijfsbebouwing, is één nieuwe 

woning toegestaan; 

• in ruil voor 2500 m² tot 4000 m² te slopen bedrijfsbebouwing, zijn twee 

nieuwe woningen toegestaan; 

• in ruil voor 4000 m² of meer te slopen bedrijfsbebouwing, zijn drie woningen 

toegestaan. 

De nieuw te realiseren woning(en) dienen, in samenhang met de te handhaven 

boerderij, te worden gesitueerd binnen de voormalige bouwpercelen, tenzij 

situering van de nieuwe woning op een andere locatie in het landelijk gebied 

leidt tot verhoging van de ruimtelijke kwaliteit. 

De nieuwe woningen dienen landschappelijk goed te worden ingepast. 

Omliggende agrarische bedrijven mogen bij deze regeling niet worden 

belemmerd in hun bedrijfsvoering. Uit de toelichting op een ruimtelijk plan dient 

te blijken dat aan de genoemde voorwaarden is voldaan. 

Voorliggend plan voorziet in de sloop van 1213 m² aan voormalige agrarische 

bedrijfsbebouwing in ruil voor de bouw van één nieuwe woning. Daarmee wordt 

ruimschoots voldaan aan het vereiste van te slopen bedrijfsbebouwing. 

Landschapsontwikkelingsplan Gelderse Vallei (LOP) 
Het LOP beoogt handvatten te bieden voor ontwikkelingen binnen het 

landschappelijk raamwerk met behoud van landschappelijke identiteit.  

Een belangrijke wens uit het LOP is het behouden en versterken van de 

aanwezige landschappelijke waarden, onder meer de kleine landschaps-

elementen. 

Bij herinrichting van erven / bedrijven wordt een landelijke en streekeigen 

inrichting aangeraden. De inrichting van het erf mag het landschap niet negatief 

beïnvloeden en nieuwe bebouwing dient aan te sluiten bij de kavelindeling. 

Ten aanzien van erfinrichting worden relevante aanbevelingen gedaan: 

• streef binnen de clusters van bebouwing naar compactheid en samenhang 

tussen de diverse gebouwen; 

• behoud zo mogelijke waardevolle, oude gebouwen; 

• pas nieuwe schuren -in dit geval de woningen- in met landschappelijke 

beplanting als onderdeel van het voormalige, huidige of nieuwe 

houtwallenpatroon in de omgeving. 

Gemeente 

Welstandsnota 2014 

Aandachtpunten zijn o.a. het behoud van het landschapsbeeld, het agrarische 

karakter en de versterking van streekeigen landschapselementen. 

In dit gebied zijn de volgende wensen van toepassing: 

Algemeen: 

• de bouwwerken passen in de omgevingskarakteristiek (bebouwing) en 

houden rekening met de bestaande organisatie op het perceel en gerelateerd 

aan de landschappelijke inrichting; 

• bouwaanvragen die betrekking hebben op panden die voorkomen op de 

Monumenten Inventarisatielijst (MIP) worden voorgelegd aan de 

Welstandscommissie. 

Massa en vorm bebouwing: 

• de bebouwing wordt terughoudend vormgegeven; 

• panden hebben een individuele uitstraling; 

• de gevelindeling wordt gekenmerkt door een evenwichtige opbouw.  

Detaillering, kleur en materiaalgebruik: 

• de hoofdkleuren zijn terughoudende naturel of gedempte (aard)kleuren en 

afgestemd op de omgeving. 
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Hoofdstuk 3 Bestaande situatie 

3.1 Landschap 

De Emelaarseweg vormt onderdeel van het kampenlandschap en kenmerkt zich 

door een verkaveling in een onregelmatige mozaïekstructuur met afwisselend 

open en besloten ruimten. Een kamp is een klein landbouwgebied dat door 1 

man kan worden bewerkt. Een andere benaming is ook wel hoeve. Het geeft aan 

dat er 1 boerderij op een kamp staat. Het gebied is doorgaans omzoomd door 

heggen, houtwallen en/of houtsingels. 

Door ruilverkaveling en geleidelijke verwijdering en aftakeling van kleine 

landschapselementen zijn echter grote delen van het oorspronkelijke 

kampenlandschap tot vrij open agrarische werklandschappen getransformeerd. 

De belangrijkste cultuurhistorische waarden van het kampenlandschap worden 

gedragen door de talloze oude, monumentale boerderijen en de resterende 

houtwallen en lanen. Een belangrijke wens uit het LOP is het behouden en 

versterken van de aanwezige landschappelijke waarden, onder meer de kleine 

landschapselementen. 

 
Afbeelding Landschapstypen 

De deelgebieden Mozaïek en stroken hebben veel met elkaar gemeen, beide zijn 

van oudsher kleinschalig van opzet. De wegen zijn voorzien van boombeplanting, 

veel kavelgrenzen zijn beplant en tussen de agrarische percelen liggen (kleine) 

bospercelen. Toch zorgt de mozaïekverkaveling voor een andere beleving en 

sfeer dan de langgerekte strokenverkaveling. Dit wordt voornamelijk bepaald 

door de vormen van de ruimten, de plek van de bebouwing (verspreid versus in 

linten) en de verschillende typen landschapselementen. 

Het mozaïeklandschap is in essentie een halfopen landschap met een grote 

diversiteit aan beplantingselementen. Steeds in maat en vorm variërende 

ruimten vormen een mozaïek van kamers. Bomenrijen, lanen, bospercelen, 

houtwallen en boomgroepen wisselen elkaar voortdurend af en omkaderen 

akkers, weilanden, tuinbouwpercelen en kwekerijen. Beplante wegen en 

verscholen beken slingeren door dit mozaïek. Erven met oude en nieuwe 

gebouwen door elkaar liggen verscholen tussen het groen. 

Flora en fauna 

Het kampenlandschap is rijk aan flora en fauna, een indruk van de voorkomende 

soorten zijn hieronder weergegeven. 

Flora: 

Es, els, eik, iep, linde, esdoorn, kastanje, berk, vlier, hazelaar, meidoorn, 

sleedoorn, paardenbloem, pinksterbloem, madeliefje, klaproos, kamillesoorten, 

kamperfoelie, ereprijs, herderstasje, wikkesoorten, fluitenkruid, boterbloem-

soorten, margriet en diverse soorten varens. 

Fauna: 

Ree, das, vos, steenmarter, bunzing, hermelijn, egel, haas, wezel, muizen- en 

rattensoorten, diverse vleermuissoorten, zwaluwsoorten, kleine zangers zoals 

fitis, tjiftjaf, tuinfluiter, diverse mezensoorten, nachtegaal, lijsterachtigen, 

winterkoning, roodborst, huismus, ringmus, heggenmus, tortel, houtduif, gaai, 

ekster, spreeuw, roodstaartjes, witte kwikstaart, sperwer, buizerd, torenvalk, 

uilensoorten en kraaiensoorten, kievit, kikker en pad, hazelworm. 

Ook komen insecten en andere dieren voor zoals libellensoorten, krekel- en 

sprinkhaansoorten, keversoorten, duizendpootachtigen en pissebedden. 

In de sloten komen de bekende beekvissen voor zoals bermpje, modderkruiper, 

voorn, stekelbaars. 

Het plangebied 

In potentie zijn de onderhavige kavels aan te merken als passend binnen het 

omliggende landschapstype en Landschapsbeeld. De aanwezige housingels en 

het struweel kaderen reeds de percelen af. Door achterstallig onderhoud en de 

aanwezigheid van exoten in de groene randen geeft de huidige aanbik een 

rommelige indruk en worden met name de hoge sparren als landschapsvreemd 

ervaren.  
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3.2 Bebouwing 

Woonboerderij 

De bebouwing wordt gekenmerkt als langhuisboerderij en stamt uit het jaar 

1930. Uitgevoerd met een afgewolfd zadeldak voorzien van rode Tuile de 

Nordpannen. In 1988 is een beperkte uitbouw aan de rechterzijde gerealiseerd. 

Het pand Emelaarseweg 22 is opgenomen in de lijst met objecten die in het 

kader van het Monumenten Inventarisatie Project (MIP) zijn geselecteerd.  

In de MIP objecten database zijn cultuurhistorische gegevens opgenomen van 

152.400 waardevolle Nederlandse gebouwde objecten uit de periode 1850-1940. 

Het MIP werd in de periode 1987-1994 uitgevoerd door de provincies en de vier 

grote steden, in samenwerking met de toenmalige Rijksdienst voor de 

Monumentenzorg (RDMZ). 

Doelstelling was om een inzichtelijke lijst te krijgen voor potentiele nieuwe rijks- 

en gemeentelijke monumenten, de overige beschrijvingen dienden een 

signalerende functie ter ondersteuning van uit te voeren beleidsvraagstukken. 

De Stichting heeft o.a. voor het te koop aanbieden van het pand in oktober 2018 

een bouwkundige onderzoek laten uitvoeren naar de huidige bouwkundige staat. 

