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Bijlage 1: Digitale watertoets



datum 19-1-2017
dossiercode    20170119-10-14446

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 de beslisboom voor het afkoppelen van verhard oppervlak van ons waterschap
toe te passen. Deze beslisboom is te vinden op onze website, -link-.

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.

De WaterToets 2014
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Bijlage 2: Natuurtoets Griftdijk 3
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1 Inleiding

1.1 Aanleiding

Kubiek Ruimtelijke Plannen heeft aan Ecoresult B.V. gevraagd een natuurtoets uit te voeren. Het 

plangebied voor deze natuurtoets is genaamd Griftdijk 3, Woudenberg. De aanleiding voor dit verzoek 

is dat de bebouwing op het noordelijk deel van het perceel Griftdijk 3 wordt gesloopt. Deze sloop 

wordt mogelijk gemaakt doordat toepassing wordt gegeven aan de wijzigingsbevoegdheid naar 

'Wonen'. Dit kan schadelijke effecten hebben op beschermde soorten en natuurgebieden. Wet- en 

regelgeving voor flora, fauna en natuurgebieden kan hierdoor worden overtreden. Deze natuurtoets 

zoomt in op de (mogelijke) schadelijke effecten door de activiteiten en op welke wijze gehandeld kan 

worden. 

1.2 Doel

Door middel van een oriënterend bronnen- en veldonderzoek zal worden onderzocht of de geplande 

werkzaamheden zullen leiden tot:

• Overtreding van verbodsbepalingen voor (potentieel) aanwezige soorten flora en fauna. In het 

kader van de Wet natuurbescherming (Wnb).

• Een (significant) negatief effect op instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden. 

In het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb).

• Een (significant) negatief effect op de wezenlijke kenmerken en waarden van het 

Natuurnetwerk Nederland (NNN). Of een negatief effect op anderzijds beschermde 

natuurgebieden op provinciaal niveau (o.a. bijzondere provinciale natuurgebieden, bijzondere 

provinciale landschappen, belangrijke weidevogel gebieden). In het kader van de Verordening 

ruimte.

1.3 Leeswijzer

In deze rapportage wordt allereerst het kader beschreven waar aan getoetst wordt. Vervolgens wordt 

het plangebied en de geplande activiteiten beschreven. Hierna worden per beschermingsregime de 

voor het plangebied relevante beschermde gebieden en beschermde soorten beschreven en 
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beoordeeld. In de conclusie worden de resultaten van dit oriënterend onderzoek samengevat en wordt 

(indien van toepassing) geadviseerd welk aanvullend onderzoek noodzakelijk is. Afgesloten wordt met 

een bronvermelding en een fotobijlage van het plangebied ten tijde van het oriënterend veldbezoek.
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2 Toelichting onderzoekskader

2.1 Wet natuurbescherming 

Per 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming (Wnb) van kracht. Deze nieuwe wet is een vervanging 

en samenbundeling van drie voorgaande wetten; de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de 

Flora- en Faunawet1. Tevens heeft er een decentralisatie van het bevoegd gezag plaatsgevonden: per 1 

januari 2017 zijn de provincies verantwoordelijk voor de vergunningen en ontheffingen. De Wnb is op 

te delen in grofweg drie delen:

2.1.1 Bescherming van gebieden

De Wnb richt richt zich met de bescherming van natuurgebieden uitsluitend op Natura 2000-gebieden. 

Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. In Natura 2000-gebieden 

worden bepaalde diersoorten en hun natuurlijke leefomgeving beschermd om de biodiversiteit te 

behouden. Invloeden (ook van buitenaf ) mogen deze instandhoudingsdoelstellingen niet in gevaar 

brengen. 

2.1.2 Bescherming van soorten

De Wnb onderscheidt drie verschillende beschermingsregimes, met elk hun eigen verbodsbepalingen 

(zie tabel 1). De eerste twee categorieën zijn gebaseerd op de door de Europese Unie opgestelde 

Vogelrichtlijn (uit 1979) en de Habitatrichtlijn (uit 1992). Het derde beschermingsregime betreft soorten 

die niet op Europees niveau beschermd zijn, maar wel op landelijk niveau: de Nationaal beschermde 

soorten (in de wet aangeduid als “andere soorten”). Als bevoegd gezag heeft iedere afzonderlijke 

provincie (een aantal) algemene soorten uit deze derde categorie vrijgesteld van ontheffingsplicht. Wel 

geldt altijd voor alle soorten de algemene zorgplicht. Deze zorgplicht houdt in dat men bij 

werkzaamheden met mogelijk negatief effect op planten en dieren, maatregelen dient te nemen 

(binnen wat redelijkerwijs van men verwacht kan worden) om onnodige schade aan planten of dieren 

te voorkomen2. 

1 www.rvo.nl
2 Ministerie van Economische zaken (2016) Soortenbescherming bij ruimtelijke ingrepen
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2.1.3 Bescherming van houtopstanden

De bescherming van houtopstanden betreft voornamelijk een voortzetting van de Boswet en richt zich 

op de instandhouding van het bosareaal. Bij houtopstanden groter dan 10 are of 20 rijbomen en 

gelegen buiten de bebouwde kom geldt een meldplicht, herplantplicht en mogelijke oplegging van 

een kapverbod. In deze natuurtoets blijft de bescherming van houtopstanden buiten beschouwing.

2.2 Verordening ruimte 

In de verordening ruimte is het Natuurnetwerk Nederland (NNN) vastgelegd. Het Natuurnetwerk 

Nederland (NNN) is een netwerk van groene gebieden, voorheen bekend als de Ecologische 
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Niet van toepassing 

Niet van toepassing 

Niet van toepassing 

Beschermingsregime soorten 
Vogelrichtlijn § 3.1 Wnb 

Beschermingsregime soorten 
Habitatrichtlijn § 3.2 Wnb 

Beschermingsregime Nationaal 
beschermde soorten (andere 
soorten) § 3.3 Wnb 

Art 3.1 lid 1 
Het is verboden in het wild levende 
vogels opzettelijk te doden of te 
vangen. 

Art 3.5 lid 1 
Het is verboden soorten in hun 
natuurlijke verspreidingsgebied 
opzettelijk te doden of te vangen. 

Art 3.10 lid 1a 
Het is verboden soorten opzettelijk 
te doden of te vangen.

Art 3.1 lid 2 
Het is verboden opzettelijk nesten, 
rustplaatsen en eieren van vogels te 
vernielen of te beschadigen, of 
nesten van vogels weg te nemen.

Art 3.5 lid 4 
Het is verboden de 
voortplantingsplaatsen of 
rustplaatsen van dieren te 
beschadigen of te vernielen.

Art 3.10 lid 1b 
Het is verboden de vaste 
voortplantingsplaatsen of 
rustplaatsen van dieren opzettelijk te 
beschadigen of te vernielen.

Art 3.1 lid 3 
Het is verboden eieren te rapen en 
deze onder zich te hebben.

Art 3.5 lid 3 
Het is verboden eieren van dieren in 
de natuur opzettelijk te vernielen of 
te rapen.

Art 3.1 lid 4 en lid 5 
Het is verboden vogels opzettelijk te 
storen, tenzij de storing niet van 
wezenlijke invloed is op de staat van 
instandhouding van de 
desbetreffende vogelsoort.

Art 3.5 lid 2 
Het is verboden dieren opzettelijk te 
verstoren.

Art 3.5 lid 5 
Het is verboden plantensoorten in 
hun natuurlijke verspreidingsgebied 
opzettelijk te plukken en te 
verzamelen, af te snijden, te 
ontwortelen of te vernielen.

Art 3.10 lid 1c 
Het is verboden plantensoorten in 
hun natuurlijke verspreidingsgebied 
opzettelijk te plukken en te 
verzamelen, af te snijden, te 
ontwortelen of te vernielen.

Tabel 1: Soortenbescherming en verbodsbepalingen volgens de Wnb



Hoofdstructuur (EHS). Het NNN wordt beschermd via het planologisch kader. Het NNN is verankerd in 

de bestemmingsplannen waarin de regels uit de provinciale Verordening ruimte zijn verwerkt. Het 

ruimtelijke beleid voor het NNN kent het “nee, tenzij” principe en is gericht op ‘behoud, herstel en 

ontwikkeling van de wezenlijke waarden en kenmerken’ van het NNN.

Naast het NNN kan de provincie planologische bescherming aan gebieden toekennen door hen aan te 

wijzen als “bijzondere provinciale natuurgebieden” of  “bijzondere provinciale landschappen”. Hierbij valt 

bijvoorbeeld te denken aan de bescherming van belangrijke weidevogelgebieden. Het NNN kent geen 

uniform beschermingsregime. Iedere provincie kan een eigen invulling geven aan bijvoorbeeld 

compensatie. Het beschermingsregime van overige op provinciaal niveau beschermde gebieden kan 

sterk verschillen tussen provincies.
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3 Omschrijving plangebied

3.1 Algemeen

Het plangebied ligt aan de westzijde van Woudenberg, gemeente Woudenberg, provincie Utrecht (zie 

Afbeelding 1). Het gaat om het pand van Bouwbedrijf Morren.

3.2 Beschrijving

• Het plangebied betreft een bedrijfsgebouw (bouwjaar 1967) met een overdekte opslagloods. 

De dakbedekking bestaat uit platen welke strak op de dakconstructie geplaatst zijn. De 

dakbedekking van het opslaggedeelte bestaat uit golfplaten. Langs de zijgevels bevindt zich 

een houten beschoeiing met een ruimte tussen gevel en beschoeiing. In de gevels bevinden 

zich geen open stootvoegen, luchtroosters of andere openingen. 

• Het overige terrein bestaat voor het grootste gedeelte uit verharding, enkel langs de voorzijde 

is een smalle strook met groen (o.a. hulst).

• Ecologisch beheerde terreinen zijn afwezig binnen en grenzend aan het plangebied.

• Open water is afwezig binnen en in de directe omgeving van het plangebied.

• Verlichting is aanwezig in de directe omgeving van het plangebied in de vorm van enkele 

11

Afbeelding 1: Begrenzing plangebied (rood omlijnd), voor regionale ligging zie kaartinzet 
rechts. Kaartbron: PDOK



lantaarnpalen.

• In het plangebied  zijn geen ondergrondse ruimten aanwezig.

Zie bijlage 1 voor een foto-impressie van het plangebied.

3.3 Voorgenomen ontwikkelingen

De voorgenomen ontwikkelingen betreft: 

• Het slopen van bestaande bebouwing. Het woongedeelte van Griftdijk 3 zal behouden blijven

3.4 Planning

De planning van de werkzaamheden is bij ons niet bekend.
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4 Onderzoeksresultaten beschermde gebieden

4.1 Wet natuurbescherming 

4.1.1 Natura 2000

De meest dichtstbijzijnde Natura 2000 gebied  is de Rijntakken, op ruim 8 km afstand ten zuiden van 

het plangebied3. Invloeden (ook van buitenaf ) mogen de instandhoudingsdoelstellingen van de  

betreffende Natura 2000 gebieden niet in gevaar brengen. Negatief effect (door emissie, geluid, trilling 

of verlichting) op bovengenoemd gebied valt uit te sluiten op basis van de afstand van dit gebied tot 

het plangebied en de aard van de activiteiten die hier zullen plaatsvinden. De 

instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000 gebied komen niet onder druk te staan. Daarmee 

hoeft geen vergunning als bedoeld in artikel 2.7 van de Wnb te worden aangevraagd. Aanvullend 

(veld)onderzoek is niet noodzakelijk. 

4.2 Verordening ruimte 

4.2.1 Natuurnetwerk Nederland 

Het meest nabijgelegen Natuurnetwerk Nederland (NNN) gebied ligt op ruim 600 meter ten 

noordoosten van het plangebied. Dit betreft het Landgoed Geerestein4. Op basis van de afstand tot het 

plangebied en de aard van de activiteiten die hier zullen plaatsvinden valt op voorhand uit te sluiten 

dat er sprake is van negatieve impact op de wezenlijke waarden en kenmerken van de bovengenoemd 

gebied. Aanvullend (veld)onderzoek is niet noodzakelijk.

4.3 Overige gebieden

Provincie Utrecht onderscheidt naast het NNN ook belangrijke weidevogelgebieden5  en de groene 

contour6. Het meest dichtstbijzijnde belangrijke weidevogel gebied bevindt zich op ruim 12 km ten 

3 http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/googlemapszoek2.aspx
4 https://webkaart.provincie-utrecht.nl/viewer/app/Webkaart?
5 https://webkaart.provincie-utrecht.nl/viewer/app/Webkaart?
6 http://ruimtelijkeplannen.provincie-utrecht.nl/NL.IMRO.9926.SVNatuur2016-VA01
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noordwesten van het plangebied. Dit betreft de polder Grote Melm ten noordoosten van Soest. Het 

plangebied is tevens niet in de groene contour gelegen, dichtstbijzijnde groene contour ligt op ca. 800 

meter ten noordwesten van het plangebied.

Op basis van de afstand van deze gebieden tot het plangebied en de aard van de activiteiten die hier 

zullen plaatsvinden valt uit te sluiten dat er sprake is van negatieve impact. Aanvullend (veld)onderzoek 

is niet noodzakelijk. 
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5 Onderzoeksresultaten beschermde soorten

5.1 Algemeen

Het verkennend veldonderzoek is uitgevoerd op 17 februari 2017 door B. Verhoeven, ecologisch 

deskundige7 bij Ecoresult B.V. Het complete plangebied is – daar waar nodig – met hulp van een 

verrekijker (Swarovski EL 10x42) en zaklamp onderzocht. De initiatiefnemer van de voorgenomen 

ontwikkelingen was daarbij aanwezig om toelichting te geven en door het plangebied heen te leiden.

De Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) is geraadpleegd om een indruk te krijgen over de 

aanwezigheid van beschermde soorten rondom het plangebied. Op basis van het bronnenonderzoek 

en de aanwezige habitats was een goede inschatting van de potenties en aan- of afwezigheid van de 

beschermde soorten te maken.

7 Voor een definitie van ecologisch deskundige wordt verwezen naar https://mijn.rvo.nl/ecologisch-
deskundige?inheritRedirect=true
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5.2 Soorten Vogelrichtlijn

5.2.1 Bronnenonderzoek

5.2.2 Verkennend veldonderzoek

De bebouwing wordt ongeschikt geacht als nestplaats voor vogels met een jaarrond beschermde vaste 

rust- of verblijfplaats (zoals de huismus en gierzwaluw). Daken met dakpannen, of anderzijds geschikte 

elementen zijn niet aanwezig in de bebouwing van het plangebied. De dakbedekking bestaat uit 

platen welke goed aansluiten, ook bij de dakkapellen zijn geen loszittende loodflappen of andere 

openingen aanwezig. De huismus en gierzwaluw zijn niet in staat zich door de smalle ruimte tussen de 

dakbeschoeiing en de gevel omhoog te bewegen. Voor overige gebouwbewonende vogels (kerkuil, 

steenuil, ooievaar en slechtvalk) is geen geschikt habitat aanwezig. 

Boombewonende vogels met een vaste rust- en verblijfplaatsen kunnen worden uitgesloten op basis 

van de afwezigheid van (geschikte) bomen. 

De bosschages in de directe omgeving van het plangebied zijn potentieel geschikt als 

voortplantingsplaats voor algemene vogels. Nesten van deze vogels vallen (in dit geval) alleen tijdens 

het broedseizoen (grofweg 15 maart t/m 15 juli) onder de bescherming van de Wnb. Soorten die 

werden waargenomen tijdens het veldbezoek waren o.a. merel, turkse tortel, heggenmus en houtduif.
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Soort Soortgroep Afstand
Boomvalk Vogels met vaste rust- of verblijfplaats 0 - 1 km
Buizerd Vogels met vaste rust- of verblijfplaats 0 - 1 km
Gierzwaluw Vogels met vaste rust- of verblijfplaats 0 - 1 km
Grote Gele Kwikstaart Vogels met vaste rust- of verblijfplaats 0 - 1 km
Havik Vogels met vaste rust- of verblijfplaats 0 - 1 km
Huismus Vogels met vaste rust- of verblijfplaats 0 - 1 km
Kerkuil Vogels met vaste rust- of verblijfplaats 0 - 1 km
Ooievaar Vogels met vaste rust- of verblijfplaats 0 - 1 km
Ransuil Vogels met vaste rust- of verblijfplaats 0 - 1 km
Roek Vogels met vaste rust- of verblijfplaats 0 - 1 km
Slechtvalk Vogels met vaste rust- of verblijfplaats 0 - 1 km
Sperwer Vogels met vaste rust- of verblijfplaats 0 - 1 km
Steenuil Vogels met vaste rust- of verblijfplaats 0 - 1 km
Wespendief Vogels met vaste rust- of verblijfplaats 0 - 1 km
Zwarte Wouw Vogels met vaste rust- of verblijfplaats 0 - 1 km
Tabel 2: Waargenomen vogels met vaste rust- of verblijfplaatsen binnen een 
afstand van 5 km van het plangebied. Bron: NDFF – quickscanhulp, 
geraadpleegd 17-02-2017.



5.2.3 Effectbeoordeling en toetsing 

Aanwezigheid van vogels met jaarrond beschermde nesten zijn in het plangebied uit te sluiten. 

Geschikt habitat is afwezig, de bebouwing is ongeschikt en in de  omgeving zijn beter geschikte 

alternatieven voor handen. Tevens maakt het plangebied geen onderdeel uit van essentieel leefgebied 

voor vogels met een vaste rust- en verblijfplaats. Aanvullend (veld)onderzoek is niet nodig. De 

activiteiten kunnen worden uitgevoerd. Het aanvragen van een ontheffing of vergunning is niet nodig. 

De bosschages in de directe omgeving van het plangebied zijn potentieel geschikt als 

voortplantingsplaats voor algemene vogels. Nesten van algemene vogels vallen alleen tijdens het 

broedseizoen onder de bescherming van de wet. Tijdelijke schadelijke effecten door uitvoering van de 

werkzaamheden op bezette nesten van algemene vogels zijn te voorkomen (in gebruik zijnde 

vogelnesten mogen in principe nooit worden verstoord) door buiten het broedseizoen te werken 

(buiten grofweg de periode15 maart – 15 juli). 

5.3 Soorten Habitatrichtlijn

5.3.1 Bronnenonderzoek NDFF
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Soort Soortgroep Afstand
Baardvleermuis Zoogdieren 0 - 1 km
Franjestaart Zoogdieren 0 - 1 km
Gewone dwergvleermuis Zoogdieren 0 - 1 km
Gewone grootoorvleermuis Zoogdieren 0 - 1 km
Laatvlieger Zoogdieren 0 - 1 km
Meervleermuis Zoogdieren 0 - 1 km
Rosse vleermuis Zoogdieren 0 - 1 km
Ruige dwergvleermuis Zoogdieren 0 - 1 km
Watervleermuis Zoogdieren 0 - 1 km
Kleine dwergvleermuis Zoogdieren 1 - 5 km
Zandhagedis Reptielen 0 - 1 km
Kamsalamander Amfibieën 0 - 1 km
Poelkikker Amfibieën 0 - 1 km
Heikikker Amfibieën 1 - 5 km
Gevlekte witsnuitlibel Insecten - Libellen 0 - 1 km
Sierlijke witsnuitlibel Insecten - Libellen 1 - 5 km
Tabel 3: Waargenomen habitatrichtlijn soorten binnen een 
afstand van 5 km van het plangebied. Bron: NDFF – 
quickscanhulp, geraadpleegd 17-02-2017.



5.3.2 Verkennend veldonderzoek

5.3.2.1 Vleermuizen

De bebouwing binnen het plangebied is potentieel geschikt geschikt voor vaste rust- en 

verblijfplaatsen van gebouwbewonende vleermuizen. Met name in ruimtes tussen de dakbeschoeiing 

en de gevel zijn potentieel geschikte verblijfplaatsen voor gebouwbewonende vleermuizen als 

gewone dwergvleermuis en ruige dwergvleermuis aanwezig. Overige potenties voor verblijfplaatsen 

(bijv. open stootvoegen) zijn afwezig.

Dit plangebied is ongeschikt voor vaste rust- en verblijfplaatsen van boombewonende vleermuizen. 

Geschikte bomen met holen of spleten ontbreken binnen en grenzend aan het plangebied.

Het plangebied is potentieel geschikt als foerageergebied, het betreft echter geen essentieel 

foerageergebied. In de omgeving zijn ruim voldoende en beter geschikte alternatieven aanwezig. 

Omdat het plangebied geen opvallende structuur heeft in het landschap, of een zeer strategische 

ligging heeft (ten opzichte van bijvoorbeeld belangrijk foerageergebied) is het ook marginaal geschikt 

als vliegroute. 

5.3.2.2 Overige Habitatrichtlijnsoorten

Aanwezigheid van overige beschermde soorten uit de Habitatrichtlijn (zandhagedis, kamsalamander, 

poelkikker, poelkikker, gevlekte witsnuitlibel en sierlijke witsnuitlibel) in het plangebied zalt 

redelijkerwijs uit te sluiten. Zij zijn op basis van het aanwezige habitat (ontbreken structuurrijke 

vegetatie, ecologisch beheerde terreinen) en de afwezigheid van open water niet te verwachten 

binnen het plangebied. 

5.3.3 Effectbeoordeling en toetsing 

Aanwezigheid van gebouwbewonende vleermuizen (vnl. gewone dwergvleermuis en ruige 

dwergvleermuis) in het plangebied is qua potenties niet uit te sluiten, echter heeft Ecoresult B.V. in 2016 

aanvullend onderzoek naar vleermuizen verricht waarin het plangebied ook is meegenomen8. Er 

werden geen verblijfplaatsen aangetroffen. Deze onderzoeksresultaten zijn nog geldig t/m september 

2019. Aanvullend (veld)onderzoek is daardoor niet nodig. Overige beschermde soorten uit de 

Habitatrichtlijn zijn op basis van het ontbreken van geschikt habitat niet te verwachten. T

Aanvullend (veld)onderzoek is niet nodig. De activiteiten kunnen worden uitgevoerd. Het aanvragen 

van een ontheffing of vergunning is niet nodig. 

8 Veen, K., van, 2016. Aanvullend onderzoek vleermuizen, huismus en steenmarter. In het kader van de Flora- en 
faunawet. Plangebied Griftdijk. Rapportkenmerk ER20161022v01. Ecoresult B.V., Dordrecht.
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5.4 Nationaal beschermde soorten

5.4.1 Bronnenonderzoek NDFF
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Soort Soortgroep Afstand
Korensla Vaatplanten 0 - 1 km Nee
Dennenorchis Vaatplanten 1 - 5 km Nee
Glad biggenkruid Vaatplanten 1 - 5 km Nee
Boommarter Zoogdieren 0 - 1 km Nee
Bosmuis Zoogdieren 0 - 1 km Ja
Bunzing Zoogdieren 0 - 1 km Ja
Das Zoogdieren 0 - 1 km Nee
Eekhoorn Zoogdieren 0 - 1 km Nee
Egel Zoogdieren 0 - 1 km Ja
Haas Zoogdieren 0 - 1 km Ja
Hermelijn Zoogdieren 0 - 1 km Ja
Huisspitsmuis Zoogdieren 0 - 1 km Ja
Konijn Zoogdieren 0 - 1 km Ja
Ree Zoogdieren 0 - 1 km Ja
Rosse woelmuis Zoogdieren 0 - 1 km Ja
Veldmuis Zoogdieren 0 - 1 km Ja
Vos Zoogdieren 0 - 1 km Ja
Dwergmuis Zoogdieren 1 - 5 km Ja
Wezel Zoogdieren 1 - 5 km Ja
Adder Reptielen 0 - 1 km Nee
Hazelworm Reptielen 0 - 1 km Nee
Levendbarende hagedis Reptielen 0 - 1 km Nee
Ringslang Reptielen 0 - 1 km Nee
Alpenwatersalamander Amfibieën 0 - 1 km Nee
Bastaardkikker Amfibieën 0 - 1 km Ja
Bruine kikker Amfibieën 0 - 1 km Ja
Gewone pad Amfibieën 0 - 1 km Ja
Kleine watersalamander Amfibieën 0 - 1 km Ja
grote vos Insecten - Dagvlinders 1 - 5 km Nee
zilveren maan Insecten - Dagvlinders 1 - 5 km Nee
Kempense heidelibel Insecten - Libellen 1 - 5 km Nee

Provinciale vrijstelling 
Utrecht

Tabel 4: Waargenomen Andere soorten binnen een afstand van 5 km van het 
plangebied. Bron: NDFF – quickscanhulp, geraadpleegd 17-02-2017.



5.4.2 Verkennend veldonderzoek

5.4.2.1 Vaatplanten

Binnen het plangebied is geen sprake van ecologisch beheerde terreinen, natuurvriendelijke 

slootkanten, hoogveen of voedselarme bodem. Op basis hiervan is op voorhand de aanwezigheid van 

veel beschermde soorten vaatplanten uit te sluiten. Daarnaast werden geen beschermde muurplanten 

waargenomen.

5.4.2.2 Zoogdieren

De afwezigheid van bos, grote bosschagecomplexen en houtwallen in het plangebied sluit vaste rust- 

en verblijfplaatsen en essentieel functioneel leefgebied van boommarter, das en eekhoorn uit. 

Het plangebied is wel geschikt voor algemene soorten waarvoor in Utrecht een provinciale vrijstelling 

geldt. Dit betreffen o.a. (spits)muizen en egel.

5.4.2.3 Overige Nationaal beschermde soorten

In het plangebied worden geen adder, hazelworm, levendbarende hagedis, ringslang, 

alpenwatersalamander, grote vos, zilveren maan en kempense heidelibel verwacht. Het plangebied 

bestaat voor vrijwel het gehele deel uit bebouwing en verhardingen. Ecologisch beheerde terreinen, 

open water, geschikte bosschages en structuurrijke vegetatie ontbreken in het plangebied. 

Het plangebied is wel geschikt voor algemene soorten waarvoor in Utrecht een provinciale vrijstelling 

geldt. Dit betreffen o.a. bruine kikker, bastaardkikker, gewone pad en kleine watersalamander.

5.4.3 Effectbeoordeling en toetsing 

Het plangebied is enkel geschikt voor nationaal beschermde soorten waarvoor in de provincie Utrecht 

een vrijstellingsbesluit geldt. Aanvullend onderzoek naar deze soorten is niet noodzakelijk. Wel geldt 

ten alle tijde de zorgplicht. Dit houdt in dat indien mogelijk schadelijk effect op soorten zoals 

(spits)muizen en egel zoveel mogelijk dient te worden voorkomen. Te denken valt aan het verplaatsen 

van dieren naar veilige locaties buiten het werkgebied indien zij aangetroffen worden tijdens de 

werkzaamheden. 
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6 Conclusies en aanbevelingen

6.1 Beschermde gebieden 

6.1.1 Wet natuurbescherming

Op basis van de afstand tot het plangebied en de aard van de werkzaamheden valt voorhand uit te 

sluiten dat de activiteiten de natuurlijke kenmerken van Natura 2000-gebieden zullen aantasten. 

Aanvullend onderzoek is niet noodzakelijk. Het aanvragen van een ontheffing of vergunning is niet 

nodig.

6.1.2 Verordening Ruimte 

Op basis van de afstand tot het plangebied en de aard van de werkzaamheden valt voorhand uit te 

sluiten dat de activiteiten negatieve effecten hebben op het Natuurnetwerk Nederland (NNN). 

Aanvullend onderzoek is niet noodzakelijk. Het aanvragen van een vergunning is niet nodig. 

6.1.3 Overige gebieden

Het plangebied maakt geen onderdeel uit van de de belangrijke weidevogelgebieden in de provincie 

Utrecht. Daarnaast is het plangebied niet in de groene contour gelegen. Aanvullend onderzoek is niet 

noodzakelijk. Het aanvragen van een vergunning is niet nodig. 

6.2 Beschermde soorten 

6.2.1 Soorten Vogelrichtlijn

Aanwezigheid van vogels met vaste rust- en verblijfplaatsen zijn in het plangebied uit te sluiten. 

Geschikt habitat is afwezig, de bebouwing is ongeschikt. Tevens maakt het plangebied geen onderdeel 

uit van essentieel leefgebied. Aanvullend (veld)onderzoek is niet nodig. De activiteiten kunnen worden 

uitgevoerd. Het aanvragen van een ontheffing is niet nodig. 
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De bosschages in de directe omgeving van het plangebied zijn wel potentieel geschikt voor 

voortplantingsplaatsen algemene vogelsoorten waarvan de nesten niet jaarrond beschermd zijn. In 

gebruik zijnde nesten mogen in principe nooit worden verstoord. Door buiten het broedseizoen 

(grofweg 15 maart – 15 juli) te werken zijn schadelijke effecten op nesten van algemene vogels te 

voorkomen. 

6.2.2 Soorten Habitatrichtlijn

Aanwezigheid van gebouwbewonende vleermuizen (vnl. gewone dwergvleermuis en ruige 

dwergvleermuis) in het plangebied is qua potenties niet uit te sluiten, echter heeft Ecoresult B.V. in 2016 

aanvullend onderzoek naar vleermuizen verricht waarin het plangebied ook is meegenomen9. Er 

werden geen verblijfplaatsen aangetroffen. Deze onderzoeksresultaten zijn nog geldig t/m september 

2019.Tevens maakt het plangebied geen onderdeel uit van essentieel leefgebied (foerageergebied of 

vliegroute voor vleermuizen). Aanvullend vleermuisonderzoek is daardoor niet nodig evenals het 

aanvragen van een ontheffing. Overige beschermde soorten uit de Habitatrichtlijn zijn op basis van het 

ontbreken van geschikt habitat niet te verwachten. 

Aanvullend (veld)onderzoek is niet nodig. De activiteiten kunnen worden uitgevoerd. Het aanvragen 

van een ontheffing of vergunning is niet nodig. 

6.2.3 Nationaal beschermde soorten

Het plangebied is enkel geschikt voor nationaal beschermde soorten waarvoor in de provincie Utrecht 

een vrijstellingsbesluit geldt. Aanvullend onderzoek naar deze soorten is niet noodzakelijk. Wel geldt 

ten alle tijde de zorgplicht. Dit houdt in dat indien mogelijk schadelijk effect op soorten zoals 

(spits)muizen en egel zoveel mogelijk dient te worden voorkomen. Te denken valt aan het verplaatsen 

van dieren naar veilige locaties buiten het werkgebied indien zij aangetroffen worden tijdens de 

werkzaamheden. 

9  Veen, K., van, 2016. Aanvullend onderzoek vleermuizen, huismus en steenmarter. In het kader van de Flora- 
en faunawet. Plangebied Griftdijk. Rapportkenmerk ER20161022v01. Ecoresult B.V., Dordrecht.
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1 Inleiding

In opdracht van Kubiek Ruimtelijke Plannen heeft Ecoresult B.V. een aanvullend onderzoek uitgevoerd 

naar vleermuizen, huismus en steenmarter. Het onderzoek is uitgevoerd in plangebied: Griftdijk 3a, 3b-

5, Woudenberg, gemeente Woudenberg. De ligging van het plangebied is weergegeven in Afbeelding 

1.

1.1 Aanleiding

Aanleiding voor het uitvoeren van het vleermuis-, huismus- en steenmarteronderzoek betreft de sloop 

van een deel van de huidige bebouwing en nieuwbouw van 23 woningen op het terrein van de 

Griftdijk 3a, 3b-5, Woudenberg (zie hoofdstuk 5). De activiteiten kunnen schadelijke effecten hebben op 

vleermuizen, huismus en steenmarter. De Flora- en faunawet kan hierdoor worden overtreden (zie 

bijlage 1). Op basis van een door Ecoresult B.V. in het kader van dit project uitgevoerde quickscan flora 

en fauna1 zijn in het plangebied potentieel geschikte vaste rust- en verblijfplaatsen en 

voortplantingsplaatsen en functioneel leefgebied van vleermuizen, huismus en steenmarter aanwezig 

die door de werkzaamheden mogelijk niet worden ontzien. Derhalve diende aanvullend onderzoek 

naar vleermuizen, huismus en steenmarter uitgevoerd te worden. 

1.2 Onderzoeksvragen

Voor het onderzoek worden 5 onderzoeksvragen beantwoord:

1. Zijn vleermuizen, huismus en steenmarter aanwezig? 

2. Welke functie(s) heeft het object of het gebied voor vleermuizen, huismus en steenmarter? 

3. Welk wettelijk belang is er waardoor de activiteiten moeten worden uitgevoerd?

4. Blijft de functionaliteit van de voortplantingsplaatsen en vaste rust- of verblijfplaatsen 

behouden? 

5. Welke eigenschappen van het object of gebied moeten gemitigeerd of gecompenseerd 

worden? 

1 Van Veen, 2016
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1.3 Leeswijzer

In deze rapportage worden achtereenvolgens de werkwijze, het plangebied, de onderzoeksresultaten, 

de activiteiten, de effectbeoordeling, toetsing aan de wet en afgesloten met de conclusies en 

aanbevelingen. 
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2 Werkwijze 

2.1 Werkstappen 

De onderzoeksvragen (hoofdstuk 1) voor het aanvullend veldonderzoek beschermde flora en fauna 

worden beantwoord op basis van 4 werkstappen:

1. Veldonderzoeken van de aan- of afwezigheid. 

2. Bepalen en onderbouwen van het wettelijke belang van de activiteiten.

3. Bepalen van het schadelijke effect op de functionaliteit van de voortplantingsplaats of vaste 

rust- en verblijfplaats.

4. Bepalen van het schadelijke effect op de gunstige staat van instandhouding.

Deze aanpak is gebaseerd op de relevante soortenstandaards en de voor de betreffende soorten 

beschikbare ecologische informatie. 

2.2 Toelichting onderzoek 

2.2.1 Vleermuizen

Door voorliggend onderzoek zijn de volgende functies voor vleermuizen onderzocht: 

• Winterverblijfplaats.

• Kraamverblijfplaats.

• Zomerverblijfplaats.

• Paarverblijfplaats en zwermplaats.

• Vliegroute.

• Foerageergebied.

De veldonderzoeken naar vleermuizen zijn uitgevoerd door K. van Veen, T. Breur en G. Tanis, ecologisch 

deskundigen2 bij Ecoresult B.V.Allen hebben aantoonbare ervaring op het gebied van inventariseren 

van vleermuizen. Daarbij is gebruik gemaakt van een batdetector, opnameapparatuur en zaklamp 

(Petterson D240x, Roland R-05 en diverse zaklampen). 

2 Voor een definitie van ecologisch deskundige wordt verwezen naar https://mijn.rvo.nl/ecologisch-
deskundige?inheritRedirect=true
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Het vleermuisonderzoek is uitgevoerd onder de condities en methodiek van het meest actuele 

vleermuisprotocol (Vleermuisprotocol 2013). Zie tabel 1 voor de onderzoeksmomenten en 

weersomstandigheden. 

Voor het vaststellen van aan- of afwezigheid van vleermuiswinterverblijfplaatsen bestaat in Nederland 

nog geen betrouwbare onderzoeksmethode. Gedrag en gebruik kunnen wel winterverblijfplaatsen 

indiceren. Gedurende de veldonderzoeken is ook hier op gelet. Voor de bezoeksmomenten wordt 

verwezen naar Tabel 1. 

Er is voor het onderzoek geen gebruik gemaakt van bestaande gegeven. 

2.2.2 Huismus

Door voorliggend onderzoek zijn de volgende functies voor huismus onderzocht:

• Voortplantings- en vaste rust- en verblijfplaatsen.

• Functioneel leefgebied.

De veldonderzoeken naar huismus zijn uitgevoerd door K. van Veen, ecologisch deskundige bij 

Ecoresult B.V.Hij heeft aantoonbare ervaring op het gebied van inventariseren van huismus. Het 

onderzoek heeft plaatsgevonden volgens een gestandaardiseerde methode, zoals beschreven in de 

Soortenstandaard huismus. Tijdens de bezoeken waren de weersomstandigheden ideaal voor het 

inventariseren van huismus (zie Tabel 2).

De gegevens over de weersomstandigheden zijn afkomstig van het KNMI, station De Bilt
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Tabel 1: Onderzoeksronden voor vleermuizen met weergegevens. Bron: 
KNMI.nl weerstation De Bilt

Datum 03-06-16 04-07-16 24-08-16 14-09-16
Moment Ochtend Avond Avond Avond

Type
Temperatuur

Bewolking Half bewolkt Onbewolkt Onbewolkt
Neerslag <0.05 mm 0 mm 0 mm 0 mm
Windrichting NW Z ZO OZO
Windkracht 2 BFT 2 BFT 2 BFT 2 BFT

Kraam-, 
zomerverblijfp
laats, 
Foerageergebi
ed, vliegroute

Kraam-, 
zomerverblijfp
laats, 
Foerageergebi
ed, vliegroute

paar-, 
winterverblijfp
laats, 
Foerageergebi
ed, vliegroute

paar-, 
winterverblijfpl
aats, 
Foerageergebi
ed, vliegroute

13.7- 21.4 °C 8.6- 22.8 °C 17.0- 30.2 °C 15.3- 31.4 °C
Geheel 
bewolkt



2.2.3 Steenmarter

Voor onderzoek naar steenmarter is gebruik gemaakt van wildcamera's en zichtwaarnemingen (dieren 

en sporenonderzoek).

De volgende wildcamera is gebruikt:

• Browning Specops Platinum series. Model BTC- 8FHD-P

De wildcamera is geïnstalleerd op het terrein van de Griftdijk 5. Om dieren te lokken is gebruik gemaakt 

van hulpmiddelen. Waargenomen soorten werden genoteerd, op datum en soortnaam. Daarnaast zijn 

zichtwaarnemingen en sporen in het veld genoteerd. 

2.2.4 Volledigheid onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de voor de verschillende onderzoeken geldende standaarden. De 

onderzoeksperiode voor al de betreffende soorten is optimaal. De inventarisatie blijft echter een 

steekproef. Het is dan ook mogelijk dat soorten en functies niet waargenomen zijn, terwijl dat ze op 

een ander tijdstip wel aanwezig zijn. Dit is echter acceptabel, de Flora- en faunawet vraagt een 

initiatiefnemer om alles te doen wat redelijkerwijs van hem verwacht kan worden. Met de gekozen 

methode en inspanning is hieraan dan ook voldoende invulling gegeven. Wat betreft dit onderzoek 

heeft de initiatiefnemer dan ook gedaan wat redelijkerwijs van hem verwacht kan worden. 

De effectbeoordeling (hoofdstuk 6) vindt nu plaats aan de hand van de relevante stappenplannen 

beoordeling ruimtelijke ingrepen in het kader van de Flora- en faunawet (zie bijlage 2 en 3).
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Tabel 2: Gemiddelde weersomstandigheden tijdens de veldbezoeken voor huismus. 
Bron: KNMI.nl weerstation De Bilt

Soort Datum Moment Bewolking Temperatuur Windrichting
Huismus 08-04-2016 Ochtend Geheel bewolkt WZW
Huismus 11-05-2016 Ochtend Geheel bewolkt O

7 °C
20 °C



3 Omschrijving plangebied 

Het plangebied genaamd Griftdijk 3a, 3b-5, Woudenberg betreft twee bedrijfsterreinen en een 

woonhuis met een tuin aan de westrand van de bebouwde kom van Woudenberg (gemeente 

Woudenberg, provincie Utrecht). Zie voor de ligging Afbeelding 1.

