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1 INLEIDING 

In opdracht van Geonius is door K+ Adviesgroep een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de 

te verwachten optredende gevelbelastingen voor de woningbouwontwikkeling op de 

A&P/Lückerlocatie te Tegelen. In onderstaande afbeelding 1.1 is een overzicht opgenomen van 

het plan. 

Afbeelding 1.1: Overzicht bebouwingsvoorstel (bron: Wauben architects). 

Het plan omvat totaal 42 woningen/appartementen. De appartementen in blok A ter plaatse van 

de voormalige sigarenfabriek maken geen deel uit van dit plan. 

Het akoestisch onderzoek is noodzakelijk omdat de locatie is gelegen in de geluidzone van de 

Roermondseweg en de Kruisstraat. De Kruisstraat ligt op een afstand van meer dan 130 meter 

tot het plan en wordt grotendeels afgeschermd door bebouwing zodat mag worden aangenomen 

dat vanwege deze weg voldaan zal worden aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB en om die 

reden is de Kruisstraat in het akoestisch onderzoek buitenbeschouwing gelaten. De resultaten 

vanwege de Roermondseweg als opgenomen in hoofdstuk 4 bevestigen deze aanname. Naast de 

Roermondseweg is ook de nieuwe erftoegangsweg in het plan meegenomen. 
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De berekeningen zijn gebaseerd op: 

- de “Wet geluidhinder”; 

- het “Reken- en Meetvoorschrift Geluid 2012”. 

In bijlage I zijn grafische overzichten opgenomen van de onderzochte situatie. Voor nadere 

informatie met betrekking tot de berekeningsgegevens en –resultaten wordt verwezen naar de 

in bijlage II opgenomen rekenbladen. 
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2 UITGANGSPUNTEN 

2.1 Ruimtelijke gegevens 

Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van kaartmateriaal van de Publieke Dienstverlening op de 

Kaart (PDOK), Basis Registraties Adressen en Gebouwen (BAG) en streetview. In de 

berekening is uitgegaan van een harde bodem (bodemfactor 0 = hard). In bijlage I zijn grafische 

overzichten opgenomen van het akoestisch rekenmodel. 

2.2 Verkeersgegevens 

De verkeersgegevens zijn verstrekt door de gemeente Venlo en zijn afkomstig van 

verkeerstellingen en een uitsnede van het verkeersmodel 2030. In onderstaande tabel 2.1 is een 

overzicht opgenomen van de gehanteerde verkeersgegevens. 

Tabel 2.1: Overzicht gehanteerde verkeersgegevens. 

Straat Etmaal- Periode Verdeling per voertuigcategorie Snelheid Wegdek 

intensiteit verdeling Qlv Qmv Qzv km/h 

Roermondseweg 8300 D 6,56% 95,6% 3,4% 1,19% 

50 1wv1 A 3,68% 98,1% 1,6% 0,3% 

N 0,83% 96,7% 2,5% 0,8% 

Erftoegangsweg 400 D 6,70% 95,75% 3,75% 0,5% 

30 80 wv2 A 3,70% 96,68% 2,83% 0,5% 

N 0,60% 97,6% 1,9% 0,5% 
Hierbij is: 

Periode: gemiddeld uuraandeel betreffende periode in procenten van de etmaalintensiteit. 

Qlv: gemiddeld uuraandeel lichte motorvoertuigen voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode in procenten. 

Qmv: gemiddeld uuraandeel middelzware motorvoertuigen voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode in procenten. 

Qzv: gemiddeld uuraandeel zware motorvoertuigen voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode in procenten. 

Snelheid: ter plaatse toegestane maximum snelheid. 

Wegdek: type 01: Glad asfalt, referentiewegdek RMV2012. 

type 80: elementenverharding uit klinkers gelegen in keperverband (CROW316). 

Voor nadere informatie wordt verwezen naar de in bijlage II opgenomen rekenbladen en de in 

bijlage III opgenomen verkeersgegevens. 

2.3 Toegepaste rekenmethode 

De geluidbelastingen zijn bepaald met behulp van “Standaard Rekenmethode 2”, zoals deze is 

beschreven in het “Reken- en Meetvoorschrift Geluid 2012”. 

Bij de modellering van het akoestisch rekenmodel is gebruik gemaakt van het pakket Win-

Havik, ontwikkeld door dirActivity. 
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3 NORMSTELLING WET GELUIDHINDER 

3.1 Wegverkeerslawaai 

3.1.1 Algemeen 

In de Wet geluidhinder dient met betrekking tot de geluidbelasting van een weg in nieuwe 

situaties de geluidbelasting in Lden in dB te worden bepaald. Dit is een gemiddeld geluidniveau 

over de dag-, avond- en nachtperiode en wordt bepaald met de volgende formule: 

L L 5 L 10 day evening night  1
Lden  10lg 

12*10 10  4*10 10  8*10 10 


 

24   

3.1.2 Omvang geluidzones langs wegen 

Krachtens de Wet geluidhinder worden aan weerszijden van een weg zones aangegeven (art. 74 

Wgh). Binnen deze zones worden eisen gesteld aan de geluidbelasting. Buiten de zones worden 

geen eisen gesteld. Een weg is niet zoneplichtig indien er sprake is van: 

 wegen die gelegen zijn binnen een als woonerf aangeduid gebied (art. 74 lid 2a. Wgh) of; 

 wegen waarvoor een maximumsnelheid van 30 km/u geldt (art. 74 lid 2b. Wgh). 

De breedte van de geluidzones als functie van het aantal rijstroken van de weg en het soort 

gebied is weergegeven in tabel 3.1. 

Tabel 3.1: Breedte geluidzones aan weerszijde van de weg in meters. 
Gebied Breedte (m) geluidzones (art. 74) 

Stedelijk 1 of 2 rijstroken 200 
3 of meer rijstroken 350 

Buitenstedelijk 1 of 2 rijstroken 250 
3 of 4 rijstroken 400 
5 of meer rijstroken 600 

3.1.3 Aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder 

Op grond van verdere ontwikkelingen in de techniek en het treffen van geluid reducerende 

maatregelen aan de motorvoertuigen, is te verwachten, dat het wegverkeer in de toekomst 

minder geluid zal produceren dan momenteel het geval is. 

Binnen de Wet geluidhinder is middels artikel 110g de mogelijkheid geschapen om deze 

vermindering van de geluidproductie in de geluidbelasting door te voeren. 

Deze aftrek mag alleen worden toegepast bij het toetsen van de geluidbelasting aan de 

normstelling en niet bij het bepalen van het binnenniveau (artikel 3.4 Reken- en Meetvoorschrift 

geluid 2012). 
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De hoogte van de aftrek is afhankelijk van de representatieve snelheid voor lichte 

motorvoertuigen. In tabel 3.2 is een overzicht opgenomen van de hoogte van de aftrek. 

Tabel 3.2: Overzicht aftrek 110 g Wet geluidhinder (artikel 3.4 RMV2012). 
Representatieve 

snelheid 

Aftrek artikel 110g Wgh 

< 70 km/h 5 dB 

 70 km/h 4 dB voor situaties dat de geluidbelasting zonder aftrek artikel 110g Wgh 57 dB 

bedraagt 

 70 km/h 3 dB voor situaties dat de geluidbelasting zonder aftrek artikel 110g Wgh 56 dB 

bedraagt 

 70 km/h 2 dB voor andere waarden van de geluidbelasting 

3.1.4 Aftrek stille banden 

In artikel 3.5 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 is een aftrek opgenomen voor stille 

banden. Deze aftrek geldt alleen bij wegen met rijsnelheden van 70 km/h en hoger. Standaard 

is de aftrek 2 dB. In de volgende situaties is de aftrek 1 dB: 

- Zeer Open Asfalt Beton; 

- 2-laags ZOAB, met uitzondering van 2-laags ZOAB-fijn; 

- Uitgeborsteld beton; 

- Geoptimaliseerd uitgeborsteld beton; 

- Oppervlaktebewerking. 

Een overzicht van de stille bandenaftrek is opgenomen in tabel 3.3. 

Tabel 3.3: Overzicht stille banden aftrek. 
Representatieve 

snelheid 

Wegverharding Correctie art. 3.5 

(stille banden aftrek) 

< 70 km/h Alle 0 dB 

 70 km/h ZOAB, 2-laags ZOAB, uitgeborsteld beton, geoptima-

liseerd uitgeborsteld beton, oppervlaktebewerking 

1 dB 

 70 km/h Alle andere verhardingen dan bovenstaand vermeld 2 dB 

3.1.5 Stedelijk en buitenstedelijk gebied 

Gebieden binnen de bebouwde kom, met uitzondering van de gebieden binnen de bebouwde 

kom gelegen binnen de zone langs een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement 

verkeersregels en verkeerstekens, worden als stedelijk aangemerkt. 

Als buitenstedelijk gebied worden gebieden buiten de bebouwde kom, alsmede de 

bovengenoemde uitgezonderde gebieden binnen de bebouwde kom aangemerkt. 

3.1.6 Nieuwe situaties 

In al die gevallen waar in de aanleg van een geluidgevoelig object en/of een zoneplichtige weg 

door vaststelling of herziening van een bestemmingsplan wordt voorzien, is er sprake van 

'nieuwe situaties'. 
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3.1.7 Maximaal toelaatbare geluidbelasting 

Normen met betrekking tot de geluidbelasting in 'nieuwbouw situaties' zijn in artikel 82 t/m 87 

van de Wet geluidhinder vermeld. 

In eerste instantie wordt ervan uitgegaan dat een zogenaamde voorkeursgrenswaarde niet mag 

worden overschreden. Indien de voorkeursgrenswaarde wel maar de maximale ontheffings-

waarde niet wordt overschreden, kan onder bepaalde voorwaarden bij Algemene Maatregel van 

Bestuur ontheffing worden verleend voor een hogere toelaatbare geluidbelasting. Wanneer de 

maximale ontheffingswaarde wordt overschreden is onder zeer strikte regels nieuwbouw 

mogelijk. Het plan dient dan te voorzien in zogenaamde dove-gevels. 

In de Wet geluidhinder worden voor nog niet geprojecteerde woningen binnen de bebouwde 

kom de volgende eisen gesteld: 

 voorkeursgrenswaarde: 48 dB (art. 82, lid 1); 

 maximale ontheffingswaarde stedelijke wegen: 63 dB (art. 83, lid 2). 

Niet geprojecteerd betekent dat het vigerende bestemmingsplan geen woonbebouwing toestaat 

zodat het bestemmingsplan moet worden herzien. In het kader van de Wet geluidhinder is sprake 

van een nieuwe situatie. 
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4 BEREKENINGSRESULTATEN 

4.1 Algemeen 

Uitgaande van voornoemde uitgangspunten zijn de te verwachten toekomstige optredende 

gevelbelastingen bepaald. Als waarneemhoogte is uitgegaan van ongeveer het midden van de 

gevel, een en ander afhankelijk van het aantal bouwlagen en de gebouwhoogte. De ligging van 

de waarneempunten is opgenomen in figuur 2 van bijlage I. 

In tabel 4.1 is een overzicht opgenomen van de rekenresultaten voor de nieuwe situatie. In tabel 

4.2 is een overzicht opgenomen van de te verwachten optredende gevelbelastingen op bestaande 

woningen vanwege de nieuw aan te leggen erftoegangsweg. Het betreft een 30 km/h weg. In het 

kader van de Wet geluidhinder worden geen eisen gesteld, in het kader van de goede ruimtelijke 

afweging is dit meegenomen. 

In tabel 4.1 is voor de nieuwe woningen per weg aangegeven het waarneempunt, de 

waarneemhoogte, de berekende waarde per weg en totaal, alsmede de toetsingswaarde per weg. 

Bij wv1 (Roermondseweg) is tevens het kavel-id en een teller opgenomen voor de woningen 

waarvoor een hogere waarde dient te worden aangevraagd. De toetsingswaarde is inclusief de 5 

dB aftrek van artikel 110g van de Wet geluidhinder. Voor de niet gezoneerde 30 km/h 

wegvakken zijn de gevelbelastingen ook getoetst volgens de systematiek van de Wet 

geluidhinder, dus inclusief aftrek artikel 110g Wet geluidhinder. De bijbehorende rekenbladen 

zijn opgenomen in bijlage IIa. In bijlage IV is de tekening van de architect opgenomen met de 

aanduiding van de woning/kavelnummers. 

De toetsingswaarden zijn tegen een gekleurde achtergrond weergegeven. De betekenis hiervan 

is als volgt: 

Groen: de voorkeursgrenswaarde wordt niet overschreden in het kader van de 

Wet geluidhinder worden geen restricties opgelegd. 

Geel: de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden, de maximale ontheffingswaarde wordt 

niet overschreden. Aan de hand van door de gemeente vastgestelde beleidsregels kan 

onder bepaalde voorwaarden ontheffing worden verleend voor een hogere toelaatbare 

geluidbelasting. 

Oranje: de maximale ontheffingswaarde wordt overschreden. Voor de betreffende gevel kan 

geen hogere toelaatbare grenswaarde worden vastgesteld. Woningbouw is niet 

toegestaan of het plan moet ter plaatse voorzien in een “dove” gevel. 
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4.2 Optredende gevelbelastingen wegverkeerslawaai 

Tabel 4.1: Berekeningsresultaten wegverkeerslawaai nieuwe woningen (in dB). 

Waar- Waar- Berekende waarde Toetsingswaarde 
neem- neem- Wv1 Aftrek Kavel Aantal Aftrek 
punt hoogte Wv1 Wv2 Totaal art. 110g woningen Wv2 art. 110g 

1 1.5 58 26 58 53 5 I1 21 5 
1 4.5 60 25 60 55 5 I1 20 5 
1 7.5 60 26 60 55 5 I1 1 21 5 
2 1.5 57 42 57 52 5 I1 37 5 
2 4.5 59 43 59 54 5 I1 38 5 
2 7.5 59 44 59 54 5 I1 39 5 
3 1.5 50 41 51 45 5 I1 36 5 
3 4.5 51 43 52 46 5 I1 38 5 
3 7.5 52 43 52 47 5 I1 38 5 
4 1.5 56 44 56 51 5 I2 39 5 
4 4.5 58 45 58 53 5 I2 40 5 
4 7.5 58 45 58 53 5 I2 1 40 5 
5 1.5 50 44 51 45 5 I2 39 5 
5 4.5 50 45 51 45 5 I2 40 5 
5 7.5 51 45 52 46 5 I2 40 5 
6 1.5 55 46 56 50 5 I3 41 5 
6 4.5 57 46 57 52 5 I3 41 5 
6 7.5 57 46 57 52 5 I3 1 41 5 
7 1.5 49 46 50 44 5 I3 41 5 
7 4.5 50 46 51 45 5 I3 41 5 
7 7.5 50 46 52 45 5 I3 41 5 
8 1.5 55 48 56 50 5 I4 43 5 
8 4.5 56 48 57 51 5 I4 43 5 
8 7.5 56 48 57 51 5 I4 1 43 5 
9 1.5 48 48 51 43 5 I4 43 5 
9 4.5 49 49 52 44 5 I4 44 5 
9 7.5 49 48 52 44 5 I4 43 5 

10 1.5 50 56 57 45 5 H1 51 5 
11 1.5 51 54 56 46 5 H1 49 5 
11 4.5 53 54 56 48 5 H1 49 5 
11 7.5 54 53 56 49 5 H1 1 48 5 
12 1.5 52 50 54 47 5 H1 45 5 
12 4.5 53 50 55 48 5 H1 45 5 
12 7.5 54 50 55 49 5 H1 45 5 
13 1.5 46 49 51 41 5 H1 44 5 
13 4.5 47 49 51 42 5 H1 44 5 
13 7.5 47 49 51 42 5 H1 44 5 
14 1.5 51 48 53 46 5 H2 43 5 
14 4.5 52 48 53 47 5 H2 43 5 
14 7.5 53 48 54 48 5 H2 43 5 
15 1.5 45 48 50 40 5 H2 43 5 
15 4.5 46 48 50 41 5 H2 43 5 
15 7.5 47 48 51 42 5 H2 43 5 
16 1.5 50 46 52 45 5 H3 41 5 
16 4.5 51 47 53 46 5 H3 42 5 
16 7.5 52 47 54 47 5 H3 42 5 
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Vervolg tabel 4.1: Berekeningsresultaten wegverkeerslawaai nieuwe woningen (in dB). 

Waar- Waar- Berekende waarde Toetsingswaarde 
neem- neem- Wv1 Aftrek Kavel Aantal Aftrek 
punt hoogte Wv1 Wv2 Totaal art. 110g woningen Wv2 art. 110g 

17 1.5 46 47 50 41 5 H3 42 5 
17 4.5 46 48 50 41 5 H3 43 5 
17 7.5 47 47 50 42 5 H3 42 5 
18 1.5 67 27 67 62 5 C1-C4 22 5 
18 4.5 67 27 67 62 5 C1-C4 4 22 5 
18 7.5 67 18 67 62 5 C1-C4 13 5 
19 1.5 46 38 47 41 5 C1-C4 33 5 
19 4.5 40 41 44 35 5 C1-C4 36 5 
19 7.5 40 43 45 35 5 C1-C4 38 5 
20 1.5 67 31 67 62 5 C5-C8 26 5 
20 4.5 67 31 67 62 5 C5-C8 4 26 5 
20 7.5 67 28 67 62 5 C5-C8 23 5 
21 1.5 48 42 49 43 5 C5-C8 37 5 
21 4.5 39 44 45 34 5 C5-C8 39 5 
21 7.5 40 45 46 35 5 C5-C8 40 5 
22 1.5 67 28 67 62 5 B1-B2 23 5 
22 4.5 67 29 67 62 5 B1-B2 2 24 5 
22 7.5 67 30 67 62 5 B1-B2 25 5 
23 1.5 48 39 49 43 5 B1-B2 34 5 
23 4.5 49 41 49 44 5 B1-B2 36 5 
23 7.5 49 40 49 44 5 B1-B2 35 5 
24 1.5 67 23 67 62 5 B3-B4 18 5 
24 4.5 67 24 67 62 5 B3-B4 19 5 
24 7.5 67 25 67 62 5 B3-B4 2 20 5 
25 1.5 48 27 48 43 5 B3-B4 22 5 
25 4.5 48 31 48 43 5 B3-B4 26 5 
25 7.5 48 34 48 43 5 B3-B4 29 5 
26 1.5 56 46 57 51 5 E2 41 5 
26 4.5 58 46 58 53 5 E2 1 41 5 
26 7.5 58 46 58 53 5 E2 41 5 
27 1.5 47 17 47 42 5 E2 12 5 
27 4.5 49 19 49 44 5 E2 14 5 
27 7.5 49 21 49 44 5 E2 16 5 
28 1.5 55 48 56 50 5 E1 43 5 
28 4.5 56 48 57 51 5 E1 1 43 5 
28 7.5 56 48 57 51 5 E1 43 5 
29 1.5 50 17 50 45 5 E1 12 5 
29 4.5 51 20 51 46 5 E1 15 5 
29 7.5 51 22 51 46 5 E1 17 5 
30 1.5 49 49 52 44 5 F4 44 5 
30 4.5 51 49 53 46 5 F4 44 5 
30 7.5 52 49 54 47 5 F4 44 5 
31 1.5 44 54 55 39 5 F4 49 5 
31 4.5 47 54 55 42 5 F4 49 5 
31 7.5 49 53 54 44 5 F4 48 5 
32 1.5 49 31 49 44 5 F4 26 5 
32 4.5 50 31 50 45 5 F4 26 5 
32 7.5 50 31 51 45 5 F4 26 5 
33 1.5 56 44 57 51 5 D4 1 39 5 
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Vervolg tabel 4.1: Berekeningsresultaten wegverkeerslawaai nieuwe woningen (in dB). 

Waar- Waar- Berekende waarde Toetsingswaarde 
neem- neem- Wv1 Aftrek Kavel Aantal Aftrek 
punt hoogte Wv1 Wv2 Totaal art. 110g woningen Wv2 art. 110g 

34 1.5 56 32 56 51 5 D4 27 5 
35 1.5 54 31 54 49 5 D3 1 26 5 
36 1.5 53 32 53 48 5 D2 27 5 
37 1.5 55 31 55 50 5 D1 1 26 5 
38 1.5 54 49 55 49 5 D1 44 5 
39 1.5 52 52 55 47 5 G5 47 5 
40 1.5 52 52 55 47 5 G5 47 5 
41 1.5 50 46 51 45 5 G1 41 5 

Totaal aantal woningen met een gevelbelasting die hoger is dan 48 dB 22 

Tabel 4.2: Berekeningsresultaten wegverkeerslawaai bestaande woningen (in dB). 

Waar- Waar- Berekende waarde Toetsingswaarde 
neem- neem- Aftrek Aftrek 
punt hoogte Wv1 Wv2 Totaal Wv1 art. 110g Wv2 art. 110g 

42 1.5 48 49 51 43 5 44 5 
42 4.5 48 49 51 43 5 44 5 
42 7.5 49 49 52 44 5 44 5 
43 1.5 39 52 52 34 5 47 5 
43 4.5 44 51 52 39 5 46 5 
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5 EVALUATIE EN CONCLUSIE 

5.1 Algemeen 

De Wet geluidhinder geeft uitsluitend grenswaarden ten aanzien van de geluidbelasting op de 

gevels van woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen. 

Hierbij wordt opgemerkt dat geen grenswaarden gelden voor die gevels die op grond van artikel 

1 van de Wgh niet als gevel worden aangemerkt (zogenaamde “dove” gevels). Dit betekent dat 

ter plaatse van verblijfsgebieden en –ruimten geen te openen delen (ramen, deuren en dergelijke) 

zijn toegestaan. Vast glas daarentegen is wel toegestaan. 

Voor “dove” gevels geldt overigens wel een eis ten aanzien van de geluidwerende 

eigenschappen van een dergelijk gevelvlak. 

5.2 Roermondseweg nieuwe woningen 

- De maximumsnelheid bedraagt 50 km/h, daarmee is het een gezoneerde weg, er moet 

worden voldaan aan de eisen van de Wet geluidhinder. 

- Uit de in tabel 4.1 opgenomen rekenresultaten blijkt dat plaatselijk de gevelbelasting hoger 

is dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. In waarneempunt 1, 2, 4, 6, 8, 11, 12, 18, 20, 

22, 24, 26, 28, 33, 34, 35, 37 en 38 wordt de voorkeursgrenswaarde op 1 of meerder 

bouwlagen overschreden. 

- De gevelbelasting bedraagt maximaal 62 dB. 
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- De maximale ontheffingswaarde van 63 dB wordt niet overschreden. 

- Bij de gemeente Venlo moet een verzoek tot vaststelling van een hogere toelaatbare waarde 

worden ingediend voor 22 woningen van de 34. 

- In de voorliggende situatie gaat het om de woningen die komen ter vervanging van 

bedrijven. Maatregelen aan de bron en/of overdracht om de gevelbelasting zoveel als 

mogelijk terug te brengen zijn weliswaar mogelijk, maar stuiten deze op praktische, 

stedenbouwkundige en financiële bezwaren omdat het gaat om de herontwikkeling van een 

voormalige bedrijfslocatie gaat en men gebonden is aan de afmetingen van het terrein. Een 

andere stedenbouwkundige opzet zal na verwachting niet leiden tot een afname van 

woningen waarvoor een hogere waarde moet worden verleend. Het plan ligt in de bebouwde 

kom van Tegelen. Het is niet wenselijk om geluidafschermende voorzieningen op te richten. 

Ook is het niet wenselijk om de maximumsnelheid op de Roermondseweg te verlagen. Ook 

andere maatregelen aan de bron, zoals het aanbrengen van geluidarm asfalt, zijn uit 

praktisch en financieel oogpunt niet haalbaar/wenselijk. Dit omdat er sprake is van openbaar 

gebied in eigendom van de gemeente, waarover dan aanvullende contractuele afspraken 

tussen partijen zouden moeten worden gemaakt inzake wegdektype, financiering, 

(weg)werkzaamheden, visuele impact op het straatbeeld en dergelijke. Daarnaast wegen de 

kosten van een dergelijke omvangrijke aanpassing aan de bron niet op tegen de schaal van 

het project. In concreto zijn de kosten van aan te brengen gevelmaatregelen aan de woningen 

aanmerkelijk geringer dan het realiseren van een aanpassing aan de bron in de vorm van het 

aanbrengen van geluidsarm asfalt. Om een goed woon- en leefklimaat in de nieuwe functie 

te kunnen waarborgen zullen gevelmaatregelen worden getroffen. 

- Indien een hogere toelaatbare waarde wordt vastgesteld, dient er rekening mee te worden 

gehouden dat er plaatselijk zwaardere eisen worden gesteld aan de karakteristieke 

geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie. In een separaat onderzoek dienen de 

geluidwerende maatregelen te worden bepaald waarmee aan de gestelde eisen van 

afdeling 3.1 van het bouwbesluit kan worden voldaan. In bijlage IIb is een overzicht 

opgenomen van de optredende gevelbelasting, de gecumuleerde gevelbelastingen, de op 

grond van het Bouwbesluit vereiste karakteristieke geluidwering (WVL – 33 dB met 

minimum van 20 dB) en de gevel geluidwering afgestemd op de gecumuleerde 

gevelbelasting (comforteis), zijnde de hoogste waarde van de naar verkeerslawaai 

gecumuleerde gevelbelastingen – 33 dB met minimum van 20 dB. Geadviseerd wordt om 

de gevelmaatregelen af te stemmen op de comforteis. 
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- De maximumsnelheid op de nieuwe erftoegangsweg bedraagt 30 km/h, waardoor niet hoeft 

te worden getoetst aan de Wet geluidhinder. In het kader van een goede ruimtelijke ordening 

is de weg wel meegenomen en zijn de optredende gevelbelastingen beschouwd volgens de 

systematiek van de Wet geluidhinder. 

- In waarneempunt 10, 11 en 31 wordt de voorkeursgrenswaarde op 1 of meerder bouwlagen 

overschreden. 

- De gevelbelasting bedraagt maximaal 51 dB. 

- Wordt deze waarde getoetst aan de geluideisen van de Wet geluidhinder dan kan worden 

geconcludeerd dat de gevelbelasting hoger is dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB, maar 

lager dan de maximale ontheffingswaarde van 63 dB. Om een goed/acceptabel woon- en 

leefklimaat te kunnen waarborgen zou volgens de systematiek van de Wet 

geluidhinder/Bouwbesluit een nader onderzoek kunnen worden verricht naar de te treffen 

gevelmaatregelen opdat de karakteristieke geluidwering van de gevel ten minste zal voldoen 

aan de gevelbelasting zonder aftrek artikel 110g en een binnenwaarde van 33 dB. 

- In bijlage IIb is een overzicht opgenomen van de optredende gevelbelasting, de 

gecumuleerde gevelbelastingen, de op grond van het Bouwbesluit vereiste karakteristieke 

geluidwering (WVL – 33 dB met minimum van 20 dB) en de gevel geluidwering afgestemd 

op de gecumuleerde gevelbelasting (comforteis), zijnde de hoogste waarde van de naar 

verkeerslawaai gecumuleerde gevelbelastingen – 33 dB met minimum van 20 dB. 

Geadviseerd wordt om de gevelmaatregelen af te stemmen op de comforteis. 
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5.1 Erftoegangsweg bestaande woningen 

- De maximumsnelheid op de nieuwe erftoegangsweg bedraagt 30 km/h, waardoor niet hoeft 

te worden getoetst aan de Wet geluidhinder. In het kader van een goede ruimtelijke ordening 

is de weg wel meegenomen en zijn de optredende gevelbelastingen beschouwd volgens de 

systematiek van de Wet geluidhinder. 

- Ter plaatse van de bestaande woningen blijkt dat de gevelbelasting zal voldoen aan de 

voorkeursgrenswaarde. Daarmee is voor de bestaande woningen sprake van een acceptabel 

woon- en leefklimaat. 