Een samenvatting uit die rapportage en conclusie van het onderzoek is hierna 

weergegeven. 

• Voor een renovatie van het hoofdgebouw naar de huidige eisen van deze 

tijd dient het oorspronkelijke hoofdgebouw volledig te worden kaal gestript 

tot aan het casco, er moet een funderingsonderzoek plaatsvinden om de 

oorzaak van de scheurvorming en gespatte gevel te achterhalen waarna 

naar funderingsherstel /- verbetering plaats dient te vinden. De schil van de 

woning dient te worden geïsoleerd en de westgevel zal moeten worden 

gesloopt en opnieuw worden opgebouwd. 

• Een eventuele renovatie zal niet de plafondhoogtes (in meerdere ruimtes 

215-225cm hoog) in alle ruimtes kunnen verhogen. 

De huidige indeling van de boerderij kenmerkt zich door de vele kleine 

ruimtes op de begane grond. Een eventuele renovatie zal de indeling van 

het hoofdgebouw niet kunnen optimaliseren zonder nog ingrijpendere 

aanpassingen. 

• Om de woning te renoveren met als doel een aanvaardbaar niveau met een 

toekomstbestendig energielabel te krijgen moet deze nagenoeg geheel 

worden gesloopt en opgebouwd. Het is, mede gezien de hogere 

investeringskosten en het twijfelachtige resultaat aan te bevelen de woning 

te slopen en een nieuwe woning te bouwen die voldoet aan alle huidige 

eisen. 

De gemeente Leusden heeft in maart 2019 eveneens een bouwinspectie 

uitgevoerd. Ook uit die rapportage blijkt dat de gevels en de kapconstructie van 

het pand herbouwd zouden moeten worden om het pand weer geschikt te 

maken voor bewoning. 

Het is aan de toekomstige eigenaar/bewoners om hier beslissingen te nemen ten 

aanzien van renovatie en/of herbouw na sloop, al dan niet met toepassing van 

een aangebouwde uitbreiding. In ieder geval ligt de huidige locatie en 

verkavelingsrichting vast. 

In hoofdstuk 4 wordt nader ingegaan op welke wijze hieraan planologisch 

invulling zal worden gegeven. 

Overige opstallen 

De diverse overige opstallen bevinden zich in een algehele zeer slechte staat en 

komen enkel nog voor sloopt in aanmerking. Geen van de voormalige agrarische 

opstallen heeft een bijzondere architectuur of vormgeving en/of beeldbepalend 

is dat behoud ervan dient te worden overwogen. Het tegenovergestelde is echter 

het geval, de troosteloze aanblik van de in vervallen staat verkerende bebouwing 

bepaald in negatieve zin mede juist het landschapsbeeld. 

 
Afbeelding te slopen opstallen 
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Deze ruimtelijke onderbouwing beoogd in het kader van de ’Ruimte voor ruimte’ 

regeling om de voormalige agrarische opstallen te slopen in ruil voor de bouw 

van een nieuwe woning. Op de hiervoor weergegeven afbeelding zijn rood 

omlijnt de te slopen opstallen weergegeven, in totaal circa 1213 m². 

 

3.3 Groen 

Aan de voorzijde van de boerderij is ooit een siertuin aangelegd met er naast 

gelegen fruitgaarde. De twee toegangen tot het boerenerf worden aan 

weerzijden begeleid met opgaand groen en bij de boerderij met een liguster 

scheerhaag. 

  
Afbeelding voorzijde boerderij 

 
Afbeelding achterzijde boerderij 

 
Afbeelding huidige situatie aan de voorzijde ten oosten van de boerderij  

De tuinen, het erf, de houtopstanden, bosschages en struweel hebben allen met 

achterstallig onderhoud van doen veroorzaakt door leegstand en er geruime tijd 

geen actief beheer meer heeft plaats gevonden. 

Houtsingels 

Houtsingels lijken veel op houtwallen, alleen is bij houtsingels geen sprake van 

een opgeworpen wal en zijn singels vaak smaller dan houtwallen. In de singel 

bepalen vooral bomen het visuele aspect. In de breedte bestaat een singel uit 

één of meer rijen bomen. De bomen worden meestal in een wild of 

driehoeksverband geplant, op onderlinge afstanden van minimaal anderhalve bij 

anderhalve meter. Een deel van de bomen krijgt de ruimte om tot volwassen 

bomen uit te groeien. In de randzone domineren struiken. In de begroeiing 

kunnen plaatselijk – via spontane ontwikkeling – andere soorten verschijnen. Dit 

zijn vaak verschillende bosrandsoorten. Afhankelijk van de situatie zijn dit 

bijvoorbeeld kamperfoelie, hop, haagwinde, bramen en bosrandkruiden. 

Elzensingels zijn in eerste instantie, voor de komst van het prikkeldraad, 

aangelegd als veekering. Bijkomend voordeel was dat de bomen ook beschutting 

boden tegen verstuiving van bodemdeeltjes. Bij harde wind konden met name de 

lichte organische deeltjes uit de bodem wegwaaien; en dat waren nu juist de 

bestanddelen van de bodem die de vruchtbaarheid van de akkers bepaalden. 

Singels leverden bovendien brand- en geriefhout, waaraan in het gemengde 

bedrijf grote behoefte was. Omdat de boer verschillende diktes hout nodig had, 
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werd een uitgekiend beheer gevoerd. Hij zorgde er voor dat er altijd op zijn 

bedrijf bomen en struiken van verschillende ouderdom aanwezig waren. Dit 

noemen we hakhoutbeheer, waarbij verdeeld over het gebied of over de 

eigendommen van de boer jaarlijks een deel van de singels tot aan de basis van 

de stammen werd teruggezet. In het gebied zijn hierdoor elzensingels van alle 

leeftijdsklassen aanwezig, van recent gekapt tot aan de oogstbare leeftijd van 20 

tot 25 jaar. 

Langs randen van onderhavige percelen komen enkel singels voor waarbij de 

afgelopen twintig jaar nauwelijks of geen beheer meer heeft plaats gevonden. 

Tevens zijn in de loop der tijd de singels aangevuld met landschapsvreemde 

bomen (coniferen en sparren) exoten. 

 
Afbeelding noordelijke singel als begrenzing van het perceel 

Solitaire bomen 

Op de percelen komen verschillende grote bomen voor (eik, kastanje, berk en 

wilg) solitair of als groep en als onderdeel van de singel beplanting. De solitaire 

bomen en boomgroepen worden aangemerkt als behoudenswaardig. 

Grote bomen die onderdeel uitmaken van een singel kunnen worden 

aangemerkt als geriefhout / kaphout en dienovereenkomstig beheerd worden, 

waarmee een authentieke landschappelijke singel weer ontstaat.  

Ook zijn er nog enkele fors uitgegroeide solitaire exoten (den, spar of conifeer) 

aanwezig binnen het plangebied. 

      
Afbeeldingen solitaire bomen 

De beeldbepalende landschappelijk betekenis daarvan is mogelijk zelfs als 

storend te ervaren en zijn niet direct als behoudenswaardig aan te merken. Wel 

kan enige betekenis worden toegekend t.b.v. de fauna m.n. als mogelijke nest- 

en schuilgelegenheid. 

Aan de toekomstige eigenaar / bewoner wordt overgelaten of behoud daarvan 

past binnen het totale inrichtingsplan. 

 

3.4 Volkstuinencomplex 

De bestaande volkstuinen in het westelijke deel van het perceel blijft voorlopig 

gehandhaafd tot het moment dat zich een gegadigde aandient voor die gronden. 

De nieuwe eigenaar zal hier een bepaalde invulling en gebruik voor ogen hebben 

die met het huidige gebruik mogelijk niet is te verenigen. Daarbij kan gedacht 

worden aan functieverandering naar weidegrond, akkerbouw of in te richten als 

fruitgaarde. Ook kan niet worden uitgesloten dat het gehele terrein voor 

natuurontwikkeling wordt ingezet. 

De huidige (vervallen) kippenschuur van circa 45m² valt buiten het voorgestelde 

plangebied en die op termijn zal worden vervangen of gerenoveerd ten dienste 

van een beheer- en opslaggebouw. Dit beheergebouw krijgt sanitaire 

voorzieningen en gaat dienen voor opslag en als schuil- en vergaderlocatie. 
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Hoofdstuk 4 Toekomstige situatie 

De ingediende principeverzoeken en de daaruit naar voren gekomen 

aandachtspunten en aanbevelingen met de daarna gevoerde overlegronden 

tussen de initiatiefnemers en de gemeente hebben tot deze ruimtelijke 

onderbouwing en uitgewerkt inrichtingsplan geleid. 

Naast een toelichting op de keuze voor de situering, landschappelijke inrichting 

en natuurontwikkeling, zijn tevens randvoorwaarden uitgewerkt waar de 

verschillende aspecten voor herinrichting aan moeten voldoen. 