Hieronder volgt een omschrijving van het plangebied Griftdijk 3a, 3b-5, Woudenberg:

• Het plangebied betreft twee bedrijfsterreinen gelegen aan de westrand van Woudenberg en 

een woonhuis met tuin. Het gebied ten oosten bestaat uit bebouwd gebied met woonhuizen. 

Het gebied ten westen bestaat uit grasland met smalle perceelsloten dat aansluit op de 

Utrechtse Heuvelrug.

• De bebouwing in het plangebied bestaat uit twee vrijstaande woonhuizen, één lange stenen 
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Afbeelding 1: Plangebied Griftdijk 3a, 3b-5. Kaartbron: PDOK



opslaglood/kantoorpand, twee grote overdekte houten schuren en twee overkapte stalen 

opslagruimtes.

◦ Het woonhuis op de Griftdijk 3a beschikt over een buitenmuur met een luchtspouw. De 

spouwgaten zijn afgedekt met roosters. Het dak bestaat uit nauw aansluitende dakpannen. 

Langs de onderste rij is een plaat aanwezig die nauw aansluit op de dakpannen. Langs de 

zijgevels is een houten boeibord aanwezig, deze sluit naadloos aan op de gevel. In de 

achtertuin van het woonhuis zijn tuinplanten aanwezig en een ren met konijnen.

◦ Het woonhuis op de Griftdijk 5 beschikt over een buitenmuur zonder spouwmuur. Het dak 

bestaat uit dakpannen. Op het dak is een dakkapel en zijn enkele schuine ramen aanwezig. 

Deze zijn aangesloten op de dakpannen door middel van loodflappen die op enkele 

plaatsen afwijken. Langs de rand van het dak is een houten boeibord aanwezig. Op enkele 

plekken wijkt deze licht af van de gevel.

◦ De stenen opslagloods heeft rondom een spouwmuur met spouwgaten. Het dak bestaat 

uit strak aangelegde golfplaten. Langs de dakgoot zijn, rondom het hele gebouw, onder de 

dakgoten vogelschroten aangebracht.

◦ De houten schuren op het terrein van de Griftdijk 5 zijn onderdeel van het bedrijf en 

worden gebruikt als opslagplaats voor materieel. De zijmuren bestaan uit aaneengesloten 

houten planken. De daken bestaan uit golfplaten. Tussen de bovenzijde van de zijmuren en 

het dak zijn de schuren open. De ruimtes variëren van 20 centimeter tot circa 50 

centimeter.

◦ De overkapte stalen opslagruimtes zijn aan één zijde volledig open. De constructie bestaat 

volledig uit stalen balken. Het dak bestaat uit metalen golfplaten.

• Beide terreinen zijn vrijwel volledig verhard met asfalt, tegels of klinkers. Enkel aan de randen 

van de terreinen bevinden zich smalle stroken groen. Rondom het terrein van de Griftdijk 5 

bevindt zich een muur bestaande uit betonnen platen.

• Beplanting is aanwezig in de vorm van stroken haagbeuk, kruidachtige vegetatie enkele 

coniferen en enkele bomen. De bomen zijn tot 8 meter hoog. In de bomen zijn geen spleten, 

gaten of holten aangetroffen. Tussen de twee terreinen ligt een lage houtwal van snoeiafval.

• Open water is in het plangebied aanwezig. Tussen de terreinen bevindt zich een 

afwateringssloot. Deze sloot is circa 50 centimeter breed en en heeft een diepte tot maximaal 

30 centimeter. De bodem is volledig bedekt met bladafval en ander plantmateriaal. Op het 

oppervlak is drijvend kroos aanwezig.

• Verlichting is binnen het plangebied aanwezig. Op het terrein van de Griftdijk 3b is verlichting 
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aanwezig rondom de stenen opslaglood en bovenop de stalen overkappingen. Verspreid over 

het terrein staan twee hoge lichtmasten. Het terrein van de Griftdijk 5 is grotendeels onverlicht, 

aan de achterzijde van het terrein hangen enkele kleine lampen. De voorzijde is verlicht door 

middel van een lamp aan het kantoorgebouw. Langs de Griftdijk is sporadisch een 

straatlantaarn aanwezig.

• Lijnvormige structuren in de vorm van hoog opgaande beplanting, bebouwing of water zijn in 

of langs het plangebied aanwezig. De bebouwing en aangrenzende beplanting langs de 

Griftdijk vormt een lijnvormig element.
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4 Onderzoeksresultaten

4.1 Vleermuisonderzoek

4.1.1 Aanwezig

Gedurende de veldonderzoeken zijn in totaal vier vleermuissoorten waargenomen (zie Afbeelding 2):

• Gewone dwergvleermuis.

• Ruige dwergvleermuis.

• Laatvlieger.

• Rosse vleermuis.
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Afbeelding 2: Waargenomen vleermuizen binnen en in de omgeving van het plangebied.



4.1.1.1 Gewone dwergvleermuis

Tijdens alle veldbezoeken in het kader van het vleermuisonderzoek (Tabel 1) werden waarnemingen 

van gewone dwergvleermuizen verricht (zie Afbeelding 3). Toelichting: 

• Tijdens het onderzoek is binnen het plangebied één paarverblijfplaats van gewone 

dwergvleermuis aangetroffen:

◦ Tijdens beide najaarsronden op 24 augustus en 14 september is langs de loods van de 

voormalige gemeente werf aan de Griftdijk 3b een langdurig baltsende gewone 

dwergvleermuis waargenomen. Het paarterritorium van dit dier omvat de zuidelijke gevel 

en de westelijke zijgevel. Op basis van het waargenomen gedrag bevindt de 

paarverblijfplaats zich in de luchtspouw van de westelijke gevel.

• Buiten het plangebied is één paarverblijfplaats aangetroffen aan de Griftdijk 13.

• Tijdens de onderzoeken zijn 5 waarnemingen gedaan van foeragerende gewone 

dwergvleermuizen: 

◦ Er wordt buiten het plangebied gefoerageerd boven de Woudenbergsche Grift. Boven 
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Afbeelding 3: Waargenomen gewone dwergvleermuizen en waargenomen gedrag. De twee 
waarnemingen van een baltsend dier in het plangebied betreft hetzelfde dier op verschillende 
momenten.Kaartbron: PDOK



deze watergang wordt langdurig door grotere aantallen gefoerageerd, voornamelijk vlak 

na zonsondergang.

• Tijdens de onderzoeken zijn 7 waarnemingen gedaan van overvliegende gewone 

dwergvleermuizen. In het plangebied is geen vaste vliegroute aanwezig. Vleermuizen maken 

diffuus gebruik van het plangebied als vliegroute. Buiten het plangebied wordt de 

Woudenbergsche Grift gebruikt als vliegroute.

• Het plangebied heeft – op grond van de onderzoeken – geen essentiële functie als 

foerageergebied of als (onderdeel van) vliegroute voor gewone dwergvleermuis. Weliswaar zijn 

er waarnemingen van passerende en foeragerende dieren, dit betreft echter diffuus gebruik 

zonder gebruik te maken van vaste routes. Een duidelijk foerageergebied is niet waargenomen.

4.1.1.2 Ruige dwergvleermuis

Tijdens alle veldbezoeken in het kader van het vleermuisonderzoek (Tabel 1) is één waarneming van 

ruige dwergvleermuis verricht (zie Afbeelding 4). Toelichting: 
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Afbeelding 4: Waargenomen ruige dwergvleermuizen en waargenomen gedrag. Kaartbron: 
PDOK



• Binnen of buiten het plangebied zijn geen vaste rust- en verblijfplaatsen van ruige 

dwergvleermuis aangetroffen.

• De waarneming betreft één kortstondig foeragerend dier zonder binding met het plangebied.

• Het plangebied heeft – op grond van de onderzoeken – geen (essentiële) functie voor ruige 

dwergvleermuis. 

4.1.1.3 Laatvlieger

Tijdens alle veldbezoeken in het kader van het vleermuisonderzoek (Tabel 1) zijn vijf waarnemingen van 

laatvlieger verricht (zie Afbeelding 5). Toelichting: 

• Binnen of buiten het plangebied zijn geen vaste rust- en verblijfplaatsen van laatvlieger 

aangetroffen.

• De waarnemingen betreffen hoog overvliegende dieren of kortstondig foeragerende dieren 

boven de Woudenbergsche Grift zonder binding met het plangebied.

• Het plangebied heeft – op grond van de onderzoeken – geen (essentiële) functie voor 

laatvlieger.
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Afbeelding 5: Waargenomen laatvliegers en waargenomen gedrag. Kaartbron: PDOK



4.1.1.4 Rosse vleermuis

Tijdens alle veldbezoeken in het kader van het vleermuisonderzoek (Tabel 1) zijn twee waarnemingen 

van rosse vleermuis verricht (zie Afbeelding 6). Toelichting: 

• Binnen of buiten het plangebied zijn geen vaste rust- en verblijfplaatsen van rosse vleermuis 

aangetroffen.

• De waarnemingen betreffen hoog overvliegende dieren zonder binding met het plangebied.

• Het plangebied heeft – op grond van de onderzoeken – geen (essentiële) functie voor rosse 

vleermuis.

4.1.2 Functionaliteit plangebied 

4.1.2.1 Gewone dwergvleermuis

In het plangebied zijn drie functies aangetroffen: één paarverblijfplaatsen, foerageergebied (niet 
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Afbeelding 6: Waargenomen rosse vleermuizen en waargenomen gedrag. Kaartbron: PDOK



essentieel) en vliegroute (niet essentieel). In de nabijheid van het plangebied zijn drie functies 

aangetroffen: vliegroute (niet essentieel), foerageergebied (niet essentieel) en één paarverblijfplaats.

4.1.2.1.1 Paarverblijfplaats

• Tijdens beide najaarsronden op 24 augustus en 14 september is langs de loods van de 

voormalige gemeente werf aan de Griftdijk 3b een langdurig baltsende gewone 

dwergvleermuis waargenomen. Het paarterritorium van dit dier omvat de zuidelijke gevel en 

de westelijke zijgevel. Op basis van het waargenomen gedrag bevindt de paarverblijfplaats zich 

in de luchtspouw van de westelijke gevel.

4.1.2.1.2 Vliegroute

Gedurende het onderzoek zijn direct rondom het plangebied overvliegende gewone 

dwergvleermuizen waargenomen. Hoewel het merendeel van de waargenomen overvliegende 

dwergvleermuizen in de directe omgeving van het plangebied is waargenomen volgen de dieren geen 

vaste vliegroute en gebruiken zowel het plangebied als de bebouwing en beplanting rondom het 

plangebied als vliegroute. Het plangebied maakt dus geen (essentieel) deel uit van een (essentiële) 

vliegroute voor gewone dwergvleermuizen

4.1.2.2 Ruige dwergvleermuis

In het plangebied zijn geen functies aangetroffen. Buiten het plangebied zijn twee functies 

aangetroffen: vliegroute (niet essentieel) en foerageergebied (niet essentieel).

4.1.2.3 Laatvlieger

In het plangebied zijn geen functies aangetroffen. Buiten het plangebied zijn twee functies 

aangetroffen: vliegroute (niet essentieel) en foerageergebied (niet essentieel).

4.1.2.4 Rosse vleermuis

In het plangebied zijn geen functies aangetroffen. Buiten het plangebied is één functie aangetroffen: 

vliegroute (niet essentieel).
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4.2 Huismus

4.2.1 Aanwezig

Gedurende de veldonderzoeken is huismus (zie Afbeelding 7) aangetroffen. 

Toelichting: 

• Binnen het plangebied (zie afbeelding 1) zijn geen voortplantings- of vaste rust- en 

verblijfplaatsen van huismus aangetroffen.

• Tien vaste rust- en verblijfplaatsen van huismus bevinden zich rondom het plangebied.

◦ 3 vaste rust- en verblijfplaatsen onder het dak van het woonhuis aan de Griftdijk 5.

◦ 2 vaste rust- en verblijfplaatsen onder het dak van het woonhuis aan de Griftdijk 3.

◦ 2 vaste rust- en verblijfplaatsen onder het dak van het woonhuis aan de Griftdijk 7a/7b.
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Afbeelding 7: Waarnemingen van huismus met gedrag in en rondom het plangebied. Kaartbron: 
PDOK



◦ 3 vaste rust- en verblijfplaatsen onder het dak van het woonhuis aan de Zeisterweg 14.

• Binnen het plangebied is essentieel functioneel leefgebied van huismus aanwezig. De 

huismussen met vaste rust- en verblijfplaatsen buiten het plangebied gebruiken verschillende 

groenstructuren binnen het plangebied.

4.2.2 Functionaliteit plangebied

De bebouwing binnen het plangebied heeft geen functie als voortplantingsplaats en vaste rust- en 

verblijfplaats voor huismus. Een deel van de beplanting binnen het plangebied heeft een essentiële 

functie als functioneel leefgebied voor de voortplantingsplaatsen rondom het plangebied.

4.2.2.1 Winterverblijfplaatsen

Het plangebied functioneert vermoedelijk als winterverblijfplaats. Het heeft in ieder geval die potentie. 

Geschikte plekken zijn de dichte struikbeplanting en hagen in het plangebied. 

4.2.2.2 Functioneel leefgebied 

Binnen het plangebied is essentieel functioneel leefgebied van huismus aanwezig. Vastgesteld is dat de 

10 voortplantingsplaatsen rondom het plangebied gebruik maken van één of meerdere 

groenstructuren binnen het plangebied. Tijdens de veldbezoeken is het omliggende gebied 

geïnventariseerd om vast te stellen of het plangebied uit maakt van een groter foerageergebied en of 

er mogelijke alternatieven aanwezig zijn. Vastgesteld is dat de huismussen die zijn waargenomen langs 

de Griftdijk 5 en 7a/7b zowel gebruik maken van het groen binnen het plangebied als het groen in de 

achtertuinen van de Griftdijk 7a- 10. Deze huismussen maken binnen het plangebied voornamelijk 

gebruik van het groen in de achtertuin van de Griftdijk 5 en het groen direct langs het plangebied aan 

de Griftdijk 7. De huismussen aan de Griftdijk 3 en de Zeisterweg 14 maken gebruik van de beplanting 

van haagbeuk op de zuidgrens van het terrein van de Griftdijk 3b. Tevens maken deze huismussen (in 

mindere mate) gebruik van het groen in de tuinen van de Griftdijk 1- 6 en de Zeisterweg 8- 14

De huismussen gebruiken de beplanting van haagbeuk langs de zuid- en westgrens van de Griftdijk 3b 

en de beplanting in de achtertuin van de Griftdijk 5 vrij intensief als foerageergebied. De overige 

groenstructuren worden in mindere mate gebruikt. De aanwezige bomen zijn niet van belang, hier is 

incidenteel een huismus in aanwezig.
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4.3 Steenmarter

4.3.1 Afwezig

Tijdens het onderzoek zijn geen waarnemingen van steenmarter verricht. De wildcamera heeft geen 

beeldmateriaal van steenmarter opgeleverd. Er zijn geen verblijfplaatsen van steenmarter gevonden. 

Tevens zijn tijdens het sporenonderzoek geen sporen van steenmarter aangetroffen.

4.3.2 Functionaliteit plangebied

Het plangebied vervult geen functie voor de steenmarter.

4.4 Overige soorten 

Tijdens de veldonderzoeken zijn in het plangebied geen, met zuitzondering van algemene 

broedvogels, andere volgens de Flora- en faunawet beschermde soorten aangetroffen.

4.5 Samenvatting onderzoek 

4.5.1 Vleermuizen

4.5.1.1 Gewone dwergvleermuis

In het plangebied is één paarverblijfplaats met bijbehorend paarterritoria aanwezig. Het plangebied 

vervult geen essentiële functie als foerageergebied of vliegroute.

4.5.1.2 Ruige dwergvleermuis

In het plangebied zijn geen voortplantings,- en vaste rust- en verblijfplaatsen van ruige dwergvleermuis 

aangetroffen. Het plangebied vervult geen essentiële functie als foerageergebied of vliegroute.

4.5.1.3 Laatvlieger

In het plangebied zijn geen voortplantings,- en vaste rust- en verblijfplaatsen van laatvlieger 

aangetroffen. Het plangebied vervult geen essentiële functie als foerageergebied of vliegroute.
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4.5.1.4 Rosse vleermuis

In het plangebied zijn geen voortplantings,- en vaste rust- en verblijfplaatsen van rosse vleermuis 

aangetroffen. Het plangebied vervult geen essentiële functie als foerageergebied of vliegroute.

4.5.2 Huismus

In het plangebied zijn geen voortplantings,- en vaste rust- en verblijfplaatsen van huismus 

aangetroffen. Een deel van de beplanting aan de Griftdijk vervult een functie als functioneel leefgebied 

voor de buiten het plangebied gelegen voortplantingsplaatsen.

4.5.3 Steenmarter

In het plangebied is geen functioneel leefgebied en zijn geen voortplantings,- en vaste rust- en 

verblijfplaatsen van steenmarter aangetroffen.
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Tabel 3: Samenvatting onderzoek. 

Soortgroep Soort Functie Aantal Tabel Opmerking Locatie

Vleermuizen 1 3 Aanwezig Griftdijk 4

Vleermuizen Niet essentiele vliegroute 3 Aanwezig

Vleermuizen Geen functie 3 Afwezig N.V.T.
Vleermuizen Laatvlieger Geen functie 3 Afwezig N.V.T.
Vleermuizen Rosse vleermuis Geen functie 3 Afwezig N.V.T.

Vogels Huismus 10 3 Aanwezig
Zoogdieren Steenmarter Geen functie 2 Afwezig N.V.T.

Gewone 
dwergvleermuis

paarverblijfplaats met 
bijbehorend paarterritoria

Gewone 
dwergvleermuis

Bebouwing en 
beplanting

Ruige 
dwergvleermuis

Essentieel functioneel 
leefgebied

beplanting 
Griftdijk



5 Activiteiten 

5.1 Voorgenomen werkzaamheden

Vallei Heuvelrug Vastgoed BV is voornemens om de locatie Griftdijk 3a, 3b (voorheen Provinciale werf ) 

en Griftdijk 5 (LAWO BV) te herontwikkelen. De huidige bedrijfsfunctie van het plangebied Griftdijk 3a, 

3b-5 wordt omgezet naar een woonfunctie. Op het terrein van de voormalige Provinciale werf en het 

naastgelegen bedrijfsterrein van LAWO BV zullen 23 nieuwe grondgebonden woningen worden 

gerealiseerd. 

Het project omvat het bouwrijp maken van het plangebied en het bouwen van grondgebonden 

woningen, een bedrijfswoning en een bedrijfsgebouw. De werkzaamheden voor dit project omvatten:

• Verwijderen van de aanwezige bebouwing exclusief het woonhuis aan de Griftdijk 5.

• Verwijderen van de aanwezige bomen en beplanting.

• Verwijderen van de verhardingen

• Bouwrijp maken van het plangebied. 

• Bouw van grondgebonden woningen

De doorlooptijd van de werkzaamheden betreffen circa 2,5 jaar.

5.2 Nieuwe situatie 

In de nieuwe situatie zijn in het plangebied Griftdijk 3a, 3b-5 23 grondgebonden woningen aanwezig 

(Afbeelding 8).
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5.3 Wettelijk belang 

De activiteiten kunnen vooralsnog worden geplaatst onder de volgende wettelijke belangen:

• Ruimtelijke inrichting of ontwikkeling (belang j).

• Dwingende reden van groot openbaar belang (belang e).

De sloop en nieuwbouw in het plangebied valt onder belang j. Het aandragen van belang j is bij vogel- 

en habitatrichtlijnsoorten verantwoord indien door het treffen van mitigerende maatregelen op geen 

moment de gunstige staat van instandhouding van een soort (zowel landelijk als regionaal) in het 

geding komt. Tevens dient er geen sprake te zijn van benutting, economisch gewin en dient zorgvuldig 

gewerkt te worden. Andere voorbeelden van activiteiten die onder het belang j. ruimtelijke inrichting of 

ontwikkeling kunnen worden geplaatst zijn: een natuurontwikkelingsproject, aanleg van een weg, 

stadswijk of bedrijvenpark, bouw of verbouwing van een gebouw, het verdubbelen van een 

wateronttrekking.

Het project valt tevens onder het belang ‘dwingende redenen van groot openbaar belang, met 

26

Afbeelding 8: Nieuw situatie plangebied Griftdijk 3b-5. Bron: Kubiek 
Ruimtelijke Plannen



inbegrip van redenen van sociale of economische aard en voor het milieu wezenlijk gunstige effecten’. 

Onderhavig plan dient het openbaar belang door ter plaatse van de locatie Griftdijk bestaande 

bedrijfslocaties te herontwikkelen naar woningbouw. Bedrijvigheid kan zich hierdoor verplaatsen naar 

meer geschikte locaties, zoals de Slappedel. Aan de Griftdijk ontstaat juist ruimte voor ontwikkeling van 

een uniek woonmilieu aan het oude lint: landelijk, luxe en vrijstaand wonen op de grens van 

Woudenberg en het buitengebied. Het bestaande bebouwingslint aan de Griftdijk wordt verstrekt. 

De andere wettelijke belangen uit de vogel- en habitatrichtlijn betreffen de: 

• Bescherming van flora en fauna (belang b).

• Veiligheid van het luchtverkeer (belang c).

• Volksgezondheid of openbare veiligheid (belang d).

Het soort wettelijk belang is van invloed op de mogelijkheden of er voor de activiteiten een ontheffing 

en/of vergunning gekregen kan worden – indien er sprake is van wezenlijke verstoring – indien dat 

nodig is. 

5.4 Alternatieven afweging 

5.4.1 Alternatieve locatie

Welke alternatieve locaties voor uw project heeft u overwogen? Onderbouw waarom deze alternatieve 

locaties niet mogelijk zijn.

Door binnen bestaand bebouwd gebied te bouwen hoeven er geen onbebouwde landbouwgronden 

of andere groene gebieden opgeofferd te worden waardoor maximaal gebruik wordt gemaakt van de 

ruimte.

5.4.2 Alternatieve inrichting

Welke alternatieve inrichtingsplannen heeft u overwogen? Onderbouw waarom deze alternatieve 

inrichtingsplannen niet mogelijk zijn.

Het plangebied zal heringericht worden met 23 nieuwe woningen en tuinen. Op den duur kan dit 

habitat fungeren als vaste rust- en verblijfplaats en functioneel leefgebied voor vogels en vleermuizen.
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5.4.3 Alternatieve werkwijzen

Welke alternatieve werkwijze heeft u overwogen? Onderbouw waarom deze alternatieve werkwijzen 

niet mogelijk zijn. 

Tijdens de werkzaamheden worden indien noodzakelijk alle mogelijke mitigerende maatregelen 

getroffen om effecten op beschermde soorten te voorkomen of te verminderen. Zo wordt er rekening 

gehouden met de kwetsbare perioden van de aanwezige soorten en worden maatregelen genomen 

om effecten tijdens werkzaamheden te voorkomen. Deze maatregelen worden beschreven in 

hoofdstuk 6.

5.4.4 Alternatieve planning

Welke alternatieve planning heeft u overwogen? Wilt u uw werkzaamheden uitvoeren tijdens de 

kwetsbare periode van de soort? Onderbouw waarom het uitvoeren van de werkzaamheden buiten de 

kwetsbare periode niet mogelijk is. 

In de planning wordt rekening gehouden met eventueel aanwezige beschermde flora en fauna door te 

werken buiten de kwetsbare perioden voor deze soorten. Indien beschermde soorten aanwezig zijn 

worden maatregelen getroffen om negatieve effecten te voorkomen, of tot een minimum te beperken.
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6 Effectbeoordeling en toetsing

De effectbeoordeling en toetsing voor beschermde tabel 3-soorten die in een plangebied aanwezig 

zijn wordt verricht aan de hand van:

• Stappenplan Diersoorten op bijlage IV Habitatrichtlijn.

• Stappenplan voor vogels.

Op basis van de betreffende stappenplannen beoordeelt bevoegd gezag (Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland). 

6.1 Vleermuizen

6.1.1 Gewone dwergvleermuis

6.1.1.1 Vaststellen functionaliteit

Tijdens het onderzoek is binnen het plangebied één paarverblijfplaats met bijbehorend paarterritorium 

van gewone dwergvleermuis aangetroffen:

• Tijdens beide najaarsronden op 24 augustus en 14 september is langs de loods van de 

voormalige gemeente werf aan de Griftdijk 3b een langdurig baltsende gewone 

dwergvleermuis waargenomen. Het paarterritorium van dit dier omvat de zuidelijke gevel en 

de westelijke zijgevel. Op basis van het waargenomen gedrag bevindt de paarverblijfplaats zich 

in de luchtspouw van de westelijke gevel.

Binnen het plangebied zijn geen andere locaties met andere ecologische functies (essentieel 

foerageergebied of essentiële vliegroute), die essentieel zijn voor de functionaliteit van voortplantings- 

of vaste rust- of verblijfplaatsen van de dieren (binnen en buiten het plangebied).

6.1.1.2 Maatregelen

De aangetroffen paarverblijfplaats zal door de sloop van de bebouwing verdwijnen.

Er zijn mitigerende maatregelen waardoor de functionaliteit van de verblijfplaatsen wordt behouden. 

Mitigerende maatregelen zijn: 

• Voor de paarverblijfplaats dienen, 6 maanden voorafgaand aan het eerste paarseizoen (start 1 
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augustus) waarin de werkzaamheden beginnen, per te verwijderen paarverblijfplaats 4 nieuwe 

verblijfplaatsen te worden gecreëerd in de vorm van vleermuiskasten van het type “Schwegler 

1FF” binnen 100 tot maximaal 200 meter van het plangebied, buiten de invloedssfeer van de 

geplande werkzaamheden. Deze kasten dienen minimaal 5 meter hoog opgehangen te 

worden, een vrije aanvliegroute te hebben en zo veel mogelijk vrij te zijn van verstoring. De 

kasten worden opgehangen aan gebouwen. Doordat er één paarverblijfplaats is aangetroffen 

dienen in totaal 4 kasten te worden opgehangen. De kasten worden opgehangen onder 

begeleiding van een deskundig ecoloog.

• Tenminste 5 dagen voor sloop, doch niet tussen 15 augustus en 1 april wordt de bebouwing 

waar de verblijfplaatsen zijn aangetroffen ongeschikt gemaakt voor vleermuizen. De basis van 

het ongeschikt maken is het verstoren van het microklimaat door het creëren van tocht. 

• In de nieuwbouw dienen tenminste 4 nieuwe permanente verblijfplaatsen te worden 

gecreëerd. Dit kan kan worden gerealiseerd door:

◦ Het inbouwen van vleermuiskasten zo hoog mogelijk op kopse gevels van de nieuw te 

bouwen woningen, waarbij een afstand van tenminste 25 meter tussen de verblijfplaatsen 

aanwezig is.

◦ De spouwmuur (indien aanwezig) toegankelijk maken voor vleermuizen door middel van 

open stootvoegen.

◦ Boeiborden (indien aanwezig) licht af te laten wijken van de gevel zodat vleermuizen hier 

in kunnen.

• De mitigerende maatregelen dienen verder uitgewerkt te worden en concreet te worden 

beschreven in een ecologisch werkprotocol. Dit ecologisch werkprotocol dient ten alle tijden 

onder de betrokken bekend te zijn en op het werk aanwezig te zijn.

6.1.1.3 Wettelijk belang

Door de geplande werkzaamheden treedt tijdelijke verstoring op. Door het verstoren van de huidige 

verblijfplaatsen en het treffen van mitigerende maatregelen ontstaat voor de vleermuizen een nieuwe 

situatie met nieuwe verblijfplaatsen. Deze nieuwe verblijfplaatsen moeten door de vleermuizen worden 

gevonden, geaccepteerd worden en voor het eerst in gebruik genomen worden wat een tijdelijke 

verstoring van de functionaliteit veroorzaakt. De verstoring leidt niet tot het permanent beschadigen 

en vernielen van de aanwezige verblijfplaatsen, waardoor de gunstige staat van instandhouding niet in 

het geding komt. De verstoring voor de verblijfplaatsen is tijdelijk. De functionaliteit van de 

verblijfplaatsen blijft behouden. De mitigerende maatregelen worden getroffen buiten de invloedssfeer 

van de werkzaamheden. 
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De activiteiten kunnen worden geplaatst onder het wettelijke belang Ruimtelijke ontwikkeling en 

inrichting (belang j) en Dwingende reden van groot openbaar belang (belang e) (zie paragraaf 5.3). 

Ontheffing dient te worden aangevraagd voor overtreding verbodsbepaling artikel 11 Flora- en 

faunawet te weten het verstoren van één paarverblijfplaats van gewone dwergvleermuis. De gunstige 

staat van instandhouding komt niet in het geding. De gewone dwergvleermuis is de meest 

voorkomende en meest wijd verspreide vleermuissoort van Nederland en de regio. Door het tijdig 

treffen van mitigerende maatregelen zoals voorgeschreven in de Soortenstandaard Gewone 

dwergvleermuis zullen ten alle tijden voldoende alternatieve verblijfplaatsen aanwezig zijn, zowel 

tijdelijk als permanent. Belang j is verantwoord doordat er mitigerende maatregelen worden getroffen, 

er geen sprake is van benutting of economisch gewin en er wordt zorgvuldig gehandeld3.

6.1.2 Ruige dwergvleermuis, rosse vleermuis, laatvlieger

6.1.2.1 Vaststellen functionaliteit

Binnen het plangebied zijn geen voortplantings- en vaste rust- en verblijfplaatsen van ruige 

dwergvleermuis, rosse vleermuis en laatvlieger aanwezig. Binnen het plangebied bevindt zich geen 

(essentieel) functioneel leefgebied voor deze soorten. Negatieve effecten zijn uitgesloten. Het 

aanvragen van een ontheffing voor ruige dwergvleermuis, rosse vleermuis en laatvlieger is niet nodig.

6.2 Vogels

6.2.1 Huismus

6.2.1.1 Vaststellen functionaliteit 

In het plangebied is essentieel functioneel leefgebied voor 10 voortplantings- en vaste rust- en

verblijfplaatsen van huismus aanwezig. Door het verwijderen van de groenstructuren binnen het 

plangebied zal een deel van het functioneel leefgebied verdwijnen, waardoor de functionaliteit van de 

omringende voortplantingsplaatsen van huismus zal verminderen, of kan verdwijnen. Hoewel de 

huismussen ook gebruik maken van groenstructuren buiten het plangebied zijn hier niet genoeg 

alternatieven aanwezig om de gehele populatie blijvend te kunnen voorzien.

De 3 voortplantings- en vaste rust- en verblijfplaatsen van huismus op het woonhuis aan de Griftdijk 5 

3 RvO, Juridisch kader soortenstandaard 2014
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liggen binnen de directe invloedssfeer van de werkzaamheden. Door de omringende werkzaamheden 

(het slopen van de omringende bebouwing en het realiseren van de nieuwbouw )zullen deze 

verblijfplaatsen zodanig verstoord worden dat deze tijdelijk niet functioneel zijn.

6.2.1.2 Maatregelen

• Ter mitigatie van de te verstoren voortplantings- en vaste rust- en verblijfplaatsen aan de 

Griftdijk 5 dienen er in de directe omgeving nestkasten van het type Woodstone opgehangen 

te worden. De kasten dienen opgehangen te worden binnen 200 meter (tot maximaal 500 

meter) afstand van het plangebied aan gebouwen in eigendom van de opdrachtgever. De 

nestkasten worden onder begeleiding van de ecologisch deskundige verdeeld en geplaatst. De 

definitieve locaties en het aantal nestkasten zijn nog niet bepaald. In totaal zijn 3 

voortplantings- en vaste rust- en verblijfplaats aangetroffen binnen de directe invloedssfeer van 

de werkzaamheden. Per aangetroffen verblijfplaats dienen twee vervangende verblijfplaatsen 

gerealiseerd te worden. In totaal dienen 6 kasten opgehangen te worden. De kasten dienen 

geclusterd opgehangen te worden in de directe omgeving van functioneel habitat. Deze 

kasten dienen 3 maanden voorafgaand aan de werkzaamheden aanwezig te zijn.

• De kasten mogen worden verwijderd onder begeleiding van de ecologisch deskundige – 

buiten het broedseizoen – 1 jaar nadat de nieuwe bebouwing is opgeleverd.

• Realisatie van nieuw functioneel leefgebied in de vorm van jaarrond groene beplanting, 

heesters of hagen in de nieuwe situatie. De hoeveelheid nieuw functioneel leefgebied moet 

overeen komen met de oppervlakte functioneel leefgebied dat in de huidige situatie wordt 

gebruikt (zie Afbeelding 9). Dit kan gerealiseerd worden door bijvoorbeeld:

◦ Erfscheidingen (deels) te laten bestaan uit struikbeplanting; 

◦ Het aanplanten van lage heggen/hagen rondom parkeerplaatsen. Hiervoor kunnen de 

bestaande haagbeuk hagen tijdelijk op depot gezet worden en in de nieuwe situatie 

herplant worden.

◦ Het stimuleren van aanplanting van struikbeplanting in particuliere tuinen.

• De maatregelen dienen verder uitgewerkt te worden in een ecologisch werkprotocol. In het 

ecologisch werkprotocol moeten de volgende punten in detail worden benoemd:

◦ Een uitgebreide planning van de werkzaamheden, rekening houdend met de kwetsbare 

periode van de huismus.

◦ De locaties en planning van de aan te brengen tijdelijke mitigerende maatregelen.

◦ Een beschrijving van de te realiseren permanente mitigatie.
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Ondanks het treffen van maatregelen treed er een tijdelijk negatief effect op de gunstige staat van 

instandhouding van de soort op. De populatie binnen het plangebied blijft op de lange termijn 

gewaarborgd door het treffen van maatregelen.

Voor het uitvoeren van de verstorende handelingen dient een ontheffing artikel 75 Flora- en faunawet 

te worden aangevraagd. Ontheffing wordt aangevraagd voor verbodsbepaling artikel 11 voor het 

verstoren – als gevolg van de werkzaamheden en het verwijderen van functioneel leefgebied – van 

nesten. Door het treffen van mitigerende maatregelen ontstaat een nieuwe situatie met nieuwe 

verblijfplaatsen. Deze nieuwe verblijfplaatsen moeten worden gevonden, geaccepteerd worden en 

voor het eerst in gebruik genomen worden wat tevens tijdelijke verstoring kan veroorzaken.

6.2.1.3 Wettelijk belang

Met de genoemde mitigerende maatregelen blijft de functionaliteit op de lange termijn behouden. Er 

is slechts een tijdelijk negatief effect op de gunstige staat van instandhouding van de soort. De 

populatie binnen het plangebied blijft op de lange termijn gewaarborgd door het treffen van 

maatregelen. Daar de huismus wel in de omgeving aanwezig blijft gaat er geen wezenlijke invloed uit 
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van de verstoring.

De ontheffing kan worden aangevraagd op grond van het belang ‘de uitvoering van werkzaamheden 

in het kader van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling’. Ondanks dat belang j niet is genoemd in de 

Vogelrichtlijn, kan dit belang in dit geval wel aan de ontheffingsaanvraag ten grondslag liggen, omdat 

er geen sprake is van verstoring met wezenlijke invloed. Er is geen sprake van benutting of economisch 

gewin van de huismus. Onderhavig project is locatiegebonden.

Het project valt tevens onder het belang ‘dwingende redenen van groot openbaar belang, met 

inbegrip van redenen van sociale of economische aard en voor het milieu wezenlijk gunstige effecten’. 

Onderhavig plan dient het openbaar belang door ter plaatse van de locatie Griftdijk bestaande 

bedrijfslocaties te herontwikkelen naar woningbouw. Bedrijvigheid kan zich hierdoor verplaatsen naar 

meer geschikte locaties, zoals de Slappedel. Aan de Griftdijk ontstaat juist ruimte voor ontwikkeling van 

een uniek woonmilieu aan het oude lint: landelijk, luxe en vrijstaand wonen op de grens van 

Woudenberg en het buitengebied. Het bestaande bebouwingslint aan de Griftdijk wordt verstrekt. 

6.2.2 Steenmarter

6.2.2.1 Vaststellen functionaliteit

Binnen het plangebied zijn geen voortplantings- en vaste rust- en verblijfplaatsen of (essentieel) 

functioneel leefgebied van steenmarter aanwezig. Negatieve effecten zijn uitgesloten. Het aanvragen 

van een ontheffing is niet nodig.
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7 Conclusies en aanbevelingen

7.1 Conclusies

In opdracht van Kubiek Ruimtelijke Plannen heeft Ecoresult B.V. een aanvullend onderzoek uitgevoerd 

naar vleermuizen, huismus en steenmarter. Het onderzoek is uitgevoerd in plangebied: Griftdijk 3a, 3b-

5, Woudenberg, gemeente Woudenberg. Aanleiding voor het uitvoeren van het vleermuis-, huismus- 

en steenmarteronderzoek betreft de sloop van een deel van de huidige bebouwing en nieuwbouw van 

23 woningen op het terrein van de Griftdijk 3a, 3b-5, Woudenberg (zie verder hoofdstuk 5). De 

activiteiten kunnen schadelijke effecten hebben op vleermuizen, huismus en steenmarter. De Flora- en 

faunawet kan hierdoor worden overtreden (zie bijlage 1). Op basis van een door Ecoresult B.V. in het 

kader van dit project uitgevoerde quickscan flora en fauna4 zijn in het plangebied potentieel geschikte 

vaste rust- en verblijfplaatsen en voortplantingsplaatsen en functioneel leefgebied van vleermuizen, 

huismus en steenmarter aanwezig die door de werkzaamheden mogelijk niet worden ontzien. 

Derhalve diende aanvullend onderzoek naar vleermuizen, huismus en steenmarter uitgevoerd te 

worden. 

De veldonderzoeken zijn uitgevoerd door ecologen van Ecoresult B.V. met aantoonbare ervaring op het 

gebied van inventariseren van de diverse soortgroepen. Het onderzoek is uitgevoerd onder de 

condities en methodiek van de relevante soortenstandaards. 

De onderzoeksresultaten:

7.2 Gewone dwergvleermuis

• Binnen het plangebied bevindt zich één paarverblijfplaats van gewone dwergvleermuis:

◦ Één paarverblijfplaats in de zuidgevel van de stenen loods aan de Griftdijk 3b.

• Buiten het plangebied is één paarverblijfplaats van gewone dwergvleermuis aangetroffen. 

Deze verblijfplaats heeft geen binding met het plangebied.

• Het plangebied fungeert niet als (essentieel) foerageergebied en vervult geen essentiële 

functie als vliegroute voor vleermuizen. 