 

 

  

 

   

  

BIJLAGE I 

Figuren akoestisch rekenmodel 



   
 

  

   

 

            

K+ Adviesgroep b.v. 

project M200147 Woningbouwontwikkeling A&P/Lückerlocatie Tegelen 

bodemabsorptie 

gebouw 

opdrachtgever Geonius 
omschrijving 
Figuur 1: 

bebouwing Totaal overzicht akoestisch rekenmodel 

rijlijn 

+ waarneempunt gevel 

0 200 schaal: 1 : 2000 M200147 winhavik.mdbWinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software -- [Lden] 
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Figuur 3: 
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rijlijn wegvakken 
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project M200147 Woningbouwontwikkeling A&P/Lückerlocatie Tegelen 

bodemabsorptie 

gebouw 

opdrachtgever Geonius 
omschrijving 
Figuur 3: 

bebouwing Overzicht akoestisch rekenmodel 

rijlijn wegvakken 

+ waarneempunt gevel 
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project M200147 Woningbouwontwikkeling A&P/Lückerlocatie Tegelen 

bodemabsorptie 

gebouw 

opdrachtgever Geonius 
omschrijving 
Figuur 4: 

bebouwing Overzicht akoestisch rekenmodel 

rijlijn ligging/nummering 

+ waarneempunt gevel gebouwen/bebouwing 

0 200 schaal: 1 : 2000 M200147 winhavik.mdbWinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software -- [Lden] 



 

 

  

 

    

  

BIJLAGE IIa 

Berekeningsgegevens en –resultaten wegverkeerslawaai 



  

  

   

 

     

   

 

  

  

  

 

  

   

 

 

      

1 K+ Adviesgroep b.v. 

Projectgegevens 
projectnaam: M200147 Woningbouwontwikkeling A&P/Lückerlocatie Tegelen 

opdrachtgever: 

adviseur: 

databaseversie: 

situatie: 

uitsnede: 

Geonius 

911 

Model 8300 mvt 

basismodel 

omschrijving 

rekenhart: 

aut. berekening gemiddeld maaiveld: 

alleen absorptiegebieden( geen hz-lijnen): 

standaard bodemabsorptie: 

rekenresultaat binnengelezen (datum): 

rekenresultaat binnengelezen (tijd): 

maximum aantal reflecties: 

minimum zichthoek reflecties: 

maximum sectorhoek: 

vaste sectorhoek: 

methode aftrek110g: 

verkeerslawaai 

17.2.0 (build2) 

kenhart17;rmg2019 

•

•
0 % 

21-04-2022 

09:46 

1 graden 

2 graden 

5 graden 

2 

per wnp per weg RMG2012/2014 a 

WinHavik 9.1.1(build 0) (c) dirActivity-software 21-04-2022 09:47 



  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

2 K+ Adviesgroep b.v. 

Gebouwen 

noklijn reflectie gevel gekoppeld 

nr adres z,gem m,gem noksoort nokhoogte 1 nokhoogte 2 1 2 3 4 vl/rl il soort geb. kenmerk 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

9.0 0.0 

3.0 0.0 

3.0 0.0 

3.0 0.0 

9.0 0.0 

3.0 0.0 

3.0 0.0 

3.0 0.0 

3.0 0.0 

3.0 0.0 

9.0 0.0 

9.0 0.0 

9.0 0.0 

9.0 0.0 

6.0 0.0 

3.0 0.0 

3.0 0.0 

6.0 0.0 

3.0 0.0 

6.0 0.0 

3.0 0.0 

6.0 0.0 

3.0 0.0 

6.0 0.0 

6.0 0.0 

3.0 0.0 

6.0 0.0 

9.0 0.0 

0=geen noklijn -- --

0=geen noklijn -- --

0=geen noklijn -- --

0=geen noklijn -- --

0=geen noklijn -- --

0=geen noklijn -- --

0=geen noklijn -- --

0=geen noklijn -- --

0=geen noklijn -- --

0=geen noklijn -- --

0=geen noklijn -- --

0=geen noklijn -- --

0=geen noklijn -- --

0=geen noklijn -- --

0=geen noklijn -- --

0=geen noklijn -- --

0=geen noklijn -- --

0=geen noklijn -- --

0=geen noklijn -- --

0=geen noklijn -- --

0=geen noklijn -- --

0=geen noklijn -- --

0=geen noklijn -- --

0=geen noklijn -- --

0=geen noklijn -- --

0=geen noklijn -- --

0=geen noklijn -- --

0=geen noklijn -- --

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 80 80 • •

80 80 80 • •

80 80 80 • •

80 80 80 • •

80 80 80 • •

80 80 80 • •

80 80 80 • •

80 80 80 • •

80 80 80 • •

80 80 80 • •

80 80 80 • •

80 80 80 • •

80 80 80 • •

80 80 80 • •

80 80 80 • •

80 80 80 • •

80 80 80 • •

80 80 80 • •

80 80 80 • •

80 80 80 • •

80 80 80 • •

80 80 80 • •

80 80 80 • •

80 80 80 • •

80 80 80 • •

80 80 80 • •

80 80 80 • •

80 80 80 • •

WinHavik 9.1.1(build 0) (c) dirActivity-software 21-04-2022 09:47 



  

      

3 K+ Adviesgroep b.v. 

Bebouwing 

nr z,gem m,gem lengte adres reflectie kenmerk 

1 9.0 0.0 52 80 • •

2 9.0 0.0 44 80 • •

3 6.0 0.0 73 80 • •

4 6.0 0.0 81 80 • •

5 9.0 0.0 31 80 • •

6 9.0 0.0 42 80 • •

7 9.0 0.0 27 80 • •

8 8.0 0.0 48 80 • •

9 8.0 0.0 26 80 • •

10 9.0 0.0 57 80 • •

11 7.0 0.0 30 80 • •

12 7.0 0.0 33 80 • •

13 7.0 0.0 33 80 • •

14 7.0 0.0 27 80 • •

15 7.0 0.0 46 80 • •

16 9.0 0.0 47 80 • •

17 6.0 0.0 31 80 • •

18 9.0 0.0 43 80 • •

19 9.0 0.0 32 80 • •

20 6.0 0.0 30 80 • •

21 7.0 0.0 40 80 • •

22 9.0 0.0 44 80 • •

23 7.0 0.0 39 80 • •

24 7.0 0.0 26 80 • •

25 3.0 0.0 22 80 • •

26 7.0 0.0 29 80 • •

27 3.0 0.0 17 80 • •

28 7.0 0.0 30 80 • •

29 7.0 0.0 42 80 • •

30 7.0 0.0 46 80 • •

31 5.0 0.0 33 80 • •

32 3.0 0.0 13 80 • •

33 7.0 0.0 32 80 • •

34 7.0 0.0 34 80 • •

35 9.0 0.0 21 80 • •

36 9.0 0.0 48 80 • •

37 0.0 0.0 38 80 • •

38 0.0 0.0 42 80 • •

WinHavik 9.1.1(build 0) (c) dirActivity-software 21-04-2022 09:47 



  

  

           

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

      

4 K+ Adviesgroep b.v. 

Waarneempunten met rekenresultaten 

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag ( )̂ VL: ex. optrektoeslag 

nr z1 m1 adres huisnr type afw.toets refl kenmerk rhart groep sh wnh dag avond nacht Lden af Lden(*) Letm af Letm(*) dag( )̂ avond( )̂ nacht( )̂ 

1 0.0 0.0 gevel VL totaal (0) 1 1.5 57.40 54.54 48.24 58.11 58 58.24 58 57.40 54.54 48.24 
VL totaal (0) 1 4.5 59.00 56.13 49.84 59.71 60 59.84 60 59.00 56.13 49.84 
VL totaal (0) 1 7.5 59.24 56.37 50.08 59.95 60 60.08 60 59.24 56.37 50.08 
VL Roermondseweg (1 1 1.5 57.39 54.54 48.24 58.10 5 53 58.24 5 53 57.39 54.54 48.24 
VL Roermondseweg (1 1 4.5 59.00 56.13 49.84 59.71 5 55 59.84 5 55 59.00 56.13 49.84 
VL Roermondseweg (1 1 7.5 59.24 56.36 50.07 59.94 5 55 60.07 5 55 59.24 56.36 50.07 
VL Erftoegangsweg (2) 1 1.5 25.52 22.63 14.13 25.58 5 21 25.52 5 21 25.52 22.63 14.13 
VL Erftoegangsweg (2) 1 4.5 25.30 22.40 13.87 25.34 5 20 25.30 5 20 25.30 22.40 13.87 
VL Erftoegangsweg (2) 1 7.5 25.56 22.65 14.11 25.60 5 21 25.56 5 21 25.56 22.65 14.11 

2 0.0 0.0 gevel VL totaal (0) 1 1.5 56.55 53.68 47.33 57.24 57 57.33 57 56.55 53.68 47.33 
VL totaal (0) 1 4.5 58.08 55.21 48.86 58.77 59 58.86 59 58.08 55.21 48.86 
VL totaal (0) 1 7.5 58.21 55.33 48.98 58.89 59 58.98 59 58.21 55.33 48.98 
VL Roermondseweg (1 1 1.5 56.39 53.53 47.23 57.10 5 52 57.23 5 52 56.39 53.53 47.23 
VL Roermondseweg (1 1 4.5 57.93 55.06 48.77 58.64 5 54 58.77 5 54 57.93 55.06 48.77 
VL Roermondseweg (1 1 7.5 58.05 55.17 48.89 58.75 5 54 58.89 5 54 58.05 55.17 48.89 
VL Erftoegangsweg (2) 1 1.5 42.09 39.20 30.70 42.15 5 37 42.09 5 37 42.09 39.20 30.70 
VL Erftoegangsweg (2) 1 4.5 43.34 40.46 31.97 43.40 5 38 43.34 5 38 43.34 40.46 31.97 
VL Erftoegangsweg (2) 1 7.5 43.82 40.94 32.46 43.89 5 39 43.82 5 39 43.82 40.94 32.46 

3 0.0 0.0 gevel VL totaal (0) 1 1.5 50.18 47.31 40.79 50.81 51 50.79 51 50.18 47.31 40.79 
VL totaal (0) 1 4.5 51.40 48.53 42.00 52.03 52 52.00 52 51.40 48.53 42.00 
VL totaal (0) 1 7.5 51.87 48.99 42.45 52.49 52 52.45 52 51.87 48.99 42.45 
VL Roermondseweg (1 1 1.5 49.60 46.73 40.44 50.31 5 45 50.44 5 45 49.60 46.73 40.44 
VL Roermondseweg (1 1 4.5 50.77 47.89 41.61 51.47 5 46 51.61 5 47 50.77 47.89 41.61 
VL Roermondseweg (1 1 7.5 51.21 48.33 42.04 51.91 5 47 52.04 5 47 51.21 48.33 42.04 
VL Erftoegangsweg (2) 1 1.5 41.16 38.27 29.77 41.22 5 36 41.16 5 36 41.16 38.27 29.77 
VL Erftoegangsweg (2) 1 4.5 42.73 39.85 31.36 42.79 5 38 42.73 5 38 42.73 39.85 31.36 
VL Erftoegangsweg (2) 1 7.5 43.37 40.50 32.02 43.44 5 38 43.37 5 38 43.37 40.50 32.02 

4 0.0 0.0 gevel VL totaal (0) 1 1.5 55.69 52.83 46.41 56.36 56 56.41 56 55.69 52.83 46.41 
VL totaal (0) 1 4.5 57.24 54.37 47.98 57.91 58 57.98 58 57.24 54.37 47.98 
VL totaal (0) 1 7.5 57.40 54.53 48.14 58.07 58 58.14 58 57.40 54.53 48.14 
VL Roermondseweg (1 1 1.5 55.37 52.51 46.21 56.08 5 51 56.21 5 51 55.37 52.51 46.21 
VL Roermondseweg (1 1 4.5 56.99 54.11 47.82 57.69 5 53 57.82 5 53 56.99 54.11 47.82 
VL Roermondseweg (1 1 7.5 57.15 54.28 47.99 57.86 5 53 57.99 5 53 57.15 54.28 47.99 
VL Erftoegangsweg (2) 1 1.5 44.22 41.34 32.84 44.28 5 39 44.22 5 39 44.22 41.34 32.84 
VL Erftoegangsweg (2) 1 4.5 44.86 41.98 33.48 44.92 5 40 44.86 5 40 44.86 41.98 33.48 
VL Erftoegangsweg (2) 1 7.5 44.90 42.02 33.52 44.96 5 40 44.90 5 40 44.90 42.02 33.52 

5 0.0 0.0 gevel VL totaal (0) 1 1.5 50.11 47.24 40.53 50.68 51 50.53 51 50.11 47.24 40.53 
VL totaal (0) 1 4.5 50.90 48.03 41.31 51.46 51 51.31 51 50.90 48.03 41.31 
VL totaal (0) 1 7.5 51.42 48.54 41.84 51.98 52 51.84 52 51.42 48.54 41.84 
VL Roermondseweg (1 1 1.5 48.98 46.11 39.82 49.69 5 45 49.82 5 45 48.98 46.11 39.82 
VL Roermondseweg (1 1 4.5 49.75 46.87 40.58 50.45 5 45 50.58 5 46 49.75 46.87 40.58 
VL Roermondseweg (1 1 7.5 50.28 47.40 41.12 50.98 5 46 51.12 5 46 50.28 47.40 41.12 
VL Erftoegangsweg (2) 1 1.5 43.73 40.85 32.35 43.79 5 39 43.73 5 39 43.73 40.85 32.35 
VL Erftoegangsweg (2) 1 4.5 44.58 41.70 33.22 44.65 5 40 44.58 5 40 44.58 41.70 33.22 
VL Erftoegangsweg (2) 1 7.5 45.03 42.15 33.67 45.10 5 40 45.03 5 40 45.03 42.15 33.67 

6 0.0 0.0 gevel VL totaal (0) 1 1.5 55.29 52.42 45.92 55.93 56 55.92 56 55.29 52.42 45.92 
VL totaal (0) 1 4.5 56.62 53.75 47.29 57.27 57 57.29 57 56.62 53.75 47.29 
VL totaal (0) 1 7.5 56.79 53.91 47.47 57.44 57 57.47 57 56.79 53.91 47.47 
VL Roermondseweg (1 1 1.5 54.75 51.89 45.59 55.46 5 50 55.59 5 51 54.75 51.89 45.59 
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5 K+ Adviesgroep b.v. 

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag ( )̂ VL: ex. optrektoeslag 

nr z1 m1 adres huisnr type afw.toets refl kenmerk rhart groep sh wnh dag avond nacht Lden af Lden(*) Letm af Letm(*) dag( )̂ avond( )̂ nacht( )̂ 

VL Roermondseweg (1 1 4.5 56.19 53.32 47.03 56.90 5 52 57.03 5 52 56.19 53.32 47.03 
VL Roermondseweg (1 1 7.5 56.40 53.52 47.24 57.10 5 52 57.24 5 52 56.40 53.52 47.24 
VL Erftoegangsweg (2) 1 1.5 45.95 43.06 34.57 46.01 5 41 45.95 5 41 45.95 43.06 34.57 
VL Erftoegangsweg (2) 1 4.5 46.41 43.52 35.03 46.47 5 41 46.41 5 41 46.41 43.52 35.03 
VL Erftoegangsweg (2) 1 7.5 46.13 43.24 34.75 46.19 5 41 46.13 5 41 46.13 43.24 34.75 

7 0.0 0.0 gevel VL totaal (0) 1 1.5 50.02 47.15 40.14 50.49 50 50.14 50 50.02 47.15 40.14 
VL totaal (0) 1 4.5 50.72 47.84 40.94 51.22 51 50.94 51 50.72 47.84 40.94 
VL totaal (0) 1 7.5 51.15 48.26 41.41 51.66 52 51.41 51 51.15 48.26 41.41 
VL Roermondseweg (1 1 1.5 47.92 45.04 38.75 48.62 5 44 48.75 5 44 47.92 45.04 38.75 
VL Roermondseweg (1 1 4.5 48.97 46.10 39.81 49.68 5 45 49.81 5 45 48.97 46.10 39.81 
VL Roermondseweg (1 1 7.5 49.55 46.67 40.39 50.25 5 45 50.39 5 45 49.55 46.67 40.39 
VL Erftoegangsweg (2) 1 1.5 45.87 42.98 34.49 45.93 5 41 45.87 5 41 45.87 42.98 34.49 
VL Erftoegangsweg (2) 1 4.5 45.92 43.03 34.54 45.98 5 41 45.92 5 41 45.92 43.03 34.54 
VL Erftoegangsweg (2) 1 7.5 46.02 43.14 34.65 46.08 5 41 46.02 5 41 46.02 43.14 34.65 

8 0.0 0.0 gevel VL totaal (0) 1 1.5 55.03 52.16 45.51 55.62 56 55.51 56 55.03 52.16 45.51 
VL totaal (0) 1 4.5 56.02 53.15 46.56 56.63 57 56.56 57 56.02 53.15 46.56 
VL totaal (0) 1 7.5 56.16 53.28 46.75 56.78 57 56.75 57 56.16 53.28 46.75 
VL Roermondseweg (1 1 1.5 54.07 51.21 44.91 54.78 5 50 54.91 5 50 54.07 51.21 44.91 
VL Roermondseweg (1 1 4.5 55.23 52.36 46.07 55.94 5 51 56.07 5 51 55.23 52.36 46.07 
VL Roermondseweg (1 1 7.5 55.52 52.65 46.36 56.23 5 51 56.36 5 51 55.52 52.65 46.36 
VL Erftoegangsweg (2) 1 1.5 48.01 45.13 36.63 48.07 5 43 48.01 5 43 48.01 45.13 36.63 
VL Erftoegangsweg (2) 1 4.5 48.25 45.36 36.87 48.31 5 43 48.25 5 43 48.25 45.36 36.87 
VL Erftoegangsweg (2) 1 7.5 47.50 44.62 36.13 47.56 5 43 47.50 5 43 47.50 44.62 36.13 

9 0.0 0.0 gevel VL totaal (0) 1 1.5 50.71 47.83 40.39 51.05 51 50.71 51 50.71 47.83 40.39 
VL totaal (0) 1 4.5 51.28 48.40 41.10 51.66 52 51.28 51 51.28 48.40 41.10 
VL totaal (0) 1 7.5 51.54 48.66 41.46 51.95 52 51.54 52 51.54 48.66 41.46 
VL Roermondseweg (1 1 1.5 46.91 44.03 37.74 47.61 5 43 47.74 5 43 46.91 44.03 37.74 
VL Roermondseweg (1 1 4.5 48.07 45.20 38.91 48.78 5 44 48.91 5 44 48.07 45.20 38.91 
VL Roermondseweg (1 1 7.5 48.72 45.84 39.55 49.42 5 44 49.55 5 45 48.72 45.84 39.55 
VL Erftoegangsweg (2) 1 1.5 48.37 45.48 36.99 48.43 5 43 48.37 5 43 48.37 45.48 36.99 
VL Erftoegangsweg (2) 1 4.5 48.45 45.57 37.07 48.51 5 44 48.45 5 43 48.45 45.57 37.07 
VL Erftoegangsweg (2) 1 7.5 48.35 45.46 36.98 48.41 5 43 48.35 5 43 48.35 45.46 36.98 

10 0.0 0.0 gevel VL totaal (0) 1 1.5 56.78 53.90 45.95 56.98 57 56.78 57 56.78 53.90 45.95 
VL Roermondseweg (1 1 1.5 49.77 46.89 40.60 50.47 5 45 50.60 5 46 49.77 46.89 40.60 
VL Erftoegangsweg (2) 1 1.5 55.82 52.94 44.45 55.88 5 51 55.82 5 51 55.82 52.94 44.45 

11 0.0 0.0 gevel VL totaal (0) 1 1.5 55.72 52.84 45.14 55.99 56 55.72 56 55.72 52.84 45.14 
VL totaal (0) 1 4.5 55.95 53.08 45.64 56.29 56 55.95 56 55.95 53.08 45.64 
VL totaal (0) 1 7.5 55.99 53.11 45.82 56.37 56 55.99 56 55.99 53.11 45.82 
VL Roermondseweg (1 1 1.5 50.51 47.63 41.34 51.21 5 46 51.34 5 46 50.51 47.63 41.34 
VL Roermondseweg (1 1 4.5 52.07 49.20 42.91 52.78 5 48 52.91 5 48 52.07 49.20 42.91 
VL Roermondseweg (1 1 7.5 52.81 49.94 43.65 53.52 5 49 53.65 5 49 52.81 49.94 43.65 
VL Erftoegangsweg (2) 1 1.5 54.17 51.28 42.79 54.23 5 49 54.17 5 49 54.17 51.28 42.79 
VL Erftoegangsweg (2) 1 4.5 53.67 50.79 42.32 53.74 5 49 53.67 5 49 53.67 50.79 42.32 
VL Erftoegangsweg (2) 1 7.5 53.13 50.25 41.76 53.19 5 48 53.13 5 48 53.13 50.25 41.76 

12 0.0 0.0 gevel VL totaal (0) 1 1.5 53.60 50.72 43.61 54.04 54 53.61 54 53.60 50.72 43.61 
VL totaal (0) 1 4.5 54.30 51.43 44.41 54.77 55 54.41 54 54.30 51.43 44.41 
VL totaal (0) 1 7.5 54.75 51.87 45.00 55.26 55 55.00 55 54.75 51.87 45.00 
VL Roermondseweg (1 1 1.5 51.12 48.25 41.96 51.83 5 47 51.96 5 47 51.12 48.25 41.96 
VL Roermondseweg (1 1 4.5 52.15 49.28 42.99 52.86 5 48 52.99 5 48 52.15 49.28 42.99 
VL Roermondseweg (1 1 7.5 53.11 50.24 43.95 53.82 5 49 53.95 5 49 53.11 50.24 43.95 
VL Erftoegangsweg (2) 1 1.5 49.98 47.10 38.61 50.04 5 45 49.98 5 45 49.98 47.10 38.61 
VL Erftoegangsweg (2) 1 4.5 50.22 47.34 38.85 50.28 5 45 50.22 5 45 50.22 47.34 38.85 
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6 K+ Adviesgroep b.v. 

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag ( )̂ VL: ex. optrektoeslag 

nr z1 m1 adres huisnr type afw.toets refl kenmerk rhart groep sh wnh dag avond nacht Lden af Lden(*) Letm af Letm(*) dag( )̂ avond( )̂ nacht( )̂ 

VL Erftoegangsweg (2) 1 7.5 49.72 46.84 38.35 49.78 5 45 49.72 5 45 49.72 46.84 38.35 
13 0.0 0.0 gevel VL totaal (0) 1 1.5 50.63 47.75 40.03 50.89 51 50.63 51 50.63 47.75 40.03 

VL totaal (0) 1 4.5 50.86 47.98 40.31 51.13 51 50.86 51 50.86 47.98 40.31 
VL totaal (0) 1 7.5 51.02 48.13 40.59 51.33 51 51.02 51 51.02 48.13 40.59 
VL Roermondseweg (1 1 1.5 45.29 42.41 36.13 45.99 5 41 46.13 5 41 45.29 42.41 36.13 
VL Roermondseweg (1 1 4.5 45.82 42.95 36.66 46.53 5 42 46.66 5 42 45.82 42.95 36.66 
VL Roermondseweg (1 1 7.5 46.65 43.77 37.49 47.35 5 42 47.49 5 42 46.65 43.77 37.49 
VL Erftoegangsweg (2) 1 1.5 49.13 46.25 37.75 49.19 5 44 49.13 5 44 49.13 46.25 37.75 
VL Erftoegangsweg (2) 1 4.5 49.23 46.35 37.86 49.29 5 44 49.23 5 44 49.23 46.35 37.86 
VL Erftoegangsweg (2) 1 7.5 49.03 46.15 37.67 49.10 5 44 49.03 5 44 49.03 46.15 37.67 

14 0.0 0.0 gevel VL totaal (0) 1 1.5 52.15 49.28 42.32 52.64 53 52.32 52 52.15 49.28 42.32 
VL totaal (0) 1 4.5 52.89 50.01 43.11 53.39 53 53.11 53 52.89 50.01 43.11 
VL totaal (0) 1 7.5 53.67 50.80 44.03 54.22 54 54.03 54 53.67 50.80 44.03 
VL Roermondseweg (1 1 1.5 50.24 47.37 41.08 50.95 5 46 51.08 5 46 50.24 47.37 41.08 
VL Roermondseweg (1 1 4.5 51.14 48.27 41.98 51.85 5 47 51.98 5 47 51.14 48.27 41.98 
VL Roermondseweg (1 1 7.5 52.34 49.46 43.17 53.04 5 48 53.17 5 48 52.34 49.46 43.17 
VL Erftoegangsweg (2) 1 1.5 47.67 44.79 36.29 47.73 5 43 47.67 5 43 47.67 44.79 36.29 
VL Erftoegangsweg (2) 1 4.5 48.08 45.20 36.71 48.14 5 43 48.08 5 43 48.08 45.20 36.71 
VL Erftoegangsweg (2) 1 7.5 47.90 45.02 36.53 47.96 5 43 47.90 5 43 47.90 45.02 36.53 

15 0.0 0.0 gevel VL totaal (0) 1 1.5 49.24 46.35 38.64 49.50 49 49.24 49 49.24 46.35 38.64 
VL totaal (0) 1 4.5 49.89 47.01 39.44 50.19 50 49.89 50 49.89 47.01 39.44 
VL totaal (0) 1 7.5 50.33 47.46 40.00 50.67 51 50.33 50 50.33 47.46 40.00 
VL Roermondseweg (1 1 1.5 43.97 41.09 34.80 44.67 5 40 44.80 5 40 43.97 41.09 34.80 
VL Roermondseweg (1 1 4.5 45.44 42.57 36.28 46.15 5 41 46.28 5 41 45.44 42.57 36.28 
VL Roermondseweg (1 1 7.5 46.44 43.56 37.27 47.14 5 42 47.27 5 42 46.44 43.56 37.27 
VL Erftoegangsweg (2) 1 1.5 47.71 44.82 36.33 47.77 5 43 47.71 5 43 47.71 44.82 36.33 
VL Erftoegangsweg (2) 1 4.5 47.95 45.07 36.57 48.01 5 43 47.95 5 43 47.95 45.07 36.57 
VL Erftoegangsweg (2) 1 7.5 48.06 45.18 36.70 48.13 5 43 48.06 5 43 48.06 45.18 36.70 

16 0.0 0.0 gevel VL totaal (0) 1 1.5 51.32 48.44 41.57 51.83 52 51.57 52 51.32 48.44 41.57 
VL totaal (0) 1 4.5 51.98 49.11 42.26 52.50 53 52.26 52 51.98 49.11 42.26 
VL totaal (0) 1 7.5 52.98 50.10 43.37 53.53 54 53.37 53 52.98 50.10 43.37 
VL Roermondseweg (1 1 1.5 49.66 46.78 40.50 50.36 5 45 50.50 5 45 49.66 46.78 40.50 
VL Roermondseweg (1 1 4.5 50.42 47.55 41.26 51.13 5 46 51.26 5 46 50.42 47.55 41.26 
VL Roermondseweg (1 1 7.5 51.75 48.88 42.59 52.46 5 47 52.59 5 48 51.75 48.88 42.59 
VL Erftoegangsweg (2) 1 1.5 46.35 43.47 34.97 46.41 5 41 46.35 5 41 46.35 43.47 34.97 
VL Erftoegangsweg (2) 1 4.5 46.78 43.90 35.41 46.84 5 42 46.78 5 42 46.78 43.90 35.41 
VL Erftoegangsweg (2) 1 7.5 46.87 43.99 35.50 46.93 5 42 46.87 5 42 46.87 43.99 35.50 

17 0.0 0.0 gevel VL totaal (0) 1 1.5 49.46 46.58 39.08 49.78 50 49.46 49 49.46 46.58 39.08 
VL totaal (0) 1 4.5 49.51 46.63 39.07 49.82 50 49.51 50 49.51 46.63 39.07 
VL totaal (0) 1 7.5 49.67 46.79 39.41 50.03 50 49.67 50 49.67 46.79 39.41 
VL Roermondseweg (1 1 1.5 45.35 42.47 36.18 46.05 5 41 46.18 5 41 45.35 42.47 36.18 
VL Roermondseweg (1 1 4.5 45.09 42.22 35.93 45.80 5 41 45.93 5 41 45.09 42.22 35.93 
VL Roermondseweg (1 1 7.5 46.10 43.22 36.93 46.80 5 42 46.93 5 42 46.10 43.22 36.93 
VL Erftoegangsweg (2) 1 1.5 47.33 44.45 35.95 47.39 5 42 47.33 5 42 47.33 44.45 35.95 
VL Erftoegangsweg (2) 1 4.5 47.56 44.68 36.18 47.62 5 43 47.56 5 43 47.56 44.68 36.18 
VL Erftoegangsweg (2) 1 7.5 47.16 44.28 35.79 47.22 5 42 47.16 5 42 47.16 44.28 35.79 

18 0.0 0.0 gevel VL totaal (0) 1 1.5 66.70 63.83 57.54 67.41 67 67.54 68 66.70 63.83 57.54 
VL totaal (0) 1 4.5 66.78 63.90 57.61 67.48 67 67.61 68 66.78 63.90 57.61 
VL totaal (0) 1 7.5 66.48 63.61 57.32 67.19 67 67.32 67 66.48 63.61 57.32 
VL Roermondseweg (1 1 1.5 66.70 63.83 57.54 67.41 5 62 67.54 5 63 66.70 63.83 57.54 
VL Roermondseweg (1 1 4.5 66.78 63.90 57.61 67.48 5 62 67.61 5 63 66.78 63.90 57.61 
VL Roermondseweg (1 1 7.5 66.48 63.61 57.32 67.19 5 62 67.32 5 62 66.48 63.61 57.32 
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7 K+ Adviesgroep b.v. 

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag ( )̂ VL: ex. optrektoeslag 

nr z1 m1 adres huisnr type afw.toets refl kenmerk rhart groep sh wnh dag avond nacht Lden af Lden(*) Letm af Letm(*) dag( )̂ avond( )̂ nacht( )̂ 

VL Erftoegangsweg (2) 1 1.5 26.81 23.89 15.33 26.84 5 22 26.81 5 22 26.81 23.89 15.33 
VL Erftoegangsweg (2) 1 4.5 27.20 24.28 15.73 27.23 5 22 27.20 5 22 27.20 24.28 15.73 
VL Erftoegangsweg (2) 1 7.5 17.68 14.61 5.81 17.58 5 13 17.68 5 13 17.68 14.61 5.81 

19 0.0 0.0 gevel VL totaal (0) 1 1.5 46.43 43.54 36.97 47.03 47 46.97 47 46.43 43.54 36.97 
VL totaal (0) 1 4.5 43.26 40.36 32.86 43.57 44 43.26 43 43.26 40.36 32.86 
VL totaal (0) 1 7.5 44.46 41.58 33.93 44.74 45 44.46 44 44.46 41.58 33.93 
VL Roermondseweg (1 1 1.5 45.67 42.78 36.51 46.37 5 41 46.51 5 42 45.67 42.78 36.51 
VL Roermondseweg (1 1 4.5 39.14 36.25 29.97 39.84 5 35 39.97 5 35 39.14 36.25 29.97 
VL Roermondseweg (1 1 7.5 39.55 36.66 30.38 40.25 5 35 40.38 5 35 39.55 36.66 30.38 
VL Erftoegangsweg (2) 1 1.5 38.46 35.54 26.99 38.49 5 33 38.46 5 33 38.46 35.54 26.99 
VL Erftoegangsweg (2) 1 4.5 41.13 38.23 29.72 41.18 5 36 41.13 5 36 41.13 38.23 29.72 
VL Erftoegangsweg (2) 1 7.5 42.77 39.89 31.40 42.83 5 38 42.77 5 38 42.77 39.89 31.40 

20 0.0 0.0 gevel VL totaal (0) 1 1.5 66.45 63.58 57.29 67.16 67 67.29 67 66.45 63.58 57.29 
VL totaal (0) 1 4.5 66.59 63.72 57.43 67.30 67 67.43 67 66.59 63.72 57.43 
VL totaal (0) 1 7.5 66.35 63.48 57.19 67.06 67 67.19 67 66.35 63.48 57.19 
VL Roermondseweg (1 1 1.5 66.45 63.58 57.29 67.16 5 62 67.29 5 62 66.45 63.58 57.29 
VL Roermondseweg (1 1 4.5 66.59 63.72 57.43 67.30 5 62 67.43 5 62 66.59 63.72 57.43 
VL Roermondseweg (1 1 7.5 66.35 63.48 57.19 67.06 5 62 67.19 5 62 66.35 63.48 57.19 
VL Erftoegangsweg (2) 1 1.5 30.52 27.62 19.11 30.57 5 26 30.52 5 26 30.52 27.62 19.11 
VL Erftoegangsweg (2) 1 4.5 31.27 28.38 19.86 31.32 5 26 31.27 5 26 31.27 28.38 19.86 
VL Erftoegangsweg (2) 1 7.5 28.08 25.16 16.62 28.11 5 23 28.08 5 23 28.08 25.16 16.62 

21 0.0 0.0 gevel VL totaal (0) 1 1.5 48.62 45.74 39.08 49.20 49 49.08 49 48.62 45.74 39.08 
VL totaal (0) 1 4.5 44.97 42.07 34.21 45.18 45 44.97 45 44.97 42.07 34.21 
VL totaal (0) 1 7.5 45.63 42.74 34.89 45.85 46 45.63 46 45.63 42.74 34.89 
VL Roermondseweg (1 1 1.5 47.62 44.75 38.46 48.33 5 43 48.46 5 43 47.62 44.75 38.46 
VL Roermondseweg (1 1 4.5 38.70 35.80 29.53 39.40 5 34 39.53 5 35 38.70 35.80 29.53 
VL Roermondseweg (1 1 7.5 39.43 36.53 30.25 40.12 5 35 40.25 5 35 39.43 36.53 30.25 
VL Erftoegangsweg (2) 1 1.5 41.75 38.85 30.33 41.80 5 37 41.75 5 37 41.75 38.85 30.33 
VL Erftoegangsweg (2) 1 4.5 43.80 40.91 32.40 43.85 5 39 43.80 5 39 43.80 40.91 32.40 
VL Erftoegangsweg (2) 1 7.5 44.44 41.55 33.06 44.50 5 39 44.44 5 39 44.44 41.55 33.06 

22 0.0 0.0 gevel VL totaal (0) 1 1.5 66.49 63.62 57.33 67.20 67 67.33 67 66.49 63.62 57.33 
VL totaal (0) 1 4.5 66.63 63.76 57.47 67.34 67 67.47 67 66.63 63.76 57.47 
VL totaal (0) 1 7.5 66.40 63.53 57.24 67.11 67 67.24 67 66.40 63.53 57.24 
VL Roermondseweg (1 1 1.5 66.49 63.62 57.33 67.20 5 62 67.33 5 62 66.49 63.62 57.33 
VL Roermondseweg (1 1 4.5 66.63 63.76 57.47 67.34 5 62 67.47 5 62 66.63 63.76 57.47 
VL Roermondseweg (1 1 7.5 66.40 63.53 57.24 67.11 5 62 67.24 5 62 66.40 63.53 57.24 
VL Erftoegangsweg (2) 1 1.5 27.70 24.80 16.27 27.74 5 23 27.70 5 23 27.70 24.80 16.27 
VL Erftoegangsweg (2) 1 4.5 28.77 25.86 17.34 28.81 5 24 28.77 5 24 28.77 25.86 17.34 
VL Erftoegangsweg (2) 1 7.5 29.71 26.81 18.29 29.76 5 25 29.71 5 25 29.71 26.81 18.29 

23 0.0 0.0 gevel VL totaal (0) 1 1.5 48.21 45.33 38.83 48.84 49 48.83 49 48.21 45.33 38.83 
VL totaal (0) 1 4.5 48.71 45.83 39.26 49.32 49 49.26 49 48.71 45.83 39.26 
VL totaal (0) 1 7.5 48.67 45.79 39.25 49.29 49 49.25 49 48.67 45.79 39.25 
VL Roermondseweg (1 1 1.5 47.66 44.78 38.49 48.36 5 43 48.49 5 43 47.66 44.78 38.49 
VL Roermondseweg (1 1 4.5 47.97 45.09 38.80 48.67 5 44 48.80 5 44 47.97 45.09 38.80 
VL Roermondseweg (1 1 7.5 48.00 45.12 38.83 48.70 5 44 48.83 5 44 48.00 45.12 38.83 
VL Erftoegangsweg (2) 1 1.5 39.00 36.10 27.59 39.05 5 34 39.00 5 34 39.00 36.10 27.59 
VL Erftoegangsweg (2) 1 4.5 40.70 37.81 29.30 40.75 5 36 40.70 5 36 40.70 37.81 29.30 
VL Erftoegangsweg (2) 1 7.5 40.25 37.37 28.87 40.31 5 35 40.25 5 35 40.25 37.37 28.87 

24 0.0 0.0 gevel VL totaal (0) 1 1.5 66.44 63.57 57.28 67.15 67 67.28 67 66.44 63.57 57.28 
VL totaal (0) 1 4.5 66.58 63.71 57.42 67.29 67 67.42 67 66.58 63.71 57.42 
VL totaal (0) 1 7.5 66.35 63.48 57.19 67.06 67 67.19 67 66.35 63.48 57.19 
VL Roermondseweg (1 1 1.5 66.44 63.57 57.28 67.15 5 62 67.28 5 62 66.44 63.57 57.28 
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8 K+ Adviesgroep b.v. 