 

 

Afbeelding fragment Inrichtingsplan 

Rechts de bestaande woonboerderij (oranje) met bijgebouw (bruin), links t.o.v. 

het gemeenschappelijk erf de nieuw te realiseren woning met bijgebouw. 

 

 

 

4.1 Bestaande woonbebouwing 

De huidige woonboerderij is qua historische beeldvorming en beleving als 

behoudenswaardig aan te merken. Dat is ook is in eerste instantie het 

uitgangspunt geweest, echter de eigen- en gemeentelijke bouwkundige 

inspecties naar de bouwkundige staat van het pand noopt tot een ander inzicht. 

Uit beide rapportages blijkt dat: om het pand weer voor bewoning geschikt te 

maken sloop niet valt te voorkomen. De gevels en kapconstructie moeten 

opnieuw worden opgetrokken waarbij aandacht moet worden besteed aan de 

fundering om de oorzaak van verzakkingen te achterhalen. 

Daarnaast is het interieur van de bestaande woning zodanig gedimensioneerd, 

lage plafondhoogten, kleine ruimten gescheiden door dragende muren dat 

herbouw ook om die reden noodzakelijk maakt en daarmee invulling kan worden 

gegeven aan hedendaagse gebruikswaarde van de ruimten. 

Bij herbouw dient rekening te worden gehouden met wat in het Bouwbesluit van 

2012 wettelijk is vastgelegd, de plafondhoogte van de woonkamer en keuken in 

een nieuwe woning dient ten minste 2,6 m te zijn, voor het slaapkamerplafond 

mag de hoogte 2,4 m zijn. Ook zal bij herbouw uitvoering gegeven moeten 

worden aan isolatie van de woning, geïsoleerde spouwmuur i.p.v. de steensmuur 

en een geïsoleerde dakconstructie, dubbele beglazing etc.  

Herbouw naar hedendaagse eisen en maatstaven met handhaving van de 

bestaande maatvoeringen is niet mogelijk. 

De gemeente vindt het huidige karakteristieke beeld van het pand uit historisch 

perspectief behoudenswaardig voor de omgeving. Bij de nieuw te realiseren 

woning dient dit historische beeld bestendigd te blijven. Vanaf de voorzijde 

gezien dient de woning eenzelfde uitstraling “look and feel” te behouden als het 

aanzicht van de oorspronkelijke (bestaande) woning. Bij de herbouw, van in ieder 

geval de voorgevel, dienen voor zover mogelijk de oorspronkelijke stenen 

hergebruikt te worden. De maatvoeringen (hoogte en breedte) zullen worden 

aangepast naar standaard hoogte ruimten, bouwkundige normen en richtlijnen 

om de woning toekomst bestendig te kunnen realiseren. Die historiserende 

nieuwbouw zal kostenverhogend zijn, als stimulans om hieraan toch uitvoering te 

geven wordt medewerking verleend aan een extra volume (300 m³) woonbebou- 

wing. Als daar geen uitvoering aan kan of wordt gegeven is herbouw enkel 

mogelijk op basis van de bestaande inhoud van de woning. In ieder geval dient 

het ontwerp van de nieuwe woning te zijn afgestemd op karakteristiek van de 
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oorspronkelijke woning en uitgesloten wordt om ter plaatse een moderne 

vormgeving en/of afwijkende bebouwing te realiseren. 

Een nadere uitwerking op welke wijze invulling zal worden gegeven aan 

restauratie en het bewoonbaar maken van het pand kan in dit stadium niet 

worden aangegeven. Het pand staat in zijn huidige vorm en oorspronkelijke 

indeling te koop, het is aan de nieuwe eigenaar / bewoner hier afwegingen in te 

maken en voorstellen uit te werken voor herbouw en/of (gedeeltelijke) 

nieuwbouw. 

De woonboerderij is in het beeldkwaliteitsplan opgenomen om de samenhang 

met de nieuw te bouwen woning en de directe omgeving inzichtelijk te maken. 

Relevante regelgeving overeenkomstig het vigerende bestemmingsplan: 

1. de inhoud van een woning mag niet meer dan 600 m³ bedragen, of niet meer 

dan de bestaande inhoud indien die meer dan 600 m³ bedraagt; 

2. de goothoogte en de hoogte van een woning mogen niet meer bedragen dan 

de goothoogte en de hoogte, zoals die op het tijdstip van terinzagelegging 

van het ontwerp van het plan bestaan, dan wel rechtens mogen bestaan, 

vermeerderd met ten hoogste 1 m; 

3. mits vooraf vaststaat dat binnen het betreffende bouwperceel de overige 

voormalige bedrijfsgebouwen zonder cultuurhistorische waarden, worden 

gesloopt, met uitzondering van voormalige bedrijfsgebouwen, die als 

bijgebouwen bij de woning of woningen worden aangemerkt en, gezien de 

oppervlaktebepalingen ter zake in artikel 13 (Wonen), als zodanig mogen 

worden aangemerkt. 

Ad 1 

Het vigerende bestemmingsplan biedt bij grote boerderijen oplossingen voor 

verbouw en nieuwe functies, voor de relatief kleine boerderijen zijn er geen 

nadere mogelijkheden uitgewerkt. 

De bestaande inhoud is reeds meer dan 600 m³, namelijk 626 m³. 

Om de historische boerderij te kunnen behouden als cultureel beeldbepalend 

pand zal buiten de vastgelegde regelgeving naar oplossingen moeten worden 

gezocht. Voor de toekomstig eigenaar / bewoner zal voorop staan een 

bewoonbare woning met voorzieningen en leefruimten naar de hedendaagse 

eisen en die voldoen aan het wensbeeld. Dat is binnen de schil van de huidige 

woning niet realiseerbaar, zie het bouwkundige onderzoek. De rapportage is als 

bijlage bijgevoegd. 

Door de geconstateerde zeer slechte bouwkundige staat van het pand is in 

overleg met de gemeente geconcludeerd dat enkel nog herbouw van het pand 

als een reële optie overblijft. 

Voor de herbouw zijn met de gemeente de volgende afspraken gemaakt: 

• vanaf de voorzijde gezien dient de woning eenzelfde uitstraling “look and 

feel” te behouden als die van de oorspronkelijke (bestaande) woning; 

• bij de herbouw van in ieder geval de voorgevel, dienen de oorspronkelijke 

stenen hergebruikt te worden. Als herbouw met oorspronkelijke stenen niet 

mogelijk is, wordt met zoveel mogelijk gelijk uitziende stenen gewerkt; 

• de maatvoeringen (hoogte en breedte) kunnen worden aangepast om 

daarmee de woning toekomst bestendig te kunnen realiseren. 

• als stimulans voor de historiserende nieuwbouw zal medewerking worden 

verleend aan een extra bouwvolume van 300 m³ woonbebouwing. 

Die aanbouw en/of uitbreiding dient te zijn voorzien van een kap en qua 

vormgeving en maatvoering (goothoogte en hoogte) te zijn afgestemd op de 

vormgeving van de te herbouwen woonboerderij. 

Met dit extra volume kan uitvoering worden gegeven aan een indeling voor de 

binnenruimten die meer overeenkomt aan de hedendaagse maatstaven. 

De uitbreidingsmogelijkheid geeft aan de toekomstige eigenaar / bewoner een 

serieuze afweging het oorspronkelijke karakteristieke beeld van het pand te 

behouden. 

Samenvatting en conclusie bij het uitgevoerde bouwkundig onderzoek. 

Voor een renovatie van het hoofdgebouw naar de huidige eisen van deze tijd 

dient het oorspronkelijke hoofdgebouw volledig te worden kaal gestript tot aan 

het casco, er moet een funderingsonderzoek plaatsvinden om de oorzaak van de 

scheurvorming en gespatte gevel te achterhalen waarna naar funderingsherstel/- 

verbetering plaats dient te vinden. De schil van de woning dient te worden 

geïsoleerd en de westgevel zal moeten worden gesloopt en opnieuw 

opgebouwd. 

• Een eventuele renovatie zal niet de plafondhoogtes (in meerdere ruimtes 

215-225cm hoog) in alle ruimtes kunnen verhogen. 

• Een eventuele renovatie zal de aanbouw qua ontwerp niet passend maken bij 

het originele hoofdgebouw. 

• De huidige indeling van de boerderij kenmerkt zich door de vele kleine 

ruimtes op de begane grond. Een eventuele renovatie zal de indeling van het 
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hoofdgebouw niet kunnen optimaliseren zonder nog ingrijpendere 

aanpassingen zoals onder hoofdstuk 3 is beschreven. 

Om de woning te renoveren met als doel een aanvaardbaar niveau met een 

toekomstbestendig energielabel te krijgen moet deze nagenoeg geheel worden 

gesloopt en opgebouwd. Het is, mede gezien de hogere investeringskosten en 

het twijfelachtige resultaat, aan te bevelen de woning te slopen en een nieuwe 

woning te bouwen die voldoet aan alle huidige eisen. 