4 Van Veen, 2016
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7.3 Ruige dwergvleermuis, rosse vleermuis, laatvlieger

• Binnen of het plangebied zijn geen voortplantings- en vaste rust- en verblijfplaatsen 

aangetroffen.

• Het plangebied fungeert niet als (essentieel) functioneel leefgebied.

7.4 Huismus

• Binnen het plangebied zijn geen voortplantings- en vaste rust- en verblijfplaatsen 

aangetroffen.

• Direct rondom het plangebied zijn 10 voortplantings- en vaste rust- en verblijfplaatsen 

aangetroffen. 3 voortplantings- en vaste rust- en verblijfplaatsen bevinden zich binnen de 

directe invloedssfeer van de werkzaamheden.

• Het plangebied fungeert als essentieel functioneel leefgebied voor de rondom het plangebied 

aanwezige voortplantings- en vaste rust- en verblijfplaatsen.

7.5 Steenmarter

• Binnen of het plangebied zijn geen voortplantings- en vaste rust- en verblijfplaatsen 

aangetroffen.

• Het plangebied fungeert niet als (essentieel) functioneel leefgebied.

De mitigerende maatregelen voor de gewone dwergvleermuis zijn op hoofdlijn:

• Ontheffing dient te worden aangevraagd voor overtreding verbodsbepaling artikel 11 Flora- en 

faunawet te weten het verstoren van één paarverblijfplaats van gewone dwergvleermuis.

• Voor de paarverblijfplaatsen dienen, 6 maanden voorafgaand aan het eerste paarseizoen (start 

1 augustus) waarin de werkzaamheden beginnen, vier nieuwe verblijfplaatsen te worden 

gecreëerd. In totaal dienen 4 kasten opgehangen te worden.

• Werkzaamheden kunnen het beste worden uitgevoerd in de maanden tussen de winterrust en 

de paarperiode, te weten tussen 1 april en 1 augustus. 

• Een week voorafgaand aan de werkzaamheden dient het gebouw ongeschikt gemaakt te 

worden.

• Bij nieuwbouw worden 4 nieuwe permanente verblijfplaatsen gecreëerd.
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De mitigerende maatregelen voor de huismus zijn op hoofdlijn:

• Ontheffing dient te worden aangevraagd voor overtreding verbodsbepaling artikel 11 Flora- en 

faunawet te weten het verstoren – als gevolg van de werkzaamheden en het verwijderen van 

functioneel leefgebied – van 10 voortplantings- en vaste rust- en verblijfplaatsen van huismus.

• Ter mitigatie van de 3 te verstoren voortplantings- en vaste rust- en verblijfplaatsen aan de 

Griftdijk 5 dienen er in de directe omgeving 6 nestkasten van het type Woodstone 

opgehangen te worden. Deze kasten dienen 3 maanden voorafgaand aan de werkzaamheden 

aanwezig te zijn.

• Realisatie van nieuw functioneel leefgebied in de vorm van jaarrond groene beplanting, 

heesters of hagen in de nieuwe situatie. De hoeveelheid nieuw functioneel leefgebied moet 

overeen komen met de oppervlakte functioneel leefgebied dat in de huidige situatie wordt 

gebruikt. 

• De maatregelen dienen verder uitgewerkt te worden in een ecologisch werkprotocol. In het 

ecologisch werkprotocol moeten de volgende punten in detail worden benoemd.

De onderzoeksresultaten zijn samengevat in tabel 4.

7.6 Aanbevelingen

7.6.1 Zorgplicht

De Flora- en faunawet erkent de intrinsieke waarde van het in het wild levende dier. Dat betekent dat 

voor de wet alle dieren van onvervangbare waarde zijn en dat mensen daar niet onzorgvuldig mee 

mogen omspringen. Vanuit deze gedachte is de zorgplicht in artikel 2 van de wet opgenomen. De 

zorgplicht houdt in dat iedereen ‘voldoende zorg’ in acht moet nemen voor alle in het wild 

voorkomende dieren en planten (en dus niet alleen de beschermde) en hun leefomgeving. Dit is een 

algemene fatsoenseis die voor iedereen geldt. Concreet betekent dit dat een ieder die weet of 

redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen voor flora of fauna 
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Tabel 4: Samenvatting onderzoek. 

Soortgroep Soort Functie Aantal Tabel Ontheffing

Vleermuizen 1 3 Ja

Vleermuizen Geen functie 3 Nee
Vleermuizen Laatvlieger Geen functie 3 Nee
Vleermuizen Rosse vleermuis Geen functie 3 Nee

Vogels Huismus 10 3 Ja
Zoogdieren Steenmarter Geen functie 2 Nee

Gewone 
dwergvleermuis

paarverblijfplaats met 
bijbehorend paarterritoria

Ruige 
dwergvleermuis

Essentieel functioneel 
leefgebied



kunnen worden veroorzaakt, verplicht is dergelijk handelen achterwege te laten voor zover zulks in 

redelijkheid kan worden gevergd, dan wel alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem 

kunnen worden gevergd teneinde die gevolgen te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen 

worden voorkomen, deze zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken. 

Bij de aanvang van het project dient de 'Zorgplicht' Artikel 2 van de Flora- en faunawet te worden 

besproken. 

7.6.2 Natuur inclusief bouwen 

Los van de onderzoeksresultaten, maar als duurzame inrichtingsmaatregel “inclusief inrichten voor flora 

en fauna”, heeft het de ecologische voorkeur om rekening te houden met de wensen van flora en fauna 

bij de toekomstige inrichting van het plangebied. Ecoresult B.V. kan u hierover adviseren en dit 

opnemen in het ecologisch werkprotocol.
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Vleermuisprotocol 2013

http://www.netwerkgroenebureaus.nl/werken-aan-kwaliteit/vleermuisprotocol

PDOK – Publieke Dienstverlening op de Kaart

http://pdokviewer.pdok.nl

39



Bijlage 1 Toelichting Flora- en faunawet

Bron: mijn.rvo.nl

Soortenbescherming door Flora- en faunawet

De Flora- en faunawet is gemaakt om planten- en diersoorten die vrij in het wild leven te beschermen. 

Ongeveer 500 van de 36.000 soorten die in Nederland voorkomen vallen onder de bescherming van 

deze wet. Om deze kwetsbare soorten te beschermen bevat de Flora- en faunawet een aantal 

verbodsbepalingen. Onder bepaalde voorwaarden mogen de activiteiten wel doorgaan. U heeft dan 

een ontheffing of vrijstelling nodig.

Voor wie 

De Flora- en faunawet geldt voor iedereen in Nederland.

Wat is verboden

Gaat u bouwen, slopen, dempen, saneren, aanleggen of andere activiteiten voor ruimtelijke 

ontwikkeling uitvoeren? Dan moet u zich eerst afvragen of er beschermde inheemse soorten aanwezig 

zijn. Dan is de kans groot dat u te maken krijgt met onderstaande verboden. Het is verboden:

Beschermde inheemse plantensoorten:

• te plukken, te verzamelen, af te snijden, uit te steken, te vernielen, te beschadigen, te 

ontwortelen of op enig andere wijze van hun groeiplaats te verwijderen.

Beschermde inheemse diersoorten:

• te doden, te verwonden, te vangen, te bemachtigen of met het oog daarop op te sporen.

• opzettelijk te verontrusten.

Van beschermde inheemse diersoorten:

• de nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen te beschadigen, te 

vernielen, uit te halen, weg te nemen of te verstoren.

• de eieren te zoeken, te rapen, uit het nest te nemen, te beschadigen of te vernielen.
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Welke soorten zijn beschermd

Er is veel informatie over soorten beschikbaar op internet. Hieronder staat een opsomming van 

informatie die u nodig heeft. U bepaalt zelf of u wel of niet met een beschermde soort te maken heeft.

• Soortendatabase

In deze database staat informatie over soorten die in Nederland in het wild voorkomen en op 

welke manier ze worden beschermd.

• Soortenregister

Deze database geeft inhoudelijke informatie over Nederlandse planten- en diersoorten. Bij elke 

soort staat een uitgebreide beschrijving van onder meer verspreiding, biotoop en levenswijze.

• Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF)

In deze databank vindt u informatie over waar Nederlandse planten- en diersoorten 

voorkomen. Deze is beschikbaar voor bedrijven en overheden. U kunt zich hiervoor aanmelden 

op de website van de Gegevensautoriteit natuur. 

Zorgplicht flora en fauna

In de Flora- en faunawet is een zorgplicht opgenomen. Deze zorgplicht houdt in dat u nadelige 

gevolgen voor flora en fauna zoveel mogelijk moet voorkomen. De zorgplicht geldt voor iedereen en 

voor alle planten en dieren, beschermd of niet. Bij beschermde planten of dieren geldt de zorgplicht 

ook als er een ontheffing of vrijstelling is verleend.

Wet- en regelgeving

Om de in het wild levende planten- en diersoorten te beschermen is de Flora en faunawet gemaakt. In 

de wet zijn een aantal verboden opgenomen. Van deze verboden kan alleen onder voorwaarden 

worden afgeweken. Hiervoor is vrijstelling of ontheffing mogelijk. Het verschilt wel per activiteit, 

verbodsbepaling of soort. 

Verschil vrijstelling en ontheffing 

Een vrijstelling is een uitzondering op een verbod. Deze geldt voor iedereen die aan de voorwaarden 

van de vrijstelling voldoet. Een ontheffing is een besluit waarbij in een individueel concreet geval een 

uitzondering op een wettelijk verbod wordt gemaakt.

Kaderwet

De Flora- en faunawet is een 'kaderwet'. In de wet staan alleen algemene principes en 
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verantwoordelijkheden. De details zijn geregeld in een groot aantal algemene maatregelen van bestuur 

en ministeriële regelingen. Sommige bepalingen uit de Flora- en faunawet komen voort uit afspraken 

over biodiversiteit die op internationaal en Europees niveau zijn gemaakt. Zoals:

• Vogelrichtlijn > Europese richtlijn voor het behoud van de vogelstand.

• Habitatrichtlijn > Europese richtlijn voor de instandhouding van de natuurlijke habitats en de 

wilde flora en fauna.

De bepalingen over soortenbescherming die in deze richtlijnen staan, zijn opgenomen in de Flora- en 

faunawet. Ook bepalingen van het CITES-verdrag staan in de Flora- en faunawet. Voor meer informatie 

hierover gaat u naar CITES.

Waar vindt u de wet- en regelgeving

Alle wet- en regelgeving rond de Flora- en faunawet is te vinden op Overheid.nl. Bij 'Wettechnische 

informatie' vindt u ook alle actuele informatie over afgeleide regelgeving en wijzigingen van de Flora- 

en faunawet.

Tabellen soorten Flora- en faunawet 

In 3 tabellen staan alle beschermde soorten van de Flora- en faunawet (Ffwet). De tabellen zijn aan de 

ene kant aan de orde bij ontheffingverlening voor artikel 75 en aan de andere kant bij vrijstellingen in 

het kader van het Besluit houdende wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur in 

verband met wijziging van artikel 75 van de Flora- en faunawet en enkele andere wijzigingen (AMvB 

artikel 75). 

Vogelsoorten zijn in deze tabellen niet apart opgenomen, omdat het een erg lange lijst is. Alle 

vogelsoorten in Nederland zijn beschermd (behalve exoten). In de toelichting bij de tabellen staat 

aangegeven welk regime toepasselijk is voor vogelsoorten. 

Toelichting tabel I

• Als iemand activiteiten onderneemt die zijn te kwalificeren als bestendig beheer en onderhoud 

of bestendig gebruik of ruimtelijke ontwikkelingen, geldt een vrijstelling voor de soorten in 

tabel 1 voor artikel 8 t/m 12 van de Ffwet. Aan deze vrijstelling zijn geen aanvullende eisen 

gesteld. Voor deze activiteiten hoeft geen ontheffing aangevraagd worden.

• Voor andere activiteiten dan hierboven genoemd is voor de soorten in tabel 1 een ontheffing 

nodig. Een ontheffingaanvraag voor deze soorten wordt getoetst aan het criterium ‘doet geen 
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afbreuk aan gunstige staat van instandhouding van de soort’ (zgn. lichte toets). 

Toelichting tabel II

• Als iemand activiteiten onderneemt die zijn te kwalificeren als bestendig beheer en onderhoud 

of bestendig gebruik of ruimtelijke ontwikkelingen, geldt een vrijstelling voor de soorten in 

tabel 2 voor artikel 8 t/m 12 van de Ffwet, mits activiteiten worden uitgevoerd op basis van een 

door de minister van LNV goedgekeurde gedragscode. Hetzelfde geldt voor alle vogelsoorten. 

Een gedragscode moet door een sector of ondernemer zelf opgesteld worden en ingediend 

voor goedkeuring. 

• Voor andere activiteiten dan hierboven genoemd is voor de soorten in tabel 2 een ontheffing 

nodig. Een ontheffingaanvraag voor deze soorten wordt getoetst aan het criterium ‘doet geen 

afbreuk aan gunstige staat van instandhouding van de soort’. Dit is niet van toepassing op alle 

vogelsoorten (zie toelichting tabel 3) 

Toelichting tabel III

• Als iemand activiteiten onderneemt die zijn te kwalificeren als bestendig beheer en onderhoud 

of bestendig gebruik, geldt een vrijstelling voor de soorten in tabel 3 voor artikel 8 t/m 12 van 

de Ffwet, mits activiteiten worden uitgevoerd op basis van een door de minister van LNV 

goedgekeurde gedragscode. Deze vrijstelling is enigszins beperkt; voor activiteiten die zijn te 

kwalificeren als bestendig beheer en onderhoud in de landbouw en bosbouw en bestendig 

gebruik geldt geen vrijstelling voor artikel 10 van de Ffwet. Ook niet op basis van een 

gedragscode. Een gedragscode moet door een sector of ondernemer zelf opgesteld worden 

en ingediend voor goedkeuring. 

• Als iemand activiteiten onderneemt die zijn te kwalificeren als ruimtelijke ontwikkeling, geldt 

voor soorten in tabel 3 geen vrijstelling. Ook niet op basis van een gedragscode. Hiervoor is 

een ontheffing nodig. 

• Voor activiteiten in het kader van bestendig beheer en onderhoud in de landbouw en 

bosbouw en bestendig gebruik en voor activiteiten in het kader van ruimtelijke ontwikkeling is 

het niet mogelijk voor artikel 10 voor de soorten in tabel 3 een ontheffing te krijgen. 

• Voor andere activiteiten dan hierboven genoemd is voor de soorten in tabel 3 een ontheffing 

nodig. 

• Een ontheffingaanvraag voor de soorten van tabel 3 wordt getoetst aan drie criteria: 1) er is 

sprake van een in of bij de wet genoemd belang1, 2) er is geen alternatief, 3) doet geen afbreuk 

aan gunstige staat van instandhouding van de soort. Deze drie criteria vormen de zgn. 
44



uitgebreide toets. De drie criteria staan naast elkaar en niet na elkaar (aan alle drie moet 

voldaan zijn). 

• De uitgebreide toets voor ontheffingverlening geldt ook voor alle vogelsoorten.
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Bijlage 2 Stappenplan voor diersoorten bijlage IV Habitatrichtlijn 

(waaronder vleermuizen)
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Bijlage 3 Stappenplan voor vogels
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16 juni 2017 – Ontwerpwijzigingsplan Griftdijk 3 Woudenberg

Bijlage 4: Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
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1. INLEIDING 

Men heeft het voornemen 4 nieuwe woningen te realiseren aan de Griftdijk 3 in Wouden-
berg. Nabij het plangebied liggen enkele drukke wegen (zie afbeelding 1). Ten behoeve van 
de ruimtelijke onderbouwing van de plannen is een akoestisch onderzoek uitgevoerd en is de 
situatie beoordeeld aan de hand van de Wet geluidhinder, de Wet ruimtelijke ordening en 
het gemeentelijke geluidbeleid. Doel van dat onderzoek is het bepalen van de geluidbelas-
ting binnen het plangebied voor zover deze wordt veroorzaakt door het relevante wegver-
keer. 
 
In figuur 1.1 is de ligging van het bouwplan en de omgeving weergegeven. In figuur 1.2 is de 
indeling van het bouwplan en de directe omgeving weergegeven. 
 
Afbeelding 1: Bouwplan en de omgeving 

 
 

2. WET GELUIDHINDER EN GEMEENTELIJK GELUIDBELEID 

2.1 Wet geluidhinder 

Zones langs wegen 

Volgens de Wet geluidhinder bevindt zich aan weerszijden van elke weg een geluidzone, 
waarvan de breedte afhankelijk is van het aantal rijstroken van de weg en de aard van de 
omgeving (stedelijk of buitenstedelijk gebied). Binnen deze zone gelden de grenswaarden 
van de Wet geluidhinder.  
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Als het stedelijk gebied wordt gedefinieerd: 
 het gebied binnen de bebouwde kom, doch, voor de toepassing van hoofdstukken VI (zo-

nes langs wegen) en VII (zones langs spoorwegen) voor zover het betreft een autoweg of 
autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, met uit-
zondering van het gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone 
langs die autoweg of autosnelweg. 

 
Het buitenstedelijk gebied wordt gedefinieerd als: 
 het gebied buiten de bebouwde kom alsmede, voor de toepassing van hoofdstukken VI 

(zones langs wegen) en VII (zones langs spoorwegen) voor zover het betreft een autoweg 
of autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, het 
gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone langs die autoweg 
of autosnelweg. 

 
Voor de breedte van de geluidzones gelden de in tabel 1 gegeven waarden. 
 
Tabel 1: Overzicht zonebreedte 

Aard van het gebied Aantal rijstroken Zonebreedte aan weerszijden van de weg* 
[in m]  

Stedelijk gebied 1 of 2 
3 of meer 

200 
350 

Buitenstedelijk gebied 1 of 2 
3 of 4 

5 of meer 

250 
400 
600 

* ook de ruimte boven en onder de weg behoort tot de zone langs de weg. 

 
Er is geen sprake van een zone langs een weg indien: 
 

de weg ligt binnen een als woonerf aangeduid gebied 
of 

voor de weg een maximum snelheid van 30 km/uur geldt. 
 
De nieuwe woningen liggen binnen de bebouwde kom. Er is geen sprake van de aanwezig-
heid van een auto(snel)weg. Er is in de zin van de Wet geluidhinder sprake van een stedelijk 
gebied. De nieuwe woningen liggen in de geluidzone van de N224. 
 
Voor de Griftdijk geldt een maximale rijsnelheid van 30 km/uur. Ondanks het feit dat er geen 
sprake is van een geluidzone langs deze weg, is in het voorliggende onderzoek de geluidbe-
lasting ten gevolge van deze weg toch berekend. Dit omdat: 
 
 de gemeente in het kader van een goede ruimtelijke onderbouwing de belangen van het 

realiseren van het bouwplan af moet wegen tegen de mogelijke hinder door de geluidbe-
lasting; 

 bij het realiseren van de woningen deze geluidbelasting meegenomen kan worden bij de 
beoordeling van de geluidwering in het kader van een goed woonklimaat. 

 
De overige wegen liggen op grotere afstand van het plangebied en/of de verkeersintensiteit 
is er dusdanig gering, dat deze wegen niet relevant zijn met betrekking tot de geluidbelas-
ting. 
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Grenswaarden voor geluidgevoelige bestemmingen binnen zones langs wegen 

De grenswaarde voor de toelaatbare etmaalwaarde van de equivalente geluidbelasting 
van geluidgevoelige bestemmingen (o.a. woningen, scholen, ziekenhuizen etc.) binnen zo-
nes langs wegen is 48 dB. In bijzondere gevallen, nader aangegeven in de Wet geluidhinder 
in artikel 83, is een hogere waarde mogelijk. De maximaal toelaatbare geluidbelasting is voor 
nieuwe geluidgevoelige bestemmingen in een stedelijke situatie 63 dB. 
 
Burgemeester en wethouders zijn binnen de grenzen van de gemeente bevoegd tot het 
vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting. Het 
vaststellen van hogere waarde kan alleen als de toepassing van maatregelen, gericht op het 
terugbrengen van de te verwachten geluidbelasting, vanwege de weg, van de uitwendige 
scheidingsconstructie van de betrokken woningen tot 48 dB onvoldoende doeltreffend zijn 
danwel, overwegende bezwaren ontmoeten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, 
vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard. 
 

Aftrek artikel 110g Wet geluidhinder 

In artikel 110g van de Wet geluidhinder is bepaald dat op het reken- of meetresultaat een 
aftrek mag worden toegepast in verband met het stiller worden van motorvoertuigen. De 
hoogte van deze aftrek is geregeld in artikel 3.4 van de regeling “Reken- en meetvoorschrift 
geluid 2012” van de minister van I&M, van 12 juni 2012 en de wijziging hiervan op 15 mei 2014. 
Er geldt de volgende aftrek: 
 
 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertui-

gen 70 km/uur of meer bedraagt; 
 5 dB voor de overige wegen; 
 0 dB bij het bepalen van de geluidwering van de gevels. 
 
Voor twee specifieke gevallen geldt tijdelijk nog een aftrek van 3 dB en 4 dB, in plaats van de 
hiervoor genoemde 2 dB. Deze specifieke gevallen zijn niet van toepassing op het voorlig-
gende onderzoek.  
 
In de toelichting op artikel 3.4 van de hiervoor genoemde regeling wordt de reden voor de 
te hanteren aftrek door de minister toegelicht. Kort samengevat wordt het verkeer in de toe-
komst stiller. Dit komt enerzijds door aanscherping van de Europese geluideisen aan voertui-
gen en banden en anderzijds omdat het aandeel hybride en elektrisch aangedreven auto’s 
groeit. 
 
Voor de beoordeling van de 30 km/uur wegen in het kader van een goede ruimtelijke on-
derbouwing is ook rekening gehouden met een aftrek van 5 dB. Dit omdat, bij lagere rijsnel-
heden, de invloed van stillere hybride en elektrisch aangedreven auto’s het grootst is op de 
totale geluidemissie van de weg. Verder blijkt uit diverse onderzoeken1 dat bij rustig rijdend 
verkeer (dus niet versnellend naar 50 km/uur of meer) bij een snelheid van 30 km/uur het rol-
geluid van de banden dominant is, net als bij gezoneerde wegen uit de Wet geluidhinder. 

                                                      
1  Zie o.a. “Praktijkreeks Geluid en Omgeving – Wegverkeerslawaai, Auteurs: W. Schoonderbeek, C. Padmos en H. van Leeuwen, Sdu–

uitgevers, Den Haag 2014” waar op pagina 53, tabel 3.2 staat dat het omslagpunt waarbij rolgeluid dominant wordt, optreedt bij 
een snelheid van 15 tot 25 km/uur bij personenwagens. Dit is gebaseerd op meerdere onderzoeken. 
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Bij de bepaling van de gecumuleerde geluidbelasting in het kader van een goede ruimtelijke 
onderbouwing, is net als bij gezoneerde wegen, een aftrek van 0 dB toegepast. Hierdoor zal 
bij de bepaling van de geluidwering van de gevels van geluidgevoelige gebouwen, uitge-
gaan worden van de maximaal optredende geluidbelasting, zonder correcties. 
 

Cumulatie geluidbronnen 

Volgens de Wet geluidhinder mag een hogere waarde dan de voorkeurswaarde (48 dB 
wegverkeer, 55 dB railverkeer en 50 dB(A) industrielawaai) alleen worden vastgesteld als de 
gecumuleerde geluidbelasting niet leidt tot een onaanvaardbare geluidbelasting (artikel 
110a, lid 6). Of er sprake is van een onaanvaardbare geluidbelasting is ter beoordeling van 
burgemeester en wethouders van de gemeente. 
 

2.2 Gemeentelijk geluidbeleid 

De gemeente Woudenberg heeft beleidsregels opgesteld voor het toekennen van hogere 
waarden. Deze beleidsregels zijn vastgelegd in “Beleidsregels Hogere Waarden Wet geluid-
hinder Gemeente Woudenberg 2012’. 
 
Er zijn geen aanvullende eisen en ten hoogst toelaatbare geluidbelastingen opgenomen, die 
strenger zijn dan de Wet geluidhinder. 
 
 

3. GEGEVENS MET BETREKKING TOT HET AKOESTISCH ONDERZOEK 

3.1 Weg(verkeer)gegevens 

Bij de berekeningen is gebruik gemaakt van door de provincie Utrecht en van door de ge-
meente Woudenberg verstrekte informatie. In bijlage 1 zijn de verkeersgegevens uitgewerkt. 
Voor het onderzoek is uitgegaan van het jaar 2027. 
  
Voor alle voertuigcategorieën is in het jaar 2027 de maximaal toegestane rijsnelheid op de 
N224 80 km/uur en op de Griftdijk 30 km/uur (huidig is 50 km/uur). 
 
De wegdekken van de onderzochte wegen bestaan uit dicht asfaltbeton met een fijne op-
pervlaktetextuur.  
 
De wegen liggen vrijwel op dezelfde maaiveld hoogte als die van het bouwplan. De wegen 
hebben geen hellingen van betekenis. 
 

3.2 Stedenbouwkundige gegevens 

Voor het uitvoeren van het onderzoek is gebruik gemaakt van digitale tekeningen van het 
onderzoeksgebied en de directe omgeving. Dit materiaal is voor de duur van het onderzoek 
beschikbaar gesteld via Kubiek Ruimtelijke Plannen in Veenendaal. 
 
De hoogtes van gebouwen en overige stedenbouwkundige gegevens, die niet beschikbaar 
waren via de hiervoor vermelde tekeningen, zijn verkregen uit online bronnen Google Earth 
(Street View) en het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN). 
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In het gebied waarbinnen de berekeningen zijn uitgevoerd, is de bodem als akoestisch zacht 
beschouwd, met uitzondering van die locaties waar sprake is van een akoestisch harde bo-
dem, zoals de wegen, fiets- en voetpaden. Alle relevante afschermende en reflecterende 
objecten zijn in beschouwing genomen. 
 
 

4. GEHANTEERDE ONDERZOEKSMETHODE 

Ten behoeve van het akoestisch onderzoek is een simulatiemodel opgesteld van het onder-
zoeksgebied (zie de figuren 2.1 en 2.2). Met behulp van dit simulatiemodel zijn de benodigde 
berekeningen uitgevoerd. Dit is gedaan in overeenstemming met de in bijlage III van het ‘Re-
ken- en meetvoorschrift geluid 2012” gegeven rekenmethode 2. 
 
Berekend zijn de geluidbelastingen uitgedrukt in Lden. De berekeningen zijn uitgevoerd met 
één reflectie en een zichthoek van 20. 
 
In het simulatiemodel zijn de gebouwen beschouwd als blokken met een reflectiecoëfficiënt 
van 0,8 en een tophoekcorrectie van 0 dB. Binnen het onderzoeksgebied zijn de waarden 
van de geluidbelasting bepaald op de hoogtes 1,5 m, 4,5 m en 7,5 m boven het plaatselijke 
maaiveld. De posities van de rekenpunten zijn gegeven in figuur 2.2. 
 
De invoergegevens van het model zijn gegeven in de figuren 2.1 en 2.2 en de bijlagen 
2.1 t/m 2.6. 
 
 

5. RESULTATEN EN BESPREKING 

5.1 Gezoneerde weg: N224 

Resultaten 

In figuur 3.1 en in bijlage 3.1 zijn de berekende de geluidbelastingen weergegeven op de 
gevels van de nieuwe woningen ten gevolge van het verkeer op de N224. Hieruit blijkt dat de 
geluidbelasting (Lden) op de nieuwe woningen maximaal 52 dB bedraagt. Dit is hoger dan 
de voorkeurswaarde van 48 dB, maar lager dan de maximale ontheffing van 63 dB voor 
nieuwe woningen in stedelijk gebied. 
 

Beschouwde maatregelen 

De Wet geluidhinder schrijft voor om bronmaatregelen, overdrachtsmaatregelen en maatre-
gelen bij de ontvanger te onderzoeken. In het onderstaande is dit gedaan, waarbij eerst on-
derzocht is welke maatregelen denkbaar zijn binnen het plangebied en vervolgens ook bui-
ten het plangebied. Dit omdat Kubiek Ruimtelijke Plannen maatregelen binnen het plange-
bied waarschijnlijk eerder kan realiseren dan maatregelen die daarbuiten liggen. 
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Binnen het plangebied zijn in principe de volgende maatregelen denkbaar om de geluidbe-
lasting op de gevels van de vier nieuwe woningen te reduceren: 
 
1. een geluidscherm op de terreingrens van het bouwplan 
2. de afstand tussen de weg en de nieuwe woningen vergroten 
3. een geluidscherm aan de geluidbelaste gevels 
4. de geluidbelaste gevels voorzien van loggia’s 
5. de geluidbelaste gevels uitvoeren als dove gevel2 
 
Ad.1: Om de geluidbelasting te reduceren tot de voorkeurswaarde moet een geluid-

scherm over de zuidelijke plangrens (lengte circa 90 meter) met een hoogte van mi-
nimaal 7,5 meter gerealiseerd worden. De kosten voor dergelijke schermen worden 
geraamd op circa € 337.500,= (90m x 7,5m x € 590,= 3). Een dergelijk scherm is in deze 
situatie niet gewenst en vanuit financieel oogpunt ook niet reëel. 

 
Ad. 2: De nieuwe woningen worden op een afstand van de N224 gerealiseerd overeen-

komstig bestaande woningen langs deze weg. De nieuwe woningen kunnen binnen 
het plangebied niet op een relevant ruimere afstand van de weg gerealiseerd wor-
den, waardoor voldaan kan worden aan de voorkeurswaarde, zonder het bouw-
plan drastisch te wijzigen. 

 
Ad. 3/4: Met een geluidscherm aan de gevel kan de gevel uitgevoerd worden als niet ge-

luidbelaste gevel. Door het toepassen van loggia’s kan de geluidbelasting op de 
gevels binnen de loggia met 2 tot 5 dB gereduceerd worden. Het is vanuit architec-
tonisch en stedenbouwkundig oogpunt niet gewenst om voor deze woningen der-
gelijke maatregelen te treffen. 

 
Ad. 5: Het toepassen van dove gevels wordt normaliter alleen toegepast indien de ten 

hoogst toelaatbare geluidbelasting overschreden wordt, wat hier niet het geval is. 
Een dove gevel legt beperkingen op aan de indeling van de woningen en het uiter-
lijk van de gevel. Het is voor de nieuwe woningen niet gewenst om gevels uit te voe-
ren als dove gevel. 

 
Het nader uitwerken van de kosten van deze maatregelen, is alleen zinvol als één van de 
maatregelen reëel zou zijn. Dit is in de voorliggende situatie niet het geval.  
  

                                                      
2  Een bouwkundige constructie waarin geen te openen delen aanwezig zijn en met een geluidwering die ten minste gelijk is aan 

het verschil tussen de geluidbelasting van die constructie en 33 dB, alsmede een constructie waarin bij uitzondering te openen 
delen aanwezig zijn, mits die delen niet direct grenzen aan een geluidgevoelige ruimte (artikel 1b lid 5 Wgh.) 

3  De kosten voor schermen kunnen zeer uiteenlopen en zijn afhankelijk van de locatie, type scherm, gebruikte materialen enzo-
voort. Als richtprijs voor de raming van de kosten voor het plaatsen van een geluidscherm kan € 590,=/m2 worden aangehouden 
(zie “Praktijkreeks Geluid en Omgeving - Wegverkeersgeluid”, SDU-uitgevers, 2014). 
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Buiten het plangebied zijn in principe de volgende maatregelen denkbaar om de geluidbe-
lasting op de nieuwe woningen te reduceren: 
 
1. toepassen van een geluidreducerend wegdektype 
2. geluidscherm plaatsen direct langs de weg 
3. verlagen van de rijsnelheid c.q. andere route 
 
Dit zijn maatregelen die, indien gewenst, door de gemeente getroffen kunnen worden en 
eventueel verder onderzocht kunnen worden. 
Ter informatie het volgende: 
 
Ad.1: Het toepassen van een geluidreducerend wegdektype (bijvoorbeeld van het type 

dunne deklagen B in combinatie met SMA-NL5) kan een geluidreductie opleveren 
van circa 4 dB. Na het toepassen van een geluidreducerend wegdektype wordt 
voldaan aan de voorkeurswaarde. Indien het wegdek vervangen wordt, is dit een 
zaak van de gemeente en/of de provincie. Zij kunnen door middel van een kos-
ten/baten-analyse afwegen of dit een doelmatige investering is. Normaliter is het zo 
dat het vervangen van het wegdek voor enkele nieuwe woningen vanuit financieel 
oogpunt niet reëel is. 

 
Ad.2: Gezien de hoogte van de geluidbelasting, is een lang en hoog geluidscherm nodig 

om de geluidbelasting te reduceren tot de voorkeurswaarde. De kosten voor een 
dergelijke scherm worden geraamd op circa € 295.000,= (250m x 2,0m x € 590,=  ). 
Een dergelijk scherm is in deze situatie niet reëel. 

 
Ad.3: De N224 is een hoofdader in de gemeente Woudenberg en daardoor een belang-

rijke verbindingsroute. Het verkeer via andere wegen door Woudenberg laten rijden, 
is geen optie omdat er dan elders knelpunten ontstaan. Het verlagen van de rijsnel-
heid van 80 km/uur naar bijvoorbeeld 60 km/uur is ook geen optie. De N224 heeft 
een doorstroomfunctie en de functie van de weg verandert dan van een gebieds-
ontsluitingsweg buiten de bebouwde kom naar een erftoegangsweg. Ondanks dat 
er voor het deel waar nu 80 km/uur gereden wordt, volgens artikel 110g uit de Wet 
geluidhinder een extra aftrek van 3 dB geldt (5 dB aftrek i.p.v. 2 dB), wordt er voor 
de N224 nog niet bij alle nieuwe woning voldaan aan de voorkeurswaarde. Het zul-
len geen effectieve maatregelen zijn ter reductie van de geluidhinder bij de bewo-
ners van de nieuwe woningen. 
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5.2 Niet-gezoneerde en 30 km/uur weg: Griftdijk 

In figuur 3.2 en bijlage 3.2 zijn de geluidniveaus en de geluidbelasting weergegeven ten ge-
volge van het verkeer op de Griftdijk. Hieruit blijkt dat bij de nieuwe woningen de geluidbe-
lasting ten gevolge van het verkeer op de Griftdijk optreden van maximaal 48 dB. 
 
Hiermee voldoet de geluidbelasting aan de voorkeurswaarde uit de Wet geluidhinder, zoals 
deze geldt voor gezoneerde wegen. Op basis hiervan wordt gesteld dat de geluidbelasting 
ten gevolge van de Griftdijk aanvaardbaar is.  
 
In verband met een goede ruimtelijke ordening en een goed woonklimaat is het aan te be-
velen om bij de bepaling van de geluidwering van de gevels rekening te houden met de 
bijdrage van deze 30 km/uur weg. Dit kan door bij het ontwerp van de nieuwe woningen 
rekening te houden met de geluidbelasting. 
 

5.3 Cumulatie geluid en Bouwbesluit 

Om te voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit 2012, moet een voldoende karakteristieke 
geluidwering (GA;k) van de gevels worden bereikt. Daarmee moet bij het ontwerp van de 
woningen rekening worden gehouden. In het Bouwbesluit 2012 worden eisen gesteld voor de 
karakteristieke geluidwering GA;k van de uitwendige scheidingsconstructies van de verblijfs-
gebieden en verblijfsruimten in nieuw te bouwen woningen. Deze eisen zijn voor: 
 
 verblijfsgebieden: GA;k = [geluidbelasting Lden - 33 ], met een ondergrens van 20 dB 
 verblijfsruimten: GA;k = [geluidbelasting Lden - 35 ] 
 
Volgens het Bouwbesluit 2012 hoeft, bij de bepaling van de geluidwering van de gevels, al-
leen rekening gehouden te worden met de vastgestelde hogere grenswaarde. Bij de bepa-
ling van een vereiste waarde van de geluidwering mag de aftrek, conform artikel 110g van 
de Wet geluidhinder, niet in rekening worden gebracht en moet worden uitgegaan van alle 
geluidbronnen waarvoor een hogere waarde vastgesteld moet worden. In de voorliggende 
situatie hoeft dus alleen rekening gehouden te worden met de N224. 
 
Vanuit een goed woon- en leefklimaat is het aan te bevelen om uit te gaan van de totale 
gecumuleerde geluidbelasting vanwege alle relevante wegen (inclusief Griftdijk). In figuur 4 
en bijlage 4 is deze cumulatie weergegeven. Dit betekent dat uitgegaan moet worden van 
een geluidbelasting van maximaal 55 dB. 
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6. SAMENVATTING EN CONCLUSIES 

Men heeft het voornemen 4 nieuwe woningen te realiseren aan de Griftdijk 3 in Wouden-
berg. Nabij het plangebied liggen enkele drukke wegen. Ten behoeve van de ruimtelijke 
onderbouwing van de plannen is een akoestisch onderzoek uitgevoerd en is de situatie be-
oordeeld aan de hand van de Wet geluidhinder, de Wet ruimtelijke ordening en het ge-
meentelijke geluidbeleid. Doel van dat onderzoek is het bepalen van de geluidbelasting bin-
nen het plangebied voor zover deze wordt veroorzaakt door het relevante wegverkeer. 
 
De nieuwe woningen liggen binnen de bebouwde kom. Er is geen sprake van de aanwezig-
heid van een auto(snel)weg. Er is in de zin van de Wet geluidhinder sprake van een stedelijk 
gebied. De nieuwe woningen liggen in de geluidzone van de N224. Voor de Griftdijk geldt 
een maximale rijsnelheid van 30 km/uur. Ondanks het feit dat er geen sprake is van een ge-
luidzone langs deze weg, is in het voorliggende onderzoek de geluidbelasting ten gevolge 
van deze weg toch berekend. Dit omdat: 
 de gemeente in het kader van een goede ruimtelijke onderbouwing de belangen van het 

realiseren van het bouwplan af moet wegen tegen de mogelijke hinder door de geluidbe-
lasting; 

 bij het realiseren van de woningen deze geluidbelasting meegenomen kan worden bij de 
beoordeling van de geluidwering in het kader van een goed woonklimaat. 

De overige wegen liggen op grotere afstand van het plangebied en/of de verkeersintensiteit 
is er dusdanig gering, dat deze wegen niet relevant zijn met betrekking tot de geluidbelas-
ting. 
 
Uit het onderzoek blijkt dat de geluidbelasting ten gevolge van het verkeer op de: 
 
 N224 bij de 4 nieuwe woningen hoger dan de voorkeurswaarde, maar lager dan de 

maximale ontheffing. Gezien de situatie en de berekende waarden zijn er binnen het 
bouwplan geen reële maatregelen mogelijk om de geluidbelasting bij de vier nieuwe wo-
ningen te reduceren tot maximaal 48 dB (de voorkeurswaarde). Om deze woningen te 
kunnen realiseren moet de gemeente Woudenberg hogere waarden tot 52 dB, ten ge-
volge van het wegverkeerslawaai vaststellen en vastleggen in het kadaster.  
 