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag ( )̂ VL: ex. optrektoeslag 

nr z1 m1 adres huisnr type afw.toets refl kenmerk rhart groep sh wnh dag avond nacht Lden af Lden(*) Letm af Letm(*) dag( )̂ avond( )̂ nacht( )̂ 

VL Roermondseweg (1 1 4.5 66.58 63.71 57.42 67.29 5 62 67.42 5 62 66.58 63.71 57.42 
VL Roermondseweg (1 1 7.5 66.35 63.48 57.19 67.06 5 62 67.19 5 62 66.35 63.48 57.19 
VL Erftoegangsweg (2) 1 1.5 22.92 19.96 11.33 22.91 5 18 22.92 5 18 22.92 19.96 11.33 
VL Erftoegangsweg (2) 1 4.5 23.67 20.70 12.08 23.66 5 19 23.67 5 19 23.67 20.70 12.08 
VL Erftoegangsweg (2) 1 7.5 24.84 21.88 13.27 24.83 5 20 24.84 5 20 24.84 21.88 13.27 

25 0.0 0.0 gevel VL totaal (0) 1 1.5 46.91 44.03 37.72 47.60 48 47.72 48 46.91 44.03 37.72 
VL totaal (0) 1 4.5 47.29 44.41 38.09 47.98 48 48.09 48 47.29 44.41 38.09 
VL totaal (0) 1 7.5 47.62 44.74 38.39 48.30 48 48.39 48 47.62 44.74 38.39 
VL Roermondseweg (1 1 1.5 46.86 43.99 37.70 47.57 5 43 47.70 5 43 46.86 43.99 37.70 
VL Roermondseweg (1 1 4.5 47.20 44.32 38.04 47.90 5 43 48.04 5 43 47.20 44.32 38.04 
VL Roermondseweg (1 1 7.5 47.45 44.57 38.29 48.15 5 43 48.29 5 43 47.45 44.57 38.29 
VL Erftoegangsweg (2) 1 1.5 26.76 23.76 15.07 26.72 5 22 26.76 5 22 26.76 23.76 15.07 
VL Erftoegangsweg (2) 1 4.5 30.54 27.59 19.01 30.55 5 26 30.54 5 26 30.54 27.59 19.01 
VL Erftoegangsweg (2) 1 7.5 33.50 30.58 22.04 33.53 5 29 33.50 5 29 33.50 30.58 22.04 

26 0.0 0.0 gevel VL totaal (0) 1 1.5 56.13 53.25 46.81 56.78 57 56.81 57 56.13 53.25 46.81 
VL totaal (0) 1 4.5 57.42 54.55 48.14 58.09 58 58.14 58 57.42 54.55 48.14 
VL totaal (0) 1 7.5 57.46 54.59 48.17 58.12 58 58.17 58 57.46 54.59 48.17 
VL Roermondseweg (1 1 1.5 55.72 52.85 46.56 56.43 5 51 56.56 5 52 55.72 52.85 46.56 
VL Roermondseweg (1 1 4.5 57.10 54.23 47.94 57.81 5 53 57.94 5 53 57.10 54.23 47.94 
VL Roermondseweg (1 1 7.5 57.14 54.26 47.97 57.84 5 53 57.97 5 53 57.14 54.26 47.97 
VL Erftoegangsweg (2) 1 1.5 45.66 42.78 34.28 45.72 5 41 45.66 5 41 45.66 42.78 34.28 
VL Erftoegangsweg (2) 1 4.5 46.00 43.11 34.62 46.06 5 41 46.00 5 41 46.00 43.11 34.62 
VL Erftoegangsweg (2) 1 7.5 46.03 43.15 34.66 46.09 5 41 46.03 5 41 46.03 43.15 34.66 

27 0.0 0.0 gevel VL totaal (0) 1 1.5 46.66 43.76 37.49 47.36 47 47.49 47 46.66 43.76 37.49 
VL totaal (0) 1 4.5 48.30 45.40 39.13 49.00 49 49.13 49 48.30 45.40 39.13 
VL totaal (0) 1 7.5 48.65 45.74 39.47 49.34 49 49.47 49 48.65 45.74 39.47 
VL Roermondseweg (1 1 1.5 46.66 43.76 37.48 47.35 5 42 47.48 5 42 46.66 43.76 37.48 
VL Roermondseweg (1 1 4.5 48.30 45.40 39.12 48.99 5 44 49.12 5 44 48.30 45.40 39.12 
VL Roermondseweg (1 1 7.5 48.64 45.73 39.46 49.33 5 44 49.46 5 44 48.64 45.73 39.46 
VL Erftoegangsweg (2) 1 1.5 16.73 13.68 4.91 16.64 5 12 16.73 5 12 16.73 13.68 4.91 
VL Erftoegangsweg (2) 1 4.5 19.18 16.12 7.34 19.09 5 14 19.18 5 14 19.18 16.12 7.34 
VL Erftoegangsweg (2) 1 7.5 21.05 17.99 9.21 20.96 5 16 21.05 5 16 21.05 17.99 9.21 

28 0.0 0.0 gevel VL totaal (0) 1 1.5 55.03 52.15 45.49 55.61 56 55.49 55 55.03 52.15 45.49 
VL totaal (0) 1 4.5 56.37 53.49 46.92 56.98 57 56.92 57 56.37 53.49 46.92 
VL totaal (0) 1 7.5 56.46 53.58 47.02 57.07 57 57.02 57 56.46 53.58 47.02 
VL Roermondseweg (1 1 1.5 54.01 51.14 44.85 54.72 5 50 54.85 5 50 54.01 51.14 44.85 
VL Roermondseweg (1 1 4.5 55.62 52.74 46.46 56.32 5 51 56.46 5 51 55.62 52.74 46.46 
VL Roermondseweg (1 1 7.5 55.73 52.85 46.56 56.43 5 51 56.56 5 52 55.73 52.85 46.56 
VL Erftoegangsweg (2) 1 1.5 48.23 45.34 36.85 48.29 5 43 48.23 5 43 48.23 45.34 36.85 
VL Erftoegangsweg (2) 1 4.5 48.37 45.48 36.99 48.43 5 43 48.37 5 43 48.37 45.48 36.99 
VL Erftoegangsweg (2) 1 7.5 48.38 45.50 37.01 48.44 5 43 48.38 5 43 48.38 45.50 37.01 

29 0.0 0.0 gevel VL totaal (0) 1 1.5 48.86 45.97 39.69 49.56 50 49.69 50 48.86 45.97 39.69 
VL totaal (0) 1 4.5 50.35 47.46 41.18 51.05 51 51.18 51 50.35 47.46 41.18 
VL totaal (0) 1 7.5 50.68 47.79 41.50 51.37 51 51.50 52 50.68 47.79 41.50 
VL Roermondseweg (1 1 1.5 48.86 45.97 39.69 49.56 5 45 49.69 5 45 48.86 45.97 39.69 
VL Roermondseweg (1 1 4.5 50.34 47.46 41.17 51.04 5 46 51.17 5 46 50.34 47.46 41.17 
VL Roermondseweg (1 1 7.5 50.67 47.78 41.50 51.37 5 46 51.50 5 47 50.67 47.78 41.50 
VL Erftoegangsweg (2) 1 1.5 17.54 14.50 5.74 17.46 5 12 17.54 5 13 17.54 14.50 5.74 
VL Erftoegangsweg (2) 1 4.5 20.28 17.22 8.44 20.19 5 15 20.28 5 15 20.28 17.22 8.44 
VL Erftoegangsweg (2) 1 7.5 22.38 19.33 10.55 22.29 5 17 22.38 5 17 22.38 19.33 10.55 

30 0.0 0.0 gevel VL totaal (0) 1 1.5 51.67 48.78 41.42 52.03 52 51.67 52 51.67 48.78 41.42 
VL totaal (0) 1 4.5 52.95 50.07 42.99 53.40 53 52.99 53 52.95 50.07 42.99 
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9 K+ Adviesgroep b.v. 

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag ( )̂ VL: ex. optrektoeslag 

nr z1 m1 adres huisnr type afw.toets refl kenmerk rhart groep sh wnh dag avond nacht Lden af Lden(*) Letm af Letm(*) dag( )̂ avond( )̂ nacht( )̂ 

VL totaal (0) 1 7.5 53.26 50.37 43.44 53.75 54 53.44 53 53.26 50.37 43.44 
VL Roermondseweg (1 1 1.5 48.21 45.32 39.04 48.91 5 44 49.04 5 44 48.21 45.32 39.04 
VL Roermondseweg (1 1 4.5 50.58 47.71 41.42 51.29 5 46 51.42 5 46 50.58 47.71 41.42 
VL Roermondseweg (1 1 7.5 51.41 48.52 42.24 52.11 5 47 52.24 5 47 51.41 48.52 42.24 
VL Erftoegangsweg (2) 1 1.5 49.06 46.18 37.68 49.12 5 44 49.06 5 44 49.06 46.18 37.68 
VL Erftoegangsweg (2) 1 4.5 49.18 46.29 37.80 49.24 5 44 49.18 5 44 49.18 46.29 37.80 
VL Erftoegangsweg (2) 1 7.5 48.66 45.77 37.28 48.72 5 44 48.66 5 44 48.66 45.77 37.28 

31 0.0 0.0 gevel VL totaal (0) 1 1.5 54.55 51.66 43.38 54.66 55 54.55 55 54.55 51.66 43.38 
VL totaal (0) 1 4.5 54.67 51.79 43.73 54.84 55 54.67 55 54.67 51.79 43.73 
VL totaal (0) 1 7.5 54.21 51.33 43.45 54.43 54 54.21 54 54.21 51.33 43.45 
VL Roermondseweg (1 1 1.5 43.24 40.32 34.06 43.93 5 39 44.06 5 39 43.24 40.32 34.06 
VL Roermondseweg (1 1 4.5 46.63 43.76 37.47 47.34 5 42 47.47 5 42 46.63 43.76 37.47 
VL Roermondseweg (1 1 7.5 47.80 44.93 38.64 48.51 5 44 48.64 5 44 47.80 44.93 38.64 
VL Erftoegangsweg (2) 1 1.5 54.22 51.33 42.84 54.28 5 49 54.22 5 49 54.22 51.33 42.84 
VL Erftoegangsweg (2) 1 4.5 53.93 51.04 42.55 53.99 5 49 53.93 5 49 53.93 51.04 42.55 
VL Erftoegangsweg (2) 1 7.5 53.08 50.20 41.71 53.14 5 48 53.08 5 48 53.08 50.20 41.71 

32 0.0 0.0 gevel VL totaal (0) 1 1.5 47.95 45.06 38.75 48.64 49 48.75 49 47.95 45.06 38.75 
VL totaal (0) 1 4.5 49.58 46.69 40.38 50.27 50 50.38 50 49.58 46.69 40.38 
VL totaal (0) 1 7.5 49.85 46.96 40.65 50.54 51 50.65 51 49.85 46.96 40.65 
VL Roermondseweg (1 1 1.5 47.86 44.98 38.70 48.56 5 44 48.70 5 44 47.86 44.98 38.70 
VL Roermondseweg (1 1 4.5 49.51 46.63 40.35 50.21 5 45 50.35 5 45 49.51 46.63 40.35 
VL Roermondseweg (1 1 7.5 49.79 46.90 40.62 50.49 5 45 50.62 5 46 49.79 46.90 40.62 
VL Erftoegangsweg (2) 1 1.5 30.66 27.77 19.27 30.72 5 26 30.66 5 26 30.66 27.77 19.27 
VL Erftoegangsweg (2) 1 4.5 31.04 28.14 19.64 31.09 5 26 31.04 5 26 31.04 28.14 19.64 
VL Erftoegangsweg (2) 1 7.5 31.14 28.24 19.72 31.19 5 26 31.14 5 26 31.14 28.24 19.72 

33 0.0 0.0 gevel VL totaal (0) 1 1.5 55.94 53.07 46.66 56.61 57 56.66 57 55.94 53.07 46.66 
VL Roermondseweg (1 1 1.5 55.64 52.77 46.48 56.35 5 51 56.48 5 51 55.64 52.77 46.48 
VL Erftoegangsweg (2) 1 1.5 44.18 41.29 32.80 44.24 5 39 44.18 5 39 44.18 41.29 32.80 

34 0.0 0.0 gevel VL totaal (0) 1 1.5 54.91 52.05 45.75 55.62 56 55.75 56 54.91 52.05 45.75 
VL Roermondseweg (1 1 1.5 54.89 52.03 45.73 55.60 5 51 55.73 5 51 54.89 52.03 45.73 
VL Erftoegangsweg (2) 1 1.5 31.60 28.68 20.11 31.62 5 27 31.60 5 27 31.60 28.68 20.11 

35 0.0 0.0 gevel VL totaal (0) 1 1.5 52.93 50.06 43.76 53.63 54 53.76 54 52.93 50.06 43.76 
VL Roermondseweg (1 1 1.5 52.90 50.03 43.74 53.61 5 49 53.74 5 49 52.90 50.03 43.74 
VL Erftoegangsweg (2) 1 1.5 31.01 28.06 19.47 31.01 5 26 31.01 5 26 31.01 28.06 19.47 

36 0.0 0.0 gevel VL totaal (0) 1 1.5 52.47 49.60 43.30 53.17 53 53.30 53 52.47 49.60 43.30 
VL Roermondseweg (1 1 1.5 52.44 49.56 43.27 53.14 5 48 53.27 5 48 52.44 49.56 43.27 
VL Erftoegangsweg (2) 1 1.5 31.56 28.64 20.07 31.58 5 27 31.56 5 27 31.56 28.64 20.07 

37 0.0 0.0 gevel VL totaal (0) 1 1.5 54.19 51.32 45.02 54.89 55 55.02 55 54.19 51.32 45.02 
VL Roermondseweg (1 1 1.5 54.17 51.30 45.01 54.88 5 50 55.01 5 50 54.17 51.30 45.01 
VL Erftoegangsweg (2) 1 1.5 30.75 27.82 19.25 30.77 5 26 30.75 5 26 30.75 27.82 19.25 

38 0.0 0.0 gevel VL totaal (0) 1 1.5 54.76 51.88 45.06 55.29 55 55.06 55 54.76 51.88 45.06 
VL Roermondseweg (1 1 1.5 53.26 50.38 44.10 53.96 5 49 54.10 5 49 53.26 50.38 44.10 
VL Erftoegangsweg (2) 1 1.5 49.41 46.53 38.03 49.47 5 44 49.41 5 44 49.41 46.53 38.03 

39 0.0 0.0 gevel VL totaal (0) 1 1.5 54.59 51.71 44.29 54.93 55 54.59 55 54.59 51.71 44.29 
VL Roermondseweg (1 1 1.5 50.87 47.99 41.70 51.57 5 47 51.70 5 47 50.87 47.99 41.70 
VL Erftoegangsweg (2) 1 1.5 52.19 49.30 40.81 52.25 5 47 52.19 5 47 52.19 49.30 40.81 

40 0.0 0.0 gevel VL totaal (0) 1 1.5 54.68 51.80 44.48 55.05 55 54.68 55 54.68 51.80 44.48 
VL Roermondseweg (1 1 1.5 51.37 48.49 42.20 52.07 5 47 52.20 5 47 51.37 48.49 42.20 
VL Erftoegangsweg (2) 1 1.5 51.95 49.07 40.58 52.01 5 47 51.95 5 47 51.95 49.07 40.58 

41 0.0 0.0 gevel VL totaal (0) 1 1.5 50.74 47.86 40.94 51.23 51 50.94 51 50.74 47.86 40.94 
VL Roermondseweg (1 1 1.5 48.93 46.05 39.76 49.63 5 45 49.76 5 45 48.93 46.05 39.76 
VL Erftoegangsweg (2) 1 1.5 46.06 43.18 34.68 46.12 5 41 46.06 5 41 46.06 43.18 34.68 
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10 K+ Adviesgroep b.v. 

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag ( )̂ VL: ex. optrektoeslag 

nr z1 m1 adres huisnr type afw.toets refl kenmerk rhart groep sh wnh dag avond nacht Lden af Lden(*) Letm af Letm(*) dag( )̂ avond( )̂ nacht( )̂ 

42 0.0 0.0 gevel VL totaal (0) 1 1.5 50.92 48.04 40.60 51.26 51 50.92 51 50.92 48.04 40.60 
VL totaal (0) 1 4.5 50.99 48.10 40.63 51.32 51 50.99 51 50.99 48.10 40.63 
VL totaal (0) 1 7.5 51.33 48.44 41.15 51.71 52 51.33 51 51.33 48.44 41.15 
VL Roermondseweg (1 1 1.5 47.12 44.24 37.95 47.82 5 43 47.95 5 43 47.12 44.24 37.95 
VL Roermondseweg (1 1 4.5 47.00 44.13 37.84 47.71 5 43 47.84 5 43 47.00 44.13 37.84 
VL Roermondseweg (1 1 7.5 48.14 45.26 38.97 48.84 5 44 48.97 5 44 48.14 45.26 38.97 
VL Erftoegangsweg (2) 1 1.5 48.58 45.69 37.20 48.64 5 44 48.58 5 44 48.58 45.69 37.20 
VL Erftoegangsweg (2) 1 4.5 48.77 45.89 37.39 48.83 5 44 48.77 5 44 48.77 45.89 37.39 
VL Erftoegangsweg (2) 1 7.5 48.48 45.60 37.11 48.54 5 44 48.48 5 43 48.48 45.60 37.11 

43 0.0 0.0 gevel B VL totaal (0) 1 1.5 51.67 48.78 40.43 51.76 52 51.67 52 51.67 48.78 40.43 
VL totaal (0) 1 4.5 51.94 49.06 40.94 52.09 52 51.94 52 51.94 49.06 40.94 
VL Roermondseweg (1 1 1.5 38.68 35.73 29.48 39.35 5 34 39.48 5 34 38.68 35.73 29.48 
VL Roermondseweg (1 1 4.5 43.25 40.39 34.09 43.96 5 39 44.09 5 39 43.25 40.39 34.09 
VL Erftoegangsweg (2) 1 1.5 51.44 48.56 40.07 51.50 5 47 51.44 5 46 51.44 48.56 40.07 
VL Erftoegangsweg (2) 1 4.5 51.31 48.42 39.93 51.37 5 46 51.31 5 46 51.31 48.42 39.93 
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K+ Adviesgroep b.v. 11 

Rijlijnen 

Intensiteiten snelheden 

nr z,gem lengte wegdek hellingcor. groep omschrijving kenmerk art 110g etm.intens. %periode % licht middel zwaar motor licht middel zwaar motor 

1 0.0 428 01 glad asfalt/DAB Roermondseweg (1) Roermondseweg wv1 vlicht 8300.0 • dag 6.56 95.60 3.40 1.10 50 50 50 

avond 3.68 98.10 1.60 .30 50 50 50 

nacht .83 96.70 2.50 .80 50 50 50 
2 0.0 233 80 keperverband elementenverh CROW316 Erftoegangsweg (2) Erftoegangsweg wv2 vlicht 400.0 • dag 6.70 95.75 3.75 .50 30 30 30 

avond 3.70 96.68 2.83 .50 30 30 30 

nacht .60 97.60 1.90 .50 30 30 30 
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12 K+ Adviesgroep b.v. 

Bodemabsorptie 

nr lengte absorptie [%] kenmerk 

1 105 .0 
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BIJLAGE IIb 

Gecumuleerde geluidbelastingen en eis gevelgeluidwering 



 

  

 

  

Waar- Waar- Kavel Aantal Berekende waarde Max Eis Comfort 

neem- neem- woningen Wgh Bouw- eis 

punt hoogte Wv1 Wv2 Totaal besluit 

1 1.5 I1 58 26 58 58 25 25 

1 4.5 I1 60 25 60 60 27 27 

1 7.5 I1 1 60 26 60 60 27 27 

2 1.5 I1 57 42 57 57 24 24 

2 4.5 I1 59 43 59 59 26 26 

2 7.5 I1 59 44 59 59 26 26 

3 1.5 I1 50 41 51 50 20 20 

3 4.5 I1 51 43 52 51 20 20 

3 7.5 I1 52 43 52 52 20 20 

4 1.5 I2 56 44 56 56 23 23 

4 4.5 I2 58 45 58 58 25 25 

4 7.5 I2 1 58 45 58 58 25 25 

5 1.5 I2 50 44 51 50 20 20 

5 4.5 I2 50 45 51 50 20 20 

5 7.5 I2 51 45 52 51 20 20 

6 1.5 I3 55 46 56 55 22 23 

6 4.5 I3 57 46 57 57 24 24 

6 7.5 I3 1 57 46 57 57 24 24 

7 1.5 I3 49 46 50 49 20 20 

7 4.5 I3 50 46 51 50 20 20 

7 7.5 I3 50 46 52 50 20 20 

8 1.5 I4 55 48 56 55 22 23 

8 4.5 I4 56 48 57 56 23 24 

8 7.5 I4 1 56 48 57 56 23 24 

9 1.5 I4 48 48 51 48 20 20 

9 4.5 I4 49 49 52 49 20 20 

9 7.5 I4 49 48 52 49 20 20 

10 1.5 H1 50 56 57 56 23 24 

11 1.5 H1 51 54 56 54 21 23 

11 4.5 H1 53 54 56 54 21 23 

11 7.5 H1 1 54 53 56 54 21 23 

12 1.5 H1 52 50 54 52 20 21 

12 4.5 H1 53 50 55 53 20 22 

12 7.5 H1 54 50 55 54 21 22 

13 1.5 H1 46 49 51 49 20 20 

13 4.5 H1 47 49 51 49 20 20 

13 7.5 H1 47 49 51 49 20 20 

14 1.5 H2 51 48 53 51 20 20 

14 4.5 H2 52 48 53 52 20 20 

14 7.5 H2 53 48 54 53 20 21 

15 1.5 H2 45 48 50 48 20 20 

15 4.5 H2 46 48 50 48 20 20 

15 7.5 H2 47 48 51 48 20 20 

16 1.5 H3 50 46 52 50 20 20 

16 4.5 H3 51 47 53 51 20 20 

16 7.5 H3 52 47 54 52 20 21 

17 1.5 H3 46 47 50 47 20 20 

17 4.5 H3 46 48 50 48 20 20 

17 7.5 H3 47 47 50 47 20 20 

18 1.5 C1-C4 67 27 67 67 34 34 

18 4.5 C1-C4 4 67 27 67 67 34 34 

18 7.5 C1-C4 67 18 67 67 34 34 

19 1.5 C1-C4 46 38 47 46 20 20 

19 4.5 C1-C4 40 41 44 41 20 20 
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Waar- Waar- Kavel Aantal Berekende waarde Max Eis Comfort 

neem- neem- woningen Wgh Bouw- eis 

punt hoogte Wv1 Wv2 Totaal besluit 

19 7.5 C1-C4 40 43 45 43 20 20 

20 1.5 C5-C8 67 31 67 67 34 34 

20 4.5 C5-C8 4 67 31 67 67 34 34 

20 7.5 C5-C8 67 28 67 67 34 34 

21 1.5 C5-C8 48 42 49 48 20 20 

21 4.5 C5-C8 39 44 45 44 20 20 

21 7.5 C5-C8 40 45 46 45 20 20 

22 1.5 B1-B2 67 28 67 67 34 34 

22 4.5 B1-B2 2 67 29 67 67 34 34 

22 7.5 B1-B2 67 30 67 67 34 34 

23 1.5 B1-B2 48 39 49 48 20 20 

23 4.5 B1-B2 49 41 49 49 20 20 

23 7.5 B1-B2 49 40 49 49 20 20 

24 1.5 B3-B4 67 23 67 67 34 34 

24 4.5 B3-B4 67 24 67 67 34 34 

24 7.5 B3-B4 2 67 25 67 67 34 34 

25 1.5 B3-B4 48 27 48 48 20 20 

25 4.5 B3-B4 48 31 48 48 20 20 

25 7.5 B3-B4 48 34 48 48 20 20 

26 1.5 E2 56 46 57 56 23 24 

26 4.5 E2 1 58 46 58 58 25 25 

26 7.5 E2 58 46 58 58 25 25 

27 1.5 E2 47 17 47 47 20 20 

27 4.5 E2 49 19 49 49 20 20 

27 7.5 E2 49 21 49 49 20 20 

28 1.5 E1 55 48 56 55 22 23 

28 4.5 E1 1 56 48 57 56 23 24 

28 7.5 E1 56 48 57 56 23 24 

29 1.5 E1 50 17 50 50 20 20 

29 4.5 E1 51 20 51 51 20 20 

29 7.5 E1 51 22 51 51 20 20 

30 1.5 F4 49 49 52 49 20 20 

30 4.5 F4 51 49 53 51 20 20 

30 7.5 F4 52 49 54 52 20 21 

31 1.5 F4 44 54 55 54 21 22 

31 4.5 F4 47 54 55 54 21 22 

31 7.5 F4 49 53 54 53 20 21 

32 1.5 F4 49 31 49 49 20 20 

32 4.5 F4 50 31 50 50 20 20 

32 7.5 F4 50 31 51 50 20 20 

33 1.5 D4 1 56 44 57 56 23 24 

34 1.5 D4 56 32 56 56 23 23 

35 1.5 D3 1 54 31 54 54 21 21 

36 1.5 D2 53 32 53 53 20 20 

37 1.5 D1 1 55 31 55 55 22 22 

38 1.5 D1 54 49 55 54 21 22 

39 1.5 G5 52 52 55 52 20 22 

40 1.5 G5 52 52 55 52 20 22 

41 1.5 G1 50 46 51 50 20 20 
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BIJLAGE III 

Verstrekte verkeersgegevens 



 

 

              

       

               

              

 

 
  

  

Voor het maatgevende jaar vanwege de autonome groei uitgaan van een weekdaggemiddelde van 8300 

mvt. (autonome groei van 1% per jaar). 

Voor de verdeling in dag/avond en nachtperiode en de verdeling in voertuigcategorieën gelieve uit te 

gaan van de verdeling zoals vastgesteld op basis van onderstaande telling uit 2021. 

Verkeersverdeling Roermondseweg. 



 

 

  

 

   

 

 

BIJLAGE IV 

Plankaart met kavel/woningnummers 
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1 Inleiding 
Geonius Milieu B.V. heeft in opdracht van Lavertuur Planontwikkeling een verkennend bodemonderzoek 

uitgevoerd ten behoeve van een reconstructie ter plaatse van de locatie Roermondseweg 17 te Tegelen. 

De aanleiding voor de uitvoering van dit bodemonderzoek is de geplande herontwikkeling van de locatie ter 

plaatse (A&P/Lückerlocatie, bouwingsvoorstel uit 43 woningen en appartementen). In verband hiermee is inzicht 

in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem vereist. 

Het verkennend onderzoek is in 2 delen opgesplitst, namelijk het onderzoek vóór de sloop (fase 1) en het 

onderzoek ná de sloop (fase 2). 

In het kader van de voorgenomen werkzaamheden wordt de milieuhygiënische kwaliteit van het asfalt, het 

funderingsmateriaal en eventueel de grond of het grondwater bepaald. Doel van het verkennend 

bodemonderzoek omvat diverse punten, te weten: 

• beoordelen of in het kader van de Wet bodembescherming mogelijk sprake is van een geval van ernstige 

bodemverontreiniging. 

• beoordelen of uitkomend (bodem)materiaal voor hergebruik in aanmerking komt, onder de voorwaarden 

van hergebruik (Besluit bodemkwaliteit en eventueel civieltechnisch). 

• bepalen van de voorlopige veiligheidsklassen voor de uitvoering van de werkzaamheden in het kader van 

de Arbo-wetgeving (CROW 400). 

• beoordelen of het uitkomend (bodem)materiaal verdacht is op de aanwezigheid van asbest. 

Onderhavig bodemonderzoek is uitgevoerd volgens de NEN 5725 (Strategie voor het uitvoeren van 

milieuhygiënisch vooronderzoek, oktober 2017), de NEN 5707+C2 (Bodem – Inspectie en monsterneming van 

asbest in bodem en partijen grond, december 2017), de NEN 5897+C2 (Inspectie en monsterneming van asbest 

in bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat, december 2017) en de NEN 5740 (Strategie voor het uitvoeren van 

verkennend bodemonderzoek, januari 2009 en wijzigingsblad NEN 5740/A1, februari 2016). 

Geonius is gecertificeerd voor SIKB protocol 2001, 2002, 2003 en 2018 behorende bij Beoordelingsrichtlijn voor 

het procescertificaat “Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek” (BRL SIKB 2000). Het procescertificaat 

van Geonius Milieu B.V. en het bijbehorende keurmerk zijn uitsluitend van toepassing op de activiteiten inzake 

de monsterneming en de overdracht van de monsters, inclusief de daarbij horende veldwerkregistratie, aan een 

erkend laboratorium (of de opdrachtgever). 

Geonius Groep B.V. en de verschillende divisies zijn gecertificeerd volgens de algemene kwaliteitsnorm NEN-EN-

ISO 9001:2015, NEN-EN-ISO 14001:2015, VCA**2017/6.0 en CO2 Prestatieladder niveau 3. 

Geonius Milieu B.V. streeft naar het uitvoeren van een representatief onderzoek. Het onderzoek is echter 

steekproefsgewijs uitgevoerd door middel van het uitvoeren van een volgens de norm voorgeschreven aantal 

boringen en het laten analyseren van grond(meng)monsters op een standaard analysepakket. Eventueel niet 

getraceerde (punt)bronnen van verontreinigingen kunnen derhalve niet worden uitgesloten. 
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Geonius Milieu B.V. verklaart hierbij geen organisatorische, financiële of juridische binding te hebben met de 

opdrachtgever en/of onderhavige locatie en daarmee te voldoen aan de vereisten zoals gesteld in KwaliBo 

(Besluit uitvoeringskwaliteit bodembeheer). 