Ad 2 

Bij het handhaven van de bestaande woonboerderij wordt in de regelgeving van 

de bestemmingsplan herziening opgenomen dat de bestaande hoogte maten 

dienen te worden gerespecteerd en niet kunnen worden vermeerderd met 1 

meter. 

Ad 3 

Voormalige agrarische opstallen zullen zijn gesloopt, zie ook hoofdstuk 3.2 

Bestaande situatie onder Bebouwing. 

Vigerende bestemmingsplan Buitengebied 2009 

De locatie t.p.v. de woonboerderij heeft in het vigerende bestemmingsplan de 

bestemming ‘Wonen’ met een oppervlak van 1010 m². 

Het voornemen is om de woning mee te nemen bij de in voorbereiding zijnde 

bestemmingsplan herziening. Daarmee kan het bestemmingsvlak ‘Wonen’ 

worden aangepast en worden afgestemd op de nieuwe inrichting. 

De huidige bestemming is oost-west gericht parallel aan de Emelaarseweg en 

werd toen der tijd bepaald door de erachter gelegen opstallen. Die bebouwing 

zal worden afgebroken en ontstaat de mogelijkheid de woonbestemming qua 

richting en vorm te heroverwegen.  

Aanpassen van het bestemmingsvlak en afstemming is ook van belang in het 

kader van de ernaast gelegen te ontwikkelen nieuwe woning. Daarnaast geeft 

een noord-zuid gerichte oriëntatie mogelijkheden om bijgebouwen achter de 

woonbebouwing op te richten i.p.v. ernaast in de huidige situatie. Dit komt de 

visuele beleving ten goede, de nadruk komt daarmee meer te liggen op de 

woonbebouwing zelf. 

 

 

4.2 Gemeenschappelijk erf en ontsluiting 

De gebouwen zijn dusdanig gesitueerd dat sprake is van een ‘compact’ ensemble. 

De authenticiteit van de huidige erfindeling blijft in stand: de nieuw te realiseren 

woning vervangt immers de te slopen agrarische opstallen op dezelfde locatie 

waarbij het oorspronkelijke tussenliggende erf gehandhaafd blijft.  

De herinrichting en vormgeving van het erf zelf heeft met name betrekking op 

het aanbrengen van verharding en is daarmee meer is afgestemd op de 

toekomstige woonfuncties. In het ontwerp voor het gemeenschappelijke erf is 

prominent de beeldbepalende bestaande grote kastanjeboom opgenomen 

centraal op het plein. 

Het plein (gezamenlijk erf) vormt het centraal gelegen verbindend element 

tussen de oorspronkelijke bebouwing en de nieuw te realiseren woonbebouwing. 

De westelijk gelegen ontsluiting blijft qua ligging ongewijzigd evenals de groene 

begeleiding met bestaande bomenrij. Beoogd wordt een samenhangende en 

uniforme inrichting van het gemeenschappelijk erf tot stand te brengen, in de 

uitvoering en materialisering van de bestrating en detailleringen van het 

woonerf. 

Ontsluiting vindt plaats via de bestaande toegangswegen, met de herinrichting is 

daarbij onderscheid aangebracht in hiërarchie. De westelijk gelegen toegangsweg 

zal worden verbreed en functioneert als hoofd ontsluiting, met name voor het 

gemotoriseerd verkeer. De ontsluiting langs de bestaande boerderij blijft 

ongewijzigd en zal met name dienst doen als secondaire ontsluiting (langzaam 

verkeer). 
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4.3 Nieuwe woonbebouwing 

In het kader van de regeling ‘Ruimte voor ruimte’ wordt de mogelijkheid benut 

om een tweede woning binnen het voormalige agrarische bouwperceel te 

realiseren. 

Locatie 

De twee bestaande inritten, de locatie van de af te breken opstallen en de te 

behouden bomen zijn als uitgangspunt genomen voor de locatiekeuze van de 

nieuw te bouwen woning. 

Om het authentieke beeld op de bestaande boerderij zoveel mogelijk tot zijn 

recht te laten komen is er bewust voor gekozen om de nieuwe woning op een 

gepaste afstand en meer naar achteren te positioneren t.o.v. de bestaande 

boerderij. In de visuele beleving komt daarmee de nadruk te liggen op de 

oorspronkelijke boerderij, zoals dat ook het geval was ten tijde van het actieve 

agrarische bedrijf met de erachter gelegen bedrijfsopstallen. 

Bij de voorgestelde locatie van de nieuwe woning is tevens rekening gehouden 

met de schaduwwerking van de te handhaven grote bomen. Dit is niet enkel 

ingegeven voor een aangename woonsituatie maar mede om zonenergie te 

benutten als bron voor het toekomstgericht zelfvoorzienend kunnen opwekken 

van energie. 

Beoogd is een passende setting als geheel vorm te geven zowel functioneel als 

geclusterd in het landschap met behoud van het oorspronkelijke karakter. 

Met bovengenoemde uitgangspunten is de motivatie weergegeven voor de 

westelijk en meer naar het noorden gepositioneerde nieuw te bouwen woning, 

waarbij het ensemble als geheel aangemerkt kan worden als passend in het 

omliggende landschapsbeeld. 

Architectuur 

In dit stadium van de planontwikkeling kan nog geen definitieve uitwerking van 

de te bouwen woning worden weergegeven. Deze ruimtelijke onderbouwing is 

erop gericht de toekomstige woning planologisch mogelijk te maken en als kavel 

met bouwmogelijkheid te koop aan te kunnen bieden. 

Het is aan de toekomstige eigenaar / bewoner hier een ontwerp voor uit te 

werken rekening houdend met de hierna weergegeven aanbevelingen en 

randvoorwaarden. 

- De architectuur van de woning dient vorm gegeven te worden met een 

knipoog naar de oude boerenschuren. 

- De woning heeft een lage goot (circa 3 meter) en voorzien van een kap met 

een maximale bouwhoogte van 9 meter. 

- De locatie is die waar de oorspronkelijke agrarische bijgebouwen hebben 

gestaan. 

- De aan te houden bebouwingsrichting is die van de ter plaatse te slopen 

oorspronkelijke agrarische opstallen. 

Met deze voorwaarden wordt beoogd de historische ruimtelijke setting te 

bestendigen. 

De inrichting voor de woning behoud een meer agrarische uitstraling en niet 

zoals bij de bestaande boerderij waar de siertuin doorloopt tot aan de 

Emelaarseweg. Het geeft daarmee vorm aan de oorspronkelijke functie-indeling 

van het oorspronkelijke agrarisch bedrijf. 

De huidige onverharde toegangsweg krijgt een vergelijkbare klinkerbestrating als 

bij de toegangsweg naar de bestaande woonboerderij. 

           Afbeeldingen van beide ontsluitingen 

  
Afbeelding voorbeeld van mogelijke inrichting van de ontsluiting 
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Bij de westelijke ontsluiting blijft de huidige inrichting qua locatie en groene 

begeleiding in een agrarische setting gehandhaafd, enkel zal de mogelijkheid 

worden benut ter plaatse een verharding aan te brengen. 

 

Beeldkwaliteit 

De architectonische uitstraling van de nieuwe woning wordt voorgesteld als een 

volume dat zich ruimtelijk en esthetisch met respect toont aan de oorspronke-

lijke boerderij. Gebruik makend van gebiedseigen archetypen en materialen 

dient de uitstraling veeleer refererend aan een agrarische kapschuur te worden 

vormgegeven. 

Onderstaande referentiebeelden geven richting aan het gewenste en mogelijke 

architectonische beeld. 

 

    
 

    
 

    

Vigerende regeling bestemmingsplan Buitengebied 2009 

De in het bestemmingsplan opgenomen wijzigingsmogelijkheid naar andere 

bestemmingen bij een voormalig agrarisch bouwperceel voor een extra 

vrijstaande woning gaat uit van een grondoppervlak bij de nieuwe woning van 

ten hoogste 800 m² die wordt aangewezen met de bestemming Wonen. 

Het onderhavig inrichtingsplan kan niet worden verwezenlijkt met toepassing van 

de wijzigingsmogelijkheid uit het vigerende bestemmingsplan, de ‘Ruimte voor 

ruimte’ regeling is enkel toepasbaar bij agrarische bestemmingen en is niet van 

toepassing bij de bestemming ‘Recreatieve voorzieningen’. 

Om het initiatief toch te kunnen verwezenlijken dient daarvoor een herziening 

van het bestemmingsplan opgesteld te worden. 

Met die herziening kan tevens maatwerk worden uitgewerkt die specifiek op 

deze locatie van toepassing is. 