 Griftdijk (30 km/uur-weg) voldoet aan de voorkeurswaarde uit de Wet geluidhinder, zoals 
deze geld voor gezoneerde wegen. Op basis hiervan wordt gesteld dat de geluidbelas-
ting ten gevolge van de Griftdijk aanvaardbaar is. 

 
De gecumuleerde geluidbelasting, zonder aftrek ex. Artikel 110g Wgh, bedraagt maximaal 
55 dB. 
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Figuur 1.1

Bouwplan aan de Griftdijk 3 in Woudenberg
Overzicht van het bouwplan en de omgeving

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [21720044 R01 Woudenberg - 2027] , Geomilieu V4.20
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Figuur 1.2

Bouwplan aan de Griftdijk 3 in Woudenberg
Overzicht van het bouwplan en de directe omgeving

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [21720044 R01 Woudenberg - 2027] , Geomilieu V4.20
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Bouwplan aan de Griftdijk 3 in Woudenberg
Overzicht van het geluidmodel
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Bouwplan aan de Griftdijk 3 in Woudenberg
Overzicht van de ingevoerde rekenpunten

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [21720044 R01 Woudenberg - 2027] , Geomilieu V4.20

455000

Gebouw
Bodemgebied
Toetspunt
Weg

0 m 20 m

schaal = 1 : 500



46/47/47

43/47/47

41/47/49

46/47/47

46/48/50
38/47/49

41/44/47
41/46/48

45/50/5247/51/52
46/50/52

40/46/47

SPA WNP ingenieurs 21720044
Figuur 3.1

bouwplan aan de Meent in Woudenberg
Geluidbelastingen tgv N224 (v=80km/uur), na aftrek 5dB art. 110g Wgh - Hw= 1,5/4,5/7,5m+mv
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Bouwplan aan de Griftdijk 3 in Woudenberg
Geluidbelastingen tgv GRIFTDIJK (v=30km/uur), na aftrek 5dB art. 110g Wgh - Hw= 1,5/4,5/7,5m+mv
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Bouwplan aan de Griftdijk 3 in Woudenberg
GECUMULEERDE geluidbelastingen tgv WEGEN, zonder aftrek art. 110g Wgh - Hw= 1,5/4,5/7,5m+mv

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [21720044 R01 Woudenberg - 2027] , Geomilieu V4.20
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Weg N224 - Zeisterweg (De Heijgraeff - Voorstraat)
Jaar 2015 Jaar 2027
Mvt/etmaal 10848 mvt/weekdag Mvt/etmaal 12970 mvt/weekdag

Verdeling in %:
Dag Avond Nacht Maximaal toegestane rijsnelheid: 80 km/uur

uur% 6,90% 2,69% 0,80% Wegdektype: dicht asfalt beton (DAB)
Lv 93,30% 96,91% 91,86%
Mv 5,09% 2,41% 5,81%
Zv 1,61% 0,69% 2,33%
Totaal 100,00% 100,00% 100,00%

Weg N224 - Zeisterweg (Voorstraat - Slappedel)
Jaar 2015 Jaar 2027
Mvt/etmaal 8904 mvt/weekdag Mvt/etmaal 10646 mvt/weekdag

Verdeling in %:
Dag Avond Nacht Maximaal toegestane rijsnelheid: 80 km/uur

uur% 6,95% 2,52% 0,81% Wegdektype: dicht asfalt beton (DAB)
Lv 91,26% 95,54% 88,89%
Mv 6,96% 4,02% 8,33%
Zv 1,78% 0,45% 2,78%
Totaal 100,00% 100,00% 100,00%

Weg N224 - Randweg (Slappedel - N226)
Jaar 2015 Jaar 2027
Mvt/etmaal 8880 mvt/weekdag Mvt/etmaal 10617 mvt/weekdag

Verdeling in %:
Dag Avond Nacht Maximaal toegestane rijsnelheid: 80 km/uur

uur% 6,83% 2,74% 0,88% Wegdektype: dicht asfalt beton (DAB)
Lv 89,07% 94,21% 87,18%
Mv 8,28% 4,13% 8,97%
Zv 2,65% 1,65% 3,85%

autonome verkeersgroei 1,5%/jaar

autonome verkeersgroei 1,5%/jaar

autonome verkeersgroei 1,5%/jaar

Zv 2,65% 1,65% 3,85%
Totaal 100,00% 100,00% 100,00%

Weg Griftdijk
Jaar 2006 Jaar 2027
Mvt/etmaal 850 mvt/weekdag Mvt/etmaal 1048 mvt/weekdag

Verdeling in %:
Dag Avond Nacht Maximaal toegestane rijsnelheid:

uur% 6,50% 3,20% 1,20% Huidig 50 km/uur
Lv 91,60% 94,10% 87,60% Toekomstig 30 km/uur
Mv 4,10% 2,30% 5,00% 30 km al opgenomen in bestemmingsplan.
Zv 4,30% 3,60% 7,40%
Totaal 100,00% 100,00% 100,00% Wegdektype: dicht asfalt beton (DAB)

De verkeersgegevens van de N224 voor het jaar 2015 zijn beschikbaargesteld door de provincie Utrecht via haar web-
site. De gegevens van de gemeentelijke wegen zijn verstrekt door de gemeente Woudenberg en gebaseerd op
tellingen uit het verleden.

De verkeersverdelingen van de Meent en de Griftdijk zijn niet bekend bij de gemeente. Deze zijn bepaald met behulp
van het programma VI-lucht&geluid zoals beschikbaar gesteld via de website: www.infomil.nl. Dit programma is in
opdracht van VROM ontwikkeld.

Voor het jaar 2027 is voor de N224, uitgegaan van een autonome verkeersgroei van 1,5% per jaar en voor de overige
wegen van 1% per jaar. De gemeente heeft aangegeven dat aan de westzijde van Woudenberg geen grote
ruimtelijke ontwikkelingen worden verwacht waardoor de hiervoor beschreven ophoging voldoende is.

autonome verkeersgroei 1,0%/jaar

21720044r01 bijlage 1 verkeersgegevens.xlsx,
Wgh Pagina 1 van 1
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Naam Omschr. X-1 Y-1 M-1 H-1 Hbron Helling Wegdek Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N)
03.1 N224 - Zeisterweg (De Heijgraef-Voorstraat)     155423,52     455035,14      0,00     0,00   0,75   0 Referentiewegdek  12970,00   6,90   2,69   0,80  93,30  96,91  91,86   5,09   2,41   5,81   1,61   0,69   2,33
03.2 N224 - rotonde     156138,23     454839,52      0,00     0,00   0,75   0 Referentiewegdek   6485,00   6,90   2,69   0,80  93,30  96,91  91,86   5,09   2,41   5,81   1,61   0,69   2,33
03.3 N224 - Zeisterweg (Voorstraat-Slappedel)     156157,27     454815,99      0,00     0,00   0,75   0 Referentiewegdek  10646,00   6,95   2,52   0,81  91,26  95,54  88,89   6,96   4,02   8,33   1,78   0,45   2,78
03.4 N224 - Randweg (Slappedel-N226)     156208,80     454656,07      0,00     0,00   0,75   0 Referentiewegdek  10617,00   6,83   2,74   0,88  89,07  94,21  87,18   8,28   4,13   8,97   2,65   1,65   3,85
05 Griftdijk     156200,89     454850,88      0,00     0,00   0,75   0 Referentiewegdek   1048,00   6,50   3,20   1,20  91,60  94,10  87,60   4,10   2,30   5,00   4,30   3,60   7,40
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Naam V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N))
03.1  80  80  80  80  80  80  80  80  80
03.2  30  30  30  30  30  30  30  30  30
03.3  80  80  80  80  80  80  80  80  80
03.4  80  80  80  80  80  80  80  80  80
05  30  30  30  30  30  30  30  30  30
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Naam Omschr. X-1 Y-1 Maaiveld Hoogte Vorm Refl. 63 Cp Zwevend
01 gebouw     156017,54     455081,89      0,00     8,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
1 Gebouw     156037,60     455246,94      0,00     6,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
02 gebouw     156052,81     455110,37      0,00     8,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
2 Gebouw     156041,92     455224,72      0,00     6,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
03 gebouw     156061,20     455069,66      0,00     8,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
3 Gebouw     156046,10     455202,25      0,00     6,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
04 gebouw     156032,65     455032,98      0,00     8,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
4 Gebouw     156041,33     455177,23      0,00     6,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
05 gebouw     156064,63     455051,12      0,00     8,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
5 Gebouw     156051,18     455170,93      0,00     6,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
06 gebouw     156034,27     455023,98      0,00     8,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
6 Gebouw     156056,52     455149,52      0,00     6,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
07 gebouw     156038,16     455003,42      0,00     8,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
7 Gebouw     156059,85     455120,40      0,00     6,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
08 gebouw     156074,91     454999,19      0,00     8,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
09 gebouw     156071,41     455016,32      0,00     8,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
9 Gebouw     156082,39     454954,13      0,00     6,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
10 Gebouw     156094,01     454947,04      0,00     6,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
10 gebouw     156047,63     454981,73      0,00     8,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
11 gebouw     156077,33     454985,62      0,00     8,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
11 Gebouw     156076,09     454924,87      0,00     6,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
12 gebouw     156065,10     454970,98      0,00     3,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
12 Gebouw     156096,08     454899,15      0,00     6,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
13 Gebouw     156053,12     454931,99      0,00     6,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
13 gebouw     156076,05     454973,46      0,00     3,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
14 Gebouw     156026,83     454928,36      0,00     6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
14 gebouw     156073,23     454988,11      0,00     3,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
15 Gebouw     156022,01     454949,22      0,00     6,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
15 gebouw     156036,58     454973,52      0,00     3,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
16 Gebouw     156005,36     454944,47      0,00     6,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
16 gebouw     156058,52     455001,34      0,00     3,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
17 Gebouw     155966,26     454968,11      0,00     6,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
17 gebouw     156043,94     455007,99      0,00     3,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
18 Gebouw     156147,07     454901,45      0,00     6,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
18 gebouw     156043,54     455010,21      0,00     3,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
19 Gebouw     156137,53     454929,24      0,00     6,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
19 gebouw     156069,26     455008,80      0,00     3,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
20 Gebouw     156137,31     454949,93      0,00     6,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
20 gebouw     156068,53     455012,29      0,00     3,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
21 Gebouw     156128,33     454978,72      0,00     6,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
21 gebouw     156065,10     455030,63      0,00     3,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
22 Gebouw     156156,50     454994,78      0,00     6,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
22 gebouw     156040,11     455028,48      0,00     3,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
23 Gebouw     156118,46     455016,00      0,00     6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
23 gebouw     156039,57     455030,77      0,00     3,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
24 gebouw     156064,09     455035,54      0,00     3,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
24 Gebouw     156149,33     455037,16      0,00     6,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
25 Gebouw     156168,98     454935,85      0,00     6,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
25 gebouw     156050,79     455042,52      0,00     3,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
26 Gebouw     156197,43     454933,59      0,00     6,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
26 gebouw     156013,78     455084,98      0,00     3,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
27 Gebouw     156221,20     454938,02      0,00     6,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
27 gebouw     156042,13     455089,34      0,00     3,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
28 Gebouw     156280,04     454949,45      0,00     6,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
28 gebouw     156056,16     455079,54      0,00     3,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
29 gebouw     156043,40     455113,46      0,00     3,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
29 Gebouw     156269,36     454972,70      0,00     6,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
30 Gebouw     156191,26     454965,88      0,00     6,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
30 gebouw     156050,86     455098,41      0,00     3,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
31 Gebouw     156208,46     455038,01      0,00     6,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
31 gebouw     156057,78     455091,57      0,00     6,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
32 Gebouw     156187,73     455033,15      0,00     6,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
32 gebouw     156056,56     455080,85      0,00     3,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
33 Gebouw     156246,41     455045,51      0,00     6,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
33 gebouw     156014,92     455106,30      0,00     8,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
34 Gebouw     156267,35     455049,65      0,00     6,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
34 gebouw     156000,84     455107,62      0,00     8,00 Polygoon 0,80 0 dB False
35 Gebouw     156176,22     455044,40      0,00     6,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
35 gebouw     155993,10     455076,25      0,00     8,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
36 Gebouw     156230,58     455055,71      0,00     6,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
36 gebouw     155989,46     455085,16      0,00     3,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
37 Gebouw     156200,00     455096,27      0,00     6,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
37 gebouw     155987,84     455094,38      0,00     3,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
38 Gebouw     156235,17     455123,23      0,00     6,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
38 gebouw     156002,12     455024,51      0,00     8,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
39 Gebouw     156215,55     455119,18      0,00     6,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
39 gebouw     155999,99     455016,20      0,00     3,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
40 Gebouw     156188,56     455180,84      0,00     6,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
40 gebouw     155999,18     455012,96      0,00     8,00 Polygoon 0,80 0 dB False
41 gebouw     156006,57     454990,79      0,00     3,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
41 Gebouw     156163,84     455140,78      0,00     6,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
42 Gebouw     156228,14     455186,20      0,00     6,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
43 Gebouw     156249,26     455189,47      0,00     6,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
44 Gebouw     156280,47     455193,90      0,00     6,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
45 Gebouw     156161,52     455190,02      0,00     6,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
46 Gebouw     156263,85     455205,46      0,00     6,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
47 Gebouw     156067,69     455280,75      0,00     6,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
48 Gebouw     156086,47     455283,28      0,00     6,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
49 Gebouw     156076,72     455253,63      0,00     6,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
50 Gebouw     156110,57     455267,91      0,00     6,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
51 Gebouw     156088,62     455234,32      0,00     6,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
52 Gebouw     156100,83     455217,70      0,00     6,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
53 Gebouw     156132,09     455241,09      0,00     6,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
54 Gebouw     156097,32     455176,70      0,00     6,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
55 Gebouw     156099,89     455144,77      0,00     6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
56 Gebouw     156128,33     455139,75      0,00     6,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
57 Gebouw     156099,59     455123,88      0,00     6,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
58 Gebouw     156108,96     455096,06      0,00     6,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
59 Gebouw     156166,67     455103,32      0,00     6,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
60 Gebouw     156209,03     454900,01      0,00     6,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
61 Gebouw     156238,74     454899,00      0,00     6,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
62 Gebouw     156277,42     454904,59      0,00     6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
63 Gebouw     156242,70     454710,86      0,00     6,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
64 Gebouw     156281,67     454698,15      0,00     6,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
65 Gebouw     156279,66     454675,46      0,00     6,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
66 Gebouw     156274,51     454658,65      0,00     6,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
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Naam Omschr. X-1 Y-1 Maaiveld Hoogte Vorm Refl. 63 Cp Zwevend
67 Gebouw     156273,75     454624,16      0,00     6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
68 Gebouw     156128,32     454618,44      0,00     6,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
69 Gebouw     156127,39     454594,68      0,00     6,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
70 Gebouw     156146,44     454675,89      0,00     6,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
71 Gebouw     156108,57     454826,91      0,00     6,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
72 Gebouw     156027,72     454800,84      0,00     6,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
73 Gebouw     156040,98     454881,21      0,00     6,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
74 Gebouw     155974,13     454983,51      0,00     3,00 Polygoon 0,80 0 dB False
74 Gebouw     156269,42     454735,84      0,00     6,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
75 Gebouw     155994,91     454958,51      0,00     3,00 Polygoon 0,80 0 dB False
75 Gebouw     156264,09     454801,34      0,00     4,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
76 Gebouw     156003,17     454985,67      0,00     3,00 Polygoon 0,80 0 dB False
76 Gebouw     155981,83     455286,30      0,00     6,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
77 Gebouw     156042,32     454950,91      0,00     3,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
77 Gebouw     155988,47     455254,24      0,00     6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
78 Gebouw     155978,32     455314,57      0,00     6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
78 Gebouw     156050,49     454963,96      0,00     3,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
79 Gebouw     156067,37     455404,71      0,00     6,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
79 Gebouw     156068,27     454957,62      0,00     3,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
80 Gebouw     156076,83     454956,49      0,00     3,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
80 Gebouw     156058,20     455386,38      0,00     6,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
81 Gebouw     156055,95     454935,89      0,00     3,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
81 Gebouw     156060,05     455369,50      0,00     6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
82 Gebouw     156065,25     455352,78      0,00     6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
82 Gebouw     156073,58     454938,09      0,00     3,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
83 Gebouw     156081,27     454926,08      0,00     3,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
83 Gebouw     156062,14     455331,80      0,00     6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
84 Gebouw     156108,13     455170,68      0,00     6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
85 Gebouw     155988,04     454985,26      0,00     3,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
86 Gebouw     156132,80     454985,90      0,00     3,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
87 Gebouw     156143,16     454984,62      0,00     3,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
88 Gebouw     156135,75     455027,97      0,00     3,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
89 Gebouw     156120,87     455033,72      0,00     3,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
90 Gebouw     156105,38     455132,03      0,00     3,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
91 Gebouw     156117,41     455123,27      0,00     3,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
92 Gebouw     156029,90     455168,64      0,00     3,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
93 Gebouw     156029,36     455184,75      0,00     3,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
94 Gebouw     156033,29     455191,19      0,00     3,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
95 Gebouw     156028,96     455199,98      0,00     3,00 Polygoon 0,80 0 dB False
96 Gebouw     156009,32     455209,21      0,00     3,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
97 Gebouw     156008,96     455217,05      0,00     3,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
98 Gebouw     156021,55     455232,29      0,00     3,00 Polygoon 0,80 0 dB False
99 Gebouw     156016,88     455243,03      0,00     3,00 Polygoon 0,80 0 dB False
100 Gebouw     156075,50     455241,46      0,00     3,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
101 Gebouw     156090,85     455230,31      0,00     3,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
102 Gebouw     156038,18     455211,50      0,00     3,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
103 Gebouw     156040,91     455184,58      0,00     3,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
104 Gebouw     156029,95     455156,70      0,00     3,00 Polygoon 0,80 0 dB False
105 Gebouw     156032,98     455137,51      0,00     3,00 Polygoon 0,80 0 dB False
106 Gebouw     156031,21     455144,95      0,00     3,00 Polygoon 0,80 0 dB False
107 Gebouw     156050,01     455144,98      0,00     3,00 Polygoon 0,80 0 dB False
109 Gebouw     156025,51     454873,08      0,00     3,00 Polygoon 0,80 0 dB False
110 Gebouw     156039,41     454865,93      0,00     3,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
111 Gebouw     156009,00     454818,16      0,00     3,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
112 Gebouw     156004,81     454827,22      0,00     3,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
113 Gebouw     155996,45     454803,07      0,00     3,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
114 Gebouw     156015,25     454799,52      0,00     3,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
115 Gebouw     155993,89     454786,30      0,00     3,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
116 Gebouw     156017,97     454802,23      0,00     3,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
117 Gebouw     156068,24     454806,03      0,00     3,00 Polygoon 0,80 0 dB False
117 Gebouw     156027,36     455287,25      0,00     6,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
118 Gebouw     156039,39     454742,79      0,00     3,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
119 Gebouw     156106,66     454797,33      0,00     3,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
120 Gebouw     156112,25     454808,77      0,00     3,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
121 Gebouw     156100,81     454808,96      0,00     3,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
122 Gebouw     156135,23     454687,19      0,00     3,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
123 Gebouw     156088,87     454596,66      0,00     3,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
124 Gebouw     156033,59     454613,37      0,00     3,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
125 Gebouw     156117,53     454601,35      0,00     3,00 Polygoon 0,80 0 dB False
126 Gebouw     156113,13     454623,10      0,00     3,00 Polygoon 0,80 0 dB False
127 Gebouw     156258,20     454640,75      0,00     3,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
128 Gebouw     156259,32     454662,82      0,00     3,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
129 Gebouw     156138,43     454710,87      0,00     6,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
129 Gebouw     156267,51     454679,01      0,00     3,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
130 Gebouw     156118,98     454720,11      0,00     7,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
130 Gebouw     156261,95     454681,17      0,00     3,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
131 Gebouw     156259,08     454694,82      0,00     3,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
131 Gebouw     156134,28     454720,23      0,00     3,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
132 Gebouw     156098,32     455178,32      0,00     3,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
133 Gebouw     156011,56     455268,84      0,00     3,00 Polygoon 0,80 0 dB False
134 Gebouw     155958,84     455321,95      0,00     3,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
448 gebouw     155802,72     454961,98      0,00     6,00 Polygoon 0,80 0 dB False
449 gebouw     155774,79     454962,40      0,00     3,00 Polygoon 0,80 0 dB False
450 gebouw     155439,57     455046,26      0,00     5,00 Polygoon 0,80 0 dB False
451 gebouw     155547,40     454987,38      0,00     3,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
452 gebouw     155533,72     454983,02      0,00     6,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
453 gebouw     155558,35     454972,70      0,00     4,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
454 gebouw     155695,62     454967,92      0,00     3,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
455 gebouw     155640,43     454986,02      0,00     5,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
456 gebouw     155721,79     455000,59      0,00     4,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
457 gebouw     155646,89     455051,74      0,00     6,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
458 gebouw     155666,31     455059,55      0,00     3,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
459 gebouw     155657,50     455073,16      0,00     5,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
460 gebouw     155719,37     454985,73      0,00     3,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
461 gebouw     155724,58     454985,11      0,00     3,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
462 gebouw     155670,09     455007,80      0,00     3,00 Polygoon 0,80 0 dB False
463 gebouw     155850,94     455282,59      0,00     4,50 Rechthoek 0,80 0 dB False
464 gebouw     155870,15     455257,66      0,00     9,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
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SPA WNP ingenieurs 21720044
Ingevoerde GEBOUWEN Bijlage 2.2.2
Model: 2027
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012



Naam Omschr. X-1 Y-1 Oppervlak Bf
01 hard bodemgebied     155921,90     454967,22          6073,10 0,00
02 hard bodemgebied     156012,61     455425,90          3165,44 0,00
03 hard bodemgebied     156108,03     454883,30          2520,93 0,00
04 hard bodemgebied     156153,34     454806,59          2768,85 0,00
05 hard bodemgebied     156199,17     454840,04          1189,24 0,00

06 hard bodemgebied     156153,61     455213,88          3794,48 0,00
09 hard bodemgebied     156185,64     454989,73           751,93 0,00
12 hard bodemgebied     156185,11     454917,18           266,95 0,00
13 hard bodemgebied     156121,41     455214,21           611,12 0,00
14 hard bodemgebied     156169,37     454805,76           627,36 0,00

15 hard bodemgebied     155828,83     454980,27          1393,46 0,00
16 hard bodemgebied     156140,63     454789,11          1317,15 0,00
17 hard bodemgebied     156184,85     454877,63           176,32 0,00
18 hard bodemgebied     156016,21     455425,90          4420,57 0,00
19 hard bodemgebied     156127,95     454861,63           143,49 0,00

20 hard bodemgebied     156144,22     454787,02           107,24 0,00
21 hard bodemgebied     156147,54     454786,27           855,26 0,00
22 hard bodemgebied     156172,07     454669,88           401,16 0,00
23 hard bodemgebied     156180,02     454631,65           932,75 0,00
36 hard bodemgebied     156222,90     454795,01          3659,98 0,00

43 hard bodemgebied     156219,58     454582,35          1103,49 0,00
44 hard bodemgebied     156221,87     454735,37          1769,41 0,00
45 hard bodemgebied     156295,72     454576,85           193,61 0,00
46 hard bodemgebied     156017,42     455052,20          1508,70 0,00
22 hard bodemgebied     156010,11     455100,60            86,85 0,00

48 Hard bodemgebied     156038,88     455269,80          1296,70 0,00
49 Hard bodemgebied     155731,80     455021,56          2434,61 0,00
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SPA WNP ingenieurs 21720044
Ingevoerde HARDE BODEMGEBI EDEN Bijlage 2.3
Model: 2027
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012



21720044SPA WNP ingenieurs
Bijlage 2.4Ingevoerd SCHERM

Model: 2027
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X-1 Y-1 M-1 H-1 Cp Zwevend Refl.L 1k Refl.R 1k
01 scherm     156206,87     454732,20      0,00     2,50 0 dB Nee 0,20 0,20
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21720044SPA WNP ingenieurs
Bijlage 2.5Ingevoerde ROTONDE

Model: 2027
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Minirotondes, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X-1 Y-1 Oppervlak
01 rotonde N224     156169,87     454830,83          1024,45
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21720044SPA WNP ingenieurs
Bijlage 2.6Ingevoerde REKENPUNTEN

Model: 2027
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X Y Maaiveld Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel
01.1 nieuwe woning     156087,89     454984,50      0,00      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
01.2 nieuwe woning     156085,58     454987,42      0,00      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
01.3 nieuwe woning     156077,80     454982,80      0,00      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
02.1 nieuwe woning     156089,07     454978,81      0,00      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
02.2 nieuwe woning     156088,17     454975,50      0,00      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

02.3 nieuwe woning     156079,09     454976,53      0,00      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
03.1 nieuwe woning     156059,49     454982,82      0,00      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
03.2 nieuwe woning     156057,81     454983,72      0,00      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
03.3 nieuwe woning     156058,44     454973,29      0,00      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
04.1 nieuwe woning     156049,10     454973,29      0,00      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

04.2 nieuwe woning     156051,63     454972,02      0,00      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
04.3 nieuwe woning     156049,33     454982,14      0,00      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
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21720044SPA WNP ingenieurs
Bijlage 3.1Geluidbelastingen tgv N224, na aftrek 5 dB ex. art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2027

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 1_N224 (Zeisterweg/Randweg)
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
01.1_A nieuwe woning 1,50 46 41 36 46
01.1_B nieuwe woning 4,50 46 42 37 47
01.1_C nieuwe woning 7,50 46 42 37 47
01.2_A nieuwe woning 1,50 43 38 33 43
01.2_B nieuwe woning 4,50 46 42 37 47

01.2_C nieuwe woning 7,50 47 42 38 47
01.3_A nieuwe woning 1,50 41 36 31 41
01.3_B nieuwe woning 4,50 46 42 37 47
01.3_C nieuwe woning 7,50 48 44 39 49
02.1_A nieuwe woning 1,50 46 41 36 46

02.1_B nieuwe woning 4,50 47 42 37 47
02.1_C nieuwe woning 7,50 47 42 38 47
02.2_A nieuwe woning 1,50 46 41 36 46
02.2_B nieuwe woning 4,50 48 43 38 48
02.2_C nieuwe woning 7,50 50 45 40 50

02.3_A nieuwe woning 1,50 38 33 28 38
02.3_B nieuwe woning 4,50 47 43 38 47
02.3_C nieuwe woning 7,50 49 45 40 49
03.1_A nieuwe woning 1,50 40 36 31 41
03.1_B nieuwe woning 4,50 43 39 34 44

03.1_C nieuwe woning 7,50 47 43 38 47
03.2_A nieuwe woning 1,50 41 37 32 41
03.2_B nieuwe woning 4,50 45 41 36 46
03.2_C nieuwe woning 7,50 47 43 38 48
03.3_A nieuwe woning 1,50 45 40 35 45

03.3_B nieuwe woning 4,50 49 45 40 50
03.3_C nieuwe woning 7,50 52 47 42 52
04.1_A nieuwe woning 1,50 47 42 37 47
04.1_B nieuwe woning 4,50 50 46 41 51
04.1_C nieuwe woning 7,50 52 47 42 52

04.2_A nieuwe woning 1,50 46 42 37 46
04.2_B nieuwe woning 4,50 49 45 40 50
04.2_C nieuwe woning 7,50 52 48 43 52
04.3_A nieuwe woning 1,50 40 36 31 40
04.3_B nieuwe woning 4,50 46 41 36 46

04.3_C nieuwe woning 7,50 47 43 38 47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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21720044SPA WNP ingenieurs
Bijlage 3.2Geluidbelastingen tgv GRIFTDIJK (30 KM-WEG), na aftrek 5 dB ex. art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2027

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 5_Griftdijk (v=30km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
01.1_A nieuwe woning 1,50 46 43 40 48
01.1_B nieuwe woning 4,50 47 43 40 48
01.1_C nieuwe woning 7,50 46 43 40 48
01.2_A nieuwe woning 1,50 43 40 37 45
01.2_B nieuwe woning 4,50 43 40 37 45

01.2_C nieuwe woning 7,50 43 39 37 45
01.3_A nieuwe woning 1,50 23 20 17 25
01.3_B nieuwe woning 4,50 24 20 17 25
01.3_C nieuwe woning 7,50 26 22 19 27
02.1_A nieuwe woning 1,50 46 43 40 48

02.1_B nieuwe woning 4,50 47 43 40 48
02.1_C nieuwe woning 7,50 46 43 40 48
02.2_A nieuwe woning 1,50 43 39 36 45
02.2_B nieuwe woning 4,50 43 39 36 44
02.2_C nieuwe woning 7,50 42 39 36 44

02.3_A nieuwe woning 1,50 21 17 15 23
02.3_B nieuwe woning 4,50 23 20 17 25
02.3_C nieuwe woning 7,50 26 22 19 27
03.1_A nieuwe woning 1,50 32 29 26 34
03.1_B nieuwe woning 4,50 35 31 29 37

03.1_C nieuwe woning 7,50 37 33 30 38
03.2_A nieuwe woning 1,50 32 28 25 34
03.2_B nieuwe woning 4,50 34 30 28 36
03.2_C nieuwe woning 7,50 35 31 28 37
03.3_A nieuwe woning 1,50 24 20 17 25

03.3_B nieuwe woning 4,50 32 28 25 33
03.3_C nieuwe woning 7,50 33 30 27 35
04.1_A nieuwe woning 1,50 15 12 9 17
04.1_B nieuwe woning 4,50 16 13 10 18
04.1_C nieuwe woning 7,50 18 15 12 20

04.2_A nieuwe woning 1,50 28 24 21 30
04.2_B nieuwe woning 4,50 30 27 24 32
04.2_C nieuwe woning 7,50 32 28 25 33
04.3_A nieuwe woning 1,50 29 26 23 31
04.3_B nieuwe woning 4,50 32 28 25 33

04.3_C nieuwe woning 7,50 33 29 26 35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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21720044SPA WNP ingenieurs
Bijlage 4GECUMULEERDE geluidbelastingen tgv WEGEN, zonder aftrek 5 dB ex. art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2027

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
01.1_A nieuwe woning 1,50 53 49 46 54
01.1_B nieuwe woning 4,50 53 49 46 55
01.1_C nieuwe woning 7,50 53 49 46 54
01.2_A nieuwe woning 1,50 50 46 43 51
01.2_B nieuwe woning 4,50 51 47 44 52

01.2_C nieuwe woning 7,50 51 47 44 52
01.3_A nieuwe woning 1,50 43 38 34 43
01.3_B nieuwe woning 4,50 48 44 39 49
01.3_C nieuwe woning 7,50 50 46 41 51
02.1_A nieuwe woning 1,50 53 49 46 54

02.1_B nieuwe woning 4,50 53 50 46 55
02.1_C nieuwe woning 7,50 53 49 46 55
02.2_A nieuwe woning 1,50 51 47 43 52
02.2_B nieuwe woning 4,50 52 48 44 53
02.2_C nieuwe woning 7,50 53 49 45 54

02.3_A nieuwe woning 1,50 40 35 31 40
02.3_B nieuwe woning 4,50 49 45 40 49
02.3_C nieuwe woning 7,50 51 47 42 51
03.1_A nieuwe woning 1,50 43 39 35 44
03.1_B nieuwe woning 4,50 46 42 38 47

03.1_C nieuwe woning 7,50 50 45 41 50
03.2_A nieuwe woning 1,50 44 40 35 45
03.2_B nieuwe woning 4,50 48 44 39 49
03.2_C nieuwe woning 7,50 50 45 41 50
03.3_A nieuwe woning 1,50 47 42 37 47

03.3_B nieuwe woning 4,50 51 47 42 52
03.3_C nieuwe woning 7,50 54 50 45 54
04.1_A nieuwe woning 1,50 49 44 39 49
04.1_B nieuwe woning 4,50 52 48 43 53
04.1_C nieuwe woning 7,50 54 49 44 54

04.2_A nieuwe woning 1,50 48 44 39 49
04.2_B nieuwe woning 4,50 51 47 42 52
04.2_C nieuwe woning 7,50 54 50 45 54
04.3_A nieuwe woning 1,50 43 38 34 43
04.3_B nieuwe woning 4,50 48 44 39 48

04.3_C nieuwe woning 7,50 49 45 40 50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Verkennend bodem- en asbestonderzoek, Griftdijk 3 te Woudenberg 1 

1 INLEIDING 

 

In opdracht van Vallei Heuvelrug Vastgoed BV is in november 2016, door Hunneman 

Milieu-Advies Raalte BV, een verkennend bodemonderzoek, in combinatie met een 

verkennend asbestonderzoek uitgevoerd op de locatie aan de Griftdijk 3 te Woudenberg. 

Voor een topografisch en kadastraal overzicht van de onderzoekslocatie en omgeving 

verwijzen wij naar bijlage 1. 

 

Het onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de voorgenomen aankoop en 

herinrichting op de locatie.  

 

Het onderzoek heeft tot doel een actueel en betrouwbaar inzicht te geven in de 

milieuhygiënische bodemkwaliteit. 

 
Het veldwerk, de grond- en/of grondwaterbemonstering en het laboratoriumonderzoek is 
uitgevoerd conform de geldende beoordelingsrichtlijn “Veldwerk bij milieuhygiënisch 
bodemonderzoek” BRL-SIKB 2000. Voor deze richtlijn is Hunneman Milieu-Advies 
Raalte BV in het bezit van een procescertificaat, welke is afgegeven door KIWA. 
 
Het procescertificaat van Hunneman Milieu-Advies Raalte BV (certificaatnummer 

K26828) en het hierbij behorende keurmerk zijn uitsluitend van toepassing op de 

activiteiten inzake “Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek”. Hunneman 

Milieu-Advies Raalte BV is geen eigenaar van de te onderzoeken percelen en is 

onafhankelijk van de opdrachtgever en/of terreineigenaar. 

 

Het rapport is als volgt ingedeeld: 

• Vooronderzoek (hoofdstuk 2); 

• Veld- en laboratorium onderzoek (hoofdstuk 3); 

• Interpretatie onderzoeksresultaten (hoofdstuk 4). 
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Verkennend bodem- en asbestonderzoek, Griftdijk 3 te Woudenberg 2 

2 VOORONDERZOEK 

 

Het vooronderzoek is uitgevoerd conform de NEN-5725 strategie “standaard”. 

Voorafgaand aan de uitvoering zijn diverse locatiegegevens verzameld. Met behulp van 

de verzamelde informatie is de onderzoeksopzet vastgesteld. Voor het vooronderzoek 

zijn de volgende bronnen geraadpleegd: 

• informatie, verstrekt door de opdrachtgever; 

• terreininspectie, voorafgaand aan de veldwerkzaamheden; 

• informatie gemeente Woudenberg; 

• voorgaand bodemonderzoek; 

• informatie bodemloket (geen informatie); 

• Kadaster; 

• grondwaterkaart van Nederland. 

 

De relevante gegevens uit het vooronderzoek zijn opgenomen in hoofdstuk 2, en in 

bijlage 6. 

2.1 Achtergrondinformatie 

 

De onderzoekslocatie is gesitueerd aan de Griftdijk 3 te Woudenberg en staat kadastraal 

bekend als, gemeente Woudenberg, sectie H, nummers 396 en 828. De locatie heeft een 

oppervlakte van circa 900 m
2
.  

 

Op de onderzoekslocatie is bouwbedrijf Morren gevestigd. Op de locatie is een 

bedrijfshal met woonhuis gesitueerd. Inpandig is een betonverharding aanwezig. Het 

maaiveld rondom de opstallen is deels voorzien van klinkers en deels voorzien van grind. 

Voor zover bekend zijn op de locatie geen ondergrondse tanks gesitueerd. Inpandig vindt 

aan de noordwestzijde op een betonverharding opslag van verf- en verdunners plaats. 

Voor de inrichting van het terrein verwijzen wij naar tekening 1-1. 
 

Uit informatie van de gemeente Woudenberg zijn naast de bovengenoemde activiteiten 

geen gegevens bekend omtrent eventuele calamiteiten die de milieuhygiënische 

bodemkwaliteit negatief kunnen hebben beïnvloed. 

 

Op de naastgelegen locatie Griftweg 3a is in 2016 een bodemonderzoek uitgevoerd door 

Hunneman Milieu-Advies (29 april 2016,met kenmerk 160309/jk/sh). De belangrijkste 

conclusies uit dit onderzoek zijn: 

• zintuiglijk zijn in de vaste bodem sporen puin waargenomen; 

• zintuiglijk is geen asbestverdacht materiaal op of in de bodem aangetroffen; 

• in de vaste bodem zijn licht verhoogde gehalten aan lood, PAK en PCB’s 

aangetoond. De aangetoonde gehalten vormen geen aanleiding tot nader onderzoek; 

• in het grondwater zijn geen gehalten aangetoond boven de streefwaarden. 
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Verkennend bodem- en asbestonderzoek, Griftdijk 3 te Woudenberg 3 

2.2 Bodemopbouw en geohydrologie 
 

Geohydrologische bodemopbouw 

Voor de bodemgegevens en geohydrologische informatie is gebruik gemaakt van de 

grondwaterkaart van Nederland. De geohydrologische bodemopbouw is samengevat in 

tabel 1. 
 

Tabel 1:  geohydrologische bodemopbouw 

pakket diepte in m-mv samenstelling parameters 

1e WVP Form. van Twente 0 - 13 zand kD-waarde: 50-100 m2/d 

1e scheidende laag Form. van 

Harderwijk en Tegelen 

13 - 20 (mariene) klei - 

2e WVP Form. van Sterksel, Enschede 

en Harderwijk 

20 - 100 zand - 

2e scheidende laag 100 – 110 - - 

3e WVP Tegelen formatie en formatie 

van Maassluis 

> 110 zand - 

Toelichting: WVP: watervoerend pakket kD-waarde: doorlaatvermogen of transmissiviteit 

 

Grondwaterstroming 

Regionaal is de stromingsrichting van het grondwater in het eerste watervoerend pakket 

noordoostelijk gericht. 

2.3 Onderzoeksstrategie 

 

Het bodemonderzoek is uitgevoerd in aansluiting op de onderzoeksstrategie bij 

verkennend bodemonderzoek op niet verdachte locaties (strategie “ONV” uit de NEN 

5740). In aanvulling op de norm zijn de boringen doorgezet tot minimaal 2,0 m-mv.  

 

In aanvulling op het verkennend onderzoek is een verkennend asbestonderzoek 

uitgevoerd, conform de onderzoeksstrategie op niet verdachte locaties (strategie 6.4.2. uit 

de NEN-5707-2016). Het uitgevoerde veld- en laboratoriumonderzoek is samengevat in 

tabel 2. 