In onderhavig rapport worden de resultaten van het vooronderzoek, de gehanteerde onderzoeksopzet, de 

uitgevoerde veldwerkzaamheden en de resultaten van het analytisch onderzoek beschreven. Tot slot worden de 

resultaten getoetst aan de referentiewaarden en worden conclusies, en eventueel aanbevelingen, geformuleerd. 
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2 Achtergrondinformatie 
2.1 Algemeen 
Voorafgaand aan het bodemonderzoek is een vooronderzoek conform de NEN 5725 verricht. De hierbij 

gehanteerde bronnen zijn opgenomen in bijlage 7. De resultaten van het vooronderzoek zijn in onderstaande 

paragrafen opgenomen. 

2.2 Situering onderzoekslocatie 
De onderzoekslocatie betreft de Roermondseweg 17 te Tegelen (voormalige sigarenfabriek). 

In Tabel 2.1 zijn enkele gegevens betreffende de onderzoekslocatie weergegeven. De regionale ligging is 

weergegeven in bijlage 1. In bijlage 8 is een situatietekening met daarop de ligging van de locatie opgenomen. 

Foto’s van de locatie zijn opgenomen in bijlage 2. 

Tabel 2.1: overzicht topografische en kadastrale gegevens onderzoekslocatie 

Algemene en topografische gegevens 

 

    

  
 

  
          

           

 

 

  
    

 

         

          

  

 
  

 

   

   

   

 
 

   

  

  

    

 

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

    

  

  

   

 

  
               

 

 

             

 

             

   

Oppervlakte onderzoekslocatie 2Circa 12.400 m

Maaiveldhoogte Circa 20,44 m + NAP 

X-coördinaat, Y-coördinaat X: 206.978 Y: 372.370 

Kadastrale gegevens 

Kadastrale aanduiding gemeente Tegelen Opp. (m²) Eigenaar 

Sectie A, nummer 9571 491 

Van Wijnen Ontwikkelingsgronden Zuid BV., 

Baarnsche dijk 14 TE BAARN 

Sectie A, nummer 9230 624 

Sectie A, nummer 9198 2.129 

Sectie A, nummer 9197 730 

Sectie A, nummer 7981 3.049 

Sectie A, nummer 7980 30 

Sectie A, nummer 7473 1.515 
Gemeente Venlo, Garnizoenweg 3 TE VENLO 

Sectie A, nummer 7472 2.032 

Sectie A, nummer 6640 725 

Van Wijnen Ontwikkelingsgronden Zuid BV., 

Baarnsche dijk 14 TE BAARN 

Sectie A, nummer 6639 685 

Sectie A, nummer 6575 605 

Sectie A, nummer 6375 153 

2.3 Historie 
Op basis van de geraadpleegde historische kaarten blijkt dat de eerst raadpleegbare kaarten dateren van ca. 

1825. 

De onderzoekslocatie bestaat vanaf de periode 1825 uit agrarisch gebied. Ten noordwesten van de locatie 

bevindt zich de Maas. De weg ten oosten van de locatie is in deze periode reeds aanwezig. De Roermondseweg, 

ten westen van de locatie, is vanaf 1850 waarneembaar. Vanaf ca. 1935 is de locatie bebouwd met een 

(voormalige) sigarenfabriek. 
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In de directe omgeving van de locatie bevindt zich voornamelijk bebouwing (bedrijven en woonhuizen). Vanaf 

eind jaren ‘40 breidt de bebouwing in de omgeving van de locatie substantieel uit. In 1961 is de sigarenfabriek 

op de locatie verbouwd en de bestemming gewijzigd naar grossierderij. In 1969 is de bestemming nogmaals 

gewijzigd en is een cartonnagebedrijf gevestigd op de locatie. Omstreeks 1972 is de bebouwing uitgebreid. 

Daarnaast is op de locatie in het verleden een meubelzaak (A&P Meubelen) gevestigd geweest. 

In 2000 is een ondergrondse rioolbuffer aangelegd ter plaatse van het zuidelijk terreindeel van de 

onderzoekslocatie (achter Riethstraat huisnummer 8 en 10). Op de locatie is omstreeks 2008 een deel van de 

bebouwing gesloopt. Momenteel vinden geen activiteiten meer op de locatie plaats. Daarnaast hebben in 2020 

t/m 2022 sloopwerkzaamheden plaatsgevonden van de meubelzaak en een aantal andere gebouwen aan de 

oostzijde van de onderzoekslocatie. Het buitenterrein is grotendeels verhard met asfalt. Het overige deel van het 

buitenterrein is voorzien van gras en groenvoorziening. Ter hoogte van de groenvoorziening hebben reeds in het 

verleden sloopwerkzaamheden plaatsgevonden. 

Enkele uitsneden van historisch kaartmateriaal is opgenomen in onderstaande Figuur 2.1. 

1900 1945 

1970 2000 

Figuur 2.1: uitsneden historische kaarten 

2.4 Vergunningen 
In de archieven van de gemeente Tegelen zijn voor de onderzoekslocatie de volgende gegevens bekend omtrent: 

• voormalige Hinderwet, Wet milieubeheer, Bouwvergunningen c.q. Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht (Wabo), sloopvergunningen. 

• archief BOOT (Besluit Opslaan Ondergrondse Tanks). 

In Tabel 2.2 staan de resultaten van het archiefonderzoek vermeld. 
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Tabel 2.2: overzicht vergunningen die ter beschikking zijn gesteld 

Hinderwet, Wet milieubeheer, bouw en sloopvergunningen 
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Dossiernummer, datum vergunning Omschrijving 

Gemeente Tegelen, 

1002/21, d.d. 16 maart 1933 

Bouwvergunning 

Bouwen van een sigarenfabriek 

Gemeente Tegelen, 

d.d. 20 oktober 1933 

Aanvraag bouwvergunning 

Bouwen van een tuinmuur 

(vergunning niet aanwezig in dossier) 

Gemeente Tegelen, 

d.d. 23 februari 1934 

Hinderwetvergunning 

Oprichten van een sigarenfabriek 

Gemeente Tegelen, 

1002/35, d.d. 8 maart 1934 

Bouwvergunning 

Bouwen van een gegolfd plaat-ijzeren loods 

Gemeente Tegelen, 

4800-279, d.d. 14 december 1961 

Bouwvergunning 

Verbouwen van de fabriek (van bestemming sigarenfabriek naar grossierderij) 

Gemeente Tegelen, 

4800-170, d.d. 30 augustus 1962 

Bouwvergunning 

Optrekken van de bestaande liftschacht 

Gemeente Tegelen, 

4800-277, d.d. 18 juni 1969 

Bouwvergunning 

Verbouwen van een magazijn tot cartonnagebedrijf 

Gemeente Tegelen, 

4800-109, d.d. 16 april 1970 

Bouwvergunning 

Bouwen van een auto- en rijwielstalling 

Gemeente Tegelen, 

4800-122b, d.d. 30 september 1971 

Bouwvergunning 

Plaatsen van een hekwerk 

Gemeente Tegelen, 

37, d.d. 2 maart 1972 

Bouwvergunning 

Het bouwen van een productiehal 

Gemeente Tegelen, 

75, d.d. 27 april 1972 

Bouwvergunning 

Bouwen van een magazijn 

Gemeente Tegelen, 

170, d.d. 27 juni 1974 

Bouwvergunning 

Uitbreiden van de bestaande cartonnagefabriek 

Gemeente Tegelen, 

277, d.d. 18 november 1974 

Bouwvergunning 

Uitbreiding/vergroten van de bestaande productiehal 

Gemeente Tegelen, 

3, d.d. 6 januari 1975 

Bouwvergunning 

Uitbreiden van de voertuigenstalling en de fabrieksruimte 

Gemeente Tegelen, 

d.d. 25 april 1975 

Aanvraag bouwvergunning 

Veranderen van voertuigenstalling en fabriek naar kantine en directiekantoor 

(gunstig advies – vergunning niet aanwezig in dossier) 

Gemeente Tegelen, 

100, d.d. 2 juni 1975 

Bouwvergunning 

Plaatsen van een autostalling 

Gemeente Tegelen, 

d.d. 14 juli 2008 

Bouwvergunning 

Veranderen van een fabriek in 12 appartementen en vrijstelling bestemmingsplan 

Uit de geraadpleegde bronnen (o.a. BOOT-archief) blijken geen gegevens die duiden op de aanwezigheid van één 

of meerdere tanks op de onderzoekslocatie. 
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2.5 Bodemopbouw, -kwaliteit en geohydrologie 
In Tabel 2.3 staat de bodemopbouw, geohydrologie, gegevens Bodemkwaliteitskaart/Nota bodembeheer en een 

samenvatting van de resultaten van eerder uitgevoerde bodemonderzoeken op en nabij de onderzoekslocatie 

vermeld. 

Tabel 2.3: overzicht bodemopbouw, geohydrologie en -kwaliteit 

Bodemopbouw 

Diepte in m-mv Omschrijving Opmerkingen 

[0 - 3,8] Formatie van Boxtel, tweede tot vierde 

zandige eenheid 

Zandige eenheid, hoofdzakelijk bestaande uit midden en fijn 

zand, met weinig zandige klei en grof zand en een spoor klei, 

veen en grind 

[3,8 - 15] Formatie van Beegden, eerste tot derde 

zandige eenheid 

Zandige eenheid, hoofdzakelijk bestaande uit grof zand, grind 

en midden zand, met weinig zandige klei en fijn zand, een 

spoor klei en kans op stenen, keien en blokken 

[15 - 22,6 ] Kiezeloöliet Formatie, eerste kleiige eenheid Formatie van Beegden, tweede zandige eenheid 

[> 22,6 ] Kiezeloöliet Formatie, tweede zandige 

eenheid 

Zandige eenheid, hoofdzakelijk bestaande uit midden en grof 

zand, met weinig klei, zandige klei, fijn zand en grind en een 

spoor bruinkool 

Geohydrologische gegevens 

Hoogte freatisch grondwater Circa 16,79 m + NAP / Circa 3,65 m-mv 

Stromingsrichting grondwater Westen 

Ligging van oppervlaktewater op en/of nabij de locatie Ja, de Maas ten westen van de locatie 

Het voorkomen van brak of zout grondwater Nee 

Ligging binnen een grondwaterbeschermingsgebied Nee 

Aanwezigheid van grondwateronttrekkingen op de locatie of in de omgeving Nee 

Aanwezigheid van breukstelsels op of nabij de locatie Nee 

Bodemkwaliteitskaart / Nota bodembeheer 

Kenmerk, datum Omschrijving 

2015.004.R1, d.d. 25 januari 2016 Bodemkwaliteits- en bodemfunctieklassenkaart Gemeente Venlo 2016-2021 

Deelgebied Wonen en Werken 

Bodemfunctieklasse Wonen 

Ontgravingsklasse Bovengrond (0-0,5 m-mv): Wonen 

Ondergrond (0,5-2,0 m-mv): AW2000 

Bodemonderzoeken ter plaatse van onderzoekslocatie 

 

    

  
          

         

 

 
    

 

   

        

 

    

        

 

       

 

      

     

 

      

      

 

 

       

 

 

    

  

    

  

  

  

  

  

   

        

  

  

   

  

   

  

 

 

 

 

 

 

            

 

 

         

 

 

 

 

 

Kenmerk, datum Omschrijving 

Milieuburo, 

99-1085-04, 

d.d. 16 februari 2000 

Verkennend bodemonderzoek 

Spoorstraat ong. te Tegelen (Rioolbuffer) 

Doel van het onderzoek is het bepalen van de kwaliteit van de te ontgraven partij grond, die 

vrij zal komen bij de aanleg van de rioolbuffer. 

De bovengrond is licht verontreinigd met koper en PAK. In de ondergrond zijn geen 

verontreinigingen aangetroffen. 

Econsultancy BV., 

00061272A, 

Verkennend bodemonderzoek 

Spoorstraat/Riethstraat te Tegelen 
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Bodemopbouw 

 

    

 

 

 

         

 

 

       

     

 

 

  

 

 

 

 

          

           

     

 

          

 

 

         

          

      

  

 

          

  

 

 

 

 

 
 
  
   
   

 
 

  

 

 

  

 

 

        

 

 

          

 

 

         

 

 

       

 

  

 

 

 

d.d. 7 september 2000 Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van een mogelijke bestemmingsplanwijziging 

alsmede de bouwverordening. 

De bovengrond is plaatselijk licht verontreinigd met zware metalen, OAK en minerale olie. 

In de ondergrond zijn geen verontreinigingen aangetroffen. Het grondwater is licht 

verontreinigd met zink. 

Milieutechnisch Adviesbureau Heel bv 

372LEP/04/R, 

d.d. 28 juli 2004 

Verkennend bodemonderzoek 

Roermondseweg te Tegelen 

De onderzoekslocatie betreft het bedrijfsterrein van de voormalige meubelfabriek A&P en 

de woning met tuin gelegen aan de Roermondseweg 23. Aanleiding voor het onderzoek 

vormt de voorgenomen eigendomsoverdracht, bestemmingsplanwijziging en bouw ter 

plaatse van de onderzoekslocatie. 

In de funderingslaag zijn licht verhoogde gehalten aan zink en minerale olie en een licht tot 

matig verhoogd gehalte aan PAK aangetoond. 

In de bodemlagen onder deze funderingslaag zijn licht verhoogde gehalten aan lood, zink en 

PAK aangetoond. In de bodemlaag op het asfalt is plaatselijk een licht verhoogd gehalte aan 

lood aangetoond. In de zowel oorspronkelijk boven- als ondergrond overschrijdt geen van 

de onderzochte parameters de streefwaarde. 

In het grondwater is een licht verhoogd gehalte aan nikkel aangetoond. Het asfalt ter plaatse 

van de onderzoekslocatie kan als niet teerhoudend worden afgevoerd. 

Milieutechnisch Adviesbureau Heel BV, 

BV/29253, 

d.d. 12 november 2007 

Aanvullend rapport 

Roermondseweg 17-23 te Tegelen 

- Bovengrond geen verontreinigingen 
- Ondergrond: plaatselijk minerale olie > S G 
- Geen grondwater onderzocht 

Vervolgonderzoek: geen vervolgonderzoek. Opmerking: De extra verrichte boringen zijn 
wel verricht maar de juiste tekening ontbreekt. 

Tebodin, Oriënterend bodemonderzoek 

d.d. 23 januari 2007 Roermondseweg (ong.)/ Rietstraat 6/ Spoorstraat 60 te Tegelen 

De aanleiding voor het verkennend bodemonderzoek is de voorgenomen 

bestemmingsplanwijziging en nieuwbouw op de onderzoekslocatie. 

Uit het onderzoek blijkt dat in de bovengrond geen van de onderzochte parameters 

verhoogd t.o.v. de streefwaarde worden aangetoond. 

In de ondergrond wordt een lichte verhoging t.o.v. de streefwaarde aangetoond voor pak’s-

Totaal aangetoond. 

In het grondwater worden lichte verhogingen t.o.v. de streefwaarde aangetoond voor 

chroom, koper en nikkel. 

Adviesbureau Asbestsanering Sloop-

werken b.v., 

Rapportage volledige asbestinventarisatie 

Roermondseweg 17 te Tegelen 
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Bodemopbouw 

 

    

 

  

 

         

 

 

 

 

  

  

 

          

 

 

        

       

        

          

        

      

   

 

         

        

         

  

 

 

  

 

 

 

          

 

 

          

     

      

         

  

 

 

 

  

  

 

         

 

 

        

         

    

        

  

 

 

  

 

 

2006.355, 

d.d. 15 januari 2007 

Volledige asbest inventarisatie voor de aanvang van de sloopvergunning. Asbest is 

aangetroffen. 

HMB, 

20306603H, 

d.d. 22 januari 2021 

Vooronderzoek 

Roermondseweg 17 te Tegelen 

Aanleiding tot het uitvoeren van het onderzoek is de aanvraag van een 

omgevingsvergunning. 

Op basis van de resultaten van het uitgevoerde vooronderzoek wordt geconcludeerd dat 

onderzoekslocatie verdacht is ten aanzien van bodemverontreiniging met asbest in verband 

met de aangetroffen puinresten in de bodem bij voorgaande bodemonderzoeken. De 

herkomst van de puinresten is onbekend zodat niet uitgesloten kan worden dat het puin 

asbesthoudende materialen bevat. Daarnaast blijkt uit de voorgaande bodemonderzoeken 

dat in de grond kolengruis en sintels zijn aangetroffen en analytisch licht verhoogde gehalten 

metalen, minerale olie en PAK zijn aangetoond. 

Gelet op de ouderdom van de voorgaande bodemonderzoeken, het in het algemeen 

heterogene karakter van verontreinigingen in “ophooglagen” en het feit dat de destijds 

gekozen onderzoeksopzet niet geheel overeenkomt met de NEN 5740 wordt geadviseerd 

tevens een (actualiserend) verkennend bodemonderzoek uit te voeren. 

HMB, 

21215201A, 

d.d. 7 april 2021 

Verkennend onderzoek asbest 

Roermondseweg 17 te Tegelen 

Aanleiding tot het uitvoeren van het onderzoek is de voorgenomen herontwikkeling van het 

terrein. 

De bovengrond is licht en plaatselijk sterk verontreinigd met kobalt. In de ondergrond zijn 

geen verontreinigingen met de onderzochte parameters aangetoond. Er zijn geen (grove) 

asbestverdachte materialen aangetroffen op het maaiveld (voor zover waarneembaar) en in 

het uitkomende materiaal. Het grondwater is sterk verontreinigd met nikkel en licht 

verontreinigd met barium, cadmium, kobalt en koper. 

Geonius Milieu BV, Vooronderzoek en verkennend bodemonderzoek 

MA190987.012.R01.V1.0, Spoorstraat 60 te Tegelen 

d.d. 25 november 2021 

Aanleiding voor dit verkennend bodemonderzoek vormt de voorgenomen verkoop van de 

locatie. 

De bovengrond (0-0,5 m-mv) is plaatselijk (oprit langs woonhuis/moskee huisnummer 60A) 

licht verontreinigd met PAK en zware metalen. Ter plaatse van proefgat 101 zijn in de 

bovengrond geen pcb’s aangetroffen. In de ondergrond zijn geen verontreinigingen 

aangetroffen. Het grondwater in peilbuis 02 is licht verontreinigd met nikkel, cadmium en 

barium. Zowel visueel als analytisch is geen asbest aangetoond. 

Geonius Milieu BV, 

MA190987.015.R01.V1.0, 

d.d. 7 maart 2022 

MTO herinrichting Spoorstraat-Roermondseweg Tegelen 

MA200003.005.R01.V1.3 12 van 32 



Bodemopbouw 

De aanleiding voor de uitvoering van dit bodemonderzoek is de geplande reconstructie ter 

plaatse waarbij tot maximaal 4,0 m-mv zal worden gegraven. 

Uit de PAK-marker testen blijkt dat een deel van het asfalt als teerhoudend beschouwd dient 

te worden. In overleg met de opdrachtgever is besloten om geen aanvullende PAK-analyses 

uit te voeren. Derhalve dient het gehele asfaltpakket als teerhoudend te worden 

beschouwd. 

Over het algemeen worden lichte verontreingingen aan diverse zware metalen, PAK, PCB 

en/of minerale olie aangetoond. Ter plaatse van boring 107 is een sterke verontreiniging 

met PAK aangetoond. In het grondwater zijn geen verhoogde concentraties gemeten t.o.v. 

de streefwaarde. 

In proefgat 105 en 106 is asbesthoudend plaatmateriaal waargenomen. In de fijne fractie is 

analytisch geen asbest aangetoond. Na berekening blijkt dat ter hoogte van proefgat 105 en 

106 de helft van de interventiewaarde dan wel de interventiewaarde voor asbest wordt 

overschreden. 

Aanbevolen wordt om de sterke PAK-verontreiniging ter hoogte van boring 107 nader te 

onderzoeken. Daarnaast wordt aanbevolen om de verontreiniging met asbest ter hoogte 

van proefgat 105 en 106 nader te onderzoeken. 

Bodemonderzoeken in directe omgeving onderzoekslocatie 

 

    

 

             

 

 

            

         

 

 

        

           

     

 

 

 

         

           

 

 

           

         

  

  

  

 

  

 

 

  

 

           

 

 

  

 

 

 

 

          

   

 

 

       

        

           

        

       

       

  

 

 

 

 

 

 

Kenmerk, datum Omschrijving 

Milieutechnisch Adviesbureau Heel bv, Verkennend bodemonderzoek 

503VDL/07/R1, Roermondseweg 15 te Tegelen 

d.d. 12 november 2007 

Uit de analyseresultaten blijkt dat de bodem licht verontreinigd is met koper, lood, nikkel, 

zink, PAK, EOX en minerale olie. 

Milieutechnisch Adviesbureau Heel bv, 

128VWI/09/R1, 

d.d. 27 maart 2009 

Nader bodemonderzoek 

Roermondseweg 15 te Tegelen 

Doel van het nader bodemonderzoek is het vaststellen of de EOX gehalten (trigger) zoals 

aangetoond in het verkennend bodemonderzoek worden bevestigd / danwel het inkaderen 

van de destijds aangetoonde verhoogde EOX gehalten in de bodem. 

Middels het voorgaand onderzoek is gebleken dat in MM1 van de bovengrond licht 

verhoogde gehalten aan lood, zink en PAK zijn aangetoond. In MM2 (boring 1 en 2) van de 

bovengrond zijn licht verhoogde gehalten aan koper, load, nikkel, zink, PAK, minerale olie en 

EOX (trigger) aangetoond. In MM3 van de ondergrond is een licht verhoogd EOX gehalte 

(trigger) aangetoond. In het verkennend onderzoek is geadviseerd MM2 op te splitsen en te 

analyseren op de parameter EOX. Op basis van de analyseresultaten kan worden 

geconcludeerd dat de aanwezigheid van een verhoogd EOX gehalte niet wordt bevestigd. 

Geonius Milieu BV, 

MA-120040.001, 

d.d. 1 mei 2012 

Bodemonderzoek rioolreconstructie 

Riethstraat/Spoorstraat te Tegelen 
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Bodemopbouw 

 

    

 

           

 

 

  

          

       

     

             

      

    

 

  

            

          

        

 

 

  

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

       

   

  

     

       

        

               

       

 

 

           

            

 

 

De aanleiding voor de uitvoering van dit bodemonderzoek is de geplande 

(riool)reconstructie. 

Niet vormgegeven bouwstof Spoorstraat 

Het funderingsmateriaal ter hoogte van de Spoorstraat is plaatselijk sterk verontreinigd met 

zware metalen en plaatselijk matig verontreinigd met PAK (> TW). Naast bovengenoemde 

verhogingen zijn in de geanalyseerde (meng)monsters worden diverse zware metalen, PAK 

en/of minerale olie in licht verhoogde mate aangetoond (> AW2000) ter hoogte van de 

Spoorstraat. Opgemerkt wordt dat in de onderliggende bodemlagen deze verontreinigingen 

niet of in licht verhoogde mate zijn aangetroffen. 

Grond Riethstraat 

De funderingslaag ter hoogte van de Riethstraat is plaatselijk matig tot sterk verontreinigd 

met PAK (> IW). Plaatselijk wordt PAK, zware metalen en/of minerale olie in licht verhoogde 

mate aangetoond (> AW2000). Daarnaast zijn zware metalen aangetroffen in licht 

verhoogde gehalte. 

Grond Spoorstraat 

Uit analyseresultaten blijkt dat het funderingsmateriaal licht verontreinigd is met lood, zink 

en PAK (> AW2000). 

Gemeente Venlo, BUS-melding 

GOKBE/12/9676, Riethstraat/Spoorstraat te Tegelen 

d.d. 15 mei 2012 

Vanaf 27 juni 2012 kan gestart worden met de sanering. 

Geonius Milieu BV, Aangepast evaluatieverslag sanering 

MA-120040-001C.B03, Riethstraat/Spoorstraat te Tegelen 

d.d. 12 september 2013 

Uit het evaluatieverslag blijkt dat de sanering conform de melding d.d. 15 mei 2012 is 

uitgevoerd. In totaal is ca. 575 m³ sterk verontreinigde grond afgevoerd. In afwijking op de 

BUS-melding is toch een beperkte hoeveelheid gecertificeerd zand aangeleverd. Deze 

afwijking heeft echter geen invloed op het resultaten van de sanering. 

In een voorgaand bodemonderzoek (HMB, 21215201A, d.d. 07.04.2021) is plaatselijk een licht tot sterke 

verontreiniging met kobalt aangetroffen op de onderzoekslocatie. Deze verontreiniging is aangetroffen ter 

plaatse van de in 2022 gesloopte bebouwing, en is tijdens fase 2 onderzocht. Verder is een sterke verontreiniging 

met PAK en asbest aangetoond in onderzoek MA190987.015.R01.V1.0 (Geonius Milieu BV, d.d. 7 maart 2022). 

Deze verontreinigingen zullen nader worden onderzocht in project MA190987.015. 

In de nabijheid van de onderzoekslocatie zijn meerdere bodemonderzoeken dan beschreven uitgevoerd. Deze 

hebben, gezien de aard en afstand van deze onderzoeken ten opzichte van de onderzoekslocatie, geen invloed 

op de bodemkwaliteit ter plaatse. 
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2.6 PFAS 
In opdracht van Provincie Limburg is een historisch onderzoek uitgevoerd naar specifieke PFAS‐verdachte 

locaties binnen de gehele provincie. Hierbij is een inventarisatie gemaakt op basis van UBI‐codes. Onderhavige 

onderzoekslocatie komt in deze inventarisatie niet naar boven. 

Onderhavige onderzoekslocatie is derhalve geen verdachte locatie (puntbron) voor PFAS. De locatie is derhalve 

niet verdacht op de aanwezigheid van PFAS, anders dan de verdenking op het diffuus voorkomen van PFAS. 

2.7 Ontplofbare oorlogsresten (OO) 
De onderzoekslocatie is op basis van de risicokaart van gemeente Venlo gelegen in een gebied dat verdacht is 

voor “ontplofbare oorlogsresten”(kans op tot verhoogde kans op aantreffen explosieven). 

Op basis van de historische gegevens blijkt echter dat naoorlogs dermate veel grondroeringen (aanleg 

omheining/muur, bouwen fabriek en loods, uitbreidingen en wijzigingen van de fabriek en loods, bouw stalling, 

sloopwerkzaamheden, etc.) hebben plaatsgevonden waardoor de verwachting op het aantreffen van 

“ontplofbare oorlogresten” laag is. 

2.8 Archeologie 
Uit de archeologische verwachtings- en cultuurhistorische advieskaart van de gemeente Venlo blijkt dat de 

onderzoekslocatie gelegen is in een gebied waarvoor een lage archeologische verwachting geldt. 

2.9 Terreininspectie 
2.9.1 Fase 1 
Op 7 oktober 2020 is door de heer B.M.D.M. Houben een terreininspectie uitgevoerd. 

Er is bebouwing (oude sigarenfabriek) aanwezig, parkeerplaats en een buitenterrein. Het buitenterrein is 

grotendeels verhard met asfalt. Het overige deel van het buitenterrein is voorzien van gras en groenvoorziening. 

In de achtertuin is opslag van kleine bouwmaterialen vastgesteld. 

Tijdens de terreininspectie blijkt dat een deel van de locatie niet bereikbaar is. Het betreft het gedeelte achter 

Riethstraat 8 t/m 12. 

Tijdens het terreininspectie is het gehele terrein visueel beoordeeld op de aanwezigheid van asbestverdachte 

materialen. Deze zijn op onderhavige onderzoekslocatie waargenomen in de vorm van plaatmateriaal. 

2.9.2 Fase 2 
Op 3 maart 2022 is door de heer N. Godschalk een terreininspectie uitgevoerd. 

Ten tijde van de terreininspectie is gebleken dat alle bebouwing op de locatie gesloopt is. Daarnaast is ook de 

asfaltverharding volledig verwijderd. Op een deel van de locatie is puingranulaat aangebracht. Her en der zijn 

hopen met slooppuin aanwezig. 

Tijdens het terreininspectie is het gehele terrein visueel beoordeeld op de aanwezigheid van asbestverdachte 

materialen. Deze zijn op onderhavige onderzoekslocatie waargenomen in de vorm van plaatmateriaal. 
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2.10 Samenvatting vooronderzoek, 
onderzoekshypothese en –strategie 

2.10.1 Asfalt 
Om de hergebruikmogelijkheden van het asfalt vast te stellen, dient te worden vastgesteld of het asfalt 

teerhoudend is. Hiertoe wordt het PAK-gehalte van het asfalt bepaald en getoetst aan de maximale 

samenstellingswaarde uit het Besluit bodemkwaliteit. Het onderzoek wordt uitgevoerd volgens CROW publicatie 

210 (Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt, juni 2015) en BRL 9320 (Bitumineus gebonden mengsels). In deze 

richtlijnen zijn eisen aangegeven voor de acceptatie van asfaltgranulaat. 

Op basis van historisch vooronderzoek en een visuele inspectie van het te frezen/ op te breken weggedeelte 

worden eventueel te onderscheiden vakken aangegeven. Naast het “gewone” wegvak dient rekening gehouden 

te worden met “bijzondere weggedeelten” vakken zoals bushaltes, opstelvakken, reparatievakken, naden, etc. 

In onderstaande Tabel 2.4 is het minimum aantal boringen per onderzoeksvak aangegeven. 

Tabel 2.4: minimum aantal boringen per onderzoeksvak 

Situatie Minimum aantal boringen per onderzoeksvak 

 

    

 

 

 
   

  
         

          

      

            

 

 

              

  

         

   

 
  

  

  

  

  

    

 

  

     

  

 

        

 

  

 

          

 

        

 

           

 

 

          

 

 
  

  

    

  

Asfalt dat geheel of gedeeltelijk vóór 1995 is aangelegd 

Onderzoeksvak < 100 m2 1 

Onderzoeksvak < 500 m2 2 

Onderzoeksvak ≥ 500 m2 1 per (gedeelte van) elke 500 m2 +1 extra per onderzoeksvak 

Asfalt dat volledig na 1994 is aangelegd (het werk wordt beschouwd als één onderzoeksvak) 

Onderzoeksvak < 1.000 m2 2 

Onderzoeksvak ≥ 1.000 m2 1 boring per (gedeelte van) elke 1.000 m2 +1 extra per onderzoeksvak 

Bij zeer grote homogene asfaltoppervlakten (≥ 10.000 m2) is een verminderde onderzoeksinspanning van toepassing. 

Bij het plaatsen van de boringen dient volgens CROW publicatie 210 rekening te worden gehouden met 

onderstaande zaken: 

• Als het vak een rijstrook betreft moet de helft van de kernen in de rijsporen en de andere helft buiten de 

rijsporen worden geboord. 

• Het boren van de asfaltkernen wordt uitgevoerd met een boor met een diameter van minstens 100 

millimeter. 

• De asfaltboringen moeten worden doorgezet tot minstens 10 centimeter onder de opgegeven 

onderzoeksdiepte, maar bij voorkeur tot de onderzijde van het asfalt. 

• De locatie van de asfaltkernen moet worden vastgesteld (bij voorkeur in x- en y-coördinaten) én worden 

vastgelegd ten opzichte van vaste referentiepunten met een afwijking van maximaal 20 centimeter. 

In onderstaande Tabel 2.5 is het minimum te analyseren asfaltanalyses volgens CROW publicatie 210 en BRL 

9320, d.d. 24 april 2009, weergegeven. 