Het voornemen is de nieuwbouw locatie als zelfstandig perceel te kunnen 

verkopen met een minimale oppervlakte van 8300 m². Ideaal zou zijn als zich een 

gegadigde aandient die tevens belangstelling heeft voor het agrarisch perceel ten 

noorden van het plangebied en/of belangstelling heeft voor het perceel waar nu 

het volkstuinen complex is gesitueerd. 

Met dit als gegeven ontstaat er ruimtelijk gezien een zeer grote woonkavel die 

voor het grootste deel landschappelijk zal worden ingericht. Hetzij als weide, 

gazon, fruitgaarde, graan- of bloemakker, in alle gevallen dient hier onderhoud 

en beheer voor plaats te vinden en is opslagruimte voor materieel een 

vanzelfsprekende vereiste. Als de gronden gebruikt gaan worden als weidegrond 

zal er tevens behoefte zijn aan ruimten voor stalling van de dieren. 

De 800 m² te bestemmen voor ‘Wonen’ is gelet op de omvang van het perceel en 

het gebruik te beperkend t.a.v. de bouw van de bijgebouwen. De onderhouds-
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bebouwing en/of stallen zouden juist om praktische en esthetische redenen op 

enige afstand van de woning moeten kunnen worden gerealiseerd. 

Die ruimtelijke afweging is ook zo beoordeeld bij het opstellen van het 

bestemmingsplan Buitengebied 2009, immers de voor ‘Wonen’ bestemde 

percelen gelegen aan of nabij de Emelaarseweg hebben allemaal een veel groter 

bestemmingsvlak gekregen. Bij de huisnummers 23, 25, 16, 9 en 9a varieert die 

oppervlakte van 1035 m² tot 1780 m². 

Voorgesteld wordt om bij nieuwe woning een daarop afgestemd bestemmings-

vlak te geven van 800 m². 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Groen 

Relevante streefbeelden (uit het LOP) bij erfbeplanting zijn: 

• gebruik houtwallen en houtsingels van bomen en struiken langs stallen en 

schuren; 

• gebruik in de omgeving van beken grauwe wilg en inlandse vogelkers; 

• gebruik langs het perceel en de oprit eiken op korte afstand van elkaar; 

• de aanplant van een eikengaarde is mogelijk; 

• gebruik in een boomgaarde hoogstamfruitbomen; 

• gebruik voor de gevel leilinde of perenboom aan de zonzijde van het 

voorhuis; 

• gebruik een haag langs de weg in plaats van een sloot; 

• maak gebruik van hagen, passend bij de locatie; 

• gebruik buxus en struiken zoals sering, boerenjasmijn, hulst en bessen. 

Erfbeplanting dient te worden aangelegd volgens de karakteristieken van het 

boerenerf. Om de biodiversiteit te vergroten kan er worden gewerkt met bosjes 

en houtwallen. Dit vergroot de nestel- en foerageer gelegenheid voor vogels, 

kleine zoogdieren, reptielen en insecten. 

Er kan daarbij een geleidelijke gradiënt en een gevarieerde opbouw van 

randprofielen worden toegepast. Soorten die toegepast kunnen worden zijn: 

eiken, bessen, een heesterlaag met Gelderse Roos, Hondsroos en Lijsterbes. 

Door het plangebied in de nieuwe situatie een dergelijke groene uitstraling te 

geven past de voorgenomen functiewijziging uitstekend in het landelijk gebied. 

Daarnaast wordt zo invulling gegeven aan uitbreiding van het biotoop van in het 

gebied voorkomende dieren en versteviging van de landschappelijk lijn-

elementen. Tevens wordt hiermee invulling gegeven aan de compensatie van 

verdwenen schuil en broedgelegenheden bij de afgebroken agrarische opstallen. 

Bomen en singels 

Uitgangspunt is om de bestaande loofbomen te behouden en te integreren 

binnen de toekomstige inrichting van het gebied. Bij alle bestaande houtsingels 

worden de exoten (sparren en coniferen) verwijderd, de ontstane en aanwezige 

open plekken worden herbeplant met streekeigen soorten (els, eik, wilg) zodat 

een aaneengesloten singel ontstaat. 

Indien het volkstuinencomplex gehandhaafd blijft wordt voorzien in een 

afschermende struweellaag parrallel aan de Emelaarseweg en een nieuwe singel 

(elzen en/of knotwilg) ten oosten van het complex. 
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4.5 Inrichtingsmogelijkheden bestemming agrarisch gebied 

Naast het inrichten als weidegrond, tuinbouw of fruitgaarde kan ook gedacht 

worden aan een meer natuurlijke inrichting, de belevingswaarde van het 

landschap kan nog worden versterkt door het creëren van een zichtas op het er 

achtergelegen landschap. 

Winter- en bloemakker 

Een winterakker of graanakker is een terrein dat in plaats van grasland jaarlijks 

wordt ingezaaid, in de zomer tot bloei komt en in de wintermaanden als 

voerakker voor vogels dienst doet. Daarmee wordt een ecologische bijdrage 

geleverd aan de voedselvoorziening van het gebied. 

Bloemrijke akkers verbeteren het leefmilieu van vogels, vlinders en klein wild. Op 

deze wijze ingerichte akkers en randen laten zien dat natuurbeheer en landbouw 

prima samen gaan. Ze bieden voedsel, rust en nestgelegenheid voor vogels. De 

combinatie van randen en akkers resulteert in waardevolle akker "natuur". Dit is 

geen echte natuur, omdat zowel de rand als de akker kunstmatig in stand 

gehouden wordt. Maar het resultaat is wel grote diversiteit aan flora en insecten 

en een keur aan vogels. 

Jaarlijks wordt een deel van het terrein ingezaaid met een natuurbraakmengsel, 

zomermengsel, kleinwildmengsel, graslandmengsel en akkerbloemmengsel of 

een combinatie. Ook kunnen er granen aan het mengsel worden toegevoegd 

waardoor extra voedsel beschikbaar komt. 

   

   
Afbeeldingen van bloemakkers  

De geelgors is een typische vogel van het kleinschalig agrarisch gebied. Voor 

intensivering van landbouw is hij zeer gevoelig. Hij voelt zich thuis in een 

omgeving van graan, akkerranden en struweelheggen. Wintervoer op de akker is 

een absolute voorwaarde. Bij goed onderhoud van de natuurakker zal hij terug 

kunnen keren. 

Het waarnemen van verschillende vogelsoorten zal een teken zijn dat het goed 

gaat met de natuur in de directe omgeving. Indien de gele kwikstaart, geelgors of 

veldleeuwerik weer worden waargenomen kan het project als een positieve 

bijdrage aan de natuur worden aangemerkt. 

   
Afbeeldingen Geelgors, Kwikstaart en Veldleeuwerik 
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Hoofdstuk 5 Planologische en milieutechnische 

randvoorwaarden 

In deze notitie wordt enkel het reeds uitgevoerde onderzoek samengevat. Bij de 

eerder ingediende principeaanvraag zijn de verschillende aspecten reeds 

verwoord. Daarnaast zal in de nog op te stellen bestemmingsplan herziening aan 

die (verplichte) onderdelen uitvoering aandacht worden besteed. 

 

5.1 Flora en fauna 

De locatie Emelaarseweg 22 ligt buiten het Natura 2000-gebied en eveneens 

buiten de grenzen van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) (zie afbeelding ). Een 

strook ten noorden van het plangebied en ten zuiden van de Barneveldse Beek 

ligt wel binnen het NNN, deze gronden vormen geen onderdeel bij de 

voorgenomen functieveranderingen. De NNN en Natura 2000 blijven daarom 

verder buiten beschouwing en vormen geen belemmering voor de uitvoering van 

het voorgenomen initiatief. 

 

 
Fragment kaart Natuurnetwerk Nederland en ontwikkelingslocatie 

Het voorgenomen initiatief houdt in dat bestaande opstallen zullen worden 

gesloopt en nieuwbouw mogelijk wordt gemaakt. In verband daarmee is in het 

kader van de zorgplicht nader ecologisch onderzoek uitgevoerd naar de 

eventuele aanwezigheid van beschermde soorten (planten en dieren). 

 

 

 

Oriënterend onderzoek flora en fauna 

Bureau Blom ecologie heeft ten behoeve van de voorgenomen ontwikkeling in 

september 2018 een oriënterend onderzoek uitgevoerd naar de effecten op de 

flora en fauna. In het kader van de Flora en faunawet zijn bij nieuwe 

ontwikkelingen de initiatiefnemers verplicht een oriënterend onderzoek uit te 

laten voeren naar de mogelijke negatieve effecten voor beschermde flora en 

fauna en beschermde gebieden. 

De volledige rapportage is als bijlage toegevoegd. 

Samenvatting onderzoek 

In het plangebied of de directe omgeving daarvan komen beschermde 

diersoorten van de Wet natuurbescherming voor. De planlocatie heeft 

aannemelijk geen relevante functie voor beschermde soorten waarvoor geen 

vrijstelling geldt in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen. Voor vleermuizen is 

er potentie aanwezig maar de afwezigheid van gebruikerssporen en activiteit 

maakt dat er op dit moment geen sprake is van aanwezigheid van de soort. 