 
Tabel 2:  veld- en laboratoriumonderzoek 

Sublocatie 

veldonderzoek laboratoriumonderzoek 

boringen tot 
0,5 m-mv 

 waarvan tot 
> 2 m-mv 

met 
peilbuis 

vaste bodem grondwater 

onverdacht 
<1.000 m2 7 7 1 4 x NEN-grond*  1 x NEN-water 

asbestonderzoek 6 putjes [30 x 30 cm] # - 1 x asbest in grond - 

#: gecombineerd met het onverdachte terrein *: inclusief arseen/chroom 

 

De samenstelling van de in tabel 2 genoemde “NEN-pakketten” is samengevat in tabel 3. 
 

Tabel 3:  samenstelling NEN Pakketten 

Parameters NEN-grond NEN-grondwater 

zware metalen barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, 

molybdeen, nikkel en zink 
X X 

PCB’s  X - 

PAK polycyclische aromatische koolwaterstoffen X - 

minerale olie X X 

vluchtige aromaten (incl. naftaleen en styreen) - X 

VCK (vluchtige chloorkoolwaterstoffen) - X 

bromoform - X 
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Verkennend bodem- en asbestonderzoek, Griftdijk 3 te Woudenberg 4 

2.4 Betrouwbaarheid onderzoek 

 

Onderhavig onderzoek beschrijft de actuele bodemkwaliteit en heeft alleen betrekking op 

de bodem van de terreindelen, welke zijn beschreven in het vooronderzoek van deze 

rapportage. De in het vooronderzoek geraadpleegde bronnen kunnen mogelijk onvolledig 

zijn. Het kan voorkomen dat niet alle bronnen zijn geraadpleegd, doordat ze niet 

voorhanden waren. Hierdoor kan informatie ontbreken. 

 

Dit onderzoek is op een zorgvuldige wijze uitgevoerd, conform de huidige richtlijnen en 

methoden op het gebied van bodemonderzoek. Het onderzoek is gebaseerd op het nemen 

van een, conform de geldende richtlijnen, representatief geacht aantal monsters. Bij het 

interpreteren van de onderzoeksresultaten moet rekening worden gehouden met het feit 

dat analyses mogelijk zijn uitgevoerd op basis van mengmonsters, waardoor lokaal 

hogere concentraties van de onderzochte stoffen niet zijn uit te sluiten. Tevens kan geen 

uitspraak worden gedaan omtrent de bodemkwaliteit van niet onderzochte (verdachte) 

deellocaties en blijft het mogelijk dat lokaal voorkomende verontreinigingen niet zijn 

ontdekt.  

 

Een bodemonderzoek betreft een momentopname. De resultaten van het onderzoek 

kunnen minder representatief worden naarmate de tijd verstrijkt. Eventuele toekomstige 

activiteiten, calamiteiten, sloopwerkzaamheden, bouwrijp maken en/of aanvoer van 

grond van elders, kunnen de bodemkwaliteit (sterk) beïnvloeden. Tijdens 

werkzaamheden in de bodem dient men alert te blijven op waarneembare bijzonderheden, 

die kunnen duiden op eventuele verontreinigingen. 

 

Het onderzoek moet worden beoordeeld als één geheel, en betreft een inschatting van de 

bodemkwaliteit, op een bepaald moment. Het onderzoek is gebaseerd op informatie van 

derden en het verrichten van een beperkt aantal boringen en analyses, conform de 

geldende richtlijnen. Hierdoor is het mogelijk dat niet alle informatie is verkregen, dan 

wel dat niet alle afwijkingen in de bodem zijn geconstateerd. Voor eventueel hieruit 

voortvloeiende schade en/of gevolgen aanvaardt Hunneman Milieu-Advies Raalte BV op 

geen enkele wijze aansprakelijkheid. 
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3 VELD- EN LABORATORIUM ONDERZOEK 

3.1 Veldonderzoek 
 

Het veldonderzoek is uitgevoerd op 15 en 26 november 2016 door de gecertificeerde 

medewerker dhr. J. Tibben van Hunneman Milieu-Advies Raalte BV. Voor het 

verkennend bodemonderzoek zijn 7 handboringen uitgevoerd (1 t/m 7), waarvan 1 boring 

is afgewerkt als peilbuis. Ten behoeve van het onderzoek is inpandig, ter plaatse van de 

verfopslag, een betonboring gezet. De maximale boordiepte bedraagt 3,0 m-mv. 
 

Voorafgaand aan het verkennend asbestonderzoek is een maaiveldinspectie uitgevoerd. 

Tijdens de maaiveldinspectie is op het maaiveld geen asbestverdacht materiaal 

aangetroffen.  
 

Voor het verkennend asbestonderzoek zijn de monsterpunten 1 t/m 6 uit het verkennend 

bodemonderzoek handmatig gegraven tot maximaal 0,5 m-mv, met een minimale 

oppervlakte van 0,09 m
2
 (30 x 30 cm). De monsterpunten zijn met behulp van een 

grondboor (diameter 12 cm) doorgezet tot de onderliggende/ongeroerde bodemlaag. De 

opgegraven grond is uitgespreid over een zeef, met een maaswijdte van 16 mm. Het 

achterblijvende residu op de zeef is geïnspecteerd op aanwezigheid van asbestverdacht 

materiaal en afval- en puinrestanten. Van de uitgezeefde grond is een mengmonster 

samengesteld, voor de analytische bepaling van asbest in grond.  
 

In bijlage 5 zijn de monsternameformulieren asbest opgenomen. Voor de situatie van de 

monsterpunten en peilbuis verwijzen wij naar tekening 1-1. 
 

Bodemopbouw 

In het veld zijn de fysische bodemeigenschappen per monsterpunt en bodemlaag 

beschreven. De beschrijvingen van de bodemprofielen zijn opgenomen in bijlage 2, en 

samengevat in tabel 4. 
 

Tabel 4:  samenvatting van het lokaal aangetroffen bodemprofiel 

traject (m-mv) hoofdnaam toevoeging 

0,0 ~ 0,07 braak/klinker/beton/grind  

0,07 ~ 1,0 zand, matig fijn zwak siltig [lokaal humeus] 

1,0 – 2,0 zand, matig fijn tot matig grof zwak siltig [lokaal grindig] 

2,0 – 3,0 zand, matig fijn zwak siltig 

grondwaterstand: circa 1,5 m-mv 
 

Zintuiglijke waarnemingen 

Tijdens het veldonderzoek is de opgeboorde grond beoordeeld op zintuiglijk 

waarneembare verontreinigingsindicaties. Hierbij is gebruik gemaakt van de olie/water-

test (O/W-test) en is gelet op afwijkende kleur of geur van de bodem. Zintuiglijk zijn in 

de bovengrond zwakke tot matige bijmengingen aan puindelen waargenomen. In de vaste 

bodem is zintuiglijk geen asbestverdacht materiaal aangetroffen. Eventuele 

bijzonderheden zijn weergegeven in de boorbeschrijvingen (bijlage 2).  
 

Monstername 

Voor het chemisch onderzoek zijn uit de boringen, van iedere 0,5 m (0,2 m bij 

monstername met steekbus) of onderscheiden bodemlaag, monsters genomen. Daar waar 

vluchtige verbindingen de kritische parameters zijn, is de monstername, voor zover 

technisch mogelijk, verricht met een steekbus. 

 

Het grondwater uit peilbuis 1 is minimaal een week na plaatsing bemonsterd. De 

zuurgraad (pH), de elektrische geleidbaarheid (EC) en de troebelheid (NTU) van het 

grondwater zijn in het veld gemeten. De meetresultaten zijn weergegeven in tabel 6. 



_______________________________________ Hunneman Milieu-Advies ______________ 

 

 

Verkennend bodem- en asbestonderzoek, Griftdijk 3 te Woudenberg 6 

3.2 Laboratorium onderzoek 

 

Op basis van de gehanteerde onderzoeksstrategie en waarnemingen uit het veld zijn 

(meng)monsters samengesteld voor analyse. De samenstelling van de (meng)monsters is 

weergegeven in tabel 5 en 7. 

 

De analyses zijn uitgevoerd door een door de RvA geaccrediteerd laboratorium, welke 

door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is erkend om, in het kader van de Wet 

Bodembescherming (Wbb) en het Besluit bodemkwaliteit (Bbk), analyses uit te voeren 

conform AS-3000 en AP-04. De analyserapporten van het laboratorium zijn opgenomen 

in bijlage 3. De resultaten van de analyses zijn weergegeven in tabel 5 t/m 7. 

3.3 Toetsingscriteria en analyseresultaten 
 

Als bijlage 4 is het toetsingskader voor de vaste bodem en het grondwater opgenomen. 

Het toetsingskader is afkomstig uit de “Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013” 

(Staatscourant 27 juni 2013, nr. 16675). 

De toetsing van de analyseresultaten vindt plaats conform de, door het Rijk beschikbaar 

gestelde Bodem Toets- en Validatieservice (BoToVa). 

De vaste bodem wordt getoetst aan de achtergrond- en interventiewaarden. Het 

grondwater wordt getoetst aan de streef- en interventiewaarden. De meetwaarden voor de 

vaste bodem zijn afhankelijk gesteld van de gemeten organische stof- en/of 

lutumgehalten van de bodem, die meestal afwijken van de gehalten van de 

Standaardbodem. De volgende toetsingswaarden worden onderscheiden: 
 

AW/S(•)
1
:De achtergrond- en/of streefwaarden geven het niveau aan waar beneden sprake is 

 van een duurzame bodemkwaliteit. De waarden hebben betrekking op de in de natuur 

 voorkomende  achtergrondgehalten of detectiegrenzen bij stoffen die niet in 

 natuurlijke milieus voorkomen. 
 

T (••)
1
:  De tussenwaarde betreft het gemiddelde van de interventiewaarde + achtergrond-

 waarde of streefwaarde waarboven, in beginsel, een nader onderzoek noodzakelijk is.  
 

I (•••)
1 
:  De interventiewaarden geven het concentratieniveau voor verontreinigende stoffen 

aan,  waarboven sprake is van ernstige bodemverontreiniging. In bijzondere situaties 

kan ook  bij gehaltes beneden de interventiewaarden sprake zijn van een geval van 

ernstige  verontreiniging. De interventiewaarden zijn gebaseerd op de risico’s voor de  

volksgezondheid en het ecosysteem. 
 

1
De symbolen tussen haakjes corresponderen met de “overschrijdingssymbolen” van tabel 5 en 6.  

 

Van een geval van ernstige bodemverontreiniging is sprake indien de verontreiniging is 

ontstaan voor 1987, waarbij de gemiddelde concentratie van een verontreinigende stof in 

minimaal 25 m
3
 grond of 100 m

3
 grondwater hoger is dan de interventiewaarde. 

Bodemverontreiniging die is ontstaan na 1 januari 1987 (nieuwe verontreiniging) valt 

onder de zgn. zorgplicht en dient zo spoedig mogelijk te worden gesaneerd.  
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Tabel 5:  analyseresultaten vaste bodem en toetsing 

% H* = 10 gestandaardiseerde resultaten en overschrijdingen toetsingswaarden 
[BoToVa-toetsing is opgenomen in de bijlage] 

standaard bodem  

(mg/kg d.s.)  % L*= 25 

monster  MM-01 MM-02 MM-03 MM-04  

boring  1 t/m 3+6+7 4+5 3+5+6 1+4+7 AW-

waarde 

½ 

(AW+I) 

I-

waarde traject (m-mv)  0,0~0,5 0,07-0,5 0,5~2,0 0,5~2,0 

arseen  < < < < 20 48 76 

barium  @ @ @ @ @ @ @ 
cadmium  < < < < 0,6 6,8 13 

chroom  < < < < 55 117,5 180 

kobalt  < < < < 15 102,5 190 
koper  < < < < 40 115 190 

kwik  < < < < 0,15 18,08 36 

lood  68• < < < 50 290 530 

molybdeen  < < < < 2 96 190 

nikkel  < < < < 35 67,5 100 

zink  190• < < < 140 430 720 

PAK (10)-tot.  < < < < 1,5 20,8 40 

PCB’s  < < < < 0,02 0,51 1 

min.olie  < < < < 190 2595 5000 
Toelichting bij tabel: 

 < : geen overschrijding van de achtergrondwaarde  

 •  : overschrijding van de achtergrondwaarde                          

 ••  : overschrijding van de tussenwaarde 

 •••  : overschrijding van de interventiewaarde     

-: niet geanalyseerd  

@: geen toetsoordeel mogelijk 

* : lutum- en humusgehalten standaard bodem 

H : organisch stof  L : lutum 

 
Tabel 6:  analyseresultaten grondwater  

analyseresultaten (µg/l) toetsingswaarden (µg/l) 

peilbuis    1      

filter (m-mv)    2,0-3,0      
pH    6,0      

EC (µs/cm)    478   S-

waarde 

½ 

(S+I) 

I- 

waarde troebelheid (NTU)    10,4   
grondwater [m-mv]    1,5      

zware metalen          

barium    190•   50 337,5 625 

cadmium    <   0,4 3,2 6 
kobalt    <   20 60 100 

koper    <   15 45 75 

kwik    <   0,05 0,17 0,30 
lood    <   15 45 75 

molybdeen    <   5 152,5 300 

nikkel    <   15 45 75 

zink    120•   65 432,5 800 

vluchtige aromaten          
benzeen    <   0,2 15,1 30 

tolueen    <   7 503,5 1000 

ethylbenzeen    <   4 77 150 
xylenen (som)    <   0,2 35,1 70 

styreen    <   6 153 300 

naftaleen    <   0,01 35 70 

gechloreerde koolwaterstoffen          

1,1-dichloorethaan    <   7 453,5 900 

1,2-dichloorethaan    <   7 203,5 400 
1,1-dichlooretheen    <   0,01 5 10 

cis 1,2-dichlooretheen     <   0,01 10 20 

trans 1,2-dichlooretheen    <   0,01 10 20 
dichloormethaan    <   0,01 500 1000 

dichloorpropanen    <   0,8 40,4 80 

tetrachlooretheen (per)    <   0,01 20 40 
tetrachloormethaan (tetra)    <   0,01 5 10 

1,1,1-trichloorethaan    <   0,01 150 300 

1,1,2-trichloorethaan    <   0,01 65 130 
trichlooretheen (tri)    <   24 262 500 

trichloormethaan (chloroform)    <   6 203 400 

vinylchloride    <   0,01 2,5 5 

minerale olie    <   50 325 600 

bromoform    <   # 315 630 
Toelichting bij tabel: 

•    : overschrijding van de streefwaarde < : geen overschrijdingen detectiegrens en/of streefwaarde 

••   : overschrijding van de tussenwaarde # : geen toetsingswaarden voor gegeven 

••• :  overschrijding interventiewaarde  -:  niet geanalyseerd 
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3.4 Toetsingscriteria en analyseresultaten asbest  

 

Voor asbestonderzoek is de interventiewaarde uit de “Circulaire bodemsanering  van 1 

juli 2013” voor asbest in grond of puin (100 mg/kg d.s. gewogen) van toepassing.  

 

Conform de NEN 5707 wordt in een verkennend onderzoek asbest beoordeeld of sprake 

is van een verdachte of een onverdachte locatie op het voorkomen van asbest. Het 

resultaat van het verkennend onderzoek is een uitspraak over de mogelijke 

verontreiniging van de bodem op basis van verzamelde stukken asbesthoudend materiaal 

en (meng)monsters grond. Aan de hand van het verkregen indicatieve gehalte aan asbest 

wordt nagegaan of nader onderzoek al dan niet noodzakelijk is. Door de lagere 

onderzoeksintensiteit van het verkennend onderzoek kan in deze fase niet direct worden 

getoetst aan de interventiewaarde. In het verkennend onderzoek wordt het gehalte 

getoetst aan de interventiewaarde, gecorrigeerd met een factor 2. Deze correctiefactor is 

een maat voor de betrouwbaarheid van het verkennend onderzoek in relatie tot het nader 

onderzoek.  

 

Alleen indien in het verkennend onderzoek de onderzoeksintensiteit (hoeveelheid 

geïnspecteerde grond in de gaten en het aantal analyses) op hetzelfde niveau zit als in het 

nader onderzoek, dan is een directe toetsing aan de interventiewaarde mogelijk. Indien 

het asbestgehalte kleiner is dan de helft van de interventiewaarde is het statistisch 

aannemelijk dat ook in een nader onderzoekstraject de interventiewaarde niet zal worden 

overschreden. In deze gevallen geldt geen noodzaak tot het uitvoeren van een nader 

onderzoek asbest. Bij een asbestgehalte groter dan de helft van de interventiewaarde is 

een nader onderzoek asbest verplicht. De hoogste bepaalde waarde binnen een 

(deel)locatie is hiervoor bepalend. 

 

Grond of puin waarin een (gewogen) concentratie asbest boven de interventiewaarde 

wordt aangetroffen wordt, ongeacht het volume, beschouwd als verontreinigd met asbest.  

Indien na uitvoering van een nader onderzoek asbest in de grond of puin, een (gewogen) 

concentratie asbest lager dan de interventiewaarde wordt aangetoond, wordt de bodem als 

niet verontreinigd aangemerkt.  

 
Tabel 7:  analyseresultaten asbest in grond (fase verkennend derhalve indicatieve gehalten) 

monstergegevens analyseresultaten (mg of mg/kg d.s.) asbesttype 

Monster Sleuf/MP 
traject 

(m-mv) 

materiaal-

monster(s) 

>16 mm (mg) 

bodem/puin 

> 0,5< 16 mm 

in mg/kg ds. 

bodem/puin 

< 0,5 mm 

in mg/kg ds. 

gewogen*   

asbestgehalte    

in de bodem 

soort 

asbest 
H/NH 

RE-01 1 t/m 6 0,0~0,5 - 4 1 vezel 4 S+A NH 
Toelichting bij tabel:  

n.g.: niet geanalyseerd -: niet van toepassing  n.a.:  niet aangetoond 

S:  serpentijn-asbest H:  hechtgebonden asbest  SL: sleuf 

A:  amfibool  NH:  niet hechtgebonden asbest  MP: monsterpunt 

*:  gewogen concentratie asbest in de bodem of puin in mg/kg ds. wordt gevormd door de aangetoonde concentratie in het materiaal 

 (verzamel)-monster aan asbestplaatjes in de gegraven monsterpunten en/of sleuven, vermeerderd met de aangetoonde concentratie          

aan  asbest in het bodem/puin (meng)monster.  
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4 INTERPRETATIE ONDERZOEKSRESULTATEN 

 

In opdracht van Vallei Heuvelrug Vastgoed BV is in november 2016, door Hunneman 

Milieu-Advies Raalte BV, een verkennend bodemonderzoek, in combinatie met een 

verkennend asbestonderzoek uitgevoerd op de locatie aan de Griftdijk 3 te Woudenberg.  
 

Het onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de voorgenomen aankoop en 

herinrichting op de locatie, en heeft tot doel een actueel en betrouwbaar inzicht te geven 

in de milieuhygiënische bodemkwaliteit. 

4.1 Vaste bodem en grondwater  

 

Zintuiglijk zijn in de bovengrond zwakke tot matige bijmengingen aan puindelen 

waargenomen. Zintuiglijk is geen asbestverdacht materiaal in of op de bodem 

aangetroffen. 

 

In de actuele contactzone uit RE-01 is, in de fractie > 0,5 mm en < 16 mm,  analytisch 4 

mg/kg d.s. aan gewogen asbest aangetoond. In de fractie <0,5 mm is 1 crocidoliet vezel 

aangetroffen. Het gewogen gehalte aan asbest overschrijdt de bepalingsgrens (1,0 mg/kg 

d.s.), maar blijft ruim beneden de ½ interventiewaarde (50 mg/kg d.s).  

 

Analytisch zijn in de mengmonsters van de bovengrond (MM-01 en MM-02), met 

uitzondering van licht verhoogde gehalten aan lood en zink in MM-01, geen gehalten 

aangetoond boven de achtergrondwaarden. De aangetoonde gehalten aan lood en zink 

overschrijden de achtergrondwaarden, maar blijven beneden de tussenwaarden.  
 

Analytisch zijn in de mengmonsters van de ondergrond (MM-03 en MM-04), van de 

geanalyseerde parameters, geen gehalten aangetoond boven de achtergrondwaarden.  
 

In het grondwater (peilbuis 1) zijn, met uitzondering van licht verhoogde gehalten aan 

barium en zink, geen gehalten aangetoond boven de streefwaarden. De verhoogd 

aangetoonde gehalten aan barium en zink overschrijden de streefwaarden, maar blijven 

beneden de tussenwaarden.  

4.2 Conclusies en aanbevelingen 
 

Zintuiglijk zijn in de bovengrond zwakke tot matige bijmengingen aan puindelen 

waargenomen. Zintuiglijk is geen asbestverdacht materiaal aangetroffen.  
 

In de actuele contactzone is analytisch 4 mg/kg d.s. aan asbest aangetoond. Het 

aangetoonde gehalte aan asbest blijft ruim beneden de toetsingswaarde voor nader 

onderzoek ( ½ interventiewaarde < 50 mg/kg d.s).  
 

Analytisch zijn lokaal in de bovengrond licht verhoogde gehalten aan lood en zink 

aangetoond. In het grondwater zijn licht verhoogde gehalten aan barium en zink 

aangetoond. De aangetoonde gehalten vormen geen aanleiding tot nader onderzoek.  
 

Op basis van de onderzoekresultaten is de actuele bodemkwaliteit voldoende vastgesteld 

en bestaan, vanuit milieuhygiënisch oogpunt, geen bezwaren voor de voorgenomen 

aankoop en herinrichting van de locatie. 
 

Wij adviseren om bij eventuele ontwikkeling van de locatie te werken met een gesloten 

grondbalans. Indien grond vrijkomt en van de locatie wordt afgevoerd is het Besluit 

Bodemkwaliteit van toepassing (Bbk). De aangetoonde verhogingen in de bovengrond 

kunnen, bij toetsing aan het Bbk, beperkingen opleveren ten aanzien van het (her)-

gebruik elders. Af te voeren grond dient eventueel AP-04 te worden ingekeurd, voor de 

bepaling van de definitieve afzetmogelijkheden. 
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BIJLAGE 2 

 

Boorbeschrijvingen 



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

bentoniet afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand



Projectnummer: 160965

Projectnaam: NEN Griftdijk 3 Woudenberg

Boring: 01 boormeester J.Tibben

Sleuflengte [m]: 0,30 Sleufbreedte [m]: 0,30

0
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250

300

1

2

3

4

braak0

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, zwak 
humeus, matig 
puinhoudend, 
geen olie-water 
reactie, bruin, 
Schep

-50

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, geen 
olie-water reactie, 
grijsgeel, 
Edelmanboor

-200

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, geen 
olie-water reactie, 
grijsgeel, 
Zuigerboor

-300

Boring: 02 boormeester J.Tibben

Sleuflengte [m]: 0,30 Sleufbreedte [m]: 0,30

0
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200

1

2

3

4

braak0

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, zwak 
humeus, matig 
puinhoudend, 
geen olie-water 
reactie, bruin, 
Schep

-50

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, geen 
olie-water reactie, 
grijsgeel, 
Edelmanboor

-200

Boring: 03 boormeester J.Tibben

Sleuflengte [m]: 0,30 Sleufbreedte [m]: 0,30

0
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200

1
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3

4

braak0

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, zwak 
humeus, matig 
puinhoudend, 
geen olie-water 
reactie, bruin, 
Schep

-50

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, geen 
olie-water reactie, 
grijsgeel, 
Edelmanboor

-200

Boring: 04 boormeester J.Tibben

Sleuflengte [m]: 0,30 Sleufbreedte [m]: 0,30

0
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200
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4

klinker0

-7

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, zwak 
puinhoudend, 
geen olie-water 
reactie, geel, Schep-50

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, zwak 
humeus, geen 
olie-water reactie, 
bruin, Edelmanboor

-100

Zand, matig grof, 
zwak siltig, zwak 
grindig, geen 
olie-water reactie, 
grijs, Edelmanboor

-150

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, geen 
olie-water reactie, 
grijs, Edelmanboor

-200

Boring: 05 boormeester J.Tibben

Sleuflengte [m]: 0,30 Sleufbreedte [m]: 0,30

0
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200
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4

klinker0

-7

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, zwak 
puinhoudend, 
geen olie-water 
reactie, geel, Schep-50

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, zwak 
humeus, geen 
olie-water reactie, 
bruin, Edelmanboor

-100

Zand, matig grof, 
zwak siltig, zwak 
grindig, geen 
olie-water reactie, 
grijs, Edelmanboor

-150

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, geen 
olie-water reactie, 
grijs, Edelmanboor

-200

Boring: 06 boormeester J.Tibben

Sleuflengte [m]: 0,30 Sleufbreedte [m]: 0,30

0
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grind0

Grind, matig grof
-5

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, matig 
puinhoudend, geel, 
Schep-50

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, zwak 
humeus, sporen 
puin, geen 
olie-water reactie, 
bruin, Edelmanboor-100

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, zwak 
grindig, geen 
olie-water reactie, 
Edelmanboor

-200



Projectnummer: 160965

Projectnaam: NEN Griftdijk 3 Woudenberg

Boring: 07 boormeester J.Tibben

Sleuflengte [m]: 0,00 Sleufbreedte [m]: 0,00
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beton0
-6

Zand, matig grof, 
zwak siltig, matig 
puinhoudend, 
geen olie-water 
reactie, geel, 
Edelmanboor

-50

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, zwak 
humeus, geen 
olie-water reactie, 
bruin, Edelmanboor

-90

Zand, zeer fijn, 
zwak siltig, geen 
olie-water reactie, 
licht geelbruin, 
Edelmanboor

-200



 

 

BIJLAGE 3 

 

Toetsingstabellen en analyserapporten vaste bodem, asbest en grondwater 



Toetsdatum: 25 januari 2017 16:19BoToVa 3.0.0Toetsversie

T.12 - Beoordeling kwaliteit van grond volgens WbbToetsing

629945Certificaten

160965: NEN/VOA Griftdijk 3 WoudenbergProject

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MM-01 bovengrond:1-01+2-01+3-01+6-01+7-01Monsteromschrijving

4667268Monsterreferentie

Lutum/Humus

103.3% (m/m ds)Organische stof

251.4% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@80.780.7%droogrest

Metalen ICP-AES

764820-< 4.7< 4mg/kg dsarseen (As)

@14036mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-0.340.21mg/kg dscadmium (Cd)

180117.555-< 13< 10mg/kg dschroom (Cr)

190102.515-< 7.4< 3mg/kg dskobalt (Co)

19011540-2412mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15-0.110.08mg/kg dskwik (Hg) FIAS/Fims

530290501.4 AW(WO)6844mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.535-124mg/kg dsnikkel (Ni)

7204301401.4 AW(WO)19083mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-< 74< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

0.080.08mg/kg dsfenantreen

0.130.13mg/kg dsanthraceen

0.220.22mg/kg dsfluoranteen

0.070.07mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.140.14mg/kg dschryseen

0.090.09mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.10.1mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.070.07mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.070.07mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.5-1.01mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0021< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0021< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0021< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0021< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0021< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0021< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0021< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-< 0.0150.005mg/kg dssom PCBs (7)
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MM-02 bovengrond:4-01+5-01Monsteromschrijving

4667269Monsterreferentie

Lutum/Humus

100.5% (m/m ds)Organische stof

251.0% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@87.287.2%droogrest

Metalen ICP-AES

764820-105.7mg/kg dsarseen (As)

@< 54< 20mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-< 0.24< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

180117.555-< 13< 10mg/kg dschroom (Cr)

190102.515-113.1mg/kg dskobalt (Co)

19011540-< 7.2< 5mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15-< 0.05< 0.05mg/kg dskwik (Hg) FIAS/Fims

53029050-< 11< 10mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.535-207mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-< 33< 20mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-< 120< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)antraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dschryseen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)pyreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.5-< 0.350.35mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-< 0.0240.005mg/kg dssom PCBs (7)
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MM-03 ondergrond :3-02+3-03+3-04+6-03+6-04+5-03+5-04Monsteromschrijving

4667270Monsterreferentie

Lutum/Humus

100.4% (m/m ds)Organische stof

251.3% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@85.585.5%droogrest

Metalen ICP-AES

764820-< 4.9< 4mg/kg dsarseen (As)

@< 54< 20mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-< 0.24< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

180117.555-< 13< 10mg/kg dschroom (Cr)

190102.515-< 7.4< 3mg/kg dskobalt (Co)

19011540-< 7.2< 5mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15-< 0.05< 0.05mg/kg dskwik (Hg) FIAS/Fims

53029050-< 11< 10mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.535-< 8< 4mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-< 33< 20mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-< 120< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)antraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dschryseen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)pyreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.5-< 0.350.35mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-< 0.0240.005mg/kg dssom PCBs (7)
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MM-04:ondergrond:1-02+1-03+7-03 +7-04+4-03+4-04Monsteromschrijving

4667271Monsterreferentie

Lutum/Humus

100.3% (m/m ds)Organische stof

251.5% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@84.684.6%droogrest

Metalen ICP-AES

764820-< 4.9< 4mg/kg dsarseen (As)

@< 54< 20mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-< 0.24< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

180117.555-< 13< 10mg/kg dschroom (Cr)

190102.515-< 7.4< 3mg/kg dskobalt (Co)

19011540-< 7.2< 5mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15-< 0.05< 0.05mg/kg dskwik (Hg) FIAS/Fims

53029050-< 11< 10mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.535-< 8< 4mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-< 33< 20mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-< 120< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)antraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dschryseen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)pyreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.5-< 0.350.35mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-< 0.0240.005mg/kg dssom PCBs (7)

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

x maal Achtergrondwaarde (Wonen)x AW(WO)

<= Achtergrondwaarde-
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Hunneman Milieu-Advies
T.a.v. de heer J.A.G. Hunneman
Barkstraat 5
8102GV RAALTE

Uw kenmerk : 160965: NEN/VOA Griftdijk 3 Woudenberg
Ons kenmerk : Project 629945
Validatieref. : 629945_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : GTZD-VJCP-QMYP-LGCW
Bijlage(n) : 3 tabel(len) + 1 bijlage(n)

Amsterdam, 22 november 2016

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de

door u aangeboden monsters.

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

beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins

Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086

en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde

onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit

analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de

accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw

erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van

deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,

namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker

Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 F +31-(0)20-597 66 89 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.omegam.nl KvK nr. 34215654



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g < 1 < 1 < 1
S soort artefact nvt nvt nvt
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droogrest % 80,7 87,2 85,5
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 3,3 0,5 0,4
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 1,4 < 1 1,3

Anorganische parameters - metalen
S arseen (As) mg/kg ds < 4,0 5,7 < 4,0
S barium (Ba) mg/kg ds 36 < 20 < 20
S cadmium (Cd) mg/kg ds 0,21 < 0,20 < 0,20
S chroom (Cr) mg/kg ds < 10 < 10 < 10
S kobalt (Co) mg/kg ds < 3,0 3,1 < 3,0
S koper (Cu) mg/kg ds 12 < 5,0 < 5,0
S kwik (Hg) FIAS/Fims mg/kg ds 0,08 < 0,05 < 0,05
S lood (Pb) mg/kg ds 44 < 10 < 10
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds 4 7 < 4
S zink (Zn) mg/kg ds 83 < 20 < 20

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds < 35 < 35 < 35

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S fenantreen mg/kg ds 0,08 < 0,05 < 0,05
S anthraceen mg/kg ds 0,13 < 0,05 < 0,05
S fluoranteen mg/kg ds 0,22 < 0,05 < 0,05
S benzo(a)antraceen mg/kg ds 0,07 < 0,05 < 0,05
S chryseen mg/kg ds 0,14 < 0,05 < 0,05
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 0,09 < 0,05 < 0,05
S benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,10 < 0,05 < 0,05
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,07 < 0,05 < 0,05
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 0,07 < 0,05 < 0,05

S som PAK (10) mg/kg ds 1,0 0,35 0,35

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -52 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -101 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -118 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -138 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -153 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -180 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,005 0,005 0,005

Tabel 1 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 629945
Project omschrijving : 160965: NEN/VOA Griftdijk 3 Woudenberg
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Monsterreferenties
4667268 = MM-01 bovengrond:1-01+2-01+3-01+6-01+7-01
4667269 = MM-02 bovengrond:4-01+5-01
4667270 = MM-03 ondergrond :3-02+3-03+3-04+6-03+6-04+5-03+5-04

Opgegeven bemonsteringsdatum : 15/11/2016 15/11/2016 15/11/2016
Ontvangstdatum opdracht : 16/11/2016 16/11/2016 16/11/2016
Startdatum : 16/11/2016 16/11/2016 16/11/2016
Monstercode : 4667268 4667269 4667270
Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: GTZD-VJCP-QMYP-LGCW Ref.: 629945_certificaat_v1



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd
S gewicht artefact g < 1
S soort artefact nvt
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droogrest % 84,6
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 0,3
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 1,5

Anorganische parameters - metalen
S arseen (As) mg/kg ds < 4,0
S barium (Ba) mg/kg ds < 20
S cadmium (Cd) mg/kg ds < 0,20
S chroom (Cr) mg/kg ds < 10
S kobalt (Co) mg/kg ds < 3,0
S koper (Cu) mg/kg ds < 5,0
S kwik (Hg) FIAS/Fims mg/kg ds < 0,05
S lood (Pb) mg/kg ds < 10
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds < 4
S zink (Zn) mg/kg ds < 20

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds < 35

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05
S fenantreen mg/kg ds < 0,05
S anthraceen mg/kg ds < 0,05
S fluoranteen mg/kg ds < 0,05
S benzo(a)antraceen mg/kg ds < 0,05
S chryseen mg/kg ds < 0,05
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds < 0,05
S benzo(a)pyreen mg/kg ds < 0,05
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds < 0,05
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds < 0,05

S som PAK (10) mg/kg ds 0,35

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,001
S PCB -52 mg/kg ds < 0,001
S PCB -101 mg/kg ds < 0,001
S PCB -118 mg/kg ds < 0,001
S PCB -138 mg/kg ds < 0,001
S PCB -153 mg/kg ds < 0,001
S PCB -180 mg/kg ds < 0,001

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,005

Tabel 2 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 629945
Project omschrijving : 160965: NEN/VOA Griftdijk 3 Woudenberg
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Monsterreferenties
4667271 = MM-04:ondergrond:1-02+1-03+7-03 +7-04+4-03+4-04

Opgegeven bemonsteringsdatum : 15/11/2016
Ontvangstdatum opdracht : 16/11/2016
Startdatum : 16/11/2016
Monstercode : 4667271
Matrix : Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: GTZD-VJCP-QMYP-LGCW Ref.: 629945_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Tabel 3 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 629945
Project omschrijving : 160965: NEN/VOA Griftdijk 3 Woudenberg
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: GTZD-VJCP-QMYP-LGCW Ref.: 629945_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

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

Samplemate : Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droogrest : Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum) : Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754
Lutumgehalte (pipetmethode) : Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753
Arseen (As) : Conform AS3050 prestatieblad 1; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Barium (Ba) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Cadmium (Cd) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Chroom (Cr) : Conform AS3050 prestatieblad 1; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Kobalt (Co) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Koper (Cu) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Kwik (Hg) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN-ISO 16772 en destructie conform NEN

6961
Lood (Pb) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Molybdeen (Mo) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Nikkel (Ni) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Zink (Zn) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3010 prestatieblad 7
PAKs : Conform AS3010 prestatieblad 6
PCBs : Conform AS3010 prestatieblad 8

Bijlage 1 van 1

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 629945
Project omschrijving : 160965: NEN/VOA Griftdijk 3 Woudenberg
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: GTZD-VJCP-QMYP-LGCW Ref.: 629945_certificaat_v1



Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025, tenzij anders vermeld bij toegepaste methoden 
en uitgevoerd overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze 
verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer L005. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice. 

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT

24.11.2016Datum

35003557Relatienr

621789Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   621789   Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35003557 Hunneman Milieu-Advies Raalte B.V.

Uw referentie NEN Griftdijk 3 Woudenberg

Opdrachtacceptatie 17.11.16

Monsternemer Opdrachtgever

Hunneman Milieu-Advies Raalte B.V. 
J.A.G. Hunneman
Barkstraat 5
8102 GV RAALTE

AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. +31/570788113
Klantenservice
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Kamer van Koophandel
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Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl
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Asbest

mg/kg Ds

779581

--

--

++

4

Eenheid

S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Begin van de analyses: 17.11.2016
Einde van de analyses: 24.11.2016

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts 
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .

AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. +31/570788113
Klantenservice

Toegepaste methoden

Geen informatie: 

AS3000 asbest in bodem en materialen: 

Zie bijlage voor toelichting asbestanalyse

Som gewogen asbest (grond)

Vaste stof

RE-01: NEN Griftdijk 3 
Woudenberg

Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de 
vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport  met digitale 
handtekening rechtsgeldig.

Opdracht   621789   Bodem / Eluaat

779581 16.11.2016 18:12

Monstername Monsteromschrijving

RE-01: NEN Griftdijk 3 Woudenberg

Monsternr.

Zie bijlage voor toelichting 
asbestanalyse

Som gewogen asbest (grond)S
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Bijlage analyseresultaten asbest hmc ####### #####

Analist:

Nat gewicht

(g)

779581 84,5 11947 10091

Zeeffractie Zeeffractie chrysotiel amosiet crocidoliet Aantal Asbest Hecht

(mg/kg ds (mg/kg ds(mg/kg ds (mg/kg ds geb.

(m/m%)  tot.)  tot.)  tot.) N  tot.) ondergrens bovengrens

>16 mm 0 5 100

8 - 16 mm 3,5 349,6 100 <0.1 <0.1 12 <0.1 0,1 nee

4 - 8 mm 2,1 215 100 <0.1 0,1 19 0,2 0,1 0,2 nee

2 - 4 mm 1,3 128,9 68 <0.1 <0.1 9 0,1 <0.1 0,2 nee

1 - 2 mm 1,9 190,7 32 <0.1 <0.1 6 0,1 <0.1 0,4 nee

0.5 mm - 1 mm 3,9 397,3 11 0,1 <0.1 3 0,2 <0.1 1,1 nee

< 0.5 mm 86 8689,357 0,1 nvt nvt

Totalen 99 9975,857 0,3 0,4 49 0,7 0,3 2

Na afronding volgens norm  (mg/kg) : <1 <1 2

 Gerapporteerde asbestgehaltes zijn afgeronde waardes,

 in de totaalgehaltes kunnen geringe afwijkingen voorkomen.