Tabel 2.5: analysestrategie asfalt 

Hoeveelheid vrijkomend potentieel teervrij asfalt per onderzoeksvak Minimum aantal analyses 

Gehele werk na 1994 aangelegd èn in de PAK- detectorproef 0 analyses 

0 -25 ton (alleen indien hele werk < 25 ton) 0 analyses 
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0-200 ton 1 analyse 

200-1.000 ton 2 analyses 

1.000-2.000 ton 3 analyses 

Elke 2.000 ton meer 1 analyse extra 

Op de kernen is een laagdiktebepaling proef (RAW 77.1) en PAK-detectorproef (RAW 77.2) uitgevoerd. Op basis 

van de uitkomsten van deze onderzoeken is in eerste instantie bepaald of sprake is van voldoende homogeen 

asfalt. Indien dit niet het geval is dienen mogelijk aanvullende kernboringen en laagdiktebepalingen en PAK-

detectorproeven worden uitgevoerd. Vervolgens dienen PAK in asfalt analyses te worden ingezet om de 

samenstellingswaarden te bepalen. Conform de CROW publicatie 210 dient bij het samenstellen van de 

mengmonsters met de volgende zaken rekening te worden gehouden: 

• Monsters mogen worden samengesteld uit ten hoogste 3 verschillende lagen, als deze in één keer kunnen 

worden gefreesd. 

• Per monster mag materiaal van maximaal 3 verschillende boorkernen gebruikt worden. 

• De dikte van het asfaltpakket dat in één (meng)monster mag worden verzameld (totaal van de 3 kernen) 

bedraagt maximaal 20 centimeter. 

• Als meerdere boorkernen in een onderzoeksvak overeenkomstige lagen bevatten, hoeven niet alle 

boorkernen bemonsterd te worden. Wel moet asfalt uit de verschillende lagen in het monster aanwezig 

zijn. 

2.10.2Fundatie en onderliggende bodem 
Op basis van de aangeleverde informatie blijkt dat de onderzoekslocatie in gebruik is als bebouwing, 

parkeerplaats en groenvoorziening. Ter plaatse van de groenvoorziening hebben reeds in het verleden 

sloopwerkzaamheden uitgevoerd. 

Gezien het gebruik van de locatie (parkeerplaats en sloopwerkzaamheden) (aanwezigheid motorvoertuigen, een 

fundatielaag en mogelijk asbest) is de bodem hier verdacht op bodemverontreiniging (lekkages/spills en uitloging 

vanuit fundatie). 

De bodem onder de fundatielaag / bovengrond wordt onderzocht conform strategie “verdacht, diffuus, 

heterogeen verdeeld, niet lijnvormig” (VED-HE-NL) uit de NEN 5740. De ondergrond is vooralsnog 

milieuhygiënisch “onverdacht”. 

In overleg met de opdrachtgever zal het onderzoek in twee fasen worden uitgevoerd. In de eerste fase zullen 

een aantal boringen rondom de bebouwing worden uitgevoerd om een indicatie van de bodemkwaliteit te 

verkrijgen. In de tweede fase zullen, na sloop, de resterende boringen worden geplaatst, zodat het onderzoek 

voldoet aan de NEN 5740. 

In een voorgaand bodemonderzoek (HMB, 21215201A, d.d. 07.04.2021) is plaatselijk een licht tot sterke 

verontreiniging met kobalt aangetroffen op de onderzoekslocatie. Deze verontreiniging is aangetroffen ter 

plaatse van de nog bestaande bebouwing. Het nader onderzoeken van deze verontreiniging is mee genomen in 

fase 2. 

Een deel van de onderzoekslocatie is reeds in 2021 en 2022 onderzocht in onderzoeken die door Geonius Milieu 

B.V. zijn uitgevoerd (MA190987.012.R01.V1.0, d.d. 25 november 2021 en MA190987.015.R01.V1.0, d.d. 7 maart 

2022). Derhalve zullen deze delen van de onderzoekslocatie niet nogmaals worden onderzocht. 
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2.10.3PFAS 
Sinds december 2021 is het “Handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie” van 

kracht. Het Handelingskader biedt een landelijk kader voor de omgang met PFAS-houdende grond en 

baggerspecie. Voor hergebruik is het noodzakelijk om onderzoek te doen naar de stofgroep PFAS (poly- en 

perfluor alkyl-verbindingen). Gezien de aanleiding van onderhavig onderzoek wordt het stoffenpakket uitgebreid 

met de stofgroep PFAS. Omdat de locatie onverdacht is ten aanzien van GenX wordt deze niet op deze parameter 

onderzocht. 

2.10.4 Asbest in bodem/puin 
Verharde terreindelen 

Het verkennend onderzoek naar asbest in bodem/puin wordt uitgevoerd volgens de NEN 5707+C2 (Bodem – 

Inspectie en monsterneming van asbest in bodem en partijen grond, december 2017) dan wel de NEN 5897+C2 

(Inspectie en monsterneming van asbest in bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat, december 2017). 

Op basis van het uitgevoerde vooronderzoek blijkt dat voor de onderzoekslocatie met betrekking tot asbest in 

bodem/puin de hypothese “verdacht” van toepassing is, vanwege de mogelijke aanwezigheid van 

asbesthoudend plaatmateriaal in het aanwezige fundatiemateriaal. Het asbestonderzoek van het 

fundatiemateriaal vindt plaats volgens de strategie voor “afgedekte funderingslagen voor kleinschalige locaties” 

uit de NEN 5897. In aanvulling op de NEN 5897 worden alle gaten ter plaatse van het wegdek uitgevoerd tot 

onderzijde van de funderingslaag. 

Onverharde terreindelen 

Vanwege de aangetroffen asbestverdachte materialen op het maaiveld, de aangetroffen bodemvreemde 

bijmengingen (baksteen- en betonpuin) tijdens de veldwerkzaamheden alsmede het historisch gebruik en de 

sloop van een deel van de bebouwing in het verleden, is voor de onderzoekslocatie met betrekking tot asbest in 

bodem de hypothese “verdacht” van toepassing, waarbij wordt uitgegaan van de strategie “heterogeen 

verdacht” (VED-HE) uit de NEN 5707. 

Verder is de kans aanwezig dat tijdens de sloop bouwpuin in de bodem terecht is gekomen. Derhalve is na sloop 

van de bebouwing voor dit deel van de locatie de hypothese "verdacht" van toepassing. 

Een deel van de onderzoekslocatie is reeds in 2021 en 2022 onderzocht in onderzoeken die door Geonius Milieu 

B.V. zijn uitgevoerd (MA190987.012.R01.V1.0, d.d. 25 november 2021 en MA190987.015.R01.V1.0, d.d. 7 maart 

2022). Derhalve zullen deze delen van de onderzoekslocatie niet nogmaals worden onderzocht. 

De hiervoor genoemde hypotheses wordt met behulp van dit bodemonderzoek getoetst. In de navolgende 

hoofdstukken worden de uitgevoerde werkzaamheden en de onderzoeksresultaten besproken. 
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3 Veldwerk en analyses 
3.1 Onderzoeksprogramma 
In onderstaande Tabel 3.1 is het uitgevoerde veld- en laboratoriumonderzoek samengevat. 

Tabel 3.1: onderzoeksprogramma bodem- en asbestonderzoek 

(Deel)locatie en Opper Veldwerk Analyses1) 

strategie vlakte 
(m2) 

Asfalt Grond/fundatie Grondwater 

Asfaltonderzoek 
(CROW210) 

Bodem/ 
fundering 

Fase 1 

Roermondseweg 17 
BG: VED-HE-NL 
OG: ONV-NL 

Ca. 
8.758 

7 kernen 18*0,5 m-mv 
4*2,0 m-mv 
2*peilbuis 

7*PAK-marker test (RAW 77.2) + 
laagdikte-bepaling (RAW 77.1)\ 
3*PAK in asfalt (GCMS) 

Bovengrond/Verdachte 
laag: 
4*standaardpakket 
Ondergrond: 
2*standaardpakket 

2*standaard-
pakket 

PFAS 

Roermondseweg 17 
BG: VED-HE-NL 
OG: ONV-NL 

Ca. 
8.758 

- - Bovengrond/Verdachte 
laag: 
4*PFAS 
Ondergrond: 
2* PFAS 

-

Fase 2 

Roermondseweg 17 
BG: VED-HE-NL 
OG: ONV-NL 

Ca. 
1.141 

- 4*0,5 m-mv 
2* 2,0 m-mv 

- Bovengrond/Verdachte 
laag: 
2*standaardpakket 
Ondergrond: 
1*standaardpakket 

-

Verificatie/inkadering 
kobalt-verontreiniging 
(onderzoek 2021 
(boring 10 /18-40 cm-
mv)) 

- - 5*1,0 m-mv - Verdachte laag: 
5*kobalt + os/lu 

-

Asbestonderzoek 

 

    

  
 

  
    

 
   

  
 

  

   

 
  

 

 
 

 
  

   
  

 

  
  

  

 
 

  
 

  

  

 

 
 

 
  

    
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

  
 

 

  
 

 
 

 

 

 
 

 
  

 

      
  

 

 

 

 

 
 

  
   

  

  
  

  

 

 
  

 
 
 

  
 

 

  
  

   
 

 
 

 
 

         
   

       
  

 

 

          

        

          

 

 

-

Fase 1 

Roermondseweg 17 
(VED-HE/ afgedekte 
fundatielagen) 

Ca. 
8.758 

21 proefgaten (0,3*0,3), waarvan 4 
proefgaten tot onderzijde verdachte 
laag met een maximum van 2 m-mv 

- 4 asbest in grond/puin 
(NEN 5898) 

-

Fase 2 

Roermondseweg 17 
(VED-HE) 

Ca. 
1.141 

6 proefgaten (0,3*0,3), waarvan 2 
proefgaten tot onderzijde verdachte 
laag met een maximum van 2 m-mv 

- 2 asbest in grond/puin 
(NEN 5898) 

-

1) Standaardpakket (landbodem en grond): 
organisch stof en lutum 
9 zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink) 
som-PCB’s, som-PAK’s (10) en minerale olie 
Stofgroep PFAS 
poly‐ en perfluor alkyl‐verbindingen (30‐verbindingen) 
Standaardpakket grondwater: 
9 zware metalen 
vluchtige aromatische koolwaterstoffen (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, som-xylenen (som o, m, p), styreen, naftaleen), vluchtige gehalogeneerde 
koolwaterstoffen (vinylchloride, 1,1-dichlooretheen, dichloormethaan, trans-1,2-dichlooretheen, cis-1,2-dichlooretheen, som 1,2-dichlooretheen, 1,1-
dichloorethaan, chloroform, 1,1,1-trichloorethaan, tetrachloormethaan, 1,2-dichloorethaan, trichlooretheen, 1,2-dichloorpropaan, 1,1-dichloorpropaan, 1,3-
dichloorpropaan, som dichloorpropanen, 1,1,2-trichloorethaan, tetrachlooretheen en bromoform) 
minerale olie 

De chemische analyses van de grond(meng)monsters, de grondwatermonster(s) zijn conform AS3000 uitgevoerd 

door SYNLAB Analytics & Services B.V. te Rotterdam, gecertificeerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025 

(certificaatnummer L28) en AS3000-erkend. De analyses op de stofgroep PFAS zijn eveneens uitgevoerd door 

SYNLAB Analytics & Services B.V. te Rotterdam. 
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De grond(meng)monsters ten behoeve van het asbestonderzoek zijn geanalyseerd op asbest conform NEN 5898. 

De (meng)monsters hebben een geschat drooggewicht van minimaal 10 kg voor grond en minimaal 25 kg voor 

puin. 

3.2 Samenstelling en analyseparameters bodem-
monsters 

Gerelateerd aan de zintuiglijke waarnemingen dan wel analyseresultaten zijn de volgende wijzigingen en/of 

bijzonderheden te melden: 

• Vanwege de aanwezigheid van diverse hoofdbestanddelen en bodemvreemde bijmengingen in de 

bovengrond zijn in totaal 11 analyses op het standaardpakket landbodem uitgevoerd in plaats van de 

voorgestelde 9. 

• Wegens het aantreffen van asbestverdacht plaatmateriaal op het maaiveld is één analyse uitgevoerd van 

dit asbestverdacht plaatmateriaal; 

• Vanwege de aanwezigheid van diverse hoofdbestanddelen en bodemvreemde bijmengingen zijn in totaal 

7 analyses op het asbest in grond/puin uitgevoerd in plaats van de voorgestelde 6. 

De grond(meng)monsters zijn onderzocht op het standaardpakket landbodem en grond uit de NEN 5740, 

waarvan een deel zijn aangevuld met de stofgroep PFAS. In Tabel 6.1 (hoofdstuk 4) is een overzicht gegeven hoe 

de grond(meng)monsters zijn samengesteld. Tevens is van elk grond(meng)monster het globale bodemprofiel, 

de zintuiglijke waarnemingen en de uitgevoerde chemische analyses vermeld. De grondwatermonsters zijn 

conform de onderzoeksopzet onderzocht op het standaardpakket grondwater uit de NEN 5740:2009. In bijlage 

4 zijn de analyseresultaten en een overzicht van de toegepaste analysemethoden weergegeven. 

3.3 Veldwerk verkennend bodemonderzoek 
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd van 7 september tot en met 9 september 2020 (fase 1) en op 3 maart 

2022 (fase 2) conform BRL SIKB 2000 (versie 6.0, 1 februari 2018) en het daarbij behorend protocol 2001 

(Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en 

waterpassen, versie 6.0, 1 februari 2018). De veldmedewerkers die de werkzaamheden hebben uitgevoerd, de 

heer B.M.D.M. Houben en de heer M. Witteveen (fase 1) en de heer N. Godschalk (fase 2), zijn in dit kader 

geregistreerd bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Tijdens de veldwerkzaamheden is 

assistentie verleend door mevr. N. Vlieks (fase 1 en 2). Een tekening met de ligging van de uitgevoerde boringen 

is toegevoegd als bijlage 8. 

Tijdens de werkzaamheden zijn voor wat betreft de parameter PFAS maatregelen getroffen om contaminatie 

zoveel als mogelijk te voorkomen, zoals staat omschreven in het “Kennisdocument voor Bemonstering en analyse 

van PFAS-verbindingen in grond- en grondwater”. 

Het mechanisch veldwerk is conform BRL SIKB 2100 en de daarbij behorend protocol 2101 (Mechanisch boren 

versie 4.0, 1 februari 2018) uitgevoerd. 

Er hebben geen kritieke afwijkingen op de beoordelingsrichtlijn plaatsgevonden. 

3.4 Bodemprofiel 
Tijdens de boor- en bemonsteringswerkzaamheden is het bodemmateriaal beoordeeld op kleur, textuur, 

bijmenging(en) en eventuele bijzonderheden. De boorstaten zijn als bijlage 3 zijn toegevoegd. 
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3.4.1 Fase 1 (boringen 001 t/m 024) 
Uit de terreininspectie blijkt dat het maaiveld bestaat uit asfalt, gras en bosgrond. De bodem kan globaal als volgt 

worden omschreven. Vanaf het maaiveld wordt tot de maximaal geboorde diepte (5,0 m-mv) matig fijn zand 

aangetroffen. Plaatselijk zijn bodemvreemde bijmengingen met beton, baksteen, asfalt, plastic, glas, aardewerk 

en kolen in diverse gradaties aangetroffen. Onder de asfaltverharding is deels een puinfundering aangetroffen 

in de vorm van repac (baksteen- en betonpuin). Ter plaatse van het overige deel is een zandfundering 

aangetroffen met veelal bijmengingen aan baksteen- en betonpuin. Er zijn verder geen afwijkende geuren 

(middels passieve geurwaarneming) en/of kleuren waargenomen. 

3.4.2 Fase 2 (boringen 010A t/m 010E en 101 t/m 106) 
Uit de terreininspectie blijkt dat het maaiveld volledig onverhard en braakliggend is. De bodem kan globaal als 

volgt worden omschreven. Vanaf het maaiveld wordt tot de maximaal geboorde diepte (2,0 m-mv) zand 

aangetroffen. In zowel de boven- als ondergrond worden bijmengingen aan beton, grind, baksteen, plastic, asfalt, 

stenen, wortels, hout, kolen en/of glas in diverse gradaties aangetroffen. Ter plaatse van boring 101 en 102 is 

puingranulaat aangebracht. Daar deze laag door de aannemer is aangebracht zal deze niet onderzocht worden. 

Er zijn verder geen afwijkende geuren (middels passieve geurwaarneming) en/of kleuren waargenomen. 

3.5 Watermonstername 
Op 18 september 2020 is het grondwater bemonsterd conform BRL SIKB 2000 en het daarbij behorend protocol 

2002 (Het nemen van grondwatermonsters, versie 6.0, 1 februari 2018). De monsternemer, de heer M. 

Witteveen, is in dit kader geregistreerd bij het Ministerie van IenW. Tijdens de veldwerkzaamheden is assistentie 

verleend door de heer M. Damen. Voor de watermonstername is de grondwaterstand, zuurgraad, turbiditeit en 

geleidbaarheid bepaald. Deze zijn weergegeven in Tabel 6.2. De grondwaterstand is locatie- en 

seizoensgebonden en kan derhalve variëren. 

3.6 Veldwerk verkennend asbestonderzoek 
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd op 7 september tot en met 9 september 2020 (fase 1) en op 3 maart 

2022 (fase 2) conform BRL SIKB 2000 en het daarbij behorende protocol 2018 (Maaiveldinspectie en 

monsterneming van asbest in bodem, versie 6.0, 1 februari 2018). De coördinerende veldmedewerkers, de heer 

B.M.D.M. Houben (fase 1) en de heer N. Godschalk (fase 2), zijn in dit kader geregistreerd bij het Ministerie van 

IenW. Tijdens de veldwerkzaamheden is assistentie verleend door mevr. N. Vlieks (fase 1 en 2). 

Voor asbestonderzoek geldt dat bij meer dan 50 gewichtsprocent bodemvreemd materiaal protocol 2018 niet 

van toepassing is en het asbestonderzoek niet onder het BRL SIKB 2000 certificaat kan worden uitgevoerd. Voor 

onderhavig onderzoek is dat deels het geval. 

Tijdens het veldwerk waren de omstandigheden als volgt: 

• Droog (neerslag <10 mm); 

• Helder (zicht >50 m); 

• Bedekking maaiveld: 75%; 

• Toplaag: zand, los en deels vegetatie. 

De inspectie-efficiëntie van de maaiveldinspectie wordt geschat op circa 25%. Vermeld wordt dat de 

maaiveldinspectie niet conform BRL SIKB 2000 en het daarbij behorende protocol 2018 (Maaiveldinspectie en 
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monsterneming van asbest in bodem, versie 6.0, 1 februari 2018) heeft kunnen plaatsvinden. Bij een inspectie-

efficiëntie lager dan 50% is de waarde van een maaiveldinspectie namelijk onvoldoende om het verdachte gebied 

in te perken en een kwantitatieve uitspraak te doen over het asbestgehalte in de toplaag. De maaiveldinspectie 

kan derhalve ook niet dienen om de onderzoekstrategie (eventueel) bij te stellen. 

Naar aanleiding van de maaiveldinspectie is op het maaiveld ter plaatse van boring 002 asbestverdacht materiaal 

aangetroffen (plaatmateriaal). Van de stukken materiaal is een representatief monster genomen, gelabeld en 

opgestuurd naar het laboratorium voor analyse op asbest conform NEN 5896. In paragraaf 6.1.1. zijn de 

analyseresultaten van dit plaatmateriaal opgenomen. Op basis van de opgestelde strategie zijn proefgaten 

gemaakt (minimaal 30*30 centimeter). In Tabel 3.2 is een beschrijving gegeven van de verschillende proefgaten. 
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Tabel 3.2: resultaten veldwerk proefgaten 

Proefgat Onderzocht 
traject 
(cm mv) 

Bodemomschrijving Afmetingen 
(cm) (l x b) 

Bodemvreemd 
materiaal (%) 

Asbest 
aangetroffen 

Mengmonster 
fijne fractie 

001 0-50 Zand, sporen beton, sporen baksteen, 
sporen grind, resten wortels 

30 x 30 <2 Nee -

003 0-50 Zand, resten wortels, sporen grind, sporen 
baksteen, sporen aardewerk 

30 x 30 <1 Nee -

004 19-50 Uiterst baksteen, sterk zand, sporen glas 30 x 30 >50 Nee ASB1 

005 9-50 Uiterst baksteen, sterk zand 35 x 40 Nee ASB1 

006 8-35 Sterk beton, matig aardewerk, zwak 
baksteen, sterk zand 

30 x 40 >80 Nee ASB2 

007 20-50 Volledig repac 30 x 40 100 Nee ASB2 

009 10-50 Zand, zwak baksteen, sporen plastic, sporen 
kolen 

30 x 40 <7 Nee ASB5 

010 9-50 Zand, sterk baksteen 30 x 35 <50 Nee ASB4 

012 0-35 Zand, zwak beton, zwak baksteen, zwak 
grind 

30 x 30 <10 Nee ASB5 

013 0-50 Zand, sporen baksteen, sporen kolen, 
sporen grind 

30 x 30 <1 Nee -

014 0-50 Zand, matig baksteen, zwak beton, sporen 
aardewerk 

30 x 40 <20 Nee ASB5 

016 0-50 Zand, sporen grind, sporen baksteen, 
sporen kolen 

30 x 30 <1 Nee -

017 0-40 Uiterst beton, sterk zand, sporen kolen, 
zwak baksteen 

30 x 30 >50 Nee ASB3 

019 0-50 Zand, sporen baksteen, sporen aardewerk, 
sporen kolen, sporen glas 

30 x 30 <4 Nee -

020 0-50 Zand, sporen baksteen, sporen grind, 
sporen aardewerk 

30 x 30 <1 Nee -

021 0-50 Zand, sporen baksteen, sporen kolen, 
sporen glas, resten wortels 

30 x 30 <1 Nee -

023 0-50 Zand, sporen grind, sporen baksteen, 
sporen aardewerk 

30 x 30 <1 Nee -

024 0-50 Zand, sporen baksteen, sporen kolen, 
sporen glas 

30 x 30 <1 Nee -

101 30-80 Zand, sporen beton, sporen grind, sporen 
baksteen, sporen plastic 

30 x 30 <3 Nee ASB6 

102 20-70 Zand, sporen grind, sporen beton, sporen 
baksteen, sporen asfalt, zwak 
steenhoudend 

30 x 30 <3 Nee ASB7 

103 0-50 Zand, sporen beton, sporen grind, resten 
wortels, resten hout 

30 x 30 <2 Nee ASB6 

104 0-50 Zand, sporen baksteen, sporen beton, 
sporen grind 

30 x 30 <2 Nee ASB6 

105 0-50 Zand, sporen asfalt, sporen grind, sporen 
beton, sporen glas 

30 x 30 <4 Nee ASB7 

106 0-25 Zand, sporen glas, sporen baksteen, sporen 
asfalt, sporen stenen 

30 x 30 <3 Nee ASB7 

25-50 Zand 30 x 30 0 Nee -

De uit de proefgaten vrijgekomen grond is voor inspectie gezeefd (maaswijdte zeef 20 mm). De grove fractie van 

de uitgekomen grond is visueel beoordeeld op asbestverdachte materialen. 

In het opgeboorde/opgegraven materiaal van alle proefgaten is in de grove fractie géén asbestverdacht 

(plaat)materiaal aangetroffen. 

Vervolgens zijn van de grond/puin 7 mengmonster(s) samengesteld ten behoeve van de microscopische analyse 

van de fijne fractie conform NEN 5898. 
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4 Toetsingskader 
4.1 Wet bodembescherming 
De analyseresultaten zijn getoetst aan de streefwaarden (S) voor grondwater, de interventiewaarden (I) voor 

grond en grondwater uit de Circulaire bodemsanering 2013 en de achtergrondwaarden (AW) voor grond uit de 

Regeling bodemkwaliteit (behorende bij het Besluit bodemkwaliteit). 

De achtergrondwaarden voor grond zijn vastgesteld op basis van gehalten aan stoffen, zoals die voorkomen in 

de bodem van natuur- en landbouwgronden in Nederland die niet zijn belast door lokale 

verontreinigingsbronnen. De streefwaarden voor grondwater geven aan wat het ijkpunt is voor de 

milieukwaliteit op de lange termijn, uitgaande van Verwaarloosbare Risico’s voor het ecosysteem. De 

interventiewaarden geven aan wanneer de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor de mens, dier 

en plant ernstig zijn verminderd of dreigen te worden verminderd. 

De “tussenwaarde” (in onderhavig rapport aangeduid als T) betreft het rekenkundig gemiddelde van de 

achtergrondwaarde/streefwaarde en de interventiewaarde, maar maakt geen onderdeel meer uit van de 

toetsing die noodzakelijk is vanuit de Circulaire bodemsanering en Besluit bodemkwaliteit, maar fungeert in 

onderhavig rapport als triggerwaarde waarboven het vermoeden van een geval van ernstige verontreiniging 

bestaat en nader onderzoek wordt aanbevolen. 

In de navolgende paragrafen wordt de aangetroffen verontreinigingssituatie aangeduid met de termen licht, 

matig en/of sterk waaraan de volgende definities zijn gegeven: 

• Licht verontreinigd: betreft gehalten tussen de achtergrondwaarde en de “tussenwaarde” (gemiddelde 

van achtergrond- en interventiewaarde). 

• Matig verontreinigd: betreft gehalten tussen de “tussen”- en interventiewaarde. 

• Sterk verontreinigd: betreft gehalten die de interventiewaarden overschrijden. 

4.2 Handelingskader PFAS 
De analyseresultaten van de stofgroep PFAS zijn getoetst aan de toepassingsnormen (voor het toepassen van 

grond en baggerspecie op landbodem) uit het Handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en 

baggerspecie (versie december 2021). 

4.3 Besluit en Regeling bodemkwaliteit 
In het geval van bodem c.q. grond zijn de analyseresultaten (indicatief) getoetst aan de maximale waarden 

behorende bij de diverse functieklassen zoals vermeld in bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit. 

4.4 Niet-vormgegeven bouwstoffen 
Voor niet-vormgegeven bouwstoffen (slakken, menggranulaten e.d.) is het toetsingskader van het Besluit 

bodemkwaliteit van toepassing. In het geval van een niet-vormgegeven bouwstof zijn de analyseresultaten 

tevens (indicatief) getoetst aan de maximale samenstellingswaarden voor organische parameters zoals vermeld 

in bijlage A van de Regeling bodemkwaliteit. 
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4.5 Asbest in bodem/puin 
De resultaten van het asbestonderzoek zijn getoetst aan de interventiewaarden uit de Circulaire bodemsanering 

2013 (versie 1 juli 2013), dan wel aan de maximale samenstellingswaarden voor niet vormgegeven bouwstoffen 

uit het Besluit en Regeling bodemkwaliteit. In zowel de Circulaire, als het Beluit en Regeling, wordt als 

interventiewaarde een gehalte van 100 mg/kg d.s. gehanteerd. Het gehalte asbest wordt berekend uit het 

gewogen serpentijnasbestgehalte vermeerderd met 10 maal het amfiboolgehalte. 

4.6 Asfalt 
Indien het asfalt een PAK-10 gehalte bevat van minder dan 75 mg/kg d.s. wordt dit geclassificeerd als niet-

teerhoudend en dan kan dit warm in asfaltmengsels worden herverwerkt. Indien het asfalt een PAK-10 gehalte 

heeft van meer dan 75 mg/kg d.s. wordt dit geclassificeerd als teerhoudend en mag het asfalt niet worden 

hergebruikt. 

4.7 Veiligheidsmaatregelen CROW 400 
Bij eventuele graafwerkzaamheden dient rekening gehouden te worden met de veiligheidsvoorschriften en Arbo-

wetgeving voor grondwerk en bodemsanering. Indien een veiligheidsklasse van toepassing is dient de aannemer 

vóór aanvang van het werk een (beknopt) V&G-plan uitvoeringsfase op te stellen, welke onderdeel uit kan maken 

van het veiligheidsplan voor het gehele civiele werk. Het bepalen van de veiligheidsklassen heeft plaatsgevonden 

conform de CROW Publicatie 400 (werken in of met verontreinigde grond), de 2e gewijzigde druk: december 

2017. Bij het bepalen van de veiligheidsklasse zijn de hoogst verkregen waarden van de geanalyseerde 

parameters gehanteerd. 

Ten aanzien van de berekeningen wordt vermeld dat het een indicatie geeft van de betreffende 

gezondheidsrisico's. Bij werkzaamheden waarbij mogelijke blootstelling aan toxische stoffen mogelijk is wordt 

geadviseerd contact op te nemen met een deskundige zoals omschreven in module 5 “eisen aan de 

deskundigheid” van CROW-publicatie 400, 2e gewijzigde druk, december 2017. De aannemer is verantwoordelijk 

voor de veiligheidsmaatregelen die hij bij de werkzaamheden voor zijn personeel doorvoert. 
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5 Asfalt 
5.1 Veldwerk 
De asfaltkernen zijn voorzien van een barcode en verstuurd naar het laboratorium van SYNLAB Analytics & 

Services B.V. te Rotterdam. Het gat in het asfalt is gedicht met koud asfalt. De ligging van de kernen is conform 

CROW publicatie 210 met een nauwkeurigheid van 20 centimeter vastgelegd. De locaties van de asfaltboringen 

zijn aangegeven op de situatietekening die als bijlage 8 is toegevoegd. 

5.1.1 Dikte asfalt 
Het asfalt ter plaatse heeft een dikte variërend van circa 8,4 tot 18,9 centimeter. 

5.2 Analyseresultaten 
Op basis van de PAK-markertesten is bepaald van welke delen van de asfaltkern(en) analytische bepaling van de 

teerhoudendheid zinvol is. Gezien de opbouw en uitslagen van de PAK-marker testen zijn vervolgens, rekening 

houdend met het tonnage en de aanwezige asfaltvakken, 4 PAK-analyses uitgevoerd (voor een toelichting zie 

Tabel 5.1). De resultaten van de PAK-marker en/of analyses PAK in asfalt zijn opgenomen in Tabel 5.2. 

Tabel 5.1: PAK-markertest en PAK-analyses 

Analysepakket en parameter Omschrijving 

PAK-markertest Als bij een PAK-markertest een verkleuring ontstaat (++) is het asfalt teerhoudend. Indien geen 
verkleuring ontstaat (--) betekent dit niet automatisch dat het asfalt niet-teerhoudend is. Dit omdat 
de PAK marker pas verkleurt boven een PAK-gehalte van circa 250 mg/kg, terwijl de bovengrens voor 
niet-teerhoudend asfalt 75 mg/kg bedraagt. Daarom kunnen op basis van interpretatie van de PAK-
marker geen uitspraken worden gedaan over de teerhoudendheid in het gebied tussen 75 mg/kg en 
circa 250 mg/kg. Uitsluitsel vindt plaats op basis van PAK-analyses. 

PAK-analyses PAK-analyses worden verricht overeenkomstig NEN 7331 (Soxhlet extractie met PE, analyse volgens 
GCMS, danwel DLC) 

De certificaten van de laagdiktebepaling en de PAK-markertest zijn bijgevoegd als bijlage 4. De certificaten van 

de PAK in asfaltbepaling zijn eveneens bijgevoegd als bijlage 4. 

Tabel 5.2: resultaten PAK-markertesten en PAK-analyses 

Kern Laagdikte opbouw en PAK marker PAK analyse Toetsing 

Laagdikte Opbouw PAK marker Mengmonster PAK Conclusie3) Indicatief 
(mm) nummer (traject gehalte2) advies Bbk4) 

in mm) (mg/kg 
d.s.) 