Mogelijk maken vleermuizen gebruik van de locatie tijdens het foerageren en 

migreren. De planlocatie en de directe omgeving hebben (mogelijk) een functie 

voor algemeen voorkomende planten, zoogdieren, amfibieën, insecten en vogels. 

De bomen zijn geschikt als broedlocatie voor algemene broedvogels. 

De planlocatie maakt geen onderdeel uit van een Natura2000-gebied, het 

Natuurnetwerk Nederland of Belangrijk Weidevogelgebied. Gelet op de aard van 

de werkzaamheden, de afstand tot de gebieden en de beoogde situatie is van 

externe werking op omliggende Natura2000-gebieden geen sprake. Op de 

planlocatie zijn geen houtopstanden aanwezig waarvoor bij kap een melding- of 

vergunningplicht geldt. 

Conclusie 

De beoogde ontwikkeling van de sloop van de schuren, het renoveren van de 

huidige woning en het bouwen van een nieuwe woning is uitvoerbaar conform 

het bepaalde in de Wro (artikel 3.1.6 Bro). 

Het voorgenomen initiatief maakt geen directe ontwikkelingen mogelijk die 

kunnen leiden tot hinder of beschadiging van aanwezige beschermde 

natuurwaarden. Voor het aspect flora en fauna is er geen reden om aanvullend 

onderzoek te laten uitvoeren. 
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Te treffen maatregelen 

• Tijdens de werkzaamheden moet voorzichtig worden gehandeld met alle 

voorkomende flora en fauna (zorgplicht). 

• Wanneer ondanks zorgvuldig handelen, onderzoek en advies schade lijkt te 

ontstaan voor beschermde flora en fauna, dient direct contact opgenomen te 

worden met een ter zake deskundige. 

• Alle aanwezige vegetatie of bodemmateriaal (takken, stronken) gefaseerd 

verwijderen. Dit om bodem-bewonende dieren de kans te geven in de 

nabijgelegen omgeving een ander leefgebied te benutten. 

• Er wordt gelegenheid gegeven aan dieren, die tijdens de werkzaamheden 

worden gevonden, zich te verplaatsen naar een schuilplaats buiten het bereik 

van de werkzaamheden. 

• De werkzaamheden dienen uitsluitend tussen zonsopkomst en 

zonsondergang uitgevoerd te worden of een vleermuisvriendelijke 

verlichtingswijze toegepast te worden teneinde verstoring van vleermuizen in 

de directe omgeving te voorkomen. Hieronder kan onder andere worden 

verstaan: beperkte hoogte van lichtmasten, verlichting naar beneden richten 

en convergeren, toepassen van UV-vrije verlichting, gebruik van sterk 

bundellicht vermijden et cetera. 

• Ten aanzien van algemene broedvogels dienen de werkzaamheden 

opgestart/uitgevoerd te worden buiten het broedseizoen (medio maart t/m 

medio juli). Indien de werkzaamheden in het broedseizoen worden 

uitgevoerd dient voor de aanvang door een ter zake deskundig gecontroleerd 

te worden of er broedvogels aanwezig zijn. E.e.a. op aanwijzing van 

deskundige. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Geur  

Uitgangspunt van de Wet geurhinder en veehouderij is het garanderen van een 

goed woon- en verblijfsklimaat en het voorkomen van beperking van bestaande 

agrarische bedrijven. 

In artikel 4, lid 1 onder b van de Wet geurhinder en veehouderij is met betrekking 

tot een geurgevoelig object (woning) buiten de bebouwde kom bepaald, dat er 

een minimum afstand geldt van 50 meter tot een veehouderij waar dieren 

worden gehouden. 

Een veehouderij mag niet in zijn belangen worden geschaad. Bouwen binnen een 

geurcontour is een inbreuk op het vergund recht van een veehouder en beperkt 

dan ook de uitbreidingsmogelijkheden van de veehouderij binnen de reeds 

gebruikte milieuruimte. Dit is de reden dat bij de toetsing met betrekking tot het 

leefklimaat moet worden gemeten vanaf de rand van het bouwblok van de 

veehouderij. 

In de milieutoets dienen de gevolgen voor omliggende agrarische bedrijven 

vanwege de ontwikkeling van het Rood-voor-roodproject in beeld gebracht te 

worden. 

De meest nabij gelegen veehouderijen zijn gelegen op een afstand van: 

• Jan van Arkelweg 53 402,2 m. 

• Jan van Arkelweg 55 400,9 m. 

• Emelaarseweg 10 en 10a 644,1 m. 

• Hessenweg 195  747,5 m. 

Conclusie 

De locatie van de nieuwe compensatiewoning, in het kader ‘Ruimte voor ruimte’ 

regeling is op zodanig grote afstand gelegen van de agrarische bedrijven dat voor 

de uitoefening van die bedrijfsvoering geen belemmeringen ontstaat. 

De locatie is niet binnen een geur- en/of stankcirkel gelegen, waardoor het 

aspect geur/stank geen belemmeringen oplevert voor de realisering van het 

bouwplan. 
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5.3 Verkeer 

Ontsluiting 

De percelen zijn gelegen aan de Emelaarseweg te Achterveld. De weg is 

voldoende gedimensioneerd om de verkeersbewegingen van en naar het 

plangebied af te wikkelen. 

Geluid 

Conform de Wet geluidhinder (Wgh) is het noodzakelijk akoestisch onderzoek te 

doen in het geval van nieuwe geluidsgevoelige bebouwing (zoals woningen, 

scholen, ziekenhuizen en verpleeghuizen) of bij een uitbreiding van dergelijke 

bestemmingen binnen de geluidszone van een weg worden gesitueerd. 

Ook bij de realisatie van nieuwe infrastructuur is onderzoek nodig. Van 

laatstgenoemde is in dit plan geen sprake. 

Op basis van de Wgh zijn er drie geluidsbronnen waarmee bij de vaststelling van 

bestemmingsplannen rekening gehouden dient te worden: wegverkeers-, 

railverkeers- en industrielawaai. 

Voor het onderhavig plan dient enkel het wegverkeerslawaai te worden 

onderzocht en zal bij de herziening van het bestemmingsplan nader worden 

verantwoord. 

Parkeren  

Bij de bepaling van de parkeerbehoefte wordt gebruik gemaakt van door het 

CROW opgestelde normen die zijn verwerkt in de ASVV 2012. 

Voor beide woningen wordt uitgegaan van de norm dat er per woning 2 

parkeerplaatsen nodig zijn. De woonpercelen zijn zeer ruime kavels en 

beschikken daarmee over voldoende ruimte voor de aanleg van 

parkeervoorzieningen. 

Er zullen tenminste 2 parkeerplekken op eigen terrein worden ingericht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 Nog uit te voeren onderzoek 

Bij de nog op te stellen bestemmingsplan herziening dienen nog aanvullende 

onderzoeken te worden uitgevoerd, deze zijn: 

• Verkennend archeologisch onderzoek 

• Verkennend asbest- en bodemonderzoek 

• Geluidsonderzoek wegverkeerslawaai 

• Water en waterparagraaf 

•  
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Hoofdstuk 6 Uitvoering 

6.1 Economische uitvoerbaarheid 

Bij het opstellen van een nieuw ruimtelijk plan dient op grond van artikel 3.1.6 lid 

1 sub f van het Besluit ruimtelijke ordening onderzoek plaats te vinden naar de 

economische uitvoerbaarheid van het plan. 

De initiatiefnemer is voornemens om binnen het plangebied een nieuwe woning 

te realiseren en de kavel voor verkoop aan te bieden. 

Geen exploitatieplan 

Artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening bepaalt dat de gemeenteraad bij de 

vaststelling van een bestemmingsplan een exploitatieplan vaststelt tenzij 

kostenverhaal op een andere wijze is verzekerd of dat er geen sprake is van 

kostenverhaal. 

Overeenkomst 

Aangezien het project is aan te merken als een bouwplan zoals bedoeld in de 

Grondexploitatiewet, dient de gemeenteraad de kosten te verhalen die gemoeid 

zijn met het in exploitatie brengen van het plangebied. 

In dit kader zal de gemeente Leusden een anterieure overeenkomst afsluiten met 

de ontwikkelende partij. Waarin is bepaald dat de initiatiefnemer de gronden 

volledig ontwikkeld en waarbij de gemeente slechts zorgdraagt voor de 

planologische maatregel.  

Op deze wijze is het verplichte kostenverhaal anderszins verzekerd, waardoor er 

geen exploitatieplan vastgesteld behoeft te worden. 

De economische uitvoerbaarheid van het voorgenomen plan is derhalve 

verzekerd, een exploitatieplan is dan ook niet noodzakelijk. 