Conclusie:

Gemeten

Gehalte

(mg/kg ds) ondergrens bovengrens

- - 1

<1 <1 <1

0,7 0,3 2

0,3 0,1 1

0,4 0,2 1

<1 <1 2

4 2 11

crocidoliet

1

Drogestof

In het, met de optische lichtmicroscoop, onderzochte deel van de fractie <500 µm is het volgende aantal asbestverdachte vezels voor de 

volgende asbestsoort gevonden:

Totaal asbest

gehalte  (%)
Monster Nr.

interval (mg/kg ds)

Gewogen totaal asbest (serpentijn + 10 x amfibool)

De bepalings grens is

Amfibool asbest

95%-betrouwbaarheids-

interval (mg/kg ds)

Droog 

gewicht 

95%-betrouwbaarheids-

hmc

Hoeveelheid hechtgebonden asbesthoudend materiaal

Hoeveelheid niet hechtgebonden asbesthoudend materiaal

Serpentijn asbest

RE-01: NEN Griftdijk 3 Woudenberg

Massa 

fractie (g)

Onderzoc

ht (%)

Monster omschrijving
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Directeur
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Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
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Toetsdatum: 25 januari 2017 16:21BoToVa 2.0.0Toetsversie

T.13 - Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens WbbToetsing

631897Certificaten

160965: NEN/VOA Griftdijk 3 WoudenbergProject

ITSToetsoordeelAnalyseres.EenheidAnalyse

peilbuis 1:.Monsteromschrijving

4768465Monsterreferentie

Metalen ICP-MS (opgelost)

625337.5503.8 S190µg/lbarium (Ba)

63.20.4-0.31µg/lcadmium (Cd)

1006020-< 2µg/lkobalt (Co)

754515-15µg/lkoper (Cu)

0.30.1750.05-< 0.05µg/lKwik (Hg) niet vluchtig

754515-< 2µg/llood (Pb)

300152.55-< 2µg/lmolybdeen (Mo)

754515-11µg/lnikkel (Ni)

800432.5651.8 S120µg/lzink (Zn)

Minerale olie

60032550-< 50µg/lminerale olie (florisil clean-up)

Vluchtige aromaten

3015.10.2-< 0.2µg/lbenzeen

150774-< 0.2µg/lethylbenzeen

7035.0050.01-< 0.02µg/lnaftaleen

3001536-< 0.2µg/lstyreen

1000503.57-< 0.2µg/ltolueen

< 0.1µg/lo-xyleen

< 0.2µg/lxyleen (som m+p)

Sommaties aromaten

7035.10.2-0.2µg/lsom xylenen

Vluchtige chlooralifaten

1000500.0050.01-< 0.2µg/ldichloormethaan

900453.57-< 0.2µg/l1,1-dichloorethaan

400203.57-< 0.2µg/l1,2-dichloorethaan

105.0050.01-< 0.1µg/l1,1-dichlooretheen

< 0.1µg/ltrans-1,2-dichlooretheen

< 0.1µg/lcis-1,2-dichlooretheen

< 0.2µg/l1,1-dichloorpropaan

< 0.2µg/l1,2-dichloorpropaan

< 0.2µg/l1,3-dichloorpropaan

4002036-< 0.2µg/ltrichloormethaan

105.0050.01-< 0.1µg/ltetrachloormethaan

300150.0050.01-< 0.1µg/l1,1,1-trichloorethaan

13065.0050.01-< 0.1µg/l1,1,2-trichloorethaan

50026224-< 0.2µg/ltrichlooretheen

4020.0050.01-< 0.1µg/ltetrachlooretheen

52.5050.01-< 0.2µg/lmonochlooretheen
(vinylchloride)

Sommaties

2010.0050.01-0.1µg/lsom C+T dichlooretheen

8040.40.8-0.4µg/lsom dichloorpropanen

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers

630@< 0.2µg/ltribroommethaan
(bromoform)

Overschrijding StreefwaardeToetsoordeel monster 4768465:

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

<= Streefwaarde-

x maal Streefwaardex S

Pagina 1 van 1



Hunneman Milieu-Advies
T.a.v. de heer J.A.G. Hunneman
Barkstraat 5
8102GV RAALTE

Uw kenmerk : 160965: NEN/VOA Griftdijk 3 Woudenberg
Ons kenmerk : Project 631897
Validatieref. : 631897_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : PIQV-CBVS-DZIG-LVQI
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 1 bijlage(n)

Amsterdam, 1 december 2016

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de

door u aangeboden monsters.

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

beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins

Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086

en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde

onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit

analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de

accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw

erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van

deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,

namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker

Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 F +31-(0)20-597 66 89 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.omegam.nl KvK nr. 34215654



Anorganische parameters - metalen
Metalen ICP-MS (opgelost):
S barium (Ba) µg/l 190
S cadmium (Cd) µg/l 0,31
S kobalt (Co) µg/l < 2
S koper (Cu) µg/l 15
S Kwik (Hg) niet vluchtig µg/l < 0,05
S lood (Pb) µg/l < 2
S molybdeen (Mo) µg/l < 2
S nikkel (Ni) µg/l 11
S zink (Zn) µg/l 120

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) µg/l < 50

Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S benzeen µg/l < 0,2
S ethylbenzeen µg/l < 0,2
S naftaleen µg/l < 0,02
S styreen µg/l < 0,2
S tolueen µg/l < 0,2
S o-xyleen µg/l < 0,1
S xyleen (som m+p) µg/l < 0,2

S som xylenen µg/l 0,2

Organische parameters - gehalogeneerd
Vluchtige chlooralifaten:
S dichloormethaan µg/l < 0,2
S 1,1-dichloorethaan µg/l < 0,2
S 1,2-dichloorethaan µg/l < 0,2
S trans-1,2-dichlooretheen µg/l < 0,1
S 1,1-dichlooretheen µg/l < 0,1
S cis-1,2-dichlooretheen µg/l < 0,1
S 1,1-dichloorpropaan µg/l < 0,2
S 1,2-dichloorpropaan µg/l < 0,2
S 1,3-dichloorpropaan µg/l < 0,2
S trichloormethaan µg/l < 0,2
S tetrachloormethaan µg/l < 0,1
S 1,1,1-trichloorethaan µg/l < 0,1
S 1,1,2-trichloorethaan µg/l < 0,1
S trichlooretheen µg/l < 0,2
S tetrachlooretheen µg/l < 0,1
S monochlooretheen (vinylchloride) µg/l < 0,2

S som C+T dichlooretheen µg/l 0,1
S som dichloorpropanen µg/l 0,4

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers:
S tribroommethaan (bromoform) µg/l < 0,2

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 631897
Project omschrijving : 160965: NEN/VOA Griftdijk 3 Woudenberg
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Monsterreferenties
4768465 = peilbuis 1:.

Opgegeven bemonsteringsdatum : 26/11/2016
Ontvangstdatum opdracht : 27/11/2016
Startdatum : 28/11/2016
Monstercode : 4768465
Matrix : Grondwater

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: PIQV-CBVS-DZIG-LVQI Ref.: 631897_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 631897
Project omschrijving : 160965: NEN/VOA Griftdijk 3 Woudenberg
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: PIQV-CBVS-DZIG-LVQI Ref.: 631897_certificaat_v1



Analysemethoden in Grondwater (AS3000)

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

Barium (Ba) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Cadmium (Cd) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Kobalt (Co) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Koper (Cu) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Kwik (Hg) niet vluchtig : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Lood (Pb) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Molybdeen (Mo) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Nikkel (Ni) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Zink (Zn) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3110 prestatieblad 5
Aromaten (BTEXXN) : Conform AS3130 prestatieblad 1
Styreen : Conform AS3130 prestatieblad 1
Chlooralifaten : Conform AS3130 prestatieblad 1
Vinylchloride : Conform AS3130 prestatieblad 1

Bijlage 1 van 1

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 631897
Project omschrijving : 160965: NEN/VOA Griftdijk 3 Woudenberg
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
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              Toetsingskader vaste bodem en grondwater 
 
 
Circulaire bodemsanering 2009 per 1 juli 2013: Streefwaarden grondwater, Interventiewaarden 

bodemsanering, Indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging, bodemtypecorrectie en 

meetvoorschriften.  
 

Bron:  Het toetsingskader is afkomstig uit de “Circulaire bodemsanering 2009 per juli 2013” 

 (staatscourant 27 juni 2013, nr. 16675). 
 

In deze bijlage zijn in tabel 1 streefwaarden grondwater en interventiewaarden voor zowel grond als grondwater 

opgenomen. In tabel 2 zijn indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging (INEV’s) en indien beschikbaar 

streefwaarden voor grondwater opgenomen. Voorafgaande aan deze tabel is een toelichting op de INEV’s 

opgenomen. Deze bijlage eindigt met de formules voor bodemtypecorrectie en instructies voor de toepassing.  

 

A: Streefwaarden grondwater en interventiewaarden bodemsanering  
 

Streefwaarden grondwater geven aan wat het ijkpunt is voor de milieukwaliteit op de lange termijn, uitgaande 

van Verwaarloosbare Risico’s voor het ecosysteem. De getallen voor de streefwaarde grondwater zijn één op één 

overgenomen uit de Circulaire streefwaarden en interventiewaarden bodemsanering (2000). De streefwaarden 

zijn afgeleid binnen het project Integrale Normstelling Stoffen (INS) en zijn in december 1997 gepubliceerd 

(Ministerie van VROM, Integrale Normstelling Stoffen, Milieukwaliteitsnormen bodem, water, lucht, 1997). 

Met enkele uitzonderingen zijn de INS-streefwaarden overgenomen. De INS-streefwaarden zijn zoveel mogelijk 

risico-onderbouwd en gelden voor individuele stoffen. Voor metalen wordt er onderscheid gemaakt tussen diep 

en ondiep grondwater. Reden hiervoor is het verschil in achtergrondconcentraties tussen diep en ondiep 

grondwater. Als grens tussen diep en ondiep grondwater wordt een arbitraire grens van 10 m gebruikt. Hierbij 

dient te worden opgemerkt dat deze grens indicatief is. Indien informatie voorhanden is dat een andere grens 

aannemelijk is voor de te beoordelen locatie, dan kan een andere grens genomen worden. Hierbij valt te denken 

aan informatie over de grens tussen het freatische grondwater en het eerste watervoerend pakket.  

• Voor ondiep grondwater (< 10 m) zijn de MILBOWA-waarden als streefwaarden overgenomen. Deze zijn 

gebaseerd op achtergrondconcentraties en gelden hierbij als handreiking. 

• Voor diep grondwater (> 10 m) worden de in INS voorgestelde streefwaarden overgenomen. Dit betekent 

dat de streefwaarde bestaat uit de van nature aanwezige achtergrondconcentratie (AC) plus de 

Verwaarloosbare Toevoeging. Hierbij worden de in INS opgenomen achtergrondconcentraties als 

handreiking gegeven.  
 

In beide gevallen geldt dat de gegeven achtergrondconcentratie als handreiking moet worden gezien. Indien 

informatie voorhanden is over de locale achtergrondconcentratie dan kan deze in combinatie met de 

Verwaarloosbare Toevoeging als streefwaarde worden gebruikt. Meer informatie over achtergrondconcentraties 

van metalen in verschillende gebieden in Nederland is te vinden in RIVM-rapport nummer 711701017.  

 

De interventiewaarden bodemsanering geven aan wanneer de functionele eigenschappen die de bodem heeft 

voor de mens, dier en plant ernstig zijn verminderd of dreigen te worden verminderd. Ze zijn representatief voor 

het verontreinigingsniveau waarboven sprake is van een geval van ernstige (bodem)verontreiniging. De 

interventiewaarden grond voor de eerste tranche stoffen zijn geëvalueerd. Er zijn nieuwe voorstellen voor 

interventiewaarden gedaan die zijn opgenomen in tabel 7.1 van het RIVM-rapport 711701023 (febr 2001). Voor 

een aantal stoffen van de eerste tranche zijn de nieuw voorgestelde interventiewaarden op basis van 

beleidsmatige overwegingen aangepast. De normaan-passingen zijn beschreven in het NOBO-rapport: VROM, 

2008: NOBO: Normstelling en bodemkwali-teitsbeoordeling. Onderbouwing en beleidsmatige keuzes voor de 

bodemnormen in 2005, 2006 en 2007. De interventiewaarden grond voor de andere tranches zijn niet 

geëvalueerd en blijven gelijk aan de interventiewaarden grond zoals opgenomen in de Circulaire streefwaarden 

en interventiewaarden bodemsanering (2000). De interventiewaarden grond gelden voor droge bodem. Voor 

bodems of oevers van een oppervlaktewaterlichaam zijn aparte interventiewaarden opgesteld die zijn opgeno-

men in de Regeling bodemkwaliteit (Staatscourant 20 december 2007, nr. 247). De interventiewaarden 

grondwater zijn niet herzien en overgenomen uit de Circulaire streefwaarden en interventiewaarden 

bodemsanering (2000).      
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Tabel 1: Streefwaarden grondwater en interventiewaarden grond en grondwater 

gehalten in grond zijn weergegeven voor standaardbodem (10% organische stof en 25% lutum) 

Stofnaam 

Streefwaarde Landelijke achter-

grond concentratie 

Streefwaarde Interventiewaarden 

ondiep diep (AC) diep (incl. AC) 

  (<10 m –mv) (>10 m –mv) (>10 m –mv) 

grondwater 7    

(�g/l) 

grondwater         

(�g/l) 

grondwater 7  

(�g/l) 

grond 

(mg/kg d.s.) 

grondwater 

(�g/l) 

1. Metalen 
Antimoon - 0,09 0,15 22 20 

Arseen 10 7 7,2 76 60 

Barium 50 200 200 - 8 625 

Cadmium 0,4 0,6 0,06 13 6 

Chroom 1 2,4 2,5 - 30 

Chroom III - - - 180 - 

Chroom VI - - - 78 - 

Kobalt 20 0,6 0,7 190 100 

Koper 15 1,3 1,3 190 75 

Kwik 0,05 - 0,01 - 0,3 

Kwik (anorganisch) - - - 36 - 

Kwik (organisch) - - - 4 - 

Lood 15 1,6 1,7 530 75 

Molybdeen 5 0,7 3,6 190 300 

Nikkel 15 2,1 2,1 100 75 

Zink 65 24 24 720 800 

 

Streefwaarde Interventiewaarden 

grondwater 
7  

(�g/l) grond grondwater 

2. Overige anorganische stoffen 
Chloride (mg CL/l)       100 mg/l -  

Cyanide (vrij) 5 20 1.500 

Cyanide (complex) 10 50 1.500 

Thiocyanaat - 20 1.500 

3. Aromatische verbindingen 
Benzeen 0,2 1,1 30 

Ethylbenzeen 4 110 150 

Tolueen 7 32 1000 

Xylenen (som) 1 0,2 17 70 

Styreen (vinylbenzeen) 6 86 300 

Fenol 0,2 14 2000 

Creosolen (som) 1 0,2 13 200 

4. 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(1,2,3cd)pyreen 0,0004* - 0,05 

Benzo(ghi)peryleen 0,0003 - 0,05 

PAK’s (totaal) (som 10)1 - 40 - 

5. Gechloreerde Koolwaterstoffen 

A: (vluchtige) koolwaterstoffen    
Monochlooretheen (Vinylchloride)2 0,01 0,1  5 

Dichloormethaan  0,01  3,9  1.000 

1,1-dichloorethaan  7  15  900 

1,2-dichloorethaan 7  6,4  400 

1,1-dichlooretheen2   0,01  0,3  10 

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

Dichloorpropanen (som)1 0,8  2  80 

Trichloormethaan  (chloroform)  6  5,6  400 

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

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

Trichlooretheen  (Tri)  24  2,5  500 

Tetrachloormethaan  (Tetra)  0,01  0,7  10 

Tetrachlooretheen  (Per)  0,01  8,8  40 
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Tabel 1: Streefwaarden grondwater en interventiewaarden grond en grondwater 

 

Streefwaarde Interventiewaarden 

grondwater 
7  

(�g/l) grond grondwater 

5. Gechloreerde Koolwaterstoffen (vervolg) 

b. chloorbenzenen5
    

Monochloorbenzeen  7  15  180 

Dichloorbenzenen (som)1  3  19  50 

Trichloorbenzenen (som)1  0,01  11  10 

Tetrachloorbenzenen (som)1  0,01  2,2  2,5 

Pentachloorbenzenen  0,003  6,7  1 

Hexachloorbenzeen  0,00009*  2,0  0,5 

c. chloorfenolen5    
Monochloorfenolen(som)1 0,3  5,4  100 

Dichloorfenolen(som)1  0,2  22  30 

Trichloorfenolen(som)1  0,03*  22  10 

Tetrachloorfenolen(som)1  0,01*  21  10 

Pentachloorfenol  0,04*  12  3 

d. polychloorbifenylen (PCB’s)    
PCB’s (som 7) 1 0,01*  1  0,01 

e. Overige gechl. koolwaterstoffen    
Monochlooranilinen (som)1  -  50  30 

Dioxine (som I-TEQ)1 -  0,00018  nvt6 

Chloornaftaleen (som)1  -  23  6 

6. Bestrijdingsmiddelen  
a.organochloorbestrijdingsmiddelen    
Chloordaan (som)1  0,02 ng/l*  4  0,2 

DDT (som)1  - 1,7 - 

DDE (som)1  - 2,3 - 

DDD (som)1 - 34 - 

DDT/DDE/DDD (som)1  0,004 ng/l*  -  0,01 

Aldrin  0,009 ng/l*  0,32 - 

Dieldrin  0,1 ng/l* - - 

Endrin  0,04 ng/l*  - - 

Drins (som)1  -  4  0,1 

�-endosulfan  0,2 ng/l*  4  5 

�-HCH  33 ng/l  17  - 

�-HCH  8 ng/l  1,6 - 

�-HCH (lindaan)  9 ng/l  1,2  - 

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

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

Heptachloorepoxide (som)1  0,005 ng/l*  4  3 

b. organofosforpesticiden    
-    

c. organotin bestrijdingsmiddelen    
Organotinverbindingen (som)1  0,05* – 16 ng/l 2,5  0,7 

d.chloorfenoxy-azijnzuur herbiciden    
MCPA  0,02  4  50 

e. overige bestrijdingsmiddelen    
Atrazine  29 ng/l  0,71  150 

Carbaryl  2 ng/l*  0,45  50 

Carbofuran  2 9 ng/l 0,017  100 

7. Overige stoffen 
Asbest3  -  100  - 

Cyclohexanon  0,5  150  15.000 

Dimethyl ftalaat  -  82 - 

Diethyl ftalaat  -  53 - 

Di-isobutyl ftalaat  -   17 - 

Dibutyl ftalaat  -   36 - 

Butyl benzylftalaat  -   48  - 

Dihexyl ftalaat  -   220 - 

Di(2-ethylhexyl)ftalaat  -   60 - 

Ftalaten (som)1  0,5  - 5 

Minerale olie4  50  5.000  600 

Pyridine  0,5  11  30 

Tetrahydrofuran  0,5  7  300 

Tetrahydrothiofeen  0,5  8,8  5.000 

Tribroommethaan (bromoform)  -  75  630 
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Toelichting voetnoten tabel 1  
 

* Getalswaarde beneden de detectielimiet/bepalingsondergrens of meetmethode ontbreekt. 
 

1
 Voor de samenstelling van de somparameters wordt verwezen naar bijlage N van de Regeling bodemkwaliteit 

(VROM, 2007). Bij het berekenen van een somwaarde worden voor de individuele componenten de resultaten < 

vereiste rapportagegrens AS3000 vermenigvuldigd met 0,7. Indien alle individuele waarden als onderdeel van de 

berekende waarde het resultaat < vereiste rapportagegrens AS3000 hebben, mag de beoordelaar ervan uit gaan 

dat de kwaliteit van de grond of het grondwater voldoet aan de van toepassing zijnde normwaarde. Indien er voor 

een of meer individuele componenten een of meer gemeten gehalten (zonder < teken) zijn, dan dient de 

berekende waarde te worden getoetst aan de van toepassing zijnde normwaarde. Deze regel geldt ook als 

gemeten gehalten lager zijn dan de vereiste rapportagegrens. Het verkregen toetsingsresultaat, op basis van een 

berekende somwaarde waarin voor een of meer individuele componenten is gerekend met een waarde van 0,7 

maal de rapportagegrens, heeft geen verplichtend karakter. De onderzoeker heeft de vrijheid onderbouwd te 

concluderen dat het betreffende monster niet in die mate is verontreinigd als het toetsingsresultaat aangeeft. Dit 

geldt bijvoorbeeld als bij een meting van PAK in het grondwater alleen naftaleen in een licht verhoogde 

concentratie is aangetoond en de overige PAK een waarde ‘< vereiste rapportagegrens AS3000’ hebben. Voor 

die overige PAK worden dan relatief hoge gehalten berekend (door de vermenigvuldiging met 0,7), waarvan kan 

worden onderbouwd dat die gehalten niet in het grondwater aanwezig zullen zijn gezien de immobiliteit van de 

betreffende stoffen.  
 

2 
De Interventiewaarde voor grond voor deze stoffen is gelijk of kleiner dan de bepalingsgrens (intralaboratorium 

reproduceerbaarheid). Indien de stof wordt aangetoond moeten de risico’s nader worden onderzocht. Bij het 

aantreffen van vinylchloride of 1,1-dichlooretheen in grond moet tevens het grondwater worden onderzocht. 
 

3
 Gewogen norm (concentratie serpentijn asbest + 10 x concentratie amfibool asbest). 

 

4
 De definitie van minerale olie wordt beschreven bij de analysenorm. Indien er sprake is van verontreiniging 

met mengsels (bijvoorbeeld benzine of huisbrandolie) dan dient naast het alkaangehalte ook het gehalte aan 

aromatische en/of polycyclische aromatische koolwaterstoffen te worden bepaald. Met deze somparameter is om 

praktische redenen volstaan. Nadere toxicologische en chemische differentiatie wordt bestudeerd.  
 

5
 Voor grondwater zijn effecten van PAK’s, chloorbenzenen en chloorfenolen indirect, als fractie van de 

individuele interventiewaarde, optelbaar (dat wil zeggen 0,5 x interventiewaarde stof A heeft evenveel effect als 

0,5 x interventiewaarde stof B). Dit betekent dat een somformule gebruikt moet worden om te beoordelen of van 

overschrijding van de interventiewaarde sprake is. Er is sprake van overschrijding van de interventiewaarde voor 

de som van een groep stoffen indien �(Ci/Ii) >1, waarbij Ci = gemeten concentratie van een stof uit een 

betreffende groep en Ii = interventiewaarde voor de betreffende stof uit de betreffende groep.  
 

6 
Voor grondwater is er een indicatief niveau voor ernstige verontreiniging. 

 

7 
De Streefwaarden grondwater voor een aantal stoffen zijn lager dan de vereiste rapportagegrens in AS3000. Dit 

betekent dat deze Streefwaarden strenger zijn dan het niveau waarop betrouwbaar (routinematig) kan worden 

gemeten. De laboratoria moeten minimaal voldoen aan de vereiste rapportagegrens in AS3000. Het hanteren van 

een strengere rapportagegrens mag ook, mits de gehanteerde analysemethode voldoet aan AS3000. Bij het 

beoordelen van het meetresultaat ‘< rapportagegrens AS3000’ mag de beoordelaar ervan uitgaan dat de kwaliteit 

van het grondwater voldoet aan de Streefwaarde. Indien het laboratorium een gemeten gehalte rapporteert 

(zonder < teken), moet dit gehalte aan de Streefwaarde worden getoetst, ook als dit gehalte lager is dan de 

vereiste rapportagegrens AS3000. 
 

8 
De norm voor barium is tijdelijk ingetrokken. Gebleken is dat de interventiewaarde voor barium lager was dan 

het gehalte dat van nature in de bodem voorkomt. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte 

van de natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte worden beoordeeld op basis 

van de voormalige interventiewaarde voor barium van 920 mg/kg d.s. Deze voormalige interventiewaarde is op 

dezelfde manier onderbouwd als de interventiewaarden voor de meeste andere metalen en is voor barium 

inclusief een natuurlijk achtergrondgehalte van 190 mg/kg d.s.  
 

9 
Indien het laboratorium een waarde ‘< dan een verhoogde rapportagegrens’ aangeeft (hoger dan de 

rapportagegrens AS3000), dan dient de betreffende verhoogde rapportagegrens te worden vermenigvuldigd met 

0,7. De zo verkregen waarde (of hiermee berekende somwaarde) wordt getoetst aan de van toepassing zijnde 

normwaarde. Een dergelijke verhoogde rapportagegrens kan optreden bij de analyse van een zeer sterk 

verontreinigd monster of een monster met afwijkende samenstelling. Het zo verkregen toetsingsresultaat heeft 

geen verplichtend karakter. De onderzoeker heeft de vrijheid onderbouwd te concluderen dat het betreffende 

monster niet goed kan worden beoordeeld.  



 

 

 5

 

B: Indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging (INEV’S) 
 

Voor de stoffen in tabel 2 zijn indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging opgenomen. Het betreffen 

stoffen van de tweede, derde en vierde tranche afleiding interventiewaarden. Op basis van twee redenen is een 

indicatief niveau voor ernstige verontreiniging aangegeven en geen interventiewaarde:  

1. er zijn geen gestandaardiseerde meet- en analysevoorschriften beschikbaar of binnenkort te verwachten;  

2. de ecotoxicologische onderbouwing van de interventiewaarde is niet aanwezig of minimaal en in het laatste 

geval lijkt het erop dat de ecotoxicologische effecten kritischer zijn dan de humaan-toxicologische effecten. 

De ecotoxicologische onderbouwing dient te voldoen aan de volgende criteria:  

a. er dienen minimaal 4 toxiciteitsgegevens beschikbaar te zijn voor minimaal twee taxonomische groepen;  

b. voor metalen dienen alle gegevens betrekking te hebben op het compartiment bodem;  

c. voor organische stoffen mogen maximaal twee gegevens via evenwichtspartitie uit gegevens voor het 

compartiment water zijn afgeleid;  

d. er dienen minimaal twee gegevens voor individuele soorten beschikbaar te zijn.  

 

Indien aan een of meerdere van deze criteria niet is voldaan en indien ecotoxicologische effecten kritischer zijn 

dan humaantoxicologische effecten, wordt volstaan met het vaststellen van een indicatief niveau voor ernstige 

verontreiniging. De indicatieve niveaus hebben een grotere mate van onzekerheid dan de interventiewaarden. De 

status van de indicatieve niveaus is daarom niet gelijk aan de status van de interventiewaarde. Over- of 

onderschrijding van de indicatieve niveaus heeft derhalve niet direct consequenties voor wat betreft het nemen 

van een beslissing over de ernst van de verontreiniging door het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag dient 

daarom naast de indicatieve niveaus ook andere overwegingen te betrekken bij de beslissing of er sprake is van 

ernstige verontreiniging. Hierbij kan gedacht worden aan:  

• nagaan of er op basis van andere stoffen sprake is van ernstige verontreiniging en spoed tot saneren. Op 

verontreinigde locaties komen vaak meerdere stoffen tegelijk voor. Indien voor andere stoffen wel 

interventiewaarden zijn vastgesteld kan op basis van deze stoffen nagegaan worden of er sprake is van 

ernstige verontreiniging en spoed tot saneren. In zo’n geval is een risicoschatting voor de stoffen waarvoor 

slechts een indicatief niveau is aangegeven minder relevant. Indien op basis van andere stoffen geen sprake 

blijkt te zijn van ernstige verontreiniging en spoed tot saneren, is een risicoschatting voor de stoffen 

waarvoor slechts een indicatief niveau is aangegeven wel belangrijk;  

• een ad hoc bepaling van de actuele risico’s. Bij de bepaling van actuele risico’s ten behoeve van het 

vaststellen van de spoed tot saneren spelen naast toxicologische criteria ook andere locatiegebonden 

factoren een rol. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de blootstellingmogelijkheden, het gebruik van de locatie 

of de oppervlaktes van de verontreiniging. Dergelijke factoren kunnen vaak goed bepaald worden waardoor 

het ondanks de onzekerheid met betrekking tot de indicatieve niveaus toch mogelijk is een redelijke 

schatting van de actuele risico’s uit te voeren. Het verdient aanbeveling hierbij gebruik te maken van bio-

assays, omdat hiermee niet alleen de onzekerheden in de ecotoxicologische onderbouwing maar ook de 

onzekerheden ten gevolge van het gestandaardiseerde meet- en analysevoorschriften ontweken worden. 

• aanvullend onderzoek naar de risico’s van de stof. Er kunnen aanvullende toxiciteitexperimenten uitgevoerd 

worden om een betere schatting van de risico’s van de stof te kunnen maken.  
 
De INEV’s zijn niet geëvalueerd en blijven gelijk aan de INEV’s zoals opgenomen in de Circulaire 

streefwaarden en interventiewaarden bodemsanering (2000). Enkele voormalige interventiewaarden zijn 

omgezet in INEV’s. Dit wordt toegelicht in het NOBO-rapport: VROM, 2008, in druk: NOBO: Normstelling en 

bodemkwaliteitsbeoordeling. Onderbouwing en beleidsmatige keuzes voor de bodemnormen in 2005, 2006 en 

2007. Alleen voor MTBE is het INEV voor grondwater aangepast naar de waarde die is genoemd in de 

Circulaire zorgplicht Wbb bij MTBE- en ETBE-verontreinigingen (Staatscourant 18 december 2008, nr. 2139).  
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Tabel 2: Streefwaarden grondwater en indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging 
6
 

gehalten in grond zijn weergegeven voor standaardbodem (10% organische stof en 25% lutum) 

Stofnaam 

Streefwaarde Interventiewaarden 

grondwater 4 (�g/l) grond (mg/kg d.s.) grondwater (�g/l) 

ondiep4 diep4 
  

(<10 m –mv) (>10 m –mv) 

1. Metalen 
Beryllium  -  0,05*  30  15 

Seleen  -  0,07  100  160 

Tellurium  -  -  600  70 

Thallium  -  2*  15  7 

Tin  -  2,2*  900  50 

Vanadium  -  1,2  250  70 

Zilver  -  -  15  40 

 

Streefwaarde Interventiewaarden 

grondwater 
7  

(�g/l) grond (mg/kg d.s.) grondwater (�g/l) 

3. Aromatische verbindingen 
Dodecylbenzeen  -  1.000  0,02 

Aromatische oplosmiddelen1  -  200  150 

Dihydroxybenzenen (som)3  -  8 - 

Catechol (o-dihydroxybenzeen)  0,2  -  1.250 

Resorcinol (m-dihydroxybenzeen)  0,2  -  600 

Hydrochinon (p-dihydroxybenzeen)  0,2  -  800 

5. Gechloreerde Koolwaterstoffen 
Dichlooranilinen  -  50  100 

Trichlooranilinen  -  10  10 

Tetrachlooranilinen  -  30  10 

Pentachlooranilinen  -  10  1 

4-chloormethylfenolen  -  15  350 

Dioxine (som I-TEQ)2  -  nvt 5 0,001 ng/l 

6. Bestrijdingsmiddelen  
Azinfosmethyl  0,1 ng/l *  2  2 

Maneb  0,05 ng/l*  22  0,1 

7. Overige stoffen 
Acrylonitril  0,08  0,1  5 

Butanol  - 30 5.600 

butylacetaat  -  200  6.300 

Ethylacetaat  -  75  15.000 

Diethyleen glycol  -  270  13.000 

Ethyleen glycol  -  100  5.500 

Formaldehyde  -  0,1  50 

Isopropanol  -  220  31.000 

Methanol  -  30  24.000 

Methylethylketon  -  35  6.000 

Methyl-tert-buthyl ether (MTBE)  -  100  9.400 
 

Toelichting voetnoten tabel 2  
 

* Getalswaarde beneden de detectielimiet/bepalingsondergrens of meetmethode ontbreekt. 
 

1 
Onder aromatische oplosmiddelen wordt een standaardmengsel van stoffen, aangeduid als ‘C9-aromatic 

naphta’ verstaan zoals gedefinieerd door de International Research and Development Corporation: o-xyleen 

3,2%, i-isopropylbenzeen 2,74%, n-propylbenzeen 3,97%, 1-methyl-4-ethylbenzeen 7,05%, 1-methyl-3-

ethylbenzeen 15,1%, 1-methyl-2-ethylbenzeen 5,44%, 1,3,5-trimethylbenzeen 8,37%, 1,2,4-trimethylbenzeen 

40,5%, 1,2,3-trimetylbenzeen 6,18% en > alkylbenzenen 6,19%.  
 

2
 Voor de samenstelling van de somparameters wordt verwezen naar bijlage N van de Regeling bodemkwaliteit 

(VROM, 2007). Bij het berekenen van een somwaarde worden voor de individuele componenten de resultaten < 

vereiste rapportagegrens AS3000 vermenigvuldigd met 0,7. Indien alle individuele waarden als onderdeel van de 

berekende waarde het resultaat < vereiste rapportagegrens AS3000 hebben, mag de beoordelaar ervan uit gaan 

dat de kwaliteit van de grond of het grondwater voldoet aan de van toepassing zijnde normwaarde. Indien er voor 

een of meer individuele componenten een of meer gemeten gehalten (zonder < teken) zijn, dan dient de 

berekende waarde te worden getoetst aan de van toepassing zijnde normwaarde. Deze regel geldt ook als 

gemeten gehalten lager zijn dan de vereiste rapportagegrens. Het verkregen toetsingsresultaat, op basis van een 

berekende somwaarde waarin voor een of meer individuele componenten is gerekend met een waarde van 0,7 

maal de rapportagegrens, heeft geen verplichtend karakter. De onderzoeker heeft de vrijheid onderbouwd te 

concluderen dat het betreffende monster niet in die mate is verontreinigd als het toetsingsresultaat aangeeft.  
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3
 Onder dihydroxybenzenen (som) wordt verstaan: de som van catechol, resorcinol en hydrochinon.  

 

4 
De Streefwaarden grondwater voor een aantal stoffen zijn lager dan de vereiste rapportagegrens in AS3000. Dit 

betekent dat deze Streefwaarden strenger zijn dan het niveau waarop betrouwbaar (routinematig) kan worden 

gemeten. De laboratoria moeten minimaal voldoen aan de vereiste rapportagegrens in AS3000. Het hanteren van 

een strengere rapportagegrens mag ook, mits de gehanteerde analysemethode voldoet aan AS3000. Bij het 

beoordelen van het meetresultaat ‘< rapportagegrens AS3000’ mag de beoordelaar ervan uitgaan dat de kwaliteit 

van het grondwater voldoet aan de Streefwaarde. Indien het laboratorium een gemeten gehalte rapporteert 

(zonder < teken), moet dit gehalte aan de Streefwaarde worden getoetst, ook als dit gehalte lager is dan de 

vereiste rapportagegrens AS3000.  
 

5 
Voor grond is er een interventiewaarde.  

 

6 
Indien het laboratorium een waarde ‘< dan een verhoogde rapportagegrens’ aangeeft (hoger dan de rapportage-

grens AS3000), dan dient de betreffende verhoogde rapportagegrens te worden vermenigvuldigd met 0,7. De zo 

verkregen waarde (of hiermee berekende somwaarde) wordt getoetst aan de van toepassing zijnde normwaarde. 

Een dergelijke verhoogde rapportagegrens kan optreden bij de analyse van een zeer sterk verontreinigd monster 

of een monster met afwijkende samenstelling. Het zo verkregen toetsingsresultaat heeft geen verplichtend 

karakter. De onderzoeker heeft de vrijheid onderbouwd te concluderen dat het betreffende monster niet goed kan 

worden beoordeeld.  
 

C: Bodemtypecorrectie  
 

Bij de beoordeling van de kwaliteit van de bodem worden de in de tabellen opgenomen waarden voor 

standaardbodem omgerekend naar de waarden voor de betreffende bodem gebruik makende van de gemeten 

gehalten aan organische stof en lutum. De omgerekende waarden kunnen vervolgens met de gemeten gehalten 

worden vergeleken.  
 

Metalen  

Bij de omrekening voor metalen kan gebruik gemaakt worden van de volgende bodemtypecorrectieformule: 
 

(IW)b = (IW)sb x [{A + (B x % lutum) + (C x % organische stof)} / {A + (Bx25) + (C x 10)}]  
 

Waarin:  

(IW)b  =  interventiewaarde voor de te beoordelen bodem;  

(IW)sb  =  interventiewaarde voor standaardbodem;  

%lutum  = gemeten percentage lutum in de te beoordelen bodem. Voor bodem met een gemeten 

 lutumgehalte van minder dan 2% wordt met een lutumgehalte van 2% gerekend; 

% org. stof  = gemeten percentage organische stof in de te beoordelen bodem Voor bodem met een gemeten 

organisch stofgehalte van minder dan 2% wordt met een organisch stofgehalte van 2% gerekend;  

A, B, C   = stofafhankelijke constanten voor metalen (zie hieronder);  
 

Tabel 3: Stofafhankelijke constanten voor metalen: 

Stof 
 A  B C 

Arseen 15 0,4 0,4 

Barium 30 5 0 

Beryllium 8 0,9 0 

Cadmium 0,4 0,007 0,021 

Chroom 50 2 0 

Kobalt 2 0,28 0 

Koper 15 0,6 0,6 

Kwik 0,2 0,0034 0,0017 

Lood 50 1 1 

Nikkel 10 1 0 

Tin 4 0, 6 0 

Vanadium 12 1,2 0 

Zink 50 3 1,5 
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Organische verbindingen  

De interventiewaarden en indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging voor organische verbindingen, zijn 

afhankelijk van het organische stofgehalte. Bij omrekening voor organische verbindingen, met uitzondering van 

PAK’s, kan gebruik gemaakt worden van de volgende bodemtypecorrectieformule:  
 

(IW)b = (IW)sb x (% organische stof / 10)  
 

Waarin:  

(IW)b  = interventiewaarde voor de te beoordelen bodem;  

(IW)sb  = interventiewaarde voor standaardbodem;  

% org. stof  = gemeten percentage organische stof in de te beoordelen bodem. Voor bodems met 

gemeten percentage organische stofgehalten van meer dan 30% respectievelijk minder dan 

2% worden gehalten van respectievelijk 30% en 2% aangehouden.  

 

PAK’s  

Voor interventiewaarde PAK’s wordt geen bodemtypecorrectie voor bodems met een organisch stofgehalte tot 

10% en bodems met een organisch stofgehalte boven de 30% toegepast. Voor bodems met een organisch 

stofgehalte tot 10% wordt een interventiewaarde van 40 mg/kg d.s. en voor bodems met een organisch 

stofgehalte vanaf 30% een interventiewaarde van 120 mg/kg d.s. gehanteerd. Tussen de 10% en 30% organische 

stof gehalte kan gebruik gemaakt worden van de volgende bodemtypecorrectieformule: 
 

(IW)b = 40 x (% organische stof / 10) 
 

Waarin:  

(IW)b  = interventiewaarde voor de te beoordelen bodem 

% organische stof = gemeten percentage organische stof in de te beoordelen bodem.  

 

D: Meetvoorschriften  
 

De te hanteren analysemethoden zijn opgenomen in Bijlage L, behorende bij artikel 1.1 (versie 30 november 

2007) van de Regeling bodemkwaliteit. Staatscourant 20 december 2007, nr. 247, pag 67.   
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Gemeente: Woudenberg

Datum: 18-10-2016

Legenda

Locatie

Beschikbaarheid 
gegevens

Voortgang onderzoek
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The resource of this report item is not reachable.