Wegvak 1: gem. dikte 18,9 cm, opp. 100 m²; vol. 47 ton 

004 0-37 DAB --
ASF1 <10 Niet teerhoudend Herbruikbaar 

37-69 DAB --

69-117 GAB --
ASF2 <10 Niet teerhoudend Herbruikbaar 

117-189 GAB --

Wegvak 2: gem. dikte 9,0 cm, opp. 2.450 m²; vol. 553 ton 

005 0-26 DAB -- ASF3 <10 Niet teerhoudend Herbruikbaar 

26-87 STAB -- ASF4 <10 Niet teerhoudend Herbruikbaar 

006 
0-29 DAB -- - -

Niet teerhoudend 
o.b.v. ASF3 

Herbruikbaar 
o.b.v. ASF3 

29-86 STAB -- - -
Niet teerhoudend 
o.b.v. ASF4 

Herbruikbaar 
o.b.v. ASF4 

007 
0-24 DAB -- - -

Niet teerhoudend 
o.b.v. ASF3 

Herbruikbaar 
o.b.v. ASF3 

24-87 STAB -- ASF4 <10 Niet teerhoudend Herbruikbaar 

008 
0-21 DAB -- - -

Niet teerhoudend 
o.b.v. ASF3 

Herbruikbaar 
o.b.v. ASF3 
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Kern Laagdikte opbouw en PAK marker PAK analyse Toetsing 

Laagdikte 
(mm) 

Opbouw PAK marker Mengmonster 
nummer (traject 
in mm) 

PAK 
gehalte2) 

(mg/kg 
d.s.) 

Conclusie3) Indicatief 
advies Bbk4) 

21-84 STAB -- - -
Niet teerhoudend 
o.b.v. ASF4 

Herbruikbaar 
o.b.v. ASF4 

009 0-37 DAB -- ASF3 <10 Niet teerhoudend Herbruikbaar 

37-100 STAB -- - -
Niet teerhoudend 
o.b.v. ASF4 

Herbruikbaar 
o.b.v. ASF4 

010 0-25 DAB -- ASF3 <10 Niet teerhoudend Herbruikbaar 

25-98 STAB -- ASF4 <10 Niet teerhoudend Herbruikbaar 
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1) PAK-marker: ++ PAK-gehalte is hoger dan 250 mg/kg ds -> asfalt is teerhoudend 

PAK-marker: -- PAK-gehalte is lager dan 250 mg/kg ds -> asfalt is mogelijk teervrij, uitsluitsel via PAK-analyse 

2) PAK-gehalte Som 10-VROM volgens de NEN 7331 (GCMS- danwel DLC-analyse) 

3) Conclusie De analytische bepaling geeft de doorslag bij het bepalen van de teerhoudendheid indien de indicatieve 
bepaling en de analytische bepaling tegenstrijdig zijn. 

4) Indicatief advies 
Bbk 

Indien het asfalt een PAK(10)-gehalte bevat van minder dan 75 mg/kg ds wordt dit geclassificeerd als niet-
teerhoudend en dan kan dit warm in asfaltmengsels worden herverwerkt. Indien het asfalt een PAK(10)-
gehalte heeft van meer dan 75 mg/kg ds wordt dit geclassificeerd als teerhoudend en mag het asfalt niet 
worden hergebruikt. 

5.3 Interpretatie 
Uit de PAK-marker testen alsmede de chemische analyses van de kernen blijkt dat het asfalt niet teerhoudend. 

Het teervrije asfalt kan warm in asfaltmengsels worden herverwerkt dan wel worden afgevoerd naar een erkend 

verwerker als niet teerhoudend asfalt. 

Indien het (gebroken) asfalt zal worden hergebruikt als een niet-vormgegeven bouwstof (b.v. fundatiemateriaal) 

is onderhavig onderzoek ontoereikend en dient een partijkeuring niet-vormgegeven bouwstof uitgevoerd te 

worden. 
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6 Grond en grondwater 
6.1 Milieuhygiënische analyses 
Voor zware metalen en organische verbindingen dient een correctie plaats te vinden op basis van het gemeten 

lutum- en/of organisch stofgehalte in de bodem. Op basis van de gemeten gehalten aan lutum en organische 

stof worden de gerapporteerde gehalten omgerekende naar standaard bodem (10% organisch stof en 25% 

lutum). In Tabel 6.1 (grondmonsters) en Tabel 6.2 (watermonsters) zijn alleen de onderzochte parameters 

vermeld waarvan de gehalten dan wel concentraties de achtergrondwaarden (grondmonsters) c.q. 

streefwaarden (grondwater) overschrijden. De toetsing van alle parameters is opgenomen als bijlage 5. 

Tabel 6.1: getoetste analyseresultaten grond(meng)monsters in mg/kg ds 
Analyse 

monster 

Fase 1 

mm01 

Boring 

001 

003 

007 

Traject 

(m mv) 

0,00 - 0,50 

0,00 - 0,50 

0,08 - 0,20 

Textuur 

Zand 

Zand 

Zand 

Visuele waarneming 

sp. beton, sp. baksteen, sp. grind, 

re. wortels 

re. wortels, sp. grind, sp. 

baksteen, sp. aardewerk 

sp. baksteen, sp. beton 

Analyse 

pakket 

St.pakket 

> AW 

Lood 

Zink 

PAK-10 

PCB-7 

GSSD 

185 

184 

4,20 

146,5 

Toets 

Wbb 

* 

* 

* 

* 

Toets 

Bbk 

MWI 

CROW 400 

Basishygiëne 

mm02 008 0,08 - 0,30 Zand ma. baksteenh., zw. betonh., zw. 

asfalth. 

St.pakket Kwik 

Lood 

min. olie 

0,33 

51 

450 

* 

* 

* 

MWI Basishygiëne 

mm03 009 

016 

013 

0,10 - 0,50 

0,00 - 0,50 

0,00 - 0,50 

Zand 

Zand 

Zand 

zw. baksteenh., sp. plastic, sp. 

kolen 

sp. grind, sp. baksteen, sp. kolen 

sp. baksteen, sp. kolen, sp. grind 

St.pakket AW Basishygiëne 

mm04 010 0,09 - 0,50 Zand st. baksteenh. St.pakket Kobalt 25,2 * AW Basishygiëne 

mm05 014 

012 

0,00 - 0,50 

0,00 - 0,35 

Zand 

Zand 

ma. baksteenh., zw. betonh., sp. 

aardewerk 

zw. betonh., zw. baksteenh., zw. 

grindh. 

St.pakket Lood 64 * AW Basishygiëne 

mm06 019 

022 

024 

018 

0,00 - 0,50 

0,00 - 0,50 

0,00 - 0,50 

0,00 - 0,20 

Zand 

Zand 

Zand 

Zand 

sp. baksteen, sp. aardewerk, sp. 

kolen, sp. glas 

sp. baksteen, sp. kolen, sp. 

aardewerk, re. wortels 

sp. baksteen, sp. kolen, sp. glas 

sp. baksteen, zw. koolh. 

St.pakket Cadmium 

Koper 

Kwik 

Lood 

Zink 

PAK-10 

0,91 

50 

0,16 

246 

281 

2,30 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

MWI Basishygiëne 

mm07 002 

011 

008 

0,50 - 0,80 

1,20 - 1,70 

1,80 - 2,00 

0,50 - 0,70 

1,00 - 1,50 

1,70 - 2,00 

0,80 - 1,00 

1,00 - 1,50 

1,50 - 2,00 

Zand 

Zand 

Zand 

Zand 

Zand 

Zand 

Zand 

Zand 

Zand 

sp. grind 

sp. roest 

zw. roesth. 

sp. grind, sp. baksteen 

sp. grind 

sp. baksteen 

sp. roest 

St.pakket AW Basishygiëne 

mm08 

Fase 2 

mm09 

022 

018 

015 

101 

103 

104 

0,50 - 1,00 

1,00 - 1,50 

1,50 - 2,00 

0,50 - 1,00 

1,00 - 1,50 

0,50 - 0,70 

1,00 - 1,30 

1,50 - 1,70 

1,70 - 2,00 

0,30 - 0,80 

0,00 - 0,50 

0,00 - 0,50 

Zand 

Zand 

Zand 

Zand 

Zand 

Zand 

Zand 

Zand 

Zand 

Zand 

Zand 

Zand 

sp. grind 

sp. grind 

zw. roesth. 

sp. beton, sp. grind, sp. baksteen, 

sp. plastic 

sp. beton, sp. grind, re. wortels, 

re. hout 

sp. baksteen, sp. beton, sp. grind 

St.pakket 

St.pakket PAK-10 7,3 * 

AW 

MWI 

Basishygiëne 

Basishygiëne 

mm10 102 0,20 - 0,70 Zand sp. grind, sp. beton, sp. baksteen, 

sp. asfalt, zw. steenh. 

St.pakket Cadmium 0,67 * MWI Basishygiëne 
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Analyse 

monster 

Boring Traject 

(m mv) 

Textuur Visuele waarneming Analyse 

pakket 

> AW GSSD Toets 

Wbb 

Toets 

Bbk 

CROW 400 

105 

106 

0,00 - 0,50 

0,00 - 0,25 

Zand 

Zand 

sp. asfalt, sp. grind, sp. beton, sp. 

glas 

sp. glas, sp. baksteen, sp. asfalt, 

Kwik 

Lood 

0,17 

78 

* 

* 

sp. stenen 

Zink 154 * 

PAK-10 5,75 * 

PCB-7 79,0 * 

mm11 103 0,50 - 1,00 Zand sp. grind St.pakket Kobalt 19,5 * AW Basishygiëne 

1,00 - 1,50 Zand sp. grind 

1,50 - 2,00 Zand 

105 0,50 - 1,00 Zand sp. grind, sp. baksteen 

1,00 - 1,50 Zand sp. grind, sp. baksteen 

1,50 - 2,00 Zand sp. roest 

Verificatie/inkadering kobalt verontreiniging (onderzoek 2021 (boring 10 /18 40 cm mv)) 

010A-1 010A 0,00 - 0,30 Zand zw. grindh., sp. stenen Kobalt - Basishygiëne 

010B-1 010B 0,00 - 0,30 Zand zw. grindh., sp. baksteen Kobalt - Basishygiëne 

010C-1 010C 0,00 - 0,30 Zand sp. baksteen, re. grind, sp. kolen Kobalt - Basishygiëne 

010D-1 010D 0,00 - 0,50 Zand sp. baksteen, sp. grind, sp. kolen, 

sp. glas 

Kobalt Kobalt 15,7 * - Basishygiëne 

010E-1 010E 0,00 - 0,30 Zand zw. grindh. Kobalt - Basishygiëne 

Tabel 6.2: getoetste analyseresultaten grondwatermonsters in µg/l 

Nr. Waterstand Zuurgraad Geleidbaarheid Turbiditeit Analyse Parameters >S Conc. Toets 

(m mv) (pH) (µS/cm) (NTU) parameter Wbb 
008 4,00 6,8 506 43,74 St.pakket Cadmium 

Barium 

Nikkel 

0,42 

55 

280 

* 

* 

*** 

015 3,89 7,05 340 38,35 St.pakket Kobalt 23 * 

Nikkel 33 * 

Cadmium 1,0 * 

Verklaring gebruikte afkortingen 

Wbb : Wet bodembescherming st. pakket : standaard pakket 

AW : achtergrondwaarde 2000 sp. : sporen 

S : streefwaarde zw. : zwak 

T : “tussenwaarde” ma. : matig 

I : interventiewaarde st. : sterk 

GSSD : gestandaardiseerde meetwaarde vol. : volledig 

Bbk : Besluit bodemkwaliteit (indicatief) re. : resten 

AW : voldoet indicatief aan klasse “achtergrondwaarde” 
MWI : voldoet indicatief aan klasse “industrie” 
Verklaring tekens 

 

    

 

 

  

 

   

 

  

  

  

             

 

      

            

  

      

           

           

           

              

              

             

                

                

              

        

               

               

                  

            

  

      

             

 
  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 
        

  

 

 

 

 

 

 

 

        

  

  

 

 

 

 

 

 

 
  

    

    

     

    

    

    

    

      

      

 

     

    

    

    

  
              

               

         

  

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

      

 

-

-

- - -

-

-

* : groter dan AW/S en kleiner of gelijk aan T Gehalte : gemeten gehalten in mg/kg d.s. PCB in µg/kg 

** : groter dan T en kleiner of gelijk aan I Conc. : gemeten concentratie in µg/l 

*** : groter dan I 

- : geen waarde vastgesteld 

6.1.1 Asbest 
De (verzamel)monsters van de grove fractie zijn onderzocht op de aanwezigheid van asbest conform de NEN 

5896. In Tabel 6.3 zijn de resultaten van de analysemonsters van de grove fractie (>20 mm) weergegeven. Na 

analyse kan vastgesteld worden dat het plaatmateriaal geen asbest bevat. In bijlage 4 zijn de analyseresultaten 

en een overzicht van de toegepaste analysemethoden weergegeven. 

Tabel 6.3: overzicht resultaten voor de monsters van de grove fractie (>20mm) in mg/kg ds 

Monster 

omschrijving 

Massa 

aangetroffen 

op locatie 

(gram) 

Massa 

aangeleverd 

aan lab (gram) 

Soort 

asbest 

Schatting 

gewichtspercentage 

(% m/m) 

Hechtgebonden Gewogen gehalte 

asbest (>20 mm, 

gram) 

ASB-PL1 
002 A (0-5) 

11,4 9,08 nvt - - -
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De (meng)monsters van de fijne fractie zijn onderzocht op de aanwezigheid van asbest conform NEN 5898. In 

Tabel 6.4 is een overzicht gegeven van het totale gehalte aan asbest per proefgat. Het gewogen gehalte aan 

asbest in de fijne fractie is gecorrigeerd in relatie tot het totale monstergehalte. Het totale gehalte asbest per 

proefgat bestaat uit het totale gewogen gehalte aan asbest in de grove fractie opgeteld met het gecorrigeerde 

gehalte gewogen asbest in de fijne fractie. Voor een berekening van de correctie van het gewogen gehalte van 

de fijne fractie wordt verwezen naar bijlage 4. In bijlage 4 zijn ook de analyseresultaten weergegeven. 

Tabel 6.4: overzicht totaal gehalte asbest per proefgat/mengmonster in mg/kg ds 

(Meng)monster 

fijne fractie 

Proefgat Traject 

(cm mv) 

Gewogen gehalte 

grove fractie (mg/kg 

ds) 

Gecorrigeerd gewogen 

gehalte fijne fractie 

(mg/kg ds) 

Totaal gehalte gewogen 

asbest (mg/kg ds) 

ASB1 004 
005 

19-50 
9-50 

-
-

0,63 0,63 

ASB2 006 
007 

8-35 
20-50 

-
-

<2 <2 

ASB3 017 
017 

0-40 
0-40 

-
-

<2 <2 

ASB4 008 
010 

8-30 
9-50 

-
-

<2 <2 

ASB5 009 
012 
014 

10-50 
0-35 
0-50 

-
-
-

<2 <2 

ASB6 101 
103 
104 

30-80 
0-50 
0-50 

-
-
-

<2 <2 

ASB7 102 
105 
106 

20-70 
0-50 
0-25 

-
-
-

<2 <2 

Indien het (maximale) 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 er geen noodzaak tot het uitvoeren van een nader onderzoek asbest. In onderhavige geval is nader 

onderzoek niet noodzakelijk. 
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7 Conclusies en 
aanbevelingen 

Geonius Milieu B.V. heeft in opdracht van Lavertuur Planontwikkeling een verkennend bodemonderzoek 

uitgevoerd ten behoeve van een reconstructie ter plaatse van de locatie Roermondseweg 17 te Tegelen. 

De aanleiding voor de uitvoering van dit bodemonderzoek is de geplande herontwikkeling van de locatie ter 

plaatse (A&P/Lückerlocatie, bouwingsvoorstel uit 43 woningen en appartementen). In verband hiermee is inzicht 

in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem vereist. 

Het verkennend onderzoek is in 2 delen opgesplitst, namelijk het onderzoek vóór de sloop (fase 1) en het 

onderzoek ná de sloop (fase 2). 

7.1 Conclusies 
Na uitvoering van het verkennend bodemonderzoek blijkt het volgende. 

• Het asfalt ter plaatse heeft een dikte variërend van circa 8,4 tot 18,9 centimeter. Uit de PAK-marker testen 

alsmede de chemische analyses van de kernen blijkt dat het asfalt niet teerhoudend.  Het teervrije asfalt 

kan warm in asfaltmengsels worden herverwerkt dan wel worden afgevoerd naar een erkend verwerker 

als niet teerhoudend asfalt. 

• De bovengrond (0-0,5 m-mv) is over het gehele terrein licht verontreinigd met zware metalen en 

plaatselijk met PAK’s en PCB’s. De ondergrond (0,5-2 m-mv) is niet tot licht verontreinigd met kobalt. 

• Uit de inkadering/verificatie van de sterke verontreiniging met kobalt die door HMB in 2021 is aangetoond 

tijdens dit onderzoek niet is aangetoond. Derhalve kan gesteld worden dat de locatie niet sterk 

verontreinigd is met kobalt en aanvullend onderzoek niet noodzakelijk wordt geacht. 

• Het grondwater in peilbuis 008 is licht verontreinigd met cadmium en barium en sterk verontreinigd met 

nikkel. Het grondwater in peilbuis 015 is licht verontreinigd met kobalt, nikkel en cadmium. Daar geen 

nikkel in de grond is aangetroffen boven de achtergrondwaarde kan met enige zekerheid worden gesteld 

dat de verontreiniging met nikkel niet afkomstig is van de huidige onderzoekslocatie. 

• Indien de resultaten indicatief worden getoetst aan het Besluit en de Regeling Bodemkwaliteit varieert de 

kwaliteit van indicatief “achtergrondwaarde” tot “industrie”. 

• Op basis van de vastgestelde bodemkwaliteit dient de hypothese “verdacht” te worden aanvaard. Dit 

heeft geen consequenties voor de gevolgde onderzoeksstrategie. 

• Er is met voldoende betrouwbaarheid vastgesteld dat op de locatie geen asbest in de bodem aanwezig is 

boven de helft van de interventiewaarde / samenstellingswaarde. Vervolgonderzoek en maatregelen zijn 

niet noodzakelijk ter plaatse van het onderzochte deel. 

• Ter plaatse van het zuidelijk terreindeel is een sterke verontreiniging met PAK en asbest aangetoond in 

onderzoek MA190987.015.R01.V1.0 (Geonius Milieu BV, d.d. 7 maart 2022). Deze verontreinigingen 

zullen nader worden onderzocht in project MA190987.015. 
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7.2 Aanbevelingen 
Mogelijk is de locatie sterk verontreinigd met PAK en/of asbest en dient de locatie wellicht voorafgaand aan de 

graafwerkzaamheden gesaneerd te worden. Deze verontreinigingen zullen nader worden onderzocht in project 

MA190987.015. 

Opgemerkt wordt dat het onderzoek niet is uitgevoerd om de hergebruikmogelijkheden van de grond te bepalen. 

Hiervoor is een onderzoek conform het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) noodzakelijk. 

Indien het (gebroken) asfalt zal worden hergebruikt als een niet-vormgegeven bouwstof (b.v. fundatiemateriaal) 

is onderhavig onderzoek ontoereikend en dient een partijkeuring niet-vormgegeven bouwstof uitgevoerd te 

worden. 
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Onderzoekslocatie 

X: 206.978 

Y: 372.370 

project Verkennend bodemonderzoek Roermondseweg 17 te Tegelen 

onderdeel topografische kaart 
Geonius Milieu De Asselen Kuil 10 6161 RD Geleen 
+31 (0) 88 1300 600 www.geonius.nl 

projectnr MA200003.005 projectleider M. Franzen schaal 1:25000 

bijlagenr T1 getekend N. Godschalk 0 1250 
datum 14-3-2022 formaat A4 
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opdrachtnummer      :MA200003.005 

projectomschrijving :Roermondseweg 17 te Tegelen 

Boring: 
Datum: 
Afmeting gat/sleuf [m]: 

001 
7-9-2020 
0,30 x 0,30 

X-coördinaat: 207038,70 
Y-coördinaat: 372525,30 

Boring: 
Datum: 

002 
7-9-2020 X-coördinaat: 207036,80 

Y-coördinaat: 372518,81 

0,00 

0,50 

1 2 

0,00 

0,50 

bosschage 

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, sporen beton, sporen 

baksteen, sporen grind, resten 

wortels, neutraal grijsbruin, Schep 

0,00 

0,50 

1,00 

1,50 

2,00 

1 

2 

3 

4 

5 
6 

0,00 

0,50 

0,80 

1,20 

1,80 

2,00 

bosschage 

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, sporen grind, licht 

grijsbruin, Edelmanboor 

Zand, zeer fijn, zwak siltig, sporen 

grind, licht grijsbruin, Edelmanboor 

Zand, zeer fijn, zwak siltig, sporen 

grind, licht beigebruin, Edelmanboor 

Zand, zeer fijn, matig siltig, sporen 

roest, licht beigebruin, Edelmanboor 

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 

roesthoudend, licht grijsbruin, 

Edelmanboor 

Boring: 
Datum: 
Afmeting gat/sleuf [m]: 

003 
7-9-2020 
0,30 x 0,30 

X-coördinaat: 207040,80 
Y-coördinaat: 372508,00 

Boring: 
Datum: 
Afmeting gat/sleuf [m]: 

004 
8-9-2020 
0,30 x 0,30 

X-coördinaat: 207067,90 
Y-coördinaat: 372492,70 

0,00 

0,50 

1 2 

0,00 

0,50 

bosschage 

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, resten wortels, sporen 

grind, sporen baksteen, sporen 

aardewerk, neutraal grijsbruin, Schep 

0,00 

0,50 

4 

1 2 3 

0,00 

0,19 

0,50 

asfalt 

Volledig asfalt, neutraal grijszwart, 

Kernboor 

Uiterst baksteenhoudend, sterk 

zandhoudend, sporen glas, neutraal 

bruinrood, Schep 

Boring: 
Datum: 
Afmeting gat/sleuf [m]: 

005 
8-9-2020 
0,35 x 0,40 

X-coördinaat: 207049,40 
Y-coördinaat: 372483,00 

Boring: 
Datum: 
Afmeting gat/sleuf [m]: 

006 
8-9-2020 
0,30 x 0,40 

X-coördinaat: 207023,00 
Y-coördinaat: 372486,70 

0,00 

0,50 

4 

1 2 3 

0,00
0,09 

0,50 

asfalt 

Volledig asfalt, neutraal grijszwart, 

Kernboor 

Uiterst baksteenhoudend, sterk 

zandhoudend, neutraal bruinrood, 

Schep 

0,00 

0,50 

1 

2 

3 

4 5 

0,00
0,08 

0,35 

0,50 

asfalt 

Volledig asfalt, neutraal zwartgrijs, 

Kernboor 

Sterk betonhoudend, matig 

aardewerkhoudend, zwak 

baksteenhoudend, sterk 

zandhoudend, neutraal bruingrijs, 

Schep 

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, sporen grind, neutraal 

bruingrijs, Edelmanboor 

pagina 1 / 6 
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opdrachtnummer      :MA200003.005 

projectomschrijving :Roermondseweg 17 te Tegelen 

Boring: 007 Boring: 008 
Datum: 8-9-2020 X-coördinaat: 207002,80 Datum: 8-9-2020 X-coördinaat: 206999,90 
Afmeting gat/sleuf [m]: 0,30 x 0,40 Y-coördinaat: 372501,30 Y-coördinaat: 372529,80 

0,00 

0,50 

5
1 

2 3 4 

0,00
0,08 

0,20 

0,50 

asfalt 

Volledig asfalt, donker grijszwart, 

Kernboor 

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

0,00 

0,50 

7 
1 

2 

6 

0,00
0,08 

0,30 

asfalt 

Volledig asfalt, neutraal grijszwart, 

Kernboor 

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

grindig, sporen baksteen, sporen 

beton, neutraal beigebruin, Schep 

Volledig repac, neutraal bruingrijs, 

Schep 

1,00 

1,50 

3 

4 

1,00 

1,50 

grindig, matig baksteenhoudend, 

zwak betonhoudend, zwak 

asfalthoudend, donker grijsbruin, 

Schep 

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 

5 baksteen, donker grijsbruin, 

2,00 
2,00 Edelmanboor 

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht 

2,50 
2,50 

2,70 

beigebruin, Edelmanboor 

Zand, matig fijn, matig siltig, sporen 

3,00 

2,90
3,00 

roest, neutraal beigebruin, 

Edelmanboor 

Zand, zeer fijn, sterk siltig, matig 

3,50 
roesthoudend, neutraal grijsroest, 

Edelmanboor 

4,00 
4,00 Zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal 

beigebruin, Edelmanboor 

Zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal 

4,50 bruinoranje, Edelmanboor 

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht 

5,00 
5,00 beigegrijs, Edelmanboor 

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht 

5,50 
bruingrijs, Edelmanboor 

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 

6,00 
6,00 

grindhoudend, licht beigegrijs, 

Pulsboor, Puls vast komen te zitten 

in de grind 

Neutraalbruin, Verloren punt methode 

Boring: 009 Boring: 010 
Datum: 7-9-2020 X-coördinaat: 207029,60 Datum: 7-9-2020 X-coördinaat: 207007,80 
Afmeting gat/sleuf [m]: 0,30 x 0,40 Y-coördinaat: 372470,90 Afmeting gat/sleuf [m]: 0,30 x 0,35 Y-coördinaat: 372451,60 

0,00 

0,50 

3 

1 2 

0,00
0,10 

0,50 

asfalt 

Volledig asfalt, neutraal grijszwart, 

Schep 

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 

0,00 

0,50 

3 

1 2 

0,00
0,09 

0,50 

asfalt 

Volledig asfalt, neutraal grijszwart, 

Schep 

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 

grindig, zwak baksteenhoudend, grindig, sterk baksteenhoudend, 

sporen plastic, sporen kolen, neutraal beigebruin, Schep 

neutraal beigebruin, Schep 

Boring: 010A Boring: 010B 
Datum: 3-3-2022 Datum: 3-3-2022 

0,00 
1 

0,00 

0,30 

braak 

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, zwak grindhoudend, sporen 

0,00 
1 

0,00 

0,30 

braak 

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, zwak grindhoudend, sporen 

0,50 2 stenen, donker zwartbruin, 0,50 2 baksteen, donker zwartbruin, 

Edelmanboor Edelmanboor 

1,00 
3 1,00 Zand, zeer fijn, zwak siltig, sporen 

baksteen, neutraal geelbruin, 
1,00 

3 1,00 Zand, zeer fijn, zwak siltig, sporen 

baksteen, neutraal grijsbruin, 

Edelmanboor Edelmanboor 
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opdrachtnummer      :MA200003.005 

projectomschrijving :Roermondseweg 17 te Tegelen 

Boring: 
Datum: 

010C 
3-3-2022 

Boring: 
Datum: 

010D 
3-3-2022 

0,00 

0,50 

1,00 

1 

2 

3 

0,00 

0,30 

1,20 

braak 

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 

baksteen, resten grind, sporen kolen, 

donker zwartgrijs, Edelmanboor 

Zand, zeer fijn, zwak siltig, sporen 

roest, neutraal geelbruin, 

Edelmanboor 

0,00 

0,50 

1,00 

1 

2 

3 

0,00 

1,00 

1,20 

braak 

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 

baksteen, sporen grind, sporen 

kolen, sporen glas, donker 

zwartgrijs, Edelmanboor 

Zand, zeer fijn, zwak siltig, sporen 

roest, neutraal geelbruin, 

Edelmanboor 

Boring: 
Datum: 

010E 
3-3-2022 

Boring: 
Datum: 

011 
7-9-2020 X-coördinaat: 207031,10 

Y-coördinaat: 372450,30 

0,00 

0,50 

1,00 

1 

2 

3 

0,00 

0,30 

1,00 

braak 

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, zwak grindhoudend, donker 

zwartbruin, Edelmanboor 

Zand, zeer fijn, zwak siltig, sporen 

baksteen, neutraal geelbruin, 

Edelmanboor 

0,00 

0,50 

1,00 

1,50 

2,00 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

0,00
0,10 

0,50 

0,70 

1,00 

1,50 

1,70 

2,00 

asfalt 

Volledig asfalt, neutraal grijszwart, 

Kernboor 

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 

grindig, licht beigebruin, River 

Zand, zeer fijn, matig siltig, sporen 

grind, sporen baksteen, donker 

grijsbruin, Edelmanboor 

Zand, zeer fijn, matig siltig, neutraal 

beigebruin, Edelmanboor 

Zand, zeer fijn, sterk siltig, neutraal 

beigebruin, Edelmanboor 

Leem, sterk zandig, zwak 

roesthoudend, neutraal bruinbeige, 

Edelmanboor 

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 

grind, licht bruinbeige, Edelmanboor 

Boring: 
Datum: 
Afmeting gat/sleuf [m]: 

012 
8-9-2020 
0,30 x 0,30 

X-coördinaat: 206990,90 
Y-coördinaat: 372516,20 

Boring: 
Datum: 
Afmeting gat/sleuf [m]: 

013 
9-9-2020 
0,30 x 0,30 

X-coördinaat: 206975,20 
Y-coördinaat: 372490,00 

0,00 

1 2 

0,00 

0,35 

gras 

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, zwak betonhoudend, zwak 

baksteenhoudend, zwak 

grindhoudend, neutraal bruinbeige, 

Schep, Gestaakt op betonlaag 

0,00 

0,50 

1 2 

0,00 

0,50 

gras 

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 

baksteen, sporen kolen, sporen 

grind, neutraal oranjebruin, Schep 

pagina 3 / 6 

verticale schaal 1: 75 



opdrachtnummer      :MA200003.005 

projectomschrijving :Roermondseweg 17 te Tegelen 

Boring: 
Datum: 
Afmeting gat/sleuf [m]: 

014 
7-9-2020 
0,30 x 0,40 

X-coördinaat: 207002,70 
Y-coördinaat: 372477,00 

Boring: 
Datum: 

015 
9-9-2020 X-coördinaat: 206982,00 

Y-coördinaat: 372469,40 

0,00 

0,50 

1 2 

0,00 

0,50 

gras 

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 

grindig, matig baksteenhoudend, 

zwak betonhoudend, sporen 

aardewerk, licht beigebruin, Schep 

0,00 

0,50 

1,00 

1,50 

2,00 

2,50 

3,00 

3,50 

1 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

2 

0,00 

0,50 

0,70 

1,30 

1,50 

1,70 

2,00 

gras 

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

grindig, sporen baksteen, sporen 

beton, licht geelbruin, Schep 

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

grindig, neutraal beigebruin, River 

Zand, zeer fijn, zwak siltig, neutraal 

beigebruin, Edelmanboor 

Zand, zeer fijn, zwak siltig, licht 

beigebruin, Edelmanboor 

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 

roesthoudend, neutraal oranjebruin, 

Edelmanboor 

Zand, zeer fijn, zwak siltig, licht 

beigebruin, Edelmanboor 

Neutraal beigebruin, Verloren punt 

methode 

4,00 

4,50 

5,00 

5,50 
5,50 

Boring: 
Datum: 
Afmeting gat/sleuf [m]: 

016 
9-9-2020 
0,30 x 0,30 

X-coördinaat: 206960,40 
Y-coördinaat: 372459,20 

Boring: 
Datum: 
Afmeting gat/sleuf [m]: 

017 
9-9-2020 
0,30 x 0,30 

X-coördinaat: 206974,90 
Y-coördinaat: 372445,80 

0,00 

0,50 

1 2 

0,00 

0,50 

gras 

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, sporen grind, sporen 

baksteen, sporen kolen, neutraal 

beigebruin, Schep 

0,00 

0,50 

1 

2 

3 4 

0,00 

0,40
0,50 

gras 

Uiterst betonhoudend, sterk 

zandhoudend, sporen kolen, zwak 

baksteenhoudend, licht bruingrijs, 

Schep 

Zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal 

grijsbruin, Edelmanboor 

Boring: 
Datum: 

018 
9-9-2020 X-coördinaat: 206968,70 

Y-coördinaat: 372428,70 

Boring: 
Datum: 
Afmeting gat/sleuf [m]: 