 

6.2 Planschade 

Het vaststellen van een nieuw bestemmingsplan met een planologische wijziging 

kan in beginsel aanleiding geven tot planschade. Aangezien het bestemmingsplan 

geen grootschalige planologische wijzigingen mogelijk maakt is het in dit geval 

niet aannemelijk dat er aanleiding is voor vergoedbare planschade. 

Tussen de gemeente en de initiatiefnemer zal ter afdekking van eventuele 

planschadeclaims een planschadeovereenkomst ex artikel 6.4a Wro worden 

afgesloten. 

 

6.3 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

De nu voorgenomen planontwikkeling is mede tot stand gekomen na 

verschillende overleg ronden met de gemeente. In deze ruimtelijke 

onderbouwing is uitvoering gegeven aan de door de gemeente gemaakte 

opmerkingen en aanvullingen. 

De ruimtelijke onderbouwing wordt voor advies nog behandeld in het Advies 

team Ruimtelijke Kwaliteit (ARK). Waarna het college dan een definitief besluit 

neemt op het bij de gemeente ingediende principe verzoek om medewerking te 

verlenen aan het ingediende plan en dit planologisch mogelijk te maken. 

Overleg met omwonenden 

Door de ‘Stichting Emelaarseweg 22’ is een informatie bijeenkomst georgani-

seerd op 13 mei 2019 voor omwonenden en vertegenwoordigers van het 

volkstuinen complex. Van de 9 uitnodigingen waren 2 verhinderd en van 2 is 

geen reactie ontvangen. 

Op de bijeenkomst is een toelichting gegeven over het traject dat inmiddels is 

doorlopen en is de huidige stand van zaken van de procedure kenbaar gemaakt 

waarna het voorgenomen inrichtingsplan is besproken. 

De aanwezigen waren enthousiast over de plannen en er zijn geen bezwaren 

naar voren gekomen. Verder is afgesproken dat de stichting de buren blijft 

informeren over de procedure van het bestemmingsplan en mogelijke nieuwe 

ontwikkelingen. 

Planologische procedure 

De gemeente Leusden zal het bestemmingsplan, waarin de wijzigingen van de 

bestemmingen mogelijk worden gemaakt, te zijner tijd in procedure brengen. 

Bij het ter visie leggen van het bestemmingsplan heeft een ieder dan de 

gelegenheid om een inspraakreactie / zienswijze in te dienen. 

Eventueel ingediende inspraakreacties en zienswijzen zullen door de gemeente 

worden beoordeeld en beantwoord. 

Als na beoordeling van eventuele zienswijzen, blijkt dat er nog steeds aanleiding 

bestaat om de medewerking te verlenen, zal het bestemmingsplan worden 

vastgesteld door de gemeenteraad. 

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend, 

nog beroep instellen bij de Raad van State. 
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Hoofdstuk 7 Samenvatting en conclusie 

Stichting Emelaarseweg 22 behartigd de nalatenschap namens de erfgenamen 

familie Van Dijk. De stichting zelf bezit nauwelijks of geen financiële middelen om 

het onderhoud aan het pand en beheer van de percelen goed te kunnen (laten) 

uitvoeren. 

De boerderij is al enige jaren onbewoond en staat ook alweer, met de bijbeho-

rende percelen, geruime tijd te koop. De verkoopbaarheid van het totale perceel 

(circa 7 ha groot) stagneert juist door die omvang. 

Een verdere verpaupering van de boerderij dreigt en de overige opstallen zijn 

reeds in vervallen staat. 

Teneinde de locatie weer aantrekkelijk en geschikt te maken voor (deel)verkoop, 

is door de Stichting o.a. een plan uitgewerkt waarbij in ruil voor sloop van 1213 

m² aan voormalige agrarische bedrijfsbebouwing medewerking wordt gevraagd 

aan de bouw van een nieuwe woning. 

Met de opbrengsten uit hetzij de verkoop van de boerderij of de ernaast gelegen 

kavel met bouwmogelijkheid van een woning kan tevens invulling worden 

gegeven aan het achterstallig onderhoud en beheer van het aanwezige groen. 

Het voorgenomen initiatief is niet in strijd met de ruimtelijke en planologische 

uitgangspunten van het rijk, provincie en gemeente.  

Met het initiatief wordt de impasse doorbroken van het niet kunnen verkopen, 

leegstand van de huidige boerderij en onderhoud en beheer van het aanwezige 

groen. 

De gemeente Leusden wordt gevraagd om medewerking te willen verlenen aan 

hetgeen hiervoor in deze ruimtelijke onderbouwing is verwoord. 

Kwaliteitswinst 

1. Geen leegstand aan woonbebouwing; 

2. behoud van het karakteristieke beeld van de woonboerderij; 

3. de in vervallen staat verkerende opstallen worden vooruitlopend op de 

toekomstige ontwikkeling gesloopt; 

4. alle houtsingels worden hersteld in hun landschappelijke voorkomen; 

5. het agrarisch beeld (beleving) wordt hersteld qua inrichting en gebruik. 

6. de ruimtelijke kwaliteit op de percelen en daarmee ook die van de 

omgeving als totaal zal weer het oorspronkelijke landelijke karakter 

uitstralen. 

Overige te nemen maatregelen 

1. Er wordt actief gezocht naar een mogelijke nieuwe eigenaar voor het 

agrarisch perceel ten noorden van het plangebied; 

2. onderhandeld wordt met de vereniging van het volkstuinencomplex of op 

enige wijze het betreffende perceel kan worden aangekocht en daarmee 

hier dan blijvend invulling aan te geven; 

3. indien het betreffende perceel (volkstuinencomplex) gehandhaafd blijft 

voorzien wordt in zone met afschermend struweel parallel aan de 

Emelaarseweg. Tevens de noordelijk gelegen houtsingel te verbreden en 

open gedeelten aan te vullen; 

4. verwijderen van verwilderd groen en landschap ontsierende beplanting 

(exoten), 

5. herstel (uitdiepen) van de oostelijk gelegen waterloop, op de 

eigendomsgrens. 
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Bijlage 6 
Inrichtingsplan 
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Bureau voor ruimtelijke ordening

LEGENDA

Bestaande woning

Nieuwe woning

Tuin en erf bij de woning

Weide, gazon, fruitgaarde, tuinbouw

Bestaande houtsingel

Grootschalige basiskaart   (GBK)

Scheerhaag

Bestaande- te handhaven bomen

bestaand bijgebouw (berging / garage)

nieuw bijgebouw (berging / garage)

Hoogstam fruitgaarde

Nieuw aan te leggen afschermend struweel, ten minste 1,5 m hoog

( bij handhaven van het volkstuinencomplex )

( bij handhaven van het volkstuinencomplex )

Bloemakker, graan- winterakker (optionele inrichting)

Te verwijderen exoten (sparren) en herbeplanten met 

Nieuwe erfgrens

streekeigen houtopstanden zoals wilg, eik en els

Nieuw aan te leggen houtsingel, knotwilg- of elzenhaag

Ontsluiting / klinkerverharding
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Te verplaatsen volkstuinen

Travo

Voorlopig te handhaven volkstuinencomplex

- Gelderse roos

- Hazelaar

- Hondsroos

- Hulst

- Inlandse vogelkers

- Meidoorrn

- Veldesdoorn

- Vlierbes

- Vuilboom

- Lijsterbes

Mix streekeigen beplantingssoorten:

Emelaarseweg
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Wateradvies voor ruimtelijke plannen met een klein waterbelang (korte procedure)

Algemeen

Sinds 1 november 2003 is voor alle ruimtelijke plannen de watertoets verplicht. Het doel van de watertoets is waterbelangen evenwichtig
mee te nemen in het planvormingsproces van Rijk, Provincies en gemeenten. Hiermee wordt een veilig, gezond en duurzaam watersysteem
nagestreefd. De toets omvat het gehele proces van vroegtijdig informeren, adviseren, afwegen en uiteindelijk beoordelen van de in
ruimtelijke plannen voorkomende waterhuishoudkundige aspecten. Via de digitale watertoets is beoordeeld of en welke waterbelangen voor
het plan relevant zijn.

Beoordeling

In het plangebied liggen geen belangrijke oppervlaktewateren (zogenaamde primaire of A- watergangen), waterkeringen of gebieden die zijn
aangewezen voor regionale waterberging. Dit betekent dat dit plan geen essentiële waterbelangen raakt. Op basis daarvan wordt door het
waterschap voor het onderhavige plan een positief wateradvies gegeven.



Aandachtspunten

Voor de verdere uitwerking en concretisering van de beoogde ontwikkeling, geeft het waterschap aan dat rekening gehouden moet worden
met een aantal algemene en gebiedsspecifieke aandachtspunten voor water.