1.1 Disclaimer
Dit rapport geeft de situatie weer zoals bekend op de datum van afdrukken. De getoonde 
informatie is afkomstig van provincies, omgevingsdiensten of gemeenten en wordt zonder 
tussenkomst van Rijkswaterstaat gepubliceerd. Inhoudelijke vragen over de getoonde 
bodeminformatie kunt u stellen aan de desbetreffende organisatie. 
Rijkswaterstaat beheert de website Bodemloket.nl. Vragen over de werking van de website kunt 
u stellen via onze helpdesk: http://www.rwsleefomgeving.nl/helpdesk/bodembeheer.

http://www.rwsleefomgeving.nl/helpdesk/bodembeheer
http://www.rwsleefomgeving.nl/helpdesk/bodembeheer
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1 INLEIDING 

 

In opdracht van Vallei Heuvelrug Vastgoed BV is in april 2016, door Hunneman Milieu-

Advies Raalte BV, een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op de locatie aan de 

Griftdijk 3a te Woudenberg. Voor een topografisch en kadastraal overzicht van de locatie 

en omgeving verwijzen wij naar bijlage 1.  

 

Het onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de voorgenomen herontwikkeling van 

de locatie.  

 

Het onderzoek heeft tot doel een actueel en betrouwbaar inzicht te geven in de 

milieuhygiënische bodemkwaliteit. 

 
Het veldwerk, de grond- en/of grondwaterbemonstering en het laboratoriumonderzoek is 
uitgevoerd conform de geldende beoordelingsrichtlijn “Veldwerk bij milieuhygiënisch 
bodemonderzoek” BRL-SIKB 2000. Voor deze richtlijn is Hunneman Milieu-Advies 
Raalte BV in het bezit van een procescertificaat, welke is afgegeven door KIWA. 
 
Het procescertificaat van Hunneman Milieu-Advies Raalte BV (certificaatnummer 

K26828) en het hierbij behorende keurmerk zijn uitsluitend van toepassing op de 

activiteiten inzake “Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek”. Hunneman 

Milieu-Advies Raalte BV is geen eigenaar van de te onderzoeken percelen en is 

onafhankelijk van de opdrachtgever en/of terreineigenaar. 

 

Het rapport is als volgt ingedeeld: 

• Vooronderzoek (hoofdstuk 2); 

• Veld- en chemisch onderzoek (hoofdstuk 3); 

• Interpretatie onderzoeksresultaten (hoofdstuk 4). 

 



 

 

____________________________________________Hunneman Milieu-Advies________________ 

 

 

Verkennend bodemonderzoek; Griftdijk 3a te Woudenberg 

 
2

2 VOORONDERZOEK 

 

Het vooronderzoek is uitgevoerd conform de NEN-5725 strategie “standaard”. 

Voorafgaand aan de uitvoering zijn diverse locatiegegevens verzameld. Met behulp van 

de verzamelde informatie is de onderzoeksopzet vastgesteld. Voor het vooronderzoek zijn 

de volgende bronnen geraadpleegd:  

• informatie, verstrekt door de opdrachtgever; 

• terreininspectie, voorafgaand aan de veldwerkzaamheden; 

• informatie gemeente Woudenberg (april 2016); 

• www.bodemloket.nl (geen informatie);  

• Kadaster; 

• grondwaterkaart van Nederland. 
 

De relevante gegevens uit het vooronderzoek zijn opgenomen in hoofdstuk 2 en in bijlage 

5. 

2.1 Achtergrondinformatie 

 

De onderzoekslocatie is gesitueerd aan de Griftdijk 3a te Woudenberg en staat kadastraal 

bekend als: gemeente Woudenberg, sectie H, nummer 598. De locatie heeft een 

oppervlakte van circa 1.200 m
2
. 

 

Op de locatie is een woonhuis met garage gesitueerd. Het maaiveld is deels verhard met 

tegels en grind. Het overige deel van de locatie is in gebruik als tuin en braakliggend. 

Voor de inrichting van het terrein verwijzen wij naar tekening 1-1. 
 

Uit informatie van de gemeente Woudenberg blijkt dat, voor zover bekend, op de locatie 

geen activiteiten en/of calamiteiten hebben plaatsgevonden die de milieuhygiënische 

bodemkwaliteit negatief kunnen hebben beïnvloed.  

2.2 Bodemopbouw en geohydrologie  

 

Geohydrologische bodemopbouw 

Voor de bodemgegevens en geohydrologische informatie is gebruik gemaakt van de 

grondwaterkaart van Nederland. De geohydrologische bodemopbouw is samengevat in 

tabel 1. 
 

Tabel 1:  geohydrologische bodemopbouw 

pakket diepte in m-mv samenstelling parameters 

1e WVP Form. van Twente 0 - 13 zand kD-waarde: 50-100 m2/d 

1e scheidende laag Form. van 

Harderwijk en Tegelen 

13 - 20 (mariene) klei - 

2e WVP Form. van Sterksel, Enschede 

en Harderwijk 

20 - 100 zand - 

2e scheidende laag 100 – 110 - - 

3e WVP Tegelen formatie en formatie 

van Maassluis 

> 110 zand - 

Toelichting: WVP: watervoerend pakket kD-waarde: doorlaatvermogen of transmissiviteit 

 

Grondwaterstroming 

Regionaal is de stromingsrichting van het grondwater in het eerste watervoerend pakket 

noordoostelijk gericht. 
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2.3 Onderzoeksstrategie 

 

Het bodemonderzoek is uitgevoerd conform de onderzoeksstrategie bij verkennend 

bodemonderzoek op niet verdachte locaties (strategie “ONV” uit de NEN-5740). Het 

uitgevoerde veld- en laboratoriumonderzoek is samengevat in tabel 2. 
 
Tabel 2:  veld- en laboratoriumonderzoek  

Sublocatie 

veldonderzoek laboratoriumonderzoek 

boringen tot 

0,5 m-mv 

waarvan tot 

> 2 m-mv 
met 

peilbuis 
vaste bodem grondwater 

onverdacht < 1.500m2   8 3 1 2 x NEN-grond  1 x NEN-water 
 

De samenstelling van de in tabel 2 genoemde “NEN-pakketten” is samengevat in tabel 3. 
 

Tabel 3:  samenstelling NEN pakketten 

Parameters NEN-grond NEN-grondwater 

zware metalen barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, 

molybdeen, nikkel en zink 
X X 

PCB’s  X - 

PAK polycyclische aromatische koolwaterstoffen X - 

minerale olie X X 

vluchtige aromaten (incl. naftaleen en styreen) - X 

VCK (vluchtige chloorkoolwaterstoffen) - X 

Bromoform - X 

2.4 Betrouwbaarheid onderzoek 
 

Onderhavig onderzoek beschrijft de actuele bodemkwaliteit en heeft alleen betrekking op 

de bodem van de terreindelen, welke zijn beschreven in het vooronderzoek van deze 

rapportage. De in het vooronderzoek geraadpleegde bronnen kunnen mogelijk onvolledig 

zijn. Het kan voorkomen dat niet alle bronnen zijn geraadpleegd, doordat ze niet 

voorhanden waren. Hierdoor kan informatie ontbreken. 
 

Dit onderzoek is op een zorgvuldige wijze uitgevoerd, conform de huidige richtlijnen en 

methoden op het gebied van bodemonderzoek. Het onderzoek is gebaseerd op het nemen 

van een, conform de geldende richtlijnen, representatief geacht aantal monsters. Bij het 

interpreteren van de onderzoeksresultaten moet rekening worden gehouden met het feit 

dat analyses mogelijk zijn uitgevoerd op basis van mengmonsters, waardoor lokaal 

hogere concentraties van de onderzochte stoffen niet zijn uit te sluiten. Tevens kan geen 

uitspraak worden gedaan omtrent de bodemkwaliteit van niet onderzochte (verdachte) 

deellocaties en blijft het mogelijk dat lokaal voorkomende verontreinigingen niet zijn 

ontdekt.  
 

Een bodemonderzoek betreft een momentopname. De resultaten van het onderzoek 

kunnen minder representatief worden naarmate de tijd verstrijkt. Eventuele toekomstige 

activiteiten, calamiteiten, sloopwerkzaamheden, bouwrijp maken en/of aanvoer van grond 

van elders, kunnen de bodemkwaliteit (sterk) beïnvloeden. Tijdens werkzaamheden in de 

bodem dient men alert te blijven op waarneembare bijzonderheden, die kunnen duiden op 

eventuele verontreinigingen. 
 

Het onderzoek moet worden beoordeeld als één geheel, en betreft een inschatting van de 

bodemkwaliteit, op een bepaald moment. Het onderzoek is gebaseerd op informatie van 

derden en het verrichten van een beperkt aantal boringen en analyses, conform de 

geldende richtlijnen. Hierdoor is het mogelijk dat niet alle informatie is verkregen, dan 

wel dat niet alle afwijkingen in de bodem zijn geconstateerd. Voor eventueel hieruit 

voortvloeiende schade en/of gevolgen aanvaardt Hunneman Milieu-Advies Raalte BV op 

geen enkele wijze aansprakelijkheid.  
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3 VELD- EN LABORATORIUM ONDERZOEK 

3.1 Veldonderzoek 

 

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd op 14 en 21 april 2016, door de gecertificeerde 

medewerkers dhr. J. Molenkamp en dhr. M. Roelofs van Hunneman Milieu-Advies 

Raalte BV. Voor het onderzoek zijn 8 handboringen uitgevoerd (1 t/m 8), waarvan 1 

boring is afgewerkt als peilbuis (peilbuis 1). De maximale boordiepte bedraagt 2,5 m-mv. 

Voor de situatie van de boringen en peilbuis verwijzen wij naar tekening 1-1. 
 

Bodemopbouw 

In het veld zijn de fysische bodemeigenschappen per boring en bodemlaag beschreven. 

De boorbeschrijvingen zijn opgenomen in bijlage 2 en samengevat in tabel 4. 
 

Tabel 4:  samenvatting van het lokaal aangetroffen bodemprofiel 

traject (m-mv) hoofdnaam toevoeging 

0,0 ~ 0,5 zand, matig fijn zwak siltig, zwak humeus 

0,5 ~ 1,0 zand, matig fijn zwak siltig [lokaal humeus] 

1,0 ~ 2,0 zand, matig fijn zwak tot matig siltig 

2,0 - 2,3 veen zwak siltig 

2,3 - 2,5 zand, matig fijn zwak siltig 

grondwaterstand: circa 1,5 m-mv 

 

Zintuiglijke waarnemingen 

Tijdens het veldonderzoek is de opgeboorde grond beoordeeld op zintuiglijk 

waarneembare verontreinigingsindicaties. Hierbij is gebruik gemaakt van de olie/water-

test en is gelet op afwijkende kleur of geur van de bodem. Zintuiglijk zijn in de vaste 

bodem sporen puin waargenomen. Zintuiglijk is geen asbestverdacht materiaal op of in de 

bodem aangetroffen. Eventuele bijzonderheden zijn weergegeven in de 

boorbeschrijvingen (bijlage 2). 
 

Monstername 

Voor het chemisch onderzoek zijn uit de boringen, van iedere 0,5 m (0,2 m bij 

monstername met steekbus) of onderscheiden bodemlaag, grondmonsters genomen. Daar 

waar de vluchtige verbindingen de kritische parameters zijn is de monstername, voor 

zover technisch mogelijk, verricht met een steekbus. 
 

Het grondwater uit de peilbuis is minimaal een week na plaatsing bemonsterd. De 

zuurgraad (pH), de elektrische geleidbaarheid (EC) en de troebelheid (NTU) van het 

grondwater zijn in het veld gemeten. De meetresultaten zijn weergegeven in tabel 6. 

3.2 Laboratorium onderzoek 

 

Aan de hand van de gehanteerde onderzoeksstrategie en waarnemingen tijdens het 

veldonderzoek zijn een aantal (meng)monsters geselecteerd voor analyse. De selectie van 

de monsters is weergeven in tabel 5. 
 

De analyses zijn uitgevoerd door een door de RvA geaccrediteerd laboratorium, welke 

door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is erkend om, in het kader van de Wet 

Bodembescherming (Wbb) en het Besluit bodemkwaliteit (Bbk), analyses uit te voeren 

conform AS-3000 en AP-04. De analyserapporten van het laboratorium zijn opgenomen 

in bijlage 3. De resultaten van de analyses zijn weergegeven in tabel 5 en 6. 
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3.3 Toetsingscriteria en analyseresultaten 
 

Als bijlage 4 is het toetsingskader voor de vaste bodem en het grondwater opgenomen. 

Het toetsingskader is afkomstig uit de “Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013” 

(Staatscourant 27 juni 2013, nr. 16675). 

De toetsing van de analyseresultaten vindt plaats conform de, door het Rijk beschikbaar 

gestelde Bodem Toets- en Validatieservice (BoToVa).  
 

De vaste bodem wordt getoetst aan de achtergrond- en interventiewaarden. Het 

grondwater wordt getoetst aan de streef- en interventiewaarden. De meetwaarden voor de 

vaste bodem zijn afhankelijk gesteld van de gemeten organische stof- en/of lutumgehalte 

van de bodem, die meestal afwijken van de gehalten van de Standaardbodem. De 

volgende toetsingswaarden worden onderscheiden: 
 

AW/S(•)
1
:De achtergrond- en/of streefwaarden geven het niveau aan waar beneden sprake is 

 van een duurzame bodemkwaliteit. De waarden hebben betrekking op de in de natuur 

 voorkomende achtergrondgehalten of detectiegrenzen bij stoffen die niet in 

 natuurlijke milieus voorkomen. 
 

T (••)
1
:  De tussenwaarde betreft het gemiddelde van de interventiewaarde + achtergrond-

 waarde of streefwaarde waarboven, in beginsel, een nader onderzoek noodzakelijk is.  
 

I (•••)
1 
: De interventiewaarden geven het concentratieniveau voor verontreinigende stoffen 

 aan, waarboven sprake is van ernstige bodemverontreiniging. In bijzondere situaties kan 

 ook, bij gehaltes beneden de interventiewaarden, sprake zijn van een geval van ernstige 

 verontreiniging. De interventiewaarden zijn gebaseerd op de risico’s voor de 

 volksgezondheid en het ecosysteem. 
 
1De symbolen tussen haakjes corresponderen met de “overschrijdingssymbolen” van tabel 5 en 6. 
 

Van een geval van ernstige bodemverontreiniging is sprake indien de verontreiniging is 

ontstaan voor 1987, waarbij de gemiddelde concentratie van een verontreinigende stof in 

minimaal 25 m
3
 grond of 100 m

3
 grondwater hoger is dan de interventiewaarde. 

Bodemverontreiniging die is ontstaan na 1 januari 1987 (nieuwe verontreiniging) valt 

onder de zgn. zorgplicht en dient zo spoedig mogelijk te worden gesaneerd. 
 

Tabel 5:  analyseresultaten vaste bodem en toetsing  

% H* = 10 gestandaardiseerde resultaten en overschrijdingen toetsingswaarden

[BoToVa-toetsing is opgenomen in de bijlage] 
standaard bodem  

(mg/kg d.s.)  % L*= 25 

monster    MM-01 MM-02    

boring    1 t/m 8 1+2+6   AW-

waarde 

½ 

(AW+I) 

I-

waarde traject (m-mv)    0,0~0,5 0,5~2,0   

barium    @ @   @ @ @ 

cadmium    < <   0,6 6,8 13 

kobalt    < <   15 102,5 190 

koper    < <   40 115 190 

kwik    < <   0,15 18,08 36 

lood    55• <   50 290 530 

molybdeen    < <   2 96 190 

nikkel    < <   35 67,5 100 

zink    < <   140 430 720 

PAK (10)-tot.    1,9• <   1,5 20,8 40 

PCB’s    < 0,072•   0,02 0,51 1 

min.olie    < <   190 2595 5000 
Toelichting bij tabel: 

 < : geen overschrijding van de achtergrondwaarde  

 •  : overschrijding van de achtergrondwaarde                          

 ••  : overschrijding van de tussenwaarde 

 •••  : overschrijding van de interventiewaarde     

-: niet geanalyseerd 

@: geen toetsoordeel mogelijk 

* : lutum- en humusgehalten standaard bodem  

H : organisch stof  L : lutum 
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Tabel 6:  analyseresultaten grondwater en toetsing 

analyseresultaten (µg/l) toetsingswaarden (µg/l) 

peilbuis    1      

filter (m-mv)    1,5-2,5      

grondwater ( m-mv)    1,0      

pH    6,68      

EC (µs/cm)    854   S-

waarde 
½(S+I) 

I-

waarde troebelheid (NTU)    3,4   

zware metalen          

barium    <   50 337,5 625 

cadmium    <   0,4 3,2 6 

kobalt    <   20 60 100 

koper    <   15 45 75 

kwik    <   0,05 0,17 0,30 

lood    <   15 45 75 

molybdeen    <   5 152,5 300 

nikkel    <   15 45 75 

zink    <   65 432,5 800 

vluchtige aromaten          

benzeen    <   0,2 15,1 30 

tolueen    <   7 503,5 1000 

ethylbenzeen    <   4 77 150 

xylenen (som)    <   0,2 35,1 70 

styreen    <   6 153 300 

naftaleen    <   0,01 35 70 

gechloreerde koolwaterstoffen          

1,1-dichloorethaan    <   7 453,5 900 

1,2-dichloorethaan    <   7 203,5 400 

1,1-dichlooretheen    <   0,01 5 10 

cis 1,2-dichlooretheen     <   0,01 10 20 

trans 1,2-dichlooretheen    <   0,01 10 20 

dichloormethaan    <   0,01 500 1000 

dichloorpropanen    <   0,8 40,4 80 

tetrachlooretheen (per)    <   0,01 20 40 

tetrachloormethaan (tetra)    <   0,01 5 10 

1,1,1-trichloorethaan    <   0,01 150 300 

1,1,2-trichloorethaan    <   0,01 65 130 

trichlooretheen (tri)    <   24 262 500 

trichloormethaan (chloroform)    <   6 203 400 

vinylchloride    <   0,01 2,5 5 

minerale olie    <   50 325 600 

bromoform    <   # 315 630 
Toelichting bij tabel:      

•    : overschrijding van de streefwaarde < : geen overschrijdingen detectiegrens en/of streefwaarde 

••   : overschrijding van de tussenwaarde # : geen toetsingswaarden voor gegeven 

••• :  overschrijding interventiewaarde - :  niet geanalyseerd 
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4 INTERPRETATIE ONDERZOEKSRESULTATEN 

 

In opdracht van Vallei Heuvelrug Vastgoed BV is in april 2016, door Hunneman Milieu-

Advies Raalte BV, een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op de locatie aan de 

Griftdijk 3a te Woudenberg.  

 

Het onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de voorgenomen herontwikkeling van de 

locatie, en heeft tot doel een actueel en betrouwbaar inzicht te geven in de 

milieuhygiënische bodemkwaliteit. 

4.1 Vaste bodem en grondwater 

 

Zintuiglijk zijn in de vaste bodem sporen puin waargenomen. Zintuiglijk is geen 

asbestverdacht materiaal op of in de bodem aangetroffen. 

 

Analytisch zijn in het mengmonster van de bovengrond (MM-01) licht verhoogde 

gehalten aan lood en PAK aangetoond. De aangetoonde gehalten overschrijden de 

achtergrondwaarden, maar blijven beneden de tussenwaarden. Van de overige 

geanalyseerde parameters zijn geen gehalten aangetoond boven de achtergrondwaarden. 

 

Analytisch zijn in het mengmonster van de ondergrond (MM-02), met uitzondering van 

een licht verhoogd gehalte aan PCB’s, geen gehalten aangetoond boven de 

achtergrondwaarden. Het aangetoonde gehalte aan PCB’s overschrijdt de 

achtergrondwaarde, maar blijft beneden de tussenwaarde. 

 

Analytisch zijn in het grondwater (peilbuis 1), van de geanalyseerde parameters, geen 

gehalten aangetoond boven de streefwaarden.  

4.2 Conclusies en aanbevelingen 

 

Zintuiglijk zijn in de vaste bodem sporen puin waargenomen. Zintuiglijk is geen 

asbestverdacht materiaal op of in de bodem aangetroffen. 
 

In de vaste bodem zijn licht verhoogde gehalten aan lood, PAK en PCB’s aangetoond. De 

aangetoonde gehalten overschrijden de achtergrondwaarden, maar vormen geen 

aanleiding tot nader onderzoek.  

 

In het grondwater zijn geen gehalten aangetoond boven de streefwaarden.  

 

Op basis van de onderzoeksresultaten is de actuele bodemkwaliteit afdoende vastgelegd 

en bestaan, vanuit milieuhygiënisch oogpunt, geen bezwaren voor de voorgenomen 

nieuwbouw op de locatie.  

 

Wij adviseren om bij de eventuele ontwikkeling van de locatie te werken met een 

gesloten grondbalans. Indien grond vrijkomt en van de locatie wordt afgevoerd is het 

Besluit Bodemkwaliteit van toepassing (Bbk). De aangetoonde verhogingen in de vaste 

bodem kunnen, bij toetsing aan het Bbk, beperkingen opleveren bij (her)-gebruik elders. 

Af te voeren grond dient eventueel AP-04 te worden ingekeurd, voor de bepaling van de 

afzetmogelijkheden.  



 

 

BIJLAGE 1 

 

Topografisch en kadastraal overzicht 



Omgevingskaart Klantreferentie: 160309 Griftdijk3a

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object WOUDENBERG H 598

Griftdijk 3A, 3931 MC WOUDENBERG

CC-BY Kadaster.



Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: 160309 Griftdijk3a

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 9 april 2016
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

Overige topografie

Schaal 1:500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

WOUDENBERG
H
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0 m 5 m 25 m
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https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WDB02&sectie=H&perceelnummer=397&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WDB02&sectie=H&perceelnummer=829&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WDB02&sectie=H&perceelnummer=404&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WDB02&sectie=H&perceelnummer=599&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WDB02&sectie=H&perceelnummer=598&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WDB02&sectie=H&perceelnummer=828&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WDB02&sectie=H&perceelnummer=395&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WDB02&sectie=H&perceelnummer=396&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WDB02&sectie=H&perceelnummer=405&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART


Kadastraal bericht object pagina 1 van 1
 Kadaster 

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen
 
Betreft: WOUDENBERG  H  598 9-4-2016
 Griftdijk 3 A  3931 MC WOUDENBERG 18:10:33
Uw referentie: 160309 Griftdijk3a
Toestandsdatum: 7-4-2016

Kadastraal object
 Kadastrale aanduiding: WOUDENBERG H 598
 Grootte: 11 a 95 ca
 Coördinaten: 156055-454987
 Omschrijving kadastraal object: WONEN ERF - TUIN
 Locatie: Griftdijk  3  A 
 3931 MC  WOUDENBERG
 Koopsom: € 330.000 Jaar: 2015  
 Ontstaan op: 16-3-1993
 
 Ontstaan uit: WOUDENBERG H 394 gedeeltelijk
 
Aantekening kadastraal object
 LOCATIEGEGEVENS ONTLEEND AAN BASISREGISTRATIES ADRESSEN EN GEBOUWEN
 Ontleend aan: ATG  75253     d.d. 16-9-2011 
 
 
Publiekrechtelijke beperkingen
 Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de

Basisregistratie Kadaster.
 

Gerechtigde
EIGENDOM

 Stichting RuitVeld II
 Westerwoud  13   
 3931 DJ  WOUDENBERG
 Postadres: Postbus: 157
 3930 ED  WOUDENBERG
 Zetel: WOUDENBERG
 
 Recht ontleend aan: HYP4  67127/91      d.d. 3-11-2015 
 Eerst genoemde object in

brondocument:
WOUDENBERG  H  598

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WDB02&sectie=H&perceelnummer=598&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=UT
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WDB02&sectie=H&perceelnummer=394&index_letter=D&index_nummer=1&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=UT
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=479992352&subjectnummer=6616635952&voornaam=&voorvoegsel=&naam=Stichting RuitVeld II&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=UT
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=67127&nummer=91&z=HYPERLINK STUK
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Boorbeschrijvingen 



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

bentoniet afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand



Projectnummer: 160309

Projectnaam: NEN Griftdijk 3a Woudenberg

Boring: 1 boormeester j molenkamp

Sleuflengte [m]: 0,00 Sleufbreedte [m]: 0,00

0

50

100

150

200

250

1

2

3

4

tuin0

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, zwak 
humeus, geen 
olie-water reactie, 
bruin, Edelmanboor

-50

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, geen 
olie-water reactie, 
geel, Edelmanboor

-100

Zand, matig fijn, 
matig siltig, geen 
olie-water reactie, 
grijs, Edelmanboor

-200

Veen, zwak siltig, 
geen olie-water 
reactie, bruin, 
Edelmanboor

-230

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, geen 
olie-water reactie, 
grijs, Edelmanboor

-250

Boring: 2 boormeester j molenkamp

Sleuflengte [m]: 0,00 Sleufbreedte [m]: 0,00

0

50

1

gazon0

Zand, matig fijn, 
matig siltig, zwak 
humeus, geen 
olie-water reactie, 
bruin, Edelmanboor

-50

Boring: 3 boormeester j molenkamp

Sleuflengte [m]: 0,00 Sleufbreedte [m]: 0,00

0

50

100

150

200

1

2

3

4

grind0
-3

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, zwak 
humeus, sporen 
puin, baksteen, 
geen olie-water 
reactie, bruin, 
Edelmanboor

-50

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, geen 
olie-water reactie, 
geel, Edelmanboor

-100

Zand, matig fijn, 
matig siltig, zwak 
humeus, zwak 
veenhoudend, 
geen olie-water 
reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

-150

Zand, matig fijn, 
matig siltig, geen 
olie-water reactie, 
grijs, Edelmanboor

-200

Boring: 4 boormeester j molenkamp

Sleuflengte [m]: 0,00 Sleufbreedte [m]: 0,00

0

50

1

tegel0
-4

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, geen 
olie-water reactie, 
geel, Edelmanboor

-50

Boring: 5 boormeester j molenkamp

Sleuflengte [m]: 0,00 Sleufbreedte [m]: 0,00

0

50

1

gazon0

Zand, matig fijn, 
matig siltig, zwak 
humeus, geen 
olie-water reactie, 
bruin, Edelmanboor

-50

Boring: 6 boormeester j molenkamp

Sleuflengte [m]: 0,00 Sleufbreedte [m]: 0,00

0

50

100

150

200

1

2

3

4

gazon0

Zand, matig fijn, 
matig siltig, zwak 
humeus, geen 
olie-water reactie, 
bruin, Edelmanboor

-100

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, geen 
olie-water reactie, 
geelwit, 
Edelmanboor

-200



Projectnummer: 160309

Projectnaam: NEN Griftdijk 3a Woudenberg

Boring: 7 boormeester j molenkamp

Sleuflengte [m]: 0,00 Sleufbreedte [m]: 0,00

0

50

1

gazon0

Zand, matig fijn, 
matig siltig, zwak 
humeus, geen 
olie-water reactie, 
bruin, Edelmanboor

-50

Boring: 8 boormeester j molenkamp

Sleuflengte [m]: 0,00 Sleufbreedte [m]: 0,00

0

50

1

gazon0

Zand, matig fijn, 
matig siltig, zwak 
humeus, geen 
olie-water reactie, 
bruin, Edelmanboor

-50
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Toetsingstabellen en analyserapporten vaste bodem en grondwater 



Toetsdatum: 26 april 2016 15:17BoToVa 2.0.0Toetsversie

T.12 - Beoordeling kwaliteit van grond volgens WbbToetsing

586784Certificaten

160309: NEN Griftdijk 3a WoudenbergProject

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MM-01 bovengrond: 1-01 +2-01+3-01+4-01+5-01+6-01+7-01+8-01Monsteromschrijving

1567629Monsterreferentie

Lutum/Humus

102.3% (m/m ds)Organische stof

251.9% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@88.588.5%droogrest

Metalen ICP-AES

@8923mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-0.410.24mg/kg dscadmium (Cd)

190102.515-< 7.4< 3mg/kg dskobalt (Co)

19011540-2311mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15-0.100.07mg/kg dskwik (Hg) FIAS/Fims

530290501.1 AW(WO)5535mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.535-155mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-12053mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-< 110< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

0.210.21mg/kg dsfenantreen

0.070.07mg/kg dsanthraceen

0.380.38mg/kg dsfluoranteen

0.160.16mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.210.21mg/kg dschryseen

0.20.2mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.210.21mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.20.2mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.190.19mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.51.2 AW(WO)1.91.9mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0030< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0030< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0030< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0030< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0030< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0030< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0030< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-< 0.0210.005mg/kg dssom PCBs (7)
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MM-02: ondergrond: 1-02 +1-03+1-04+2-02+2-04+6-03+6-04:1-02+1-03+1-04+3-02+3-
04+6-03+6-04

Monsteromschrijving

1567630Monsterreferentie

Lutum/Humus

100.5% (m/m ds)Organische stof

252.9% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@87.287.2%droogrest

Metalen ICP-AES

@< 49< 20mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-< 0.24< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

190102.515-< 6.7< 3mg/kg dskobalt (Co)

19011540-< 7.0< 5mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15-< 0.05< 0.05mg/kg dskwik (Hg) FIAS/Fims

53029050-< 11< 10mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.535-< 8< 4mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-< 32< 20mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-< 120< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

0.050.05mg/kg dsfluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)antraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dschryseen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)pyreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.5-0.360.36mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 28

0.0350.007mg/kg dsPCB - 52

0.0100.002mg/kg dsPCB - 101

0.0100.002mg/kg dsPCB - 118

0.00500.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 153

0.00500.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.023.6 AW(IND)0.0720.014mg/kg dssom PCBs (7)

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

x maal Achtergrondwaarde (Industrie)x AW(IND)

x maal Achtergrondwaarde (Wonen)x AW(WO)

<= Achtergrondwaarde-
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Toetsdatum: 26 april 2016 15:18BoToVa 1.1.0Toetsversie

T.13 - Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens WbbToetsing

588307Certificaten

160309: NEN Griftdijk 3a WoudenbergProject

ITSToetsoordeelAnalyseres.EenheidAnalyse

peilbuis 1: .Monsteromschrijving

1667955Monsterreferentie

Metalen ICP-MS (opgelost)

625337.550-47µg/lbarium (Ba)

63.20.4-< 0.2µg/lcadmium (Cd)

1006020-< 2µg/lkobalt (Co)

754515-< 2µg/lkoper (Cu)

0.30.1750.05-< 0.05µg/lKwik (Hg) niet vluchtig

754515-< 2µg/llood (Pb)

300152.55-< 2µg/lmolybdeen (Mo)

754515-3µg/lnikkel (Ni)

800432.565-< 10µg/lzink (Zn)

Minerale olie

60032550-< 50µg/lminerale olie (florisil clean-up)

Vluchtige aromaten

3015.10.2-< 0.2µg/lbenzeen

150774-< 0.2µg/lethylbenzeen

7035.0050.01-< 0.02µg/lnaftaleen

3001536-< 0.2µg/lstyreen

1000503.57-< 0.2µg/ltolueen

< 0.1µg/lxyleen (ortho)

< 0.2µg/lxyleen (som m+p)

Sommaties aromaten

7035.10.2-0.2µg/lsom xylenen

Vluchtige chlooralifaten

1000500.0050.01-< 0.2µg/ldichloormethaan

900453.57-< 0.2µg/l1,1-dichloorethaan

400203.57-< 0.2µg/l1,2-dichloorethaan

105.0050.01-< 0.1µg/l1,1-dichlooretheen

< 0.1µg/l1,2-dichlooretheen (trans)

< 0.1µg/l1,2-dichlooretheen (cis)

< 0.2µg/l1,1-dichloorpropaan

< 0.2µg/l1,2-dichloorpropaan

< 0.2µg/l1,3-dichloorpropaan

4002036-< 0.2µg/ltrichloormethaan

105.0050.01-< 0.1µg/ltetrachloormethaan

300150.0050.01-< 0.1µg/l1,1,1-trichloorethaan

13065.0050.01-< 0.1µg/l1,1,2-trichloorethaan

50026224-< 0.2µg/ltrichlooretheen

4020.0050.01-< 0.1µg/ltetrachlooretheen

52.5050.01-< 0.2µg/lvinylchloride

Sommaties

2010.0050.01-0.1µg/lsom C+T dichlooretheen

8040.40.8-0.4µg/lsom dichloorpropanen

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers

630@< 0.2µg/ltribroommethaan

Voldoet aan StreefwaardeToetsoordeel monster 1667955:

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

<= Streefwaarde-
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Hunneman Milieu-Advies
T.a.v. de heer J.A.G. Hunneman
Barkstraat 5
8102GV RAALTE

Uw kenmerk : 160309: NEN Griftdijk 3a Woudenberg
Ons kenmerk : Project 586784
Validatieref. : 586784_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : APSC-LTIG-UHRU-OMSL
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 1 bijlage(n)

Amsterdam, 20 april 2016

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

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

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 F +31-(0)20-597 66 89 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.omegam.nl KvK nr. 34215654



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g < 1 < 1
S soort artefact nvt nvt
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droogrest % 88,5 87,2
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 2,3 0,5
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 1,9 2,9

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds 23 < 20
S cadmium (Cd) mg/kg ds 0,24 < 0,20
S kobalt (Co) mg/kg ds < 3,0 < 3,0
S koper (Cu) mg/kg ds 11 < 5,0
S kwik (Hg) FIAS/Fims mg/kg ds 0,07 < 0,05
S lood (Pb) mg/kg ds 35 < 10
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds 5 < 4
S zink (Zn) mg/kg ds 53 < 20

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds < 35 < 35

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S fenantreen mg/kg ds 0,21 < 0,05
S anthraceen mg/kg ds 0,07 < 0,05
S fluoranteen mg/kg ds 0,38 0,05
S benzo(a)antraceen mg/kg ds 0,16 < 0,05
S chryseen mg/kg ds 0,21 < 0,05
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 0,20 < 0,05
S benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,21 < 0,05
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,20 < 0,05
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 0,19 < 0,05

S som PAK (10) mg/kg ds 1,9 0,36

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -52 mg/kg ds < 0,001 0,007
S PCB -101 mg/kg ds < 0,001 0,002
S PCB -118 mg/kg ds < 0,001 0,002
S PCB -138 mg/kg ds < 0,001 0,001
S PCB -153 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -180 mg/kg ds < 0,001 0,001

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,005 0,014

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 586784
Project omschrijving : 160309: NEN Griftdijk 3a Woudenberg
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Monsterreferenties
1567629 = MM-01 bovengrond: 1-01 +2-01+3-01+4-01+5-01+6-01+7-01+8-01

1567630 = MM-02: ondergrond: 1-02 +1-03+1-04+2-02+2-04+6-03+6-04:1-02+1-03+1-04+3-02+3-04+6-03+6-04

Opgegeven bemonsteringsdatum : 14/04/2016 14/04/2016
Ontvangstdatum opdracht : 14/04/2016 14/04/2016
Startdatum : 14/04/2016 14/04/2016
Monstercode : 1567629 1567630
Matrix : Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: APSC-LTIG-UHRU-OMSL Ref.: 586784_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 586784
Project omschrijving : 160309: NEN Griftdijk 3a Woudenberg
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: APSC-LTIG-UHRU-OMSL Ref.: 586784_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

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

Samplemate : Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droogrest : Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum) : Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754
Lutumgehalte (pipetmethode) : Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753
Barium (Ba) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Cadmium (Cd) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Kobalt (Co) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Koper (Cu) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Kwik (Hg) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN-ISO 16772 en destructie conform NEN

6961
Lood (Pb) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Molybdeen (Mo) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Nikkel (Ni) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Zink (Zn) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3010 prestatieblad 7
PAKs : Conform AS3010 prestatieblad 6
PCBs : Conform AS3010 prestatieblad 8

Bijlage 1 van 1

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 586784
Project omschrijving : 160309: NEN Griftdijk 3a Woudenberg
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: APSC-LTIG-UHRU-OMSL Ref.: 586784_certificaat_v1



Hunneman Milieu-Advies
T.a.v. de heer J.A.G. Hunneman
Barkstraat 5
8102GV RAALTE

Uw kenmerk : 160309: NEN Griftdijk 3a Woudenberg
Ons kenmerk : Project 588307
Validatieref. : 588307_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : BIHG-UBCW-TVJB-KRSX
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 1 bijlage(n)

Amsterdam, 25 april 2016

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

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

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 F +31-(0)20-597 66 89 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.omegam.nl KvK nr. 34215654



Anorganische parameters - metalen
Metalen ICP-MS (opgelost):
S barium (Ba) µg/l 47
S cadmium (Cd) µg/l < 0,2
S kobalt (Co) µg/l < 2
S koper (Cu) µg/l < 2
S Kwik (Hg) niet vluchtig µg/l < 0,05
S lood (Pb) µg/l < 2
S molybdeen (Mo) µg/l < 2
S nikkel (Ni) µg/l 3,0
S zink (Zn) µg/l < 10

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) µg/l < 50

Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S benzeen µg/l < 0,2
S ethylbenzeen µg/l < 0,2
S naftaleen µg/l < 0,02
S styreen µg/l < 0,2
S tolueen µg/l < 0,2
S xyleen (ortho) µg/l < 0,1
S xyleen (som m+p) µg/l < 0,2

S som xylenen µg/l 0,2

Organische parameters - gehalogeneerd
Vluchtige chlooralifaten:
S dichloormethaan µg/l < 0,2
S 1,1-dichloorethaan µg/l < 0,2
S 1,2-dichloorethaan µg/l < 0,2
S 1,2-dichlooretheen (trans) µg/l < 0,1
S 1,1-dichlooretheen µg/l < 0,1
S 1,2-dichlooretheen (cis) µg/l < 0,1
S 1,1-dichloorpropaan µg/l < 0,2
S 1,2-dichloorpropaan µg/l < 0,2
S 1,3-dichloorpropaan µg/l < 0,2
S trichloormethaan µg/l < 0,2
S tetrachloormethaan µg/l < 0,1
S 1,1,1-trichloorethaan µg/l < 0,1
S 1,1,2-trichloorethaan µg/l < 0,1
S trichlooretheen µg/l < 0,2
S tetrachlooretheen µg/l < 0,1
S vinylchloride µg/l < 0,2

S som C+T dichlooretheen µg/l 0,1
S som dichloorpropanen µg/l 0,4

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers:
S tribroommethaan µg/l < 0,2

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 588307
Project omschrijving : 160309: NEN Griftdijk 3a Woudenberg
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Monsterreferenties
1667955 = peilbuis 1: .