019 
9-9-2020 
0,30 x 0,30 

X-coördinaat: 206993,40 
Y-coördinaat: 372433,60 

0,00 

0,50 

1,00 

1,50 

1 

2 

3 

4 

0,00 

0,20 

0,50 

1,50 

bosgrond 

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, sporen baksteen, zwak 

koolhoudend, neutraal grijsbruin, 

Edelmanboor 

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, sporen kolen, sporen grind, 

neutraal beigebruin, Edelmanboor 

Zand, zeer fijn, zwak siltig, sporen 

grind, licht beigebruin, Edelmanboor 

0,00 

0,50 

1 2 

0,00 

0,50 

bosgrond 

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, sporen baksteen, sporen 

aardewerk, sporen kolen, sporen 

glas, neutraal grijsbruin, Schep 

Boring: 
Datum: 
Afmeting gat/sleuf [m]: 

020 
7-9-2020 
0,30 x 0,30 

X-coördinaat: 207012,00 
Y-coördinaat: 372426,90 

Boring: 
Datum: 
Afmeting gat/sleuf [m]: 

021 
9-9-2020 
0,30 x 0,30 

X-coördinaat: 206971,20 
Y-coördinaat: 372407,40 

0,00 

0,50 

1 2 

0,00 

0,50 

gras 

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, sporen baksteen, sporen 

grind, sporen aardewerk, neutraal 

grijsbruin, Schep 

0,00 

0,50 

1 2 

0,00 

0,50 

bosgrond 

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 

humeus, sporen baksteen, sporen 

kolen, sporen glas, resten wortels, 

neutraal bruingrijs, Schep 

pagina 

verticale schaal 

4 / 6 

1: 75 



opdrachtnummer      :MA200003.005 

projectomschrijving :Roermondseweg 17 te Tegelen 

Boring: 022 Boring: 023 
Datum: 9-9-2020 X-coördinaat: 206993,00 Datum: 7-9-2020 X-coördinaat: 207002,50 
Afmeting gat/sleuf [m]: 0,30 x 0,30 Y-coördinaat: 372399,30 Afmeting gat/sleuf [m]: 0,30 x 0,30 Y-coördinaat: 372427,40 

0,00 

0,50 

1 5 

0,00 

0,50 

bosgrond 

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, sporen baksteen, sporen 

kolen, sporen aardewerk, resten 

0,00 

0,50 

1 2 

0,00 

0,50 

gras 

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, sporen grind, sporen 

baksteen, sporen aardewerk, 

2 
wortels, neutraal grijsbruin, Schep neutraal grijsbruin, Schep 

1,00 

3 

Zand, zeer fijn, zwak siltig, licht 

beigebruin, Edelmanboor 

1,50 

2,00 

4 

1,50 

2,00 

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht 

geelbeige, Edelmanboor 

Boring: 024 Boring: 101 
Datum: 9-9-2020 X-coördinaat: 206975,80 Datum: 3-3-2022 
Afmeting gat/sleuf [m]: 0,30 x 0,30 Y-coördinaat: 372380,10 Afmeting gat/sleuf [m]: 0,30 x 0,30 

0,00 

0,50 

1 2 

0,00 

0,50 

gras 

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, sporen baksteen, sporen 

kolen, sporen glas, neutraal 

grijsbruin, Schep 

0,00 

0,50 1 2 

0,00 

0,30 

0,80 

braak 

Volledig puingranulaat, neutraal 

grijsbruin, Schep 

Zand, zeer fijn, zwak siltig, sporen 

beton, sporen grind, sporen 

baksteen, sporen plastic, neutraal 

grijsbruin, Schep 

Boring: 102 Boring: 103 
Datum: 3-3-2022 Datum: 3-3-2022 
Afmeting gat/sleuf [m]: 0,30 x 0,30 Afmeting gat/sleuf [m]: 0,30 x 0,30 

0,00 

0,50 1 2 

0,00 

0,20 

0,70 

braak 

Volledig puingranulaat, neutraal 

grijsbruin, Schep 

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 

grind, sporen beton, sporen 

0,00 

0,50 

1 

3 

2 

0,00 

0,50 

braak 

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, sporen beton, sporen grind, 

resten wortels, resten hout, donker 

bruinzwart, Schep 

baksteen, sporen asfalt, zwak 

steenhoudend, neutraal grijsbruin, 

Schep 

1,00 

1,50 

2,00 

4 

5 

1,50 

2,00 

Zand, zeer fijn, zwak siltig, sporen 

grind, neutraalbruin, Edelmanboor 

Zand, zeer fijn, matig siltig, neutraal 

geelbruin, Edelmanboor 

Boring: 104 Boring: 105 
Datum: 3-3-2022 Datum: 3-3-2022 
Afmeting gat/sleuf [m]: 0,30 x 0,30 Afmeting gat/sleuf [m]: 0,30 x 0,30 

0,00 

0,50 

1 2 

0,00 

0,50 

braak 

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 

baksteen, sporen beton, sporen 

grind, neutraal geelbruin, 

0,00 

0,50 

1 5 

0,00 

0,50 

braak 

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, sporen asfalt, sporen grind, 

sporen beton, sporen glas, donker 

Edelmanboor 
2 

zwartbruin, Edelmanboor 

1,00 

1,50 

2,00 

3 

4 

1,50 

2,00 

Zand, zeer fijn, zwak siltig, sporen 

grind, sporen baksteen, neutraal 

bruingeel, Edelmanboor 

Zand, zeer fijn, zwak siltig, sporen 

roest, neutraal geelbruin, 

Edelmanboor 
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opdrachtnummer :MA200003.005 

projectomschrijving :Roermondseweg 17 te Tegelen 

Boring: 106 
Datum: 3-3-2022 
Afmeting gat/sleuf [m]: 0,30 x 0,30 

braak0,00
0,00 

1 3 0,25 Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 

2 glas, sporen baksteen, sporen asfalt,
0,50

0,50 sporen stenen, neutraal geelbruin, 

Edelmanboor 

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, donker 

zwartbruin, Edelmanboor 
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Legenda (conform NEN 5104) 

grind 

Grind, siltig 

 

 
Grind, zwak zandig 

 

 
Grind, matig zandig 

 
 

klei 

 
 
 

 
Klei, zwak siltig 

 

 
Klei, matig siltig 

 

 
Klei, sterk siltig 

 
 

geur 

   geen geur 

     zwakke geur 

     matige geur 

     sterke geur 

     uiterste geur 

 

 
Grind, sterk zandig 

 

 
Grind, uiterst zandig 

 

 
Klei, uiterst siltig 

 

 
Klei, zwak zandig 

 

 
Klei, matig zandig 

 
olie 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

geen olie-water reactie 

zwakke olie-water reactie 

matige olie-water reactie 

sterke olie-water reactie 

uiterste olie-water reactie 

 

 

zand 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

Zand, kleiïg 

 

 
Zand, zwak siltig 

 

 
Zand, matig siltig 

 

 
Zand, sterk siltig 

 

 
Zand, uiterst siltig 

 
 
 
 
 
 

leem 

 
Klei, sterk zandig 

 
 
 
 
 
 

 
Leem, zwak zandig 

 

 
Leem, sterk zandig 

p.i.d.-waarde 

   >0 

   >1 

   >10 

   >100 

   >1000 

   >10000 

 
 

monsters 

 

geroerd monster 

 
 
 
 

veen 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

Veen, mineraalarm 

 

 
Veen, zwak kleiïg 

 

 
Veen, sterk kleiïg 

 

 
Veen, zwak zandig 

 

 
Veen, sterk zandig 

overige toevoegingen 

zwak humeus 

 

 
matig humeus 

 

 
sterk humeus 

 

 
zwak grindig 

 

 
matig grindig 

 

 
sterk grindig 

 

ongeroerd monster 

volumering 

overig 

   bijzonder bestanddeel 

Gemiddeld hoogste grondwaterstand 

grondwaterstand 

   Gemiddeld laagste grondwaterstand 

 

slib 

 

 
water 

 
 

 

peilbuis 

 

blinde buis 

 
 

casing 

 

hoogste grondwaterstand 

gemiddelde grondwaterstand 

laagste grondwaterstand 

zand afdichting 

bentoniet/mikoliet/klei afdichting 

grind afdichting 

 

filter 
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SYNLAB Analytics & Services B.V. 
Correspondentieadres 
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam 
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34 
www.synlab.nl

Analyserapport 

GEONIUS MILIEU BV 
Mitch Franzen 
Postbus 1097 

Blad 1 van 136160 BB GELEEN 

Uw projectnaam : Roermondseweg 17 te Tegelen 
Uw projectnummer : MA200003.005 
SYNLAB rapportnummer : 13313553, versienummer: 1. 
Rapport-verificatienummer : CH3IBLUX 

Rotterdam, 17-09-2020 

Geachte heer/mevrouw, 

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 
MA200003.005. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben 
uitsluitend betrekking op de monsters zoals deze door SYNLAB ontvangen zijn. De door u aangegeven 
omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn 
overgenomen in dit analyserapport. SYNLAB is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de 
opdrachtgever. 

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk 
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven. 

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 13 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger 
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen 
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan. 

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

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

Hoogachtend, 

Jaap-Willem Hutter 
Technical Director 

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028 

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING 
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286 

www.synlab.nl


     

     

GEONIUS MILIEU BV 
Mitch Franzen Analyserapport 

Blad 2 van 13 

Projectnaam 
Projectnummer 
Rapportnummer 

Roermondseweg 17 te Tegelen 
MA200003.005 
13313553 - 1 

Orderdatum 
Startdatum 
Rapportagedatum 

10-09-2020 
10-09-2020 
17-09-2020 

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie 

001 Asfalt 004-4 004 (0-19) 
002 Asfalt 005-4 005 (0-9) 
003 Asfalt 006-1 006 (0-8) 
004 Asfalt 007-5 007 (0-8) 
005 Asfalt 008-7 008 (0-8) 

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005 

Laagdikte bepaling - Q zie bijlage zie bijlage zie bijlage zie bijlage zie bijlage 
Schade - Q ja nee nee nee nee 
PAK-Detector (Fluorescentie) - Q 1)nee 1)nee 1)nee 1)nee 1)nee 

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA. 

Paraaf : 

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028 

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING 
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286 



GEONIUS MILIEU BV 
Mitch Franzen Analyserapport 

Blad 3 van 13 

Projectnaam 
Projectnummer 
Rapportnummer 

Roermondseweg 17 te Tegelen 
MA200003.005 
13313553 - 1 

Orderdatum 
Startdatum 
Rapportagedatum 

10-09-2020 
10-09-2020 
17-09-2020 

Voetnoten 

1 Als het resultaat "ja" is betekent dit dat er fluorescentie is waargenomen, hetgeen duidt op een teerhoudend monster 
waarvan op basis van de RAW 2015 (proef 77.2) mag worden aangenomen dat het PAK10 gehalte > 250 ppm is. Indien 
het resultaat "nee" is betekent dit dat er geen fluorescentie is waargenomen, hetgeen duidt op een teerverdacht monster 
waarvan op basis van de RAW 2015 (proef 77.2) mag worden aangenomen dat het PAK10 gehalte <= 250 ppm is. 

Paraaf : 

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028 

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING 
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286 



   

        

        

      

GEONIUS MILIEU BV 
Mitch Franzen Analyserapport 

Blad 4 van 13 

Projectnaam 
Projectnummer 
Rapportnummer 

Roermondseweg 17 te Tegelen 
MA200003.005 
13313553 - 1 

Orderdatum 
Startdatum 
Rapportagedatum 

10-09-2020 
10-09-2020 
17-09-2020 

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie 

006 Asfalt 009-3 009 (0-10) 
007 Asfalt 010-3 010 (0-9) 

Analyse Eenheid Q 006 007 

Laagdikte bepaling - Q zie bijlage zie bijlage 
Schade - Q nee nee 
PAK-Detector (Fluorescentie) - Q 1)nee 1)nee 

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA. 

Paraaf : 

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028 

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING 
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286 



GEONIUS MILIEU BV 
Mitch Franzen Analyserapport 

Blad 5 van 13 

Projectnaam 
Projectnummer 
Rapportnummer 

Roermondseweg 17 te Tegelen 
MA200003.005 
13313553 - 1 

Orderdatum 
Startdatum 
Rapportagedatum 

10-09-2020 
10-09-2020 
17-09-2020 

Voetnoten 

1 Als het resultaat "ja" is betekent dit dat er fluorescentie is waargenomen, hetgeen duidt op een teerhoudend monster 
waarvan op basis van de RAW 2015 (proef 77.2) mag worden aangenomen dat het PAK10 gehalte > 250 ppm is. Indien 
het resultaat "nee" is betekent dit dat er geen fluorescentie is waargenomen, hetgeen duidt op een teerverdacht monster 
waarvan op basis van de RAW 2015 (proef 77.2) mag worden aangenomen dat het PAK10 gehalte <= 250 ppm is. 

Paraaf : 

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028 

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING 
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286 



 
 
 
 
 
 
 

GEONIUS MILIEU BV 
Mitch Franzen Analyserapport 

Blad 6 van 13 

Projectnaam 
Projectnummer 
Rapportnummer 

Roermondseweg 17 te Tegelen 
MA200003.005 
13313553 - 1 

Orderdatum 
Startdatum 
Rapportagedatum 

10-09-2020 
10-09-2020 
17-09-2020 

Analyse Monstersoort Relatie tot norm 

Laagdikte bepaling 

Schade 

PAK-Detector (Fluorescentie) 

Asfalt 

Asfalt 

Asfalt 

Conform RAW 2015 proef 77.1 
Idem 
Conform RAW 2015, proef 77.2 

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking 

001 Y9924430 08-09-2020 08-09-2020 ALC201 
002 Y9924433 08-09-2020 08-09-2020 ALC201 
003 Y9924435 08-09-2020 08-09-2020 ALC201 
004 Y9924434 08-09-2020 08-09-2020 ALC201 
005 Y9924429 08-09-2020 08-09-2020 ALC201 
006 Y9924432 07-09-2020 07-09-2020 ALC201 
007 Y9924428 07-09-2020 07-09-2020 ALC201 

Paraaf : 

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028 

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING 
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286 
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SYNLAB Analytics & Services B.V. 
Correspondentieadres 
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam 
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34 
www.synlab.nl

Analyserapport 

GEONIUS MILIEU BV 
Mitch Franzen 
Postbus 1097 

Blad 1 van 36160 BB GELEEN 

Uw projectnaam : Roermondseweg 17 te Tegelen 
Uw projectnummer : MA200003.005 
SYNLAB rapportnummer : 13318406, versienummer: 1. 
Rapport-verificatienummer : KY1FF1BK 

Rotterdam, 29-09-2020 

Geachte heer/mevrouw, 

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 
MA200003.005. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben 
uitsluitend betrekking op de monsters zoals deze door SYNLAB ontvangen zijn. De door u aangegeven 
omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn 
overgenomen in dit analyserapport. SYNLAB is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de 
opdrachtgever. 

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk 
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven. 

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 3 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger 
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen 
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan. 

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

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

Hoogachtend, 

Jaap-Willem Hutter 
Technical Director 

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028 

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING 
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286 

www.synlab.nl


 

           

           

       

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

GEONIUS MILIEU BV 
Mitch Franzen Analyserapport 

Blad 2 van 3 

Projectnaam 
Projectnummer 
Rapportnummer 

Roermondseweg 17 te Tegelen 
MA200003.005 
13318406 - 1 

Orderdatum 
Startdatum 
Rapportagedatum 

18-09-2020 
18-09-2020 
29-09-2020 

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie 

001 Asfalt ASF1 004 (0-69mm) 
002 Asfalt ASF2 004 (69-189mm) 
003 Asfalt ASF3 005 (0-26mm) 009 (0-37mm) 010 (0-25mm) 
004 Asfalt ASF4 005 (26-87mm) 007 (24-87mm) 010 (25-98mm) 

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 

Malen asfalt -
Malen asfalt -

droge stof gew.-% 99.2 99.3 99.2 99.2 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kgds Q <1 <1 <1 <1 
antraceen mg/kgds Q <1 <1 <1 <1 
fenantreen mg/kgds Q <1 <1 <1 <1 
fluoranteen mg/kgds Q <1 <1 <1 <1 
benzo(a)antraceen mg/kgds Q <1 <1 <1 <1 
chryseen mg/kgds Q <1 <1 <1 <1 
benzo(a)pyreen mg/kgds Q <1 <1 <1 <1 
benzo(ghi)peryleen mg/kgds Q <1 <1 <1 <1 
benzo(k)fluoranteen mg/kgds Q <1 <1 <1 <1 
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds Q <1 <1 <1 <1 
pak-totaal (10 van VROM) mg/kgds Q <10 <10 <10 <10 

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA. 

Paraaf : 

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028 

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING 
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286 



 
 
 
 

GEONIUS MILIEU BV 
Mitch Franzen Analyserapport 

Blad 3 van 3 

Projectnaam 
Projectnummer 
Rapportnummer 

Roermondseweg 17 te Tegelen 
MA200003.005 
13318406 - 1 

Orderdatum 
Startdatum 
Rapportagedatum 

18-09-2020 
18-09-2020 
29-09-2020 

Analyse Monstersoort Relatie tot norm 

droge stof 

naftaleen 

antraceen 

fenantreen 

fluoranteen 

benzo(a)antraceen 

chryseen 

benzo(a)pyreen 

benzo(ghi)peryleen 

benzo(k)fluoranteen 

indeno(1,2,3-cd)pyreen 

pak-totaal (10 van VROM) 

Asfalt 

Asfalt 

Asfalt 

Asfalt 

Asfalt 

Asfalt 

Asfalt 

Asfalt 

Asfalt 

Asfalt 

Asfalt 

Asfalt 

Eigen methode, gelijkwaardig aan NEN-EN 15934 
Conform NEN 7331 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking 

001 W3823537 24-09-2020 08-09-2020 ALC309 
002 W3823538 24-09-2020 08-09-2020 ALC309 
003 W3823539 24-09-2020 08-09-2020 ALC309 
004 W3823540 24-09-2020 08-09-2020 ALC309 

Paraaf : 

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028 

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING 
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286 



SYNLAB Analytics & Services B.V. 
Correspondentieadres 
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam 
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34 
www.synlab.nl

Analyserapport 

GEONIUS MILIEU BV 
Mitch Franzen 
Postbus 1097 

Blad 1 van 236160 BB GELEEN 

Uw projectnaam : Roermondseweg 17 te Tegelen 
Uw projectnummer : MA200003.005 
SYNLAB rapportnummer : 13313559, versienummer: 1. 
Rapport-verificatienummer : DFCY4AWY 

Rotterdam, 17-09-2020 

Geachte heer/mevrouw, 

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 
MA200003.005. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben 
uitsluitend betrekking op de monsters zoals deze door SYNLAB ontvangen zijn. De door u aangegeven 
omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn 
overgenomen in dit analyserapport. SYNLAB is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de 
opdrachtgever. 

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk 
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven. 

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 23 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger 
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen 
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan. 

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

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

Hoogachtend, 

Jaap-Willem Hutter 
Technical Director 

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028 

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING 
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286 

www.synlab.nl


      

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

GEONIUS MILIEU BV 
Mitch Franzen Analyserapport 

Blad 2 van 23 

Projectnaam 
Projectnummer 
Rapportnummer 

Roermondseweg 17 te Tegelen 
MA200003.005 
13313559 - 1 

Orderdatum 
Startdatum 
Rapportagedatum 

10-09-2020 
10-09-2020 
17-09-2020 

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie 

001 Grond (AS3000) mm01 001 (0-50) 003 (0-50) 007 (8-20) 
002 Grond (AS3000) mm02 008 (8-30) 
003 Grond (AS3000) mm03 009 (10-50) 013 (0-50) 016 (0-50) 
004 Grond (AS3000) mm04 010 (9-50) 
005 Grond (AS3000) mm05 012 (0-35) 014 (0-50) 

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005 

monster voorbehandeling S Ja Ja Ja Ja Ja 
droge stof gew.-% S 93.9 92.2 95.4 94.8 94.7 
gewicht artefacten g S 45 95 54 95 <1 
aard van de artefacten - S stenen stenen stenen stenen geen 

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 1.7 1.5 0.5 <0.5 0.8 

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS S 3.1 2.8 5.0 5.1 2.7 

METALEN 
barium mg/kgds S 62 48 <20 25 22 
cadmium mg/kgds S 0.22 0.23 <0.2 <0.2 <0.2 
kobalt mg/kgds S 3.4 4.4 5.2 9.6 4.0 
koper mg/kgds S 11 12 5.1 6.0 6.2 
kwik mg/kgds S 0.05 0.23 <0.05 <0.05 <0.05 
lood mg/kgds S 120 33 12 <10 41 
molybdeen mg/kgds S <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 
nikkel mg/kgds S 8.3 11 7.6 11 9.5 
zink mg/kgds S 82 57 <20 <20 40 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kgds S <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 
fenantreen mg/kgds S 0.38 0.05 <0.01 <0.01 0.02 
antraceen mg/kgds S 0.15 0.02 <0.01 <0.01 <0.01 
fluoranteen mg/kgds S 1.0 0.15 0.01 <0.01 0.04 
benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.57 0.09 <0.01 <0.01 0.02 
chryseen mg/kgds S 0.56 0.08 <0.01 <0.01 0.02 
benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.31 0.06 <0.01 <0.01 0.02 
benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.51 0.10 <0.01 <0.01 0.02 
benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.35 0.09 <0.01 <0.01 0.02 
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.34 0.08 <0.01 <0.01 0.02 
pak-totaal (10 van VROM) mg/kgds S 4.177 1) 0.727 1) 0.073 1) 0.07 1) 0.194 1) 

(0.7 factor) 

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 µg/kgds S <1 <1 <1 <1 <1 
PCB 52 µg/kgds S <1 <1 <1 <1 <1 
PCB 101 µg/kgds S 3.4 <1 <1 <1 <1 
PCB 118 µg/kgds S 1.3 <1 <1 <1 <1 
PCB 138 µg/kgds S 9.5 <1 <1 <1 <1 
PCB 153 µg/kgds S 8.1 <1 <1 <1 <1 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. 

Paraaf : 

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028 

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING 
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286 



     

      

      

      

      

     

     

     

         

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

GEONIUS MILIEU BV 
Mitch Franzen Analyserapport 

Blad 3 van 23 

Projectnaam 
Projectnummer 
Rapportnummer 

Roermondseweg 17 te Tegelen 
MA200003.005 
13313559 - 1 

Orderdatum 
Startdatum 
Rapportagedatum 

10-09-2020 
10-09-2020 
17-09-2020 

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie 

001 Grond (AS3000) mm01 001 (0-50) 003 (0-50) 007 (8-20) 
002 Grond (AS3000) mm02 008 (8-30) 
003 Grond (AS3000) mm03 009 (10-50) 013 (0-50) 016 (0-50) 
004 Grond (AS3000) mm04 010 (9-50) 
005 Grond (AS3000) mm05 012 (0-35) 014 (0-50) 

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005 

PCB 180 
som PCB (7) (0.7 factor) 

µg/kgds 
µg/kgds 

S 
S 

5.6 
29.3 1) 

<1 
4.9 1) 

<1 
4.9 1) 

<1 
4.9 1) 

<1 
4.9 1) 

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 
fractie C12-C22 
fractie C22-C30 
fractie C30-C40 
totaal olie C10 - C40 

mg/kgds 
mg/kgds 
mg/kgds 
mg/kgds 
mg/kgds S 

<5 
<5 
<5 
<5 

<20 

<5 
11 
36 
38 
90 

<5 
<5 
<5 
<5 

<20 

<5 
<5 
<5 
<5 

<20 

<5 
<5 
<5 

6 
<20 

ANALYSES UITGEVOERD DOOR SYNLAB A&S Sweden (Linköping) 
som PFOA (0.7 factor) µg/kgds 0.26 2) 

som PFOS (0.7 factor) µg/kgds 0.63 2) 

Adviespakket PFAS 30 zie bijlage 
componenten 

0.19 2) 

0.14 2) 

zie bijlage 

0.14 2) 

0.5 2) 

zie bijlage 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. 

Paraaf : 

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028 
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286 



GEONIUS MILIEU BV Blad 4 van 23 
Mitch Franzen Analyserapport 

Projectnaam Roermondseweg 17 te Tegelen Orderdatum 10-09-2020 
Projectnummer MA200003.005 Startdatum 10-09-2020 
Rapportnummer 13313559 - 1 Rapportagedatum 17-09-2020 

Monster beschrijvingen 

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

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

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

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

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

Voetnoten 

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa. 
2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa. Deze berekening is uitgevoerd door 

SYNLAB A&S B.V. (Rotterdam). De analyse is uitbesteed. 

Paraaf : 

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028 

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING 
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286 



  

        

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

    

       

       

       

       

       

       

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

GEONIUS MILIEU BV 
Mitch Franzen Analyserapport 

Blad 5 van 23 

Projectnaam 
Projectnummer 
Rapportnummer 

Roermondseweg 17 te Tegelen 
MA200003.005 
13313559 - 1 

Orderdatum 
Startdatum 
Rapportagedatum 

10-09-2020 
10-09-2020 
17-09-2020 

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie 

006 Grond (AS3000) mm06 018 (0-20) 019 (0-50) 022 (0-50) 024 (0-50) 
007 Grond (AS3000) mm07 002 (50-80) 002 (120-170) 002 (180-200) 008 (80-100) 008 (100-150) 008 (150-200) 011 (50-70) 011 

(100-150) 011 (170-200) 
008 Grond (AS3000) mm08 015 (50-70) 015 (100-130) 015 (150-170) 015 (170-200) 018 (50-100) 018 (100-150) 022 (50-100) 022 

(100-150) 022 (150-200) 

Analyse Eenheid Q 006 007 008 

monster voorbehandeling S Ja Ja Ja 
droge stof gew.-% S 94.9 91.0 95.5 
gewicht artefacten g S 7.8 <1 10 
aard van de artefacten - S div. materialen geen stenen 

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 4.2 0.5 0.6 

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS S 4.5 5.2 5.1 

METALEN 
barium mg/kgds S 230 <20 24 
cadmium mg/kgds S 0.60 <0.2 <0.2 
kobalt mg/kgds S 3.9 3.6 3.7 
koper mg/kgds S 28 5.4 6.2 
kwik mg/kgds S 0.12 <0.05 <0.05 
lood mg/kgds S 170 20 <10 
molybdeen mg/kgds S 0.64 <0.5 <0.5 
nikkel mg/kgds S 8.7 8.0 8.1 
zink mg/kgds S 140 36 27 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kgds S 0.04 <0.01 <0.01 
fenantreen mg/kgds S 0.27 0.01 0.01 
antraceen mg/kgds S 0.04 <0.01 <0.01 
fluoranteen mg/kgds S 0.58 0.03 <0.01 
benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.27 0.02 <0.01 
chryseen mg/kgds S 0.32 0.02 <0.01 
benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.17 <0.01 <0.01 
benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.24 0.01 <0.01 
benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.18 0.01 <0.01 
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.18 0.01 <0.01 
pak-totaal (10 van VROM) mg/kgds S 2.29 1) 0.131 1) 0.073 1) 

(0.7 factor) 

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 µg/kgds S <1 <1 <1 
PCB 52 µg/kgds S <1 <1 <1 
PCB 101 µg/kgds S <1 <1 <1 
PCB 118 µg/kgds S <1 <1 <1 
PCB 138 µg/kgds S 1.5 <1 <1 
PCB 153 µg/kgds S 1.4 <1 <1 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. 

Paraaf : 

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028 

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING 
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286 



  

       

    

        

        

        

        

       

     

     

         

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

GEONIUS MILIEU BV 
Mitch Franzen Analyserapport 

Blad 6 van 23 

Projectnaam 
Projectnummer 
Rapportnummer 

Roermondseweg 17 te Tegelen 
MA200003.005 
13313559 - 1 

Orderdatum 
Startdatum 
Rapportagedatum 

10-09-2020 
10-09-2020 
17-09-2020 

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie 

006 Grond (AS3000) mm06 018 (0-20) 019 (0-50) 022 (0-50) 024 (0-50) 
007 Grond (AS3000) mm07 002 (50-80) 002 (120-170) 002 (180-200) 008 (80-100) 008 (100-150) 008 (150-200) 011 (50-70) 011 

(100-150) 011 (170-200) 
008 Grond (AS3000) mm08 015 (50-70) 015 (100-130) 015 (150-170) 015 (170-200) 018 (50-100) 018 (100-150) 022 (50-100) 022 

(100-150) 022 (150-200) 

Analyse Eenheid Q 006 007 008 

PCB 180 µg/kgds S <1 <1 <1 
som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 6.4 1) 4.9 1) 4.9 1) 

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kgds <5 <5 <5 
fractie C12-C22 mg/kgds <5 <5 <5 
fractie C22-C30 mg/kgds <5 <5 <5 
fractie C30-C40 mg/kgds <5 <5 <5 
totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20 <20 <20 

ANALYSES UITGEVOERD DOOR SYNLAB A&S Sweden (Linköping) 
som PFOA (0.7 factor) µg/kgds 0.55 2) 0.14 2) 0.14 2) 

som PFOS (0.7 factor) µg/kgds 0.78 2) 0.14 2) 0.14 2) 

Adviespakket PFAS 30 zie bijlage zie bijlage zie bijlage 
componenten 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. 

Paraaf : 

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028 

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING 
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286 



GEONIUS MILIEU BV Blad 7 van 23 
Mitch Franzen Analyserapport 

Projectnaam Roermondseweg 17 te Tegelen Orderdatum 10-09-2020 
Projectnummer MA200003.005 Startdatum 10-09-2020 
Rapportnummer 13313559 - 1 Rapportagedatum 17-09-2020 

Monster beschrijvingen 

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

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

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

Voetnoten 

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa. 
2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa. Deze berekening is uitgevoerd door 

SYNLAB A&S B.V. (Rotterdam). De analyse is uitbesteed. 