Algemene aandachtspunten

Vasthouden - bergen - afvoeren

Een belangrijk principe is dat een deel van het hemelwater binnen het plangebied wordt vastgehouden en/of geborgen en dus niet direct
afgevoerd wordt naar de riolering of het oppervlaktewater. Hiermee wordt bereikt dat de waterzuiveringsinstallatie beter functioneert,
verdroging wordt tegen gegaan en piekafvoeren in het oppervlaktewater (met eventueel wateroverlast in benedenstrooms gelegen gebieden)
wordt voorkomen. Bij lozing op oppervlaktewater zal hiervan een melding gedaan moeten worden bij het waterschap.

Grondwaterneutraal bouwen

Om grondwateroverlast te voorkomen adviseert het waterschap om boven de gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG) te ontwerpen. Dit
betekent dat aspecten zoals ontwateringsdiepte en infiltratie van hemelwater, beschouwd worden ten opzichte van de GHG. Het structureel
onttrekken / draineren van grondwater is geen duurzame oplossing en moet worden voorkomen. Het waterschap adviseert de initiatiefnemer
dan ook om voorafgaand aan de ontwikkeling een goed beeld te krijgen van de heersende grondwaterstanden en GHG. Eventuele
grondwateroverlast is in eerste instantie een zaak voor de betreffende perceeleigenaar.



Schoon houden - scheiden - schoon maken

Om verontreiniging van bodem, grond- en/of oppervlaktewater te voorkomen is het van belang dat het afstromende hemelwater niet
verontreinigd raakt. Dit kan door nadere eisen of randvoorwaarden te stellen aan bijvoorbeeld de toegepaste (bouw)materialen. Wij vragen
de initiatiefnemer om duurzame bouwmaterialen te gebruiken. De gemeente kan u hierbij verder helpen.

Tot slot

Eventueel benodigde vergunningen worden niet binnen de watertoets procedure of met deze Digitale Watertoets geregeld en zullen via
daarvoor bedoelde procedures verkregen moeten worden. Een watervergunning van het waterschap is bijvoorbeeld nodig voor het dempen
en/of vergraven van watergangen, het lozen van water op oppervlaktewater en het onttrekken van grondwater. Informatie over een
watervergunning kunt u vinden op de website van het waterschap (www.vallei-veluwe.nl/loket). Op www.omgevingsloket.nl kunt u een
watervergunning aanvragen. Daarnaast kunt u telefonisch contact opnemen met het waterschap onder telefoonnummer 055 - 52 72 911. Wij
wensen u succes met de verdere ruimtelijke planvorming en verzoeken u het voorontwerp bestemmingsplan naar ons te mailen
[watertoets@vallei-veluwe.nl].

Heeft u vragen of opmerkingen over deze watertoetsapplicatie? Laat het ons per mail weten [watertoets@vallei-veluwe.nl]. Voor dringende
watertoetszaken kunt u ons telefonisch bereiken op 055 - 52 72 911.

Team Watertoets, Waterschap Vallei en Vallei

Disclaimer

Waterschap Vallei en Veluwe streeft ernaar om correcte en actuele informatie in deze watertoetsapplicatie aan te bieden. Aan het
beschikbaar gestelde kaartinformatie kunnen geen rechten worden ontleend. Waterschap Vallei en Veluwe aanvaard geen aansprakelijkheid
voor enige vorm van schade naar aanleiding van het gebruik of de informatie die via deze applicatie beschikbaar wordt gesteld.

www.dewatertoets.nl
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Het beleidskader
 
 
 
De Europese Kaderrichtlijn Water (2003)
De Europese Kaderrichtlijn Water gaat er vanuit dat water geen gewone handelswaar is, maar een erfgoed dat moet worden
beschermd en verdedigd. Het hoofddoel van de richtlijn is daarop gebaseerd. De Kaderrichtlijn Water geeft het kader voor de
bescherming van landoppervlaktewater, overgangswater, kustwater en grondwater. Dat moet ertoe leiden dat: aquatische
ecosystemen en gebieden die rechtstreeks afhankelijk zijn van deze ecosystemen, voor verdere achteruitgang worden behoed;
emissies worden verbeterd; duurzaam gebruik van water wordt bevorderd op basis van bescherming van de beschikbare
waterbronnen op lange termijn; er wordt gezorgd voor een aanzienlijke vermindering van de verontreiniging van grondwater.
 
 
Vierde Nota Waterhuishouding (Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 1998)
De Vierde Nota Waterhuishouding geeft het kader voor het waterbeheer voor Nederland, nu en in de toekomst. De
hoofddoelstelling is "een veilig en goed bewoonbaar land en het in stand houden / versterken van gezonde en veerkrachtige
watersystemen, waarmee een duurzaam gebruik blijft gegarandeerd". Om de veerkracht van de watersystemen te vergroten
dient de waterconservering en buffering te worden bevorderd en de afwenteling van (water-) problemen op naastgelegen
gebieden te worden beperkt.
 
 
Waterbeleid in de 21e eeuw (2000)
De hoge waterstanden in de rivieren in 1995 en 1996 en de klimaatscenario's waarin naast de zeespiegelstijging ook meer en
heviger buien worden voorspeld hebben geleid tot vernieuwde aandacht voor water. Nederland is met zijn lage ligging en hoge
verstedelijkingsgraad kwetsbaar voor wateroverlast en de veiligheid is in de toekomst in het geding. Maar ook door de drogere
zomers is er het risico van watertekorten en verdroging. De commissie "Waterbeheer 21e eeuw" heeft in opdracht van de
regering duidelijk gemaakt dat we anders moeten omgaan met water en ruimte. Ruimte die nu beschikbaar is voor de
bescherming tegen overstromingen en wateroverlast moet ten minste behouden blijven. De aanwezige ruimte mag niet
sluipenderwijs verloren gaan bij de uitvoering van nieuwe projecten voor infrastructuur, woningbouw, landbouw of
bedrijventerreinen.
 
 
Waterplan provincie Gelderland
Het Provinciaal Waterplan 2010-2015 is mede kader voor de wijze waarop omgegaan wordt met water in het plangebied. Het
waterplan is beschreven aan de hand van een aantal thema's zoals landbouw, wateroverlast, watertekort, natte natuur,
grondwaterbescherming en hoogwaterbescherming. Voor deze thema's is beschreven welke doelstellingen voor 2007 en 2015
er liggen. Hierbij is rekening gehouden met de Europese kaderrichtlijn water en het beleid.
 
 
Waterbeheer 21e eeuw (WB21).
Het thema "water als ordenend principe" loopt als een rode draad door het gehele plan. Dit houdt in dat, voordat er beslissingen
worden genomen op ruimtelijk gebied, er wordt bekeken welke gevolgen die hebben voor watersystemen. Dit waterplan valt
onder het regime van de nieuwe waterwet (22 dec. 2009).
 
 
Waterbeheersplan Waterschap Vallei en Eem/Veluwe
In de Waterbeheersplannen 2010 - 2015 hebben beide Waterschappen hun ambities en uitvoeringsprogramma's vastgelegd
voor de periode 2010 tot en met 2015. De plannen bepalen in grote lijnen de agenda's voor de komende zes jaar. De plannen
zijn mede kaderstellend voor de wijze waarop omgegaan wordt met water in de plangebieden.
 
 
Gemeentelijk Waterplan
Op [d.d. datum] heeft de gemeenteraad het "Waterplan [gemeente]" vastgesteld. In het waterplan [invullen naam] heeft de
gemeente [invullen naam] samen met Waterschap [Veluwe of Vallei &Eem] het lokale waterbeleid vastgelegd. Verder sluit het
waterplan aan bij het waterplan van de provincie [Gelderland/Utrecht] en het waterbeheerplan van [Waterschap Vallei & Eem/
Waterschap Veluwe]. [Beschrijf hierna kort en bondig de hoofdlijnen en bijvoorbeeld de streefbeelden van de gemeente.] Alle



nieuwe ontwikkelingen worden, afhankelijk van de ligging, aan een van deze streefbeelden en de daarbij behorende
omschrijving, getoetst.
 
 
Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP)
Op [d.d. datum] heeft de gemeenteraad het "(Verbreed) Gemeentelijk Rioleringsplan voor de [gemeente]" vastgesteld. In dit
plan heeft de gemeente [invullen naam] samen met Waterschap [Veluwe of Vallei &Eem] het rioleringsbeleid vastgelegd.
[Beschrijf hierna kort en bondig de hoofdlijnen en bijvoorbeeld de streefbeelden van de gemeente.] Alle nieuwe ontwikkelingen
worden, afhankelijk van de ligging, aan de doelstellingen van het VGRP getoetst.
 
 
© Digitale Watertoets  www.dewatertoets.nl
Dit document is gegenereerd via de website www.dewatertoets.nl. Het document mag alleen worden gebruikt ten behoeve van
het plan, dat in dit document is omschreven. De informatie in dit document is houdbaar tot maximaal 1 jaar, gerekend vanaf de
genoemde datum in dit document.
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