Opgegeven bemonsteringsdatum : 21/04/2016
Ontvangstdatum opdracht : 21/04/2016
Startdatum : 21/04/2016
Monstercode : 1667955
Matrix : Grondwater

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: BIHG-UBCW-TVJB-KRSX Ref.: 588307_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 588307
Project omschrijving : 160309: NEN Griftdijk 3a Woudenberg
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: BIHG-UBCW-TVJB-KRSX Ref.: 588307_certificaat_v1



Analysemethoden in Grondwater (AS3000)

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

Barium (Ba) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Cadmium (Cd) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Kobalt (Co) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Koper (Cu) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Kwik (Hg) niet vluchtig : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Lood (Pb) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Molybdeen (Mo) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Nikkel (Ni) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Zink (Zn) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3110 prestatieblad 5
Aromaten (BTEXXN) : Conform AS3130 prestatieblad 1
Styreen : Conform AS3130 prestatieblad 1
Chlooralifaten : Conform AS3130 prestatieblad 1
Vinylchloride : Conform AS3130 prestatieblad 1

Bijlage 1 van 1

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 588307
Project omschrijving : 160309: NEN Griftdijk 3a Woudenberg
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: BIHG-UBCW-TVJB-KRSX Ref.: 588307_certificaat_v1
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              Toetsingskader vaste bodem en grondwater 
 
 
Circulaire bodemsanering 2009 per 1 juli 2013: Streefwaarden grondwater, Interventiewaarden 

bodemsanering, Indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging, bodemtypecorrectie en 

meetvoorschriften.  
 

Bron:  Het toetsingskader is afkomstig uit de “Circulaire bodemsanering 2009 per juli 2013” 

 (staatscourant 27 juni 2013, nr. 16675). 
 

In deze bijlage zijn in tabel 1 streefwaarden grondwater en interventiewaarden voor zowel grond als grondwater 

opgenomen. In tabel 2 zijn indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging (INEV’s) en indien beschikbaar 

streefwaarden voor grondwater opgenomen. Voorafgaande aan deze tabel is een toelichting op de INEV’s 

opgenomen. Deze bijlage eindigt met de formules voor bodemtypecorrectie en instructies voor de toepassing.  

 

A: Streefwaarden grondwater en interventiewaarden bodemsanering  
 

Streefwaarden grondwater geven aan wat het ijkpunt is voor de milieukwaliteit op de lange termijn, uitgaande 

van Verwaarloosbare Risico’s voor het ecosysteem. De getallen voor de streefwaarde grondwater zijn één op één 

overgenomen uit de Circulaire streefwaarden en interventiewaarden bodemsanering (2000). De streefwaarden 

zijn afgeleid binnen het project Integrale Normstelling Stoffen (INS) en zijn in december 1997 gepubliceerd 

(Ministerie van VROM, Integrale Normstelling Stoffen, Milieukwaliteitsnormen bodem, water, lucht, 1997). 

Met enkele uitzonderingen zijn de INS-streefwaarden overgenomen. De INS-streefwaarden zijn zoveel mogelijk 

risico-onderbouwd en gelden voor individuele stoffen. Voor metalen wordt er onderscheid gemaakt tussen diep 

en ondiep grondwater. Reden hiervoor is het verschil in achtergrondconcentraties tussen diep en ondiep 

grondwater. Als grens tussen diep en ondiep grondwater wordt een arbitraire grens van 10 m gebruikt. Hierbij 

dient te worden opgemerkt dat deze grens indicatief is. Indien informatie voorhanden is dat een andere grens 

aannemelijk is voor de te beoordelen locatie, dan kan een andere grens genomen worden. Hierbij valt te denken 

aan informatie over de grens tussen het freatische grondwater en het eerste watervoerend pakket.  

• Voor ondiep grondwater (< 10 m) zijn de MILBOWA-waarden als streefwaarden overgenomen. Deze zijn 

gebaseerd op achtergrondconcentraties en gelden hierbij als handreiking. 

• Voor diep grondwater (> 10 m) worden de in INS voorgestelde streefwaarden overgenomen. Dit betekent 

dat de streefwaarde bestaat uit de van nature aanwezige achtergrondconcentratie (AC) plus de 

Verwaarloosbare Toevoeging. Hierbij worden de in INS opgenomen achtergrondconcentraties als 

handreiking gegeven.  
 

In beide gevallen geldt dat de gegeven achtergrondconcentratie als handreiking moet worden gezien. Indien 

informatie voorhanden is over de locale achtergrondconcentratie dan kan deze in combinatie met de 

Verwaarloosbare Toevoeging als streefwaarde worden gebruikt. Meer informatie over achtergrondconcentraties 

van metalen in verschillende gebieden in Nederland is te vinden in RIVM-rapport nummer 711701017.  

 

De interventiewaarden bodemsanering geven aan wanneer de functionele eigenschappen die de bodem heeft 

voor de mens, dier en plant ernstig zijn verminderd of dreigen te worden verminderd. Ze zijn representatief voor 

het verontreinigingsniveau waarboven sprake is van een geval van ernstige (bodem)verontreiniging. De 

interventiewaarden grond voor de eerste tranche stoffen zijn geëvalueerd. Er zijn nieuwe voorstellen voor 

interventiewaarden gedaan die zijn opgenomen in tabel 7.1 van het RIVM-rapport 711701023 (febr 2001). Voor 

een aantal stoffen van de eerste tranche zijn de nieuw voorgestelde interventiewaarden op basis van 

beleidsmatige overwegingen aangepast. De normaan-passingen zijn beschreven in het NOBO-rapport: VROM, 

2008: NOBO: Normstelling en bodemkwali-teitsbeoordeling. Onderbouwing en beleidsmatige keuzes voor de 

bodemnormen in 2005, 2006 en 2007. De interventiewaarden grond voor de andere tranches zijn niet 

geëvalueerd en blijven gelijk aan de interventiewaarden grond zoals opgenomen in de Circulaire streefwaarden 

en interventiewaarden bodemsanering (2000). De interventiewaarden grond gelden voor droge bodem. Voor 

bodems of oevers van een oppervlaktewaterlichaam zijn aparte interventiewaarden opgesteld die zijn opgeno-

men in de Regeling bodemkwaliteit (Staatscourant 20 december 2007, nr. 247). De interventiewaarden 

grondwater zijn niet herzien en overgenomen uit de Circulaire streefwaarden en interventiewaarden 

bodemsanering (2000).      
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Tabel 1: Streefwaarden grondwater en interventiewaarden grond en grondwater 

gehalten in grond zijn weergegeven voor standaardbodem (10% organische stof en 25% lutum) 

Stofnaam 

Streefwaarde Landelijke achter-

grond concentratie 

Streefwaarde Interventiewaarden 

ondiep diep (AC) diep (incl. AC) 

  (<10 m –mv) (>10 m –mv) (>10 m –mv) 

grondwater 7    

(�g/l) 

grondwater         

(�g/l) 

grondwater 7  

(�g/l) 

grond 

(mg/kg d.s.) 

grondwater 

(�g/l) 

1. Metalen 
Antimoon - 0,09 0,15 22 20 

Arseen 10 7 7,2 76 60 

Barium 50 200 200 - 8 625 

Cadmium 0,4 0,6 0,06 13 6 

Chroom 1 2,4 2,5 - 30 

Chroom III - - - 180 - 

Chroom VI - - - 78 - 

Kobalt 20 0,6 0,7 190 100 

Koper 15 1,3 1,3 190 75 

Kwik 0,05 - 0,01 - 0,3 

Kwik (anorganisch) - - - 36 - 

Kwik (organisch) - - - 4 - 

Lood 15 1,6 1,7 530 75 

Molybdeen 5 0,7 3,6 190 300 

Nikkel 15 2,1 2,1 100 75 

Zink 65 24 24 720 800 

 

Streefwaarde Interventiewaarden 

grondwater 
7  

(�g/l) grond grondwater 

2. Overige anorganische stoffen 
Chloride (mg CL/l)       100 mg/l -  

Cyanide (vrij) 5 20 1.500 

Cyanide (complex) 10 50 1.500 

Thiocyanaat - 20 1.500 

3. Aromatische verbindingen 
Benzeen 0,2 1,1 30 

Ethylbenzeen 4 110 150 

Tolueen 7 32 1000 

Xylenen (som) 1 0,2 17 70 

Styreen (vinylbenzeen) 6 86 300 

Fenol 0,2 14 2000 

Creosolen (som) 1 0,2 13 200 

4. 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(1,2,3cd)pyreen 0,0004* - 0,05 

Benzo(ghi)peryleen 0,0003 - 0,05 

PAK’s (totaal) (som 10)1 - 40 - 

5. Gechloreerde Koolwaterstoffen 

A: (vluchtige) koolwaterstoffen    
Monochlooretheen (Vinylchloride)2 0,01 0,1  5 

Dichloormethaan  0,01  3,9  1.000 

1,1-dichloorethaan  7  15  900 

1,2-dichloorethaan 7  6,4  400 

1,1-dichlooretheen2   0,01  0,3  10 

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

Dichloorpropanen (som)1 0,8  2  80 

Trichloormethaan  (chloroform)  6  5,6  400 

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

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

Trichlooretheen  (Tri)  24  2,5  500 

Tetrachloormethaan  (Tetra)  0,01  0,7  10 

Tetrachlooretheen  (Per)  0,01  8,8  40 
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Tabel 1: Streefwaarden grondwater en interventiewaarden grond en grondwater 

 

Streefwaarde Interventiewaarden 

grondwater 
7  

(�g/l) grond grondwater 

5. Gechloreerde Koolwaterstoffen (vervolg) 

b. chloorbenzenen5
    

Monochloorbenzeen  7  15  180 

Dichloorbenzenen (som)1  3  19  50 

Trichloorbenzenen (som)1  0,01  11  10 

Tetrachloorbenzenen (som)1  0,01  2,2  2,5 

Pentachloorbenzenen  0,003  6,7  1 

Hexachloorbenzeen  0,00009*  2,0  0,5 

c. chloorfenolen5    
Monochloorfenolen(som)1 0,3  5,4  100 

Dichloorfenolen(som)1  0,2  22  30 

Trichloorfenolen(som)1  0,03*  22  10 

Tetrachloorfenolen(som)1  0,01*  21  10 

Pentachloorfenol  0,04*  12  3 

d. polychloorbifenylen (PCB’s)    
PCB’s (som 7) 1 0,01*  1  0,01 

e. Overige gechl. koolwaterstoffen    
Monochlooranilinen (som)1  -  50  30 

Dioxine (som I-TEQ)1 -  0,00018  nvt6 

Chloornaftaleen (som)1  -  23  6 

6. Bestrijdingsmiddelen  
a.organochloorbestrijdingsmiddelen    
Chloordaan (som)1  0,02 ng/l*  4  0,2 

DDT (som)1  - 1,7 - 

DDE (som)1  - 2,3 - 

DDD (som)1 - 34 - 

DDT/DDE/DDD (som)1  0,004 ng/l*  -  0,01 

Aldrin  0,009 ng/l*  0,32 - 

Dieldrin  0,1 ng/l* - - 

Endrin  0,04 ng/l*  - - 

Drins (som)1  -  4  0,1 

�-endosulfan  0,2 ng/l*  4  5 

�-HCH  33 ng/l  17  - 

�-HCH  8 ng/l  1,6 - 

�-HCH (lindaan)  9 ng/l  1,2  - 

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

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

Heptachloorepoxide (som)1  0,005 ng/l*  4  3 

b. organofosforpesticiden    
-    

c. organotin bestrijdingsmiddelen    
Organotinverbindingen (som)1  0,05* – 16 ng/l 2,5  0,7 

d.chloorfenoxy-azijnzuur herbiciden    
MCPA  0,02  4  50 

e. overige bestrijdingsmiddelen    
Atrazine  29 ng/l  0,71  150 

Carbaryl  2 ng/l*  0,45  50 

Carbofuran  2 9 ng/l 0,017  100 

7. Overige stoffen 
Asbest3  -  100  - 

Cyclohexanon  0,5  150  15.000 

Dimethyl ftalaat  -  82 - 

Diethyl ftalaat  -  53 - 

Di-isobutyl ftalaat  -   17 - 

Dibutyl ftalaat  -   36 - 

Butyl benzylftalaat  -   48  - 

Dihexyl ftalaat  -   220 - 

Di(2-ethylhexyl)ftalaat  -   60 - 

Ftalaten (som)1  0,5  - 5 

Minerale olie4  50  5.000  600 

Pyridine  0,5  11  30 

Tetrahydrofuran  0,5  7  300 

Tetrahydrothiofeen  0,5  8,8  5.000 

Tribroommethaan (bromoform)  -  75  630 
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Toelichting voetnoten tabel 1  
 

* Getalswaarde beneden de detectielimiet/bepalingsondergrens of meetmethode ontbreekt. 
 

1
 Voor de samenstelling van de somparameters wordt verwezen naar bijlage N van de Regeling bodemkwaliteit 

(VROM, 2007). Bij het berekenen van een somwaarde worden voor de individuele componenten de resultaten < 

vereiste rapportagegrens AS3000 vermenigvuldigd met 0,7. Indien alle individuele waarden als onderdeel van de 

berekende waarde het resultaat < vereiste rapportagegrens AS3000 hebben, mag de beoordelaar ervan uit gaan 

dat de kwaliteit van de grond of het grondwater voldoet aan de van toepassing zijnde normwaarde. Indien er voor 

een of meer individuele componenten een of meer gemeten gehalten (zonder < teken) zijn, dan dient de 

berekende waarde te worden getoetst aan de van toepassing zijnde normwaarde. Deze regel geldt ook als 

gemeten gehalten lager zijn dan de vereiste rapportagegrens. Het verkregen toetsingsresultaat, op basis van een 

berekende somwaarde waarin voor een of meer individuele componenten is gerekend met een waarde van 0,7 

maal de rapportagegrens, heeft geen verplichtend karakter. De onderzoeker heeft de vrijheid onderbouwd te 

concluderen dat het betreffende monster niet in die mate is verontreinigd als het toetsingsresultaat aangeeft. Dit 

geldt bijvoorbeeld als bij een meting van PAK in het grondwater alleen naftaleen in een licht verhoogde 

concentratie is aangetoond en de overige PAK een waarde ‘< vereiste rapportagegrens AS3000’ hebben. Voor 

die overige PAK worden dan relatief hoge gehalten berekend (door de vermenigvuldiging met 0,7), waarvan kan 

worden onderbouwd dat die gehalten niet in het grondwater aanwezig zullen zijn gezien de immobiliteit van de 

betreffende stoffen.  
 

2 
De Interventiewaarde voor grond voor deze stoffen is gelijk of kleiner dan de bepalingsgrens (intralaboratorium 

reproduceerbaarheid). Indien de stof wordt aangetoond moeten de risico’s nader worden onderzocht. Bij het 

aantreffen van vinylchloride of 1,1-dichlooretheen in grond moet tevens het grondwater worden onderzocht. 
 

3
 Gewogen norm (concentratie serpentijn asbest + 10 x concentratie amfibool asbest). 

 

4
 De definitie van minerale olie wordt beschreven bij de analysenorm. Indien er sprake is van verontreiniging 

met mengsels (bijvoorbeeld benzine of huisbrandolie) dan dient naast het alkaangehalte ook het gehalte aan 

aromatische en/of polycyclische aromatische koolwaterstoffen te worden bepaald. Met deze somparameter is om 

praktische redenen volstaan. Nadere toxicologische en chemische differentiatie wordt bestudeerd.  
 

5
 Voor grondwater zijn effecten van PAK’s, chloorbenzenen en chloorfenolen indirect, als fractie van de 

individuele interventiewaarde, optelbaar (dat wil zeggen 0,5 x interventiewaarde stof A heeft evenveel effect als 

0,5 x interventiewaarde stof B). Dit betekent dat een somformule gebruikt moet worden om te beoordelen of van 

overschrijding van de interventiewaarde sprake is. Er is sprake van overschrijding van de interventiewaarde voor 

de som van een groep stoffen indien �(Ci/Ii) >1, waarbij Ci = gemeten concentratie van een stof uit een 

betreffende groep en Ii = interventiewaarde voor de betreffende stof uit de betreffende groep.  
 

6 
Voor grondwater is er een indicatief niveau voor ernstige verontreiniging. 

 

7 
De Streefwaarden grondwater voor een aantal stoffen zijn lager dan de vereiste rapportagegrens in AS3000. Dit 

betekent dat deze Streefwaarden strenger zijn dan het niveau waarop betrouwbaar (routinematig) kan worden 

gemeten. De laboratoria moeten minimaal voldoen aan de vereiste rapportagegrens in AS3000. Het hanteren van 

een strengere rapportagegrens mag ook, mits de gehanteerde analysemethode voldoet aan AS3000. Bij het 

beoordelen van het meetresultaat ‘< rapportagegrens AS3000’ mag de beoordelaar ervan uitgaan dat de kwaliteit 

van het grondwater voldoet aan de Streefwaarde. Indien het laboratorium een gemeten gehalte rapporteert 

(zonder < teken), moet dit gehalte aan de Streefwaarde worden getoetst, ook als dit gehalte lager is dan de 

vereiste rapportagegrens AS3000. 
 

8 
De norm voor barium is tijdelijk ingetrokken. Gebleken is dat de interventiewaarde voor barium lager was dan 

het gehalte dat van nature in de bodem voorkomt. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte 

van de natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte worden beoordeeld op basis 

van de voormalige interventiewaarde voor barium van 920 mg/kg d.s. Deze voormalige interventiewaarde is op 

dezelfde manier onderbouwd als de interventiewaarden voor de meeste andere metalen en is voor barium 

inclusief een natuurlijk achtergrondgehalte van 190 mg/kg d.s.  
 

9 
Indien het laboratorium een waarde ‘< dan een verhoogde rapportagegrens’ aangeeft (hoger dan de 

rapportagegrens AS3000), dan dient de betreffende verhoogde rapportagegrens te worden vermenigvuldigd met 

0,7. De zo verkregen waarde (of hiermee berekende somwaarde) wordt getoetst aan de van toepassing zijnde 

normwaarde. Een dergelijke verhoogde rapportagegrens kan optreden bij de analyse van een zeer sterk 

verontreinigd monster of een monster met afwijkende samenstelling. Het zo verkregen toetsingsresultaat heeft 

geen verplichtend karakter. De onderzoeker heeft de vrijheid onderbouwd te concluderen dat het betreffende 

monster niet goed kan worden beoordeeld.  
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B: Indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging (INEV’S) 
 

Voor de stoffen in tabel 2 zijn indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging opgenomen. Het betreffen 

stoffen van de tweede, derde en vierde tranche afleiding interventiewaarden. Op basis van twee redenen is een 

indicatief niveau voor ernstige verontreiniging aangegeven en geen interventiewaarde:  

1. er zijn geen gestandaardiseerde meet- en analysevoorschriften beschikbaar of binnenkort te verwachten;  

2. de ecotoxicologische onderbouwing van de interventiewaarde is niet aanwezig of minimaal en in het laatste 

geval lijkt het erop dat de ecotoxicologische effecten kritischer zijn dan de humaan-toxicologische effecten. 

De ecotoxicologische onderbouwing dient te voldoen aan de volgende criteria:  

a. er dienen minimaal 4 toxiciteitsgegevens beschikbaar te zijn voor minimaal twee taxonomische groepen;  

b. voor metalen dienen alle gegevens betrekking te hebben op het compartiment bodem;  

c. voor organische stoffen mogen maximaal twee gegevens via evenwichtspartitie uit gegevens voor het 

compartiment water zijn afgeleid;  

d. er dienen minimaal twee gegevens voor individuele soorten beschikbaar te zijn.  

 

Indien aan een of meerdere van deze criteria niet is voldaan en indien ecotoxicologische effecten kritischer zijn 

dan humaantoxicologische effecten, wordt volstaan met het vaststellen van een indicatief niveau voor ernstige 

verontreiniging. De indicatieve niveaus hebben een grotere mate van onzekerheid dan de interventiewaarden. De 

status van de indicatieve niveaus is daarom niet gelijk aan de status van de interventiewaarde. Over- of 

onderschrijding van de indicatieve niveaus heeft derhalve niet direct consequenties voor wat betreft het nemen 

van een beslissing over de ernst van de verontreiniging door het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag dient 

daarom naast de indicatieve niveaus ook andere overwegingen te betrekken bij de beslissing of er sprake is van 

ernstige verontreiniging. Hierbij kan gedacht worden aan:  

• nagaan of er op basis van andere stoffen sprake is van ernstige verontreiniging en spoed tot saneren. Op 

verontreinigde locaties komen vaak meerdere stoffen tegelijk voor. Indien voor andere stoffen wel 

interventiewaarden zijn vastgesteld kan op basis van deze stoffen nagegaan worden of er sprake is van 

ernstige verontreiniging en spoed tot saneren. In zo’n geval is een risicoschatting voor de stoffen waarvoor 

slechts een indicatief niveau is aangegeven minder relevant. Indien op basis van andere stoffen geen sprake 

blijkt te zijn van ernstige verontreiniging en spoed tot saneren, is een risicoschatting voor de stoffen 

waarvoor slechts een indicatief niveau is aangegeven wel belangrijk;  

• een ad hoc bepaling van de actuele risico’s. Bij de bepaling van actuele risico’s ten behoeve van het 

vaststellen van de spoed tot saneren spelen naast toxicologische criteria ook andere locatiegebonden 

factoren een rol. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de blootstellingmogelijkheden, het gebruik van de locatie 

of de oppervlaktes van de verontreiniging. Dergelijke factoren kunnen vaak goed bepaald worden waardoor 

het ondanks de onzekerheid met betrekking tot de indicatieve niveaus toch mogelijk is een redelijke 

schatting van de actuele risico’s uit te voeren. Het verdient aanbeveling hierbij gebruik te maken van bio-

assays, omdat hiermee niet alleen de onzekerheden in de ecotoxicologische onderbouwing maar ook de 

onzekerheden ten gevolge van het gestandaardiseerde meet- en analysevoorschriften ontweken worden. 

• aanvullend onderzoek naar de risico’s van de stof. Er kunnen aanvullende toxiciteitexperimenten uitgevoerd 

worden om een betere schatting van de risico’s van de stof te kunnen maken.  
 
De INEV’s zijn niet geëvalueerd en blijven gelijk aan de INEV’s zoals opgenomen in de Circulaire 

streefwaarden en interventiewaarden bodemsanering (2000). Enkele voormalige interventiewaarden zijn 

omgezet in INEV’s. Dit wordt toegelicht in het NOBO-rapport: VROM, 2008, in druk: NOBO: Normstelling en 

bodemkwaliteitsbeoordeling. Onderbouwing en beleidsmatige keuzes voor de bodemnormen in 2005, 2006 en 

2007. Alleen voor MTBE is het INEV voor grondwater aangepast naar de waarde die is genoemd in de 

Circulaire zorgplicht Wbb bij MTBE- en ETBE-verontreinigingen (Staatscourant 18 december 2008, nr. 2139).  
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Tabel 2: Streefwaarden grondwater en indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging 
6
 

gehalten in grond zijn weergegeven voor standaardbodem (10% organische stof en 25% lutum) 

Stofnaam 

Streefwaarde Interventiewaarden 

grondwater 4 (�g/l) grond (mg/kg d.s.) grondwater (�g/l) 

ondiep4 diep4 
  

(<10 m –mv) (>10 m –mv) 

1. Metalen 
Beryllium  -  0,05*  30  15 

Seleen  -  0,07  100  160 

Tellurium  -  -  600  70 

Thallium  -  2*  15  7 

Tin  -  2,2*  900  50 

Vanadium  -  1,2  250  70 

Zilver  -  -  15  40 

 

Streefwaarde Interventiewaarden 

grondwater 
7  

(�g/l) grond (mg/kg d.s.) grondwater (�g/l) 

3. Aromatische verbindingen 
Dodecylbenzeen  -  1.000  0,02 

Aromatische oplosmiddelen1  -  200  150 

Dihydroxybenzenen (som)3  -  8 - 

Catechol (o-dihydroxybenzeen)  0,2  -  1.250 

Resorcinol (m-dihydroxybenzeen)  0,2  -  600 

Hydrochinon (p-dihydroxybenzeen)  0,2  -  800 

5. Gechloreerde Koolwaterstoffen 
Dichlooranilinen  -  50  100 

Trichlooranilinen  -  10  10 

Tetrachlooranilinen  -  30  10 

Pentachlooranilinen  -  10  1 

4-chloormethylfenolen  -  15  350 

Dioxine (som I-TEQ)2  -  nvt 5 0,001 ng/l 

6. Bestrijdingsmiddelen  
Azinfosmethyl  0,1 ng/l *  2  2 

Maneb  0,05 ng/l*  22  0,1 

7. Overige stoffen 
Acrylonitril  0,08  0,1  5 

Butanol  - 30 5.600 

butylacetaat  -  200  6.300 

Ethylacetaat  -  75  15.000 

Diethyleen glycol  -  270  13.000 

Ethyleen glycol  -  100  5.500 

Formaldehyde  -  0,1  50 

Isopropanol  -  220  31.000 

Methanol  -  30  24.000 

Methylethylketon  -  35  6.000 

Methyl-tert-buthyl ether (MTBE)  -  100  9.400 
 

Toelichting voetnoten tabel 2  
 

* Getalswaarde beneden de detectielimiet/bepalingsondergrens of meetmethode ontbreekt. 
 

1 
Onder aromatische oplosmiddelen wordt een standaardmengsel van stoffen, aangeduid als ‘C9-aromatic 

naphta’ verstaan zoals gedefinieerd door de International Research and Development Corporation: o-xyleen 

3,2%, i-isopropylbenzeen 2,74%, n-propylbenzeen 3,97%, 1-methyl-4-ethylbenzeen 7,05%, 1-methyl-3-

ethylbenzeen 15,1%, 1-methyl-2-ethylbenzeen 5,44%, 1,3,5-trimethylbenzeen 8,37%, 1,2,4-trimethylbenzeen 

40,5%, 1,2,3-trimetylbenzeen 6,18% en > alkylbenzenen 6,19%.  
 

2
 Voor de samenstelling van de somparameters wordt verwezen naar bijlage N van de Regeling bodemkwaliteit 

(VROM, 2007). Bij het berekenen van een somwaarde worden voor de individuele componenten de resultaten < 

vereiste rapportagegrens AS3000 vermenigvuldigd met 0,7. Indien alle individuele waarden als onderdeel van de 

berekende waarde het resultaat < vereiste rapportagegrens AS3000 hebben, mag de beoordelaar ervan uit gaan 

dat de kwaliteit van de grond of het grondwater voldoet aan de van toepassing zijnde normwaarde. Indien er voor 

een of meer individuele componenten een of meer gemeten gehalten (zonder < teken) zijn, dan dient de 

berekende waarde te worden getoetst aan de van toepassing zijnde normwaarde. Deze regel geldt ook als 

gemeten gehalten lager zijn dan de vereiste rapportagegrens. Het verkregen toetsingsresultaat, op basis van een 

berekende somwaarde waarin voor een of meer individuele componenten is gerekend met een waarde van 0,7 

maal de rapportagegrens, heeft geen verplichtend karakter. De onderzoeker heeft de vrijheid onderbouwd te 

concluderen dat het betreffende monster niet in die mate is verontreinigd als het toetsingsresultaat aangeeft.  
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3
 Onder dihydroxybenzenen (som) wordt verstaan: de som van catechol, resorcinol en hydrochinon.  

 

4 
De Streefwaarden grondwater voor een aantal stoffen zijn lager dan de vereiste rapportagegrens in AS3000. Dit 

betekent dat deze Streefwaarden strenger zijn dan het niveau waarop betrouwbaar (routinematig) kan worden 

gemeten. De laboratoria moeten minimaal voldoen aan de vereiste rapportagegrens in AS3000. Het hanteren van 

een strengere rapportagegrens mag ook, mits de gehanteerde analysemethode voldoet aan AS3000. Bij het 

beoordelen van het meetresultaat ‘< rapportagegrens AS3000’ mag de beoordelaar ervan uitgaan dat de kwaliteit 

van het grondwater voldoet aan de Streefwaarde. Indien het laboratorium een gemeten gehalte rapporteert 

(zonder < teken), moet dit gehalte aan de Streefwaarde worden getoetst, ook als dit gehalte lager is dan de 

vereiste rapportagegrens AS3000.  
 

5 
Voor grond is er een interventiewaarde.  

 

6 
Indien het laboratorium een waarde ‘< dan een verhoogde rapportagegrens’ aangeeft (hoger dan de rapportage-

grens AS3000), dan dient de betreffende verhoogde rapportagegrens te worden vermenigvuldigd met 0,7. De zo 

verkregen waarde (of hiermee berekende somwaarde) wordt getoetst aan de van toepassing zijnde normwaarde. 

Een dergelijke verhoogde rapportagegrens kan optreden bij de analyse van een zeer sterk verontreinigd monster 

of een monster met afwijkende samenstelling. Het zo verkregen toetsingsresultaat heeft geen verplichtend 

karakter. De onderzoeker heeft de vrijheid onderbouwd te concluderen dat het betreffende monster niet goed kan 

worden beoordeeld.  
 

C: Bodemtypecorrectie  
 

Bij de beoordeling van de kwaliteit van de bodem worden de in de tabellen opgenomen waarden voor 

standaardbodem omgerekend naar de waarden voor de betreffende bodem gebruik makende van de gemeten 

gehalten aan organische stof en lutum. De omgerekende waarden kunnen vervolgens met de gemeten gehalten 

worden vergeleken.  
 

Metalen  

Bij de omrekening voor metalen kan gebruik gemaakt worden van de volgende bodemtypecorrectieformule: 
 

(IW)b = (IW)sb x [{A + (B x % lutum) + (C x % organische stof)} / {A + (Bx25) + (C x 10)}]  
 

Waarin:  

(IW)b  =  interventiewaarde voor de te beoordelen bodem;  

(IW)sb  =  interventiewaarde voor standaardbodem;  

%lutum  = gemeten percentage lutum in de te beoordelen bodem. Voor bodem met een gemeten 

 lutumgehalte van minder dan 2% wordt met een lutumgehalte van 2% gerekend; 

% org. stof  = gemeten percentage organische stof in de te beoordelen bodem Voor bodem met een gemeten 

organisch stofgehalte van minder dan 2% wordt met een organisch stofgehalte van 2% gerekend;  

A, B, C   = stofafhankelijke constanten voor metalen (zie hieronder);  
 

Tabel 3: Stofafhankelijke constanten voor metalen: 

Stof 
 A  B C 

Arseen 15 0,4 0,4 

Barium 30 5 0 

Beryllium 8 0,9 0 

Cadmium 0,4 0,007 0,021 

Chroom 50 2 0 

Kobalt 2 0,28 0 

Koper 15 0,6 0,6 

Kwik 0,2 0,0034 0,0017 

Lood 50 1 1 

Nikkel 10 1 0 

Tin 4 0, 6 0 

Vanadium 12 1,2 0 

Zink 50 3 1,5 

 



 

 

 8

 

Organische verbindingen  

De interventiewaarden en indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging voor organische verbindingen, zijn 

afhankelijk van het organische stofgehalte. Bij omrekening voor organische verbindingen, met uitzondering van 

PAK’s, kan gebruik gemaakt worden van de volgende bodemtypecorrectieformule:  
 

(IW)b = (IW)sb x (% organische stof / 10)  
 

Waarin:  

(IW)b  = interventiewaarde voor de te beoordelen bodem;  

(IW)sb  = interventiewaarde voor standaardbodem;  

% org. stof  = gemeten percentage organische stof in de te beoordelen bodem. Voor bodems met 

gemeten percentage organische stofgehalten van meer dan 30% respectievelijk minder dan 

2% worden gehalten van respectievelijk 30% en 2% aangehouden.  

 

PAK’s  

Voor interventiewaarde PAK’s wordt geen bodemtypecorrectie voor bodems met een organisch stofgehalte tot 

10% en bodems met een organisch stofgehalte boven de 30% toegepast. Voor bodems met een organisch 

stofgehalte tot 10% wordt een interventiewaarde van 40 mg/kg d.s. en voor bodems met een organisch 

stofgehalte vanaf 30% een interventiewaarde van 120 mg/kg d.s. gehanteerd. Tussen de 10% en 30% organische 

stof gehalte kan gebruik gemaakt worden van de volgende bodemtypecorrectieformule: 
 

(IW)b = 40 x (% organische stof / 10) 
 

Waarin:  

(IW)b  = interventiewaarde voor de te beoordelen bodem 

% organische stof = gemeten percentage organische stof in de te beoordelen bodem.  

 

D: Meetvoorschriften  
 

De te hanteren analysemethoden zijn opgenomen in Bijlage L, behorende bij artikel 1.1 (versie 30 november 

2007) van de Regeling bodemkwaliteit. Staatscourant 20 december 2007, nr. 247, pag 67.   
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Rapport Bodemloket

Gemeente: Woudenberg

Datum: 09-04-2016

Legenda

Locatie

Beschikbaarheid gegevens

Voortgang onderzoek
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Inhoud

  Disclaimer  

Bij het Bodemloket is geen informatie voor deze locatie beschikbaar over bodemonderzoek en/of sanering.
Mogelijk is informatie beschikbaar bij gemeente, omgevingsdienst of provincie.

 

1.1 Disclaimer

Dit rapport geeft de situatie weer zoals bekend op de datum van afdrukken. De getoonde informatie is afkomstig van 
provincies, omgevingsdiensten of gemeenten en wordt zonder tussenkomst van Rijkswaterstaat gepubliceerd. Inhoudelijke 
vragen over de getoonde bodeminformatie kunt u stellen aan de desbetreffende organisatie. 
Rijkswaterstaat beheert de website Bodemloket.nl. Vragen over de werking van de website kunt u stellen via onze 
helpdesk: http://www.rwsleefomgeving.nl/helpdesk/bodembeheer.

http://www.rwsleefomgeving.nl/helpdesk/bodembeheer
http://www.rwsleefomgeving.nl/helpdesk/bodembeheer
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Situatie met boringen en peilbuis 





16 juni 2017 – Ontwerpwijzigingsplan Griftdijk 3 Woudenberg

Bijlage 7: Berekening stikstofdepositie



Dit document bevat resultaten van een
stikstofdepositieberekening met AERIUS
Calculator. U kan dit document gebruiken
voor de onderbouwing van depositie onder de
drempelwaarde (0.05 mol/ha/j) in het kader
van de Wet natuurbescherming, afhankelijk
van de door u gekozen rekeninstellingen.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en stikstofoxide (NOx), of één van beide.
Hiermee is de depositie van de activiteit
berekend en uitgewerkt. Op basis van de
gekozen rekeninstellingen zijn de resultaten op
Natura 2000-gebieden inzichtelijk gemaakt.

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in de Calculator. Voor
meer toelichting verwijzen we u naar de
websites pas.bij12.nl, www.aerius.nl en
pas.natura2000.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl en

pas.natura2000.nl.

Berekening Situatie 1

Kenmerken

Emissie

Depositie natuurgebieden

Depositie habitattypen

RVEL4bvVszz9 (23 januari 2017)

pagina 1/7



Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Kubiek Ruimtelijke Plannen Griftdijk 3, 3931 MC Woudenberg

Activiteit Omschrijving

Griftdijk 3 Woudenberg

Datum berekening Rekenjaar

23 januari 2017, 15:56 2017

Rekeninstellingen

Berekend met een straal van 10,0km rondom de bron(nen)

Totale emissie Situatie 1

NOx 8,67 kg/j

NH3 -

Depositie
Hectare met

hoogste project-
bijdrage (mol/ha/j)

Natuurgebied Provincie

Kolland & Overlangbroek Utrecht

Situatie 1

0,00

Toelichting

RVEL4bvVszz9 (23 januari 2017)Berekening voor eigen
gebruik

Situatie 1

Berekening voor
eigen gebruik
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Locatie
Situatie 1

Emissie
(per bron)

Situatie 1

Naam Woningbouw Griftdijk 3
Locatie (X,Y) 156071, 454970
NOx 8,67 kg/j

Sector Categorie Omschrijving Eenheden Stof Emissie

Woningen
(nieuwbouw): Twee-
onder-één-kap

Nieuwbouw Griftdijk 3 4,0 NOx 8,67 kg/j

RVEL4bvVszz9 (23 januari 2017)Berekening voor eigen
gebruik

Situatie 1
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eigen gebruik
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Depositie
natuur-

gebieden

Hoogste projectbijdrage (Kolland
& Overlangbroek)

Hoogste projectbijdrage per
natuurgebied

Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn

Beschermd natuurgebied

Habitatrichtlijn,
Vogelrichtlijn

Habitatrichtlijn, Beschermd
natuurgebied

Vogelrichtlijn, Beschermd
natuurgebied

Habitatrichtlijn,
Vogelrichtlijn, Beschermd
natuurgebied

RVEL4bvVszz9 (23 januari 2017)Berekening voor eigen
gebruik

Situatie 1

Berekening voor
eigen gebruik
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Depositie PAS-
gebieden

Natuurgebied Hoogste
depositie
(mol/ha/j)

Overschrij-
ding KDW

Ontwikkelingsruimte

max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

Kolland & Overlangbroek 0,00 <=0,05

Geen overschrijding*

Wel overschrijding

Ontwikkelingsruimte beschikbaar**

Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar

Voor het desbetreffende gebied vind er geen relevante depositie plaats
op OR-relevante hexagonen. Het concept wel of niet ontwikkelingsruimte
beschikbaar (groen vinkje of rood kruis) is dus niet van toepassing

* Deze uitkomst wordt niet meegenomen in de toetsing aan de Wnb. Bij de
toetsing aan de Wnb gaat het om de relevante hexagonen waarvoor
ontwikkelingsruimte is gereserveerd.

** Bij beoordeling van een vergunningaanvraag in het kader van de Wnb
wordt vastgesteld of er voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is en
of dat significante verslechtering uitgesloten kan worden.

RVEL4bvVszz9 (23 januari 2017)Berekening voor eigen
gebruik

Situatie 1

Berekening voor
eigen gebruik
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Depositie per
habitattype

Kolland & Overlangbroek

Habitattype Hoogste
depositie
(mol/ha/j)

Overschrij-
ding KDW

Ontwikkelingsruimte

max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

H91E0C Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende
bossen)

0,00 <=0,05

Geen overschrijding*

Wel overschrijding

Ontwikkelingsruimte beschikbaar**

Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar

Voor het desbetreffende gebied vind er geen relevante depositie plaats
op OR-relevante hexagonen. Het concept wel of niet ontwikkelingsruimte
beschikbaar (groen vinkje of rood kruis) is dus niet van toepassing

* Deze uitkomst wordt niet meegenomen in de toetsing aan de Wnb. Bij de
toetsing aan de Wnb gaat het om de relevante hexagonen waarvoor
ontwikkelingsruimte is gereserveerd.

** Bij beoordeling van een vergunningaanvraag in het kader van de Wnb
wordt vastgesteld of er voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is en
of dat significante verslechtering uitgesloten kan worden.

RVEL4bvVszz9 (23 januari 2017)Berekening voor eigen
gebruik

Situatie 1

Berekening voor
eigen gebruik
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
verleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2015.1_20161230_e66ee8c868

Database versie 2015.1_20160514_90ad58c36e

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2015-handboek-0

RVEL4bvVszz9 (23 januari 2017)Berekening voor eigen
gebruik

Situatie 1

Berekening voor
eigen gebruik
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