Paraaf : 

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028 

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING 
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286 



GEONIUS MILIEU BV 
Mitch Franzen Analyserapport 

Blad 8 van 23 

Projectnaam 
Projectnummer 
Rapportnummer 

Roermondseweg 17 te Tegelen 
MA200003.005 
13313559 - 1 

Orderdatum 
Startdatum 
Rapportagedatum 

10-09-2020 
10-09-2020 
17-09-2020 

Analyse Monstersoort Relatie tot norm 

monster voorbehandeling Grond (AS3000) Grond: conform NEN-EN 16179. Grond (AS3000): conform AS3000 
en conform NEN-EN 16179 

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 
15934. Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan 
NEN-EN 15934 

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem 
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 

AS3010-3 
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4 
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2) 
cadmium Grond (AS3000) Idem 
kobalt Grond (AS3000) Idem 
koper Grond (AS3000) Idem 
kwik Grond (AS3000) Idem 
lood Grond (AS3000) Idem 
molybdeen Grond (AS3000) Idem 
nikkel Grond (AS3000) Idem 
zink Grond (AS3000) Idem 
naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6 
fenantreen Grond (AS3000) Idem 
antraceen Grond (AS3000) Idem 
fluoranteen Grond (AS3000) Idem 
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem 
chryseen Grond (AS3000) Idem 
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem 
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem 
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem 
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 Grond (AS3000) Idem 
factor) 
PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8 
PCB 52 Grond (AS3000) Idem 
PCB 101 Grond (AS3000) Idem 
PCB 118 Grond (AS3000) Idem 
PCB 138 Grond (AS3000) Idem 
PCB 153 Grond (AS3000) Idem 
PCB 180 Grond (AS3000) Idem 
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem 
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-7 en conform NEN-EN-ISO 16703 
som PFOA (0.7 factor) Grond (AS3000) Analyse uitbesteed 
som PFOS (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem 
Adviespakket PFAS 30 Grond (AS3000) Idem 
componenten 
Adviespakket PFAS 30 Grond (AS3000) Analyse uitgevoerd door SYNLAB A&S Sweden (Linköping) (origineel 
componenten rapport is opvraagbaar) 

Paraaf : 
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GEONIUS MILIEU BV 
Mitch Franzen Analyserapport 

Blad 9 van 23 

Projectnaam 
Projectnummer 
Rapportnummer 

Roermondseweg 17 te Tegelen 
MA200003.005 
13313559 - 1 

Orderdatum 
Startdatum 
Rapportagedatum 

10-09-2020 
10-09-2020 
17-09-2020 

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking 

001 Y8680388 08-09-2020 08-09-2020 ALC201 
001 Y8680399 07-09-2020 07-09-2020 ALC201 
001 Y8680384 07-09-2020 07-09-2020 ALC201 
002 Y8680397 08-09-2020 08-09-2020 ALC201 
003 Y8680424 07-09-2020 07-09-2020 ALC201 
003 Y8680808 09-09-2020 09-09-2020 ALC201 
003 Y8680678 09-09-2020 09-09-2020 ALC201 
004 Y8680413 07-09-2020 07-09-2020 ALC201 
005 Y8680344 07-09-2020 07-09-2020 ALC201 
005 Y8680380 08-09-2020 08-09-2020 ALC201 
006 Y8680814 09-09-2020 09-09-2020 ALC201 
006 Y8680792 09-09-2020 09-09-2020 ALC201 
006 Y8680833 09-09-2020 09-09-2020 ALC201 
006 Y8680809 09-09-2020 09-09-2020 ALC201 
007 Y8680419 07-09-2020 07-09-2020 ALC201 
007 Y8680425 07-09-2020 07-09-2020 ALC201 
007 Y8680421 07-09-2020 07-09-2020 ALC201 
007 Y8680405 07-09-2020 07-09-2020 ALC201 
007 Y8680392 08-09-2020 08-09-2020 ALC201 
007 Y8680395 08-09-2020 08-09-2020 ALC201 
007 Y8680940 07-09-2020 07-09-2020 ALC201 
007 Y8680211 07-09-2020 07-09-2020 ALC201 
007 Y8680389 08-09-2020 08-09-2020 ALC201 
008 Y8680807 09-09-2020 09-09-2020 ALC201 
008 Y8680802 09-09-2020 09-09-2020 ALC201 
008 Y8680806 09-09-2020 09-09-2020 ALC201 
008 Y8680245 09-09-2020 09-09-2020 ALC201 
008 Y8680801 09-09-2020 09-09-2020 ALC201 
008 Y8680790 09-09-2020 09-09-2020 ALC201 
008 Y8680796 09-09-2020 09-09-2020 ALC201 
008 Y8680259 09-09-2020 09-09-2020 ALC201 
008 Y8680795 09-09-2020 09-09-2020 ALC201 
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Mitch Franzen Analyserapport 

Blad 10 van 23 

Projectnaam 
Projectnummer 
Rapportnummer 

Roermondseweg 17 te Tegelen 
MA200003.005 
13313559 - 1 

Orderdatum 
Startdatum 
Rapportagedatum 

10-09-2020 
10-09-2020 
17-09-2020 

Monsternummer: 
Monster beschrijvingen 

002 
mm02 008 (8-30) 

Karakterisering naar alkaantraject 

benzine 
kerosine en petroleum 
diesel en gasolie 
motorolie 
stookolie 

C9-C14 
C10-C16 
C10-C28 
C20-C36 
C10-C36 

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard. 

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028 

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING 
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286 
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Blad 11 van 23 

Projectnaam 
Projectnummer 
Rapportnummer 

Roermondseweg 17 te Tegelen 
MA200003.005 
13313559 - 1 

Orderdatum 
Startdatum 
Rapportagedatum 

10-09-2020 
10-09-2020 
17-09-2020 

Monsternummer: 
Monster beschrijvingen 

005 
mm05 012 (0-35) 014 (0-50) 

Karakterisering naar alkaantraject 

benzine 
kerosine en petroleum 
diesel en gasolie 
motorolie 
stookolie 

C9-C14 
C10-C16 
C10-C28 
C20-C36 
C10-C36 

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard. 

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028 

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING 
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286 
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SGS Environmental Analytics B.V. 
Correspondentieadres 
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam 
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34 
www.sgs.com/analytics-nl

Analyserapport 

GEONIUS MILIEU BV 
Mitch Franzen 
Postbus 1097 

Blad 1 van 96160 BB GELEEN 

Uw projectnaam : Roermondseweg 17 te Tegelen 
Uw projectnummer : MA200003.005 
SGS rapportnummer : 13631203, versienummer: 1. 
Rapport-verificatienummer : MY5Z3DVL 

Rotterdam, 11-03-2022 

Geachte heer/mevrouw, 

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 
MA200003.005. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben 
uitsluitend betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn. De door u 
aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn 
overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de 
opdrachtgever. 

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven. 

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 9 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger 
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen 
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan. 

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact 
opnemen met de afdeling Customer Support. 

Per 23 maart 2021 is SYNLAB Analytics & Services B.V. overgegaan naar de nieuwe naam SGS 
Environmental Analytics B.V. Alle erkenningen van SYNLAB Analytics & Services B.V blijven van kracht en 
zijn/worden omgezet naar SGS Environmental Analytics B.V. 

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

Hoogachtend, 

Jaap-Willem Hutter 
Technical Director 

SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028 
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286 

www.sgs.com/analytics-nl


      

     

     

     

     

     

     

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Blad 2 van 9 
Analyserapport 

GEONIUS MILIEU BV 
Mitch Franzen 
Projectnaam Roermondseweg 17 te Tegelen Orderdatum 03-03-2022 
Projectnummer MA200003.005 Startdatum 03-03-2022 
Rapportnummer 13631203 - 1 Rapportagedatum 11-03-2022 

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie 

001 Grond (AS3000) 010A-1 010A (0-30) 
002 Grond (AS3000) 010B-1 010B (0-30) 
003 Grond (AS3000) 010C-1 010C (0-30) 
004 Grond (AS3000) 010D-1 010D (0-50) 
005 Grond (AS3000) 010E-1 010E (0-30) 

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005 

monster voorbehandeling S Ja Ja Ja Ja Ja 
droge stof gew.-% S 91.2 88.9 91.0 90.8 91.8 
gewicht artefacten g S <1 <1 <1 <1 <1 
aard van de artefacten - S geen geen geen geen geen 

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 3.0 1.8 1.3 4.1 1.6 

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS S 2.6 3.7 4.2 2.7 3.6 

METALEN 
kobalt mg/kgds S 3.4 3.0 3.4 4.8 3.7 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. 

Paraaf : 

SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028 

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING 
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286 



Blad 3 van 9 
Analyserapport 

GEONIUS MILIEU BV 
Mitch Franzen 
Projectnaam Roermondseweg 17 te Tegelen Orderdatum 03-03-2022 
Projectnummer MA200003.005 Startdatum 03-03-2022 
Rapportnummer 13631203 - 1 Rapportagedatum 11-03-2022 

Monster beschrijvingen 

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

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

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

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

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. 
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Blad 4 van 9 
Analyserapport 

GEONIUS MILIEU BV 
Mitch Franzen 
Projectnaam Roermondseweg 17 te Tegelen Orderdatum 03-03-2022 
Projectnummer MA200003.005 Startdatum 03-03-2022 
Rapportnummer 13631203 - 1 Rapportagedatum 11-03-2022 

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie 

006 Grond (AS3000) mm09 101 (30-80) 103 (0-50) 104 (0-50) 
007 Grond (AS3000) mm10 102 (20-70) 105 (0-50) 106 (0-25) 
008 Grond (AS3000) mm11 103 (50-100) 103 (100-150) 103 (150-200) 105 (50-100) 105 (100-150) 105 (150-200) 

Analyse Eenheid Q 006 007 008 

monster voorbehandeling S Ja Ja Ja 
droge stof gew.-% S 92.0 92.5 90.6 
gewicht artefacten g S <1 <1 <1 
aard van de artefacten - S geen geen geen 

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 1.0 1.5 0.6 

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS S <2 2.3 5.9 

METALEN 
barium mg/kgds S 26 41 26 
cadmium mg/kgds S <0.2 0.39 <0.2 
kobalt mg/kgds S 3.4 3.5 7.9 
koper mg/kgds S 7.6 11 7.8 
kwik mg/kgds S <0.05 0.12 <0.05 
lood mg/kgds S 28 50 13 
molybdeen mg/kgds S <0.5 0.53 <0.5 
nikkel mg/kgds S 7.3 8.2 12 
zink mg/kgds S 36 66 41 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kgds S 0.12 0.02 <0.01 
fenantreen mg/kgds S 0.98 0.56 0.04 
antraceen mg/kgds S 0.25 0.14 0.01 
fluoranteen mg/kgds S 1.7 1.6 0.08 
benzo(a)antraceen mg/kgds S 1.0 0.78 0.04 
chryseen mg/kgds S 0.86 0.47 0.04 
benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.49 0.41 0.03 
benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.84 0.73 0.04 
benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.53 0.52 0.03 
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.53 0.52 0.03 
pak-totaal (10 van VROM) mg/kgds S 7.3 1) 5.75 1) 0.347 1) 

(0.7 factor) 

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 µg/kgds S <1 <1 <1 
PCB 52 µg/kgds S <1 <1 <1 
PCB 101 µg/kgds S <1 3.0 <1 
PCB 118 µg/kgds S <1 1.5 <1 
PCB 138 µg/kgds S <1 4.1 <1 
PCB 153 µg/kgds S <1 4.1 <1 
PCB 180 µg/kgds S <1 1.7 2) <1 
som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 1) 15.8 1) 4.9 1) 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. 
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Blad 5 van 9 
Analyserapport 

GEONIUS MILIEU BV 
Mitch Franzen 
Projectnaam Roermondseweg 17 te Tegelen Orderdatum 03-03-2022 
Projectnummer MA200003.005 Startdatum 03-03-2022 
Rapportnummer 13631203 - 1 Rapportagedatum 11-03-2022 

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie 

006 Grond (AS3000) mm09 101 (30-80) 103 (0-50) 104 (0-50) 
007 Grond (AS3000) mm10 102 (20-70) 105 (0-50) 106 (0-25) 
008 Grond (AS3000) mm11 103 (50-100) 103 (100-150) 103 (150-200) 105 (50-100) 105 (100-150) 105 (150-200) 

Analyse Eenheid Q 006 007 008 

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 
fractie C12-C22 
fractie C22-C30 
fractie C30-C40 
totaal olie C10 - C40 

mg/kgds 
mg/kgds 
mg/kgds 
mg/kgds 
mg/kgds S 

<5 
<5 
<5 
<5 

<20 

<5 
5 

14 
11 
30 

<5 
<5 
<5 
<5 

<20 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. 

Paraaf : 
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Blad 6 van 9 
Analyserapport 

GEONIUS MILIEU BV 
Mitch Franzen 
Projectnaam Roermondseweg 17 te Tegelen Orderdatum 03-03-2022 
Projectnummer MA200003.005 Startdatum 03-03-2022 
Rapportnummer 13631203 - 1 Rapportagedatum 11-03-2022 

Monster beschrijvingen 

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

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

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

Voetnoten 

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa. 
2 Er zijn componenten aanwezig die een storende invloed hebben op de meting. Om die reden is de onzekerheid in het 

resultaat vergroot. 
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Blad 7 van 9 
Analyserapport 

GEONIUS MILIEU BV 
Mitch Franzen 
Projectnaam Roermondseweg 17 te Tegelen Orderdatum 03-03-2022 
Projectnummer MA200003.005 Startdatum 03-03-2022 
Rapportnummer 13631203 - 1 Rapportagedatum 11-03-2022 

Analyse Monstersoort Relatie tot norm 

monster voorbehandeling Grond (AS3000) Grond: conform NEN-EN 16179. Grond (AS3000): conform NEN-EN 
16179 

droge stof Grond (AS3000) Grond: NEN-EN 15934. Grond (AS3000): AS3010-2 en NEN-EN 
15934 

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem 
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 

AS3010-3 
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): AS3010-4 
kobalt Grond (AS3000) AS3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2 (ontsluiting NEN 6961) 
barium Grond (AS3000) Idem 
cadmium Grond (AS3000) Idem 
koper Grond (AS3000) Idem 
kwik Grond (AS3000) Idem 
lood Grond (AS3000) Idem 
molybdeen Grond (AS3000) Idem 
nikkel Grond (AS3000) Idem 
zink Grond (AS3000) Idem 
naftaleen Grond (AS3000) AS3010-6 
fenantreen Grond (AS3000) Idem 
antraceen Grond (AS3000) Idem 
fluoranteen Grond (AS3000) Idem 
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem 
chryseen Grond (AS3000) Idem 
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem 
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem 
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem 
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 Grond (AS3000) Idem 
factor) 
PCB 28 Grond (AS3000) AS3010-8 
PCB 52 Grond (AS3000) Idem 
PCB 101 Grond (AS3000) Idem 
PCB 118 Grond (AS3000) Idem 
PCB 138 Grond (AS3000) Idem 
PCB 153 Grond (AS3000) Idem 
PCB 180 Grond (AS3000) Idem 
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem 
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) AS3010-7 en NEN-EN-ISO 16703 

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking 

001 Y9519887 03-03-2022 03-03-2022 ALC201 
002 Y9520050 03-03-2022 03-03-2022 ALC201 
003 Y9520065 03-03-2022 03-03-2022 ALC201 
004 Y9519846 03-03-2022 03-03-2022 ALC201 
005 Y9519886 03-03-2022 03-03-2022 ALC201 
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Blad 8 van 9 
Analyserapport 

GEONIUS MILIEU BV 
Mitch Franzen 
Projectnaam Roermondseweg 17 te Tegelen Orderdatum 03-03-2022 
Projectnummer MA200003.005 Startdatum 03-03-2022 
Rapportnummer 13631203 - 1 Rapportagedatum 11-03-2022 

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking 

006 Y9519875 03-03-2022 03-03-2022 ALC201 
006 Y9519877 03-03-2022 03-03-2022 ALC201 
006 Y9519874 03-03-2022 03-03-2022 ALC201 
007 Y9519924 03-03-2022 03-03-2022 ALC201 
007 Y9519970 03-03-2022 03-03-2022 ALC201 
007 Y9519943 03-03-2022 03-03-2022 ALC201 
008 Y9519885 03-03-2022 03-03-2022 ALC201 
008 Y9519871 03-03-2022 03-03-2022 ALC201 
008 Y9519925 03-03-2022 03-03-2022 ALC201 
008 Y9519901 03-03-2022 03-03-2022 ALC201 
008 Y9519941 03-03-2022 03-03-2022 ALC201 
008 Y9519889 03-03-2022 03-03-2022 ALC201 
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Blad 9 van 9 
Analyserapport 

GEONIUS MILIEU BV 
Mitch Franzen 
Projectnaam Roermondseweg 17 te Tegelen Orderdatum 03-03-2022 
Projectnummer MA200003.005 Startdatum 03-03-2022 
Rapportnummer 13631203 - 1 Rapportagedatum 11-03-2022 

Monsternummer: 007 
Monster beschrijvingen mm10 102 (20-70) 105 (0-50) 106 (0-25) 

Karakterisering naar alkaantraject 

benzine C9-C14 
kerosine en petroleum C10-C16 
diesel en gasolie C10-C28 
motorolie C20-C36 
stookolie C10-C36 

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard. 
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SYNLAB Analytics & Services B.V. 
Correspondentieadres 
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam 
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34 
www.synlab.nl

Analyserapport 

GEONIUS MILIEU BV 
Mitch Franzen 
Postbus 1097 

Blad 1 van 66160 BB GELEEN 

Uw projectnaam : Roermondseweg 17 te Tegelen 
Uw projectnummer : MA200003.005 
SYNLAB rapportnummer : 13318854, versienummer: 1. 
Rapport-verificatienummer : FMA9ZWDV 

Rotterdam, 28-09-2020 

Geachte heer/mevrouw, 

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 
MA200003.005. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben 
uitsluitend betrekking op de monsters zoals deze door SYNLAB ontvangen zijn. De door u aangegeven 
omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn 
overgenomen in dit analyserapport. SYNLAB is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de 
opdrachtgever. 

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk 
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven. 

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger 
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen 
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan. 

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

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

Hoogachtend, 

Jaap-Willem Hutter 
Technical Director 
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De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

GEONIUS MILIEU BV 
Mitch Franzen Analyserapport 

Blad 2 van 6 

Projectnaam 
Projectnummer 
Rapportnummer 

Roermondseweg 17 te Tegelen 
MA200003.005 
13318854 - 1 

Orderdatum 
Startdatum 
Rapportagedatum 

18-09-2020 
18-09-2020 
28-09-2020 

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie 

001 Grondwater 008-1-1 008 (500-600) 
(AS3000) 

002 Grondwater 015-1-1 015 (450-550) 
(AS3000) 

Analyse Eenheid Q 001 002 

METALEN 
barium µg/l S 55 37 
cadmium µg/l S 0.42 1.0 
kobalt µg/l S 8.6 23 
koper µg/l S <2.0 3.3 
kwik µg/l S <0.05 <0.05 
lood µg/l S <2.0 <2.0 
molybdeen µg/l S <2 2.1 
nikkel µg/l S 280 33 
zink µg/l S 16 14 

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen µg/l S <0.2 <0.2 
tolueen µg/l S <0.2 <0.2 
ethylbenzeen µg/l S <0.2 <0.2 
o-xyleen µg/l S <0.1 <0.1 
p- en m-xyleen µg/l S <0.2 <0.2 
xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.21 1) 0.21 1) 

styreen µg/l S <0.2 <0.2 
naftaleen µg/l S <0.02 <0.02 

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan µg/l S <0.2 <0.2 
1,2-dichloorethaan µg/l S <0.2 <0.2 
1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1 <0.1 
cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1 <0.1 
trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1 <0.1 
som (cis,trans) 1,2- µg/l S 0.14 1) 0.14 1) 

dichloorethenen (0.7 factor) 
dichloormethaan µg/l S <0.2 <0.2 
1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.2 <0.2 
1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.2 <0.2 
1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.2 <0.2 
som dichloorpropanen (0.7 µg/l S 0.42 1) 0.42 1) 

factor) 
tetrachlooretheen µg/l S <0.1 <0.1 
tetrachloormethaan µg/l S <0.1 <0.1 
1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1 <0.1 
1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1 <0.1 
trichlooretheen µg/l S <0.2 <0.2 
chloroform µg/l S 0.25 <0.2 
vinylchloride µg/l S <0.2 <0.2 
tribroommethaan µg/l S <0.2 <0.2 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. 
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GEONIUS MILIEU BV 
Mitch Franzen Analyserapport 

Blad 3 van 6 

Projectnaam 
Projectnummer 
Rapportnummer 

Roermondseweg 17 te Tegelen 
MA200003.005 
13318854 - 1 

Orderdatum 
Startdatum 
Rapportagedatum 

18-09-2020 
18-09-2020 
28-09-2020 

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie 

001 Grondwater 008-1-1 008 (500-600) 
(AS3000) 

002 Grondwater 015-1-1 015 (450-550) 
(AS3000) 

Analyse Eenheid Q 001 002 

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 
fractie C12-C22 
fractie C22-C30 
fractie C30-C40 
totaal olie C10 - C40 

µg/l 
µg/l 
µg/l 
µg/l 
µg/l S 

<25 
<25 
<25 
<25 
<50 

<25 
<25 
<25 
<25 
<50 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. 

Paraaf : 

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028 

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING 
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286 



1 

GEONIUS MILIEU BV Blad 4 van 6 
Mitch Franzen Analyserapport 

Projectnaam Roermondseweg 17 te Tegelen Orderdatum 18-09-2020 
Projectnummer MA200003.005 Startdatum 18-09-2020 
Rapportnummer 13318854 - 1 Rapportagedatum 28-09-2020 

Monster beschrijvingen 

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

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

Voetnoten 

De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa. 
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GEONIUS MILIEU BV 
Mitch Franzen Analyserapport 

Blad 5 van 6 

Projectnaam 
Projectnummer 
Rapportnummer 

Roermondseweg 17 te Tegelen 
MA200003.005 
13318854 - 1 

Orderdatum 
Startdatum 
Rapportagedatum 

18-09-2020 
18-09-2020 
28-09-2020 

Analyse Monstersoort Relatie tot norm 

barium Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2 
cadmium Grondwater (AS3000) Idem 
kobalt Grondwater (AS3000) Idem 
koper Grondwater (AS3000) Idem 
kwik Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17852 
lood Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2 
molybdeen Grondwater (AS3000) Idem 
nikkel Grondwater (AS3000) Idem 
zink Grondwater (AS3000) Idem 
benzeen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1 
tolueen Grondwater (AS3000) Idem 
ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem 
o-xyleen Grondwater (AS3000) Idem 
p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem 
xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem 
styreen Grondwater (AS3000) Idem 
naftaleen Grondwater (AS3000) Idem 
1,1-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem 
1,2-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem 
1,1-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem 
cis-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem 
trans-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem 
som (cis,trans) 1,2- Grondwater (AS3000) Idem 
dichloorethenen (0.7 factor) 
dichloormethaan Grondwater (AS3000) Idem 
1,1-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem 
1,2-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem 
1,3-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem 
som dichloorpropanen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem 
tetrachlooretheen Grondwater (AS3000) Idem 
tetrachloormethaan Grondwater (AS3000) Idem 
1,1,1-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem 
1,1,2-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem 
trichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem 
chloroform Grondwater (AS3000) Idem 
vinylchloride Grondwater (AS3000) Idem 
tribroommethaan Grondwater (AS3000) Idem 
totaal olie C10 - C40 Grondwater (AS3000) Conform AS3110-5 

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking 

001 G6834850 18-09-2020 18-09-2020 ALC236 
001 B1887170 18-09-2020 18-09-2020 ALC204 
001 G6834855 18-09-2020 18-09-2020 ALC236 
002 G6834856 18-09-2020 18-09-2020 ALC236 
002 G6834844 18-09-2020 18-09-2020 ALC236 

Paraaf : 

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028 

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING 
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286 



 

GEONIUS MILIEU BV 
Mitch Franzen Analyserapport 

Blad 6 van 6 

Projectnaam 
Projectnummer 
Rapportnummer 

Roermondseweg 17 te Tegelen 
MA200003.005 
13318854 - 1 

Orderdatum 
Startdatum 
Rapportagedatum 

18-09-2020 
18-09-2020 
28-09-2020 

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking 

002 B1887178 18-09-2020 18-09-2020 ALC204 

Paraaf : 

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028 

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING 
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286 



SYNLAB Analytics & Services B.V. 
Correspondentieadres 
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam 
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34 
www.synlab.nl

Analyserapport 

GEONIUS MILIEU BV 
Mitch Franzen 
Postbus 1097 

Blad 1 van 56160 BB GELEEN 

Uw projectnaam : Roermondseweg 17 te Tegelen 
Uw projectnummer : MA200003.005 
SYNLAB rapportnummer : 13313554, versienummer: 1. 
Rapport-verificatienummer : 3VGETY7K 

Rotterdam, 17-09-2020 

Geachte heer/mevrouw, 

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 
MA200003.005. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben 
uitsluitend betrekking op de monsters zoals deze door SYNLAB ontvangen zijn. De door u aangegeven 
omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn 
overgenomen in dit analyserapport. SYNLAB is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de 
opdrachtgever. 

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk 
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven. 

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger 
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen 
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan. 

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

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

Hoogachtend, 

Jaap-Willem Hutter 
Technical Director 

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028 

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING 
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286 
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GEONIUS MILIEU BV 
Mitch Franzen 

Projectnaam 
Projectnummer 
Rapportnummer 

Analyserapport 

Roermondseweg 17 te Tegelen 
MA200003.005 
13313554 - 1 

Blad 2 van 5 

Orderdatum 
Startdatum 
Rapportagedatum 

10-09-2020 
10-09-2020 
17-09-2020 

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie 

001 Asbestverdacht ASB-PL1 002 A (0-5) 

Analyse Eenheid Q 001 

ASBESTONDERZOEK 
aangeleverd materiaal g 9.08 

KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK 
asbestresultaten - Q zie bijlage 

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA. 

Paraaf : 

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028 

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING 
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286 



GEONIUS MILIEU BV Blad 3 van 5 
Mitch Franzen Analyserapport 

Projectnaam Roermondseweg 17 te Tegelen Orderdatum 10-09-2020 
Projectnummer MA200003.005 Startdatum 10-09-2020 
Rapportnummer 13313554 1 Rapportagedatum 17-09-2020-

Monster beschrijvingen 

001 * Bij de kwantitatieve bepaling van asbest in materiaalmonster is de bepalingsgrens van de gebruikte 
onderzoeksmethode voor het schatten van het massapercentage asbest 0,1 (massa %). 
Indien het gehalte aan asbest onder de bepalingsgrens ligt (<), wordt het monster als niet asbesthoudend 
beschouwd. Indien gewenst kan met SEM-analyse een lagere bepalingsgrens worden gerealiseerd ( tot 0.01 
massa %). 

Paraaf : 

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028 

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING 
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286 



 

GEONIUS MILIEU BV 
Mitch Franzen Analyserapport 

Blad 4 van 5 

Projectnaam 
Projectnummer 
Rapportnummer 

Roermondseweg 17 te Tegelen 
MA200003.005 
13313554 - 1 

Orderdatum 
Startdatum 
Rapportagedatum 

10-09-2020 
10-09-2020 
17-09-2020 

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking 

001 P5262366 09-09-2020 07-09-2020 ALC299 

Paraaf : 

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028 

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING 
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286 
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SYNLAB Analytics & Services B.V. 
Correspondentieadres 
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam 
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34 
www.synlab.nl

Analyserapport 

GEONIUS MILIEU BV 
Mitch Franzen 
Postbus 1097 

Blad 1 van 76160 BB GELEEN 

Uw projectnaam : Roermondseweg 17 te Tegelen 
Uw projectnummer : MA200003.005 
SYNLAB rapportnummer : 13313556, versienummer: 1. 
Rapport-verificatienummer : 15DHC9TS 

Rotterdam, 18-09-2020 

Geachte heer/mevrouw, 

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 
MA200003.005. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben 
uitsluitend betrekking op de monsters zoals deze door SYNLAB ontvangen zijn. De door u aangegeven 
omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn 
overgenomen in dit analyserapport. SYNLAB is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de 
opdrachtgever. 

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk 
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven. 

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 7 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger 
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen 
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan. 

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

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

Hoogachtend, 

Jaap-Willem Hutter 
Technical Director 

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028 

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING 
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286 

www.synlab.nl


  

        

        

         

       

        

       

       

       

       

       

        

        

        

        

       

       

GEONIUS MILIEU BV 
Mitch Franzen Analyserapport 

Blad 2 van 7 

Projectnaam 
Projectnummer 
Rapportnummer 

Roermondseweg 17 te Tegelen 
MA200003.005 
13313556 - 1 

Orderdatum 
Startdatum 
Rapportagedatum 

10-09-2020 
10-09-2020 
18-09-2020 

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie 

001 Asbestverdacht ASB1 004 (19-50) 005 (9-50) 
002 Asbestverdacht ASB2 006 (8-35) 007 (20-50) 
003 Asbestverdacht ASB3 017 (0-40) 017 (0-40) 

Analyse Eenheid Q 001 002 003 

VOORBEREIDENDE RESULTATEN 
totaal aangeleverd monster kg 28.58 26.40 30.90 
in behandeling genomen kg 28.58 26.40 30.90 
gewicht 
Mengmonster samengesteld nee nee nee 
totaal gewicht <20 mm na g 26918 23993 1) 28496 
drogen 
droge stof gew.-% 94.2 91.0 92.2 

KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK 
gemeten totaal mg/kgds Q 0.63 <2 <2 
asbestconcentratie 
gemeten hechtgebonden- mg/kgds Q <2 <2 <2 
asbestconcentratie 
gemeten niet- mg/kgds Q 0.63 <2 <2 
hechtgebonden-
asbestconcentratie 
ondergrens (95% mg/kgds Q 0.32 <2 <2 
betrouwb.interval) 
bovengrens (95% mg/kgds Q 1.7 <2 <2 
betrouwb.interval) 
gemeten hechtgebonden mg/kgds <2 <2 <2 
Serpentijn-asbestgehalte 
gemeten niet-hechtgebonden mg/kgds 0.63 <2 <2 
Serpentijn-asbestgehalte 
gemeten hechtgebonden mg/kgds <2 <2 <2 
Amfibool-asbestgehalte 
gemeten niet-hechtgebonden mg/kgds <2 <2 <2 
Amfibool-asbestgehalte 
berekende bepalingsgrens mg/kgds Q 0.06 0.65 0.85 
gewogen asbestconcentratie mg/kgds Q 0.6268 <2 <2 

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA. 

Paraaf : 

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028 

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING 
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286 



GEONIUS MILIEU BV 
Mitch Franzen Analyserapport 

Blad 3 van 7 

Projectnaam 
Projectnummer 
Rapportnummer 

Roermondseweg 17 te Tegelen 
MA200003.005 
13313556 - 1 

Orderdatum 
Startdatum 
Rapportagedatum 

10-09-2020 
10-09-2020 
18-09-2020 

Voetnoten 

1 Het aangeleverde analysemonster voldoet niet aan de minimaal vereiste hoeveelheid volgens de eisen in NEN5898 
(hoofdstuk 5). 

Paraaf : 

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028 

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING 
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286 



 
 
 
 
 
 

GEONIUS MILIEU BV 
Mitch Franzen Analyserapport 

Blad 4 van 7 

Projectnaam 
Projectnummer 
Rapportnummer 

Roermondseweg 17 te Tegelen 
MA200003.005 
13313556 - 1 

Orderdatum 
Startdatum 
Rapportagedatum 

10-09-2020 
10-09-2020 
18-09-2020 

Analyse Monstersoort Relatie tot norm 

droge stof 

gemeten totaal 
asbestconcentratie 

Asbestverdacht 

Asbestverdacht 

Conform NEN 5898 
Idem 

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking 

001 E1907223 08-09-2020 08-09-2020 ALC291 
001 E1907229 08-09-2020 08-09-2020 ALC291 
002 E1907230 08-09-2020 08-09-2020 ALC291 
002 E1907227 08-09-2020 08-09-2020 ALC291 
003 E1914744 09-09-2020 09-09-2020 ALC291 
003 E1914745 09-09-2020 09-09-2020 ALC291 

Paraaf : 

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028 

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING 
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286 
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SYNLAB Analytics & Services B.V. 
Correspondentieadres 
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam 
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34 
www.synlab.nl

Analyserapport 

GEONIUS MILIEU BV 
Mitch Franzen 
Postbus 1097 

Blad 1 van 56160 BB GELEEN 

Uw projectnaam : Roermondseweg 17 te Tegelen 
Uw projectnummer : MA200003.005 
SYNLAB rapportnummer : 13313558, versienummer: 1. 
Rapport-verificatienummer : 25GULEBZ 

Rotterdam, 17-09-2020 

Geachte heer/mevrouw, 

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 
MA200003.005. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben 
uitsluitend betrekking op de monsters zoals deze door SYNLAB ontvangen zijn. De door u aangegeven 
omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn 
overgenomen in dit analyserapport. SYNLAB is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de 
opdrachtgever. 

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk 
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven. 

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger 
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen 
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan. 

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

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

Hoogachtend, 

Jaap-Willem Hutter 
Technical Director 

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028 

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING 
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286 
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GEONIUS MILIEU BV 
Mitch Franzen Analyserapport 

Blad 2 van 5 

Projectnaam 
Projectnummer 
Rapportnummer 

Roermondseweg 17 te Tegelen 
MA200003.005 
13313558 - 1 

Orderdatum 
Startdatum 
Rapportagedatum 

10-09-2020 
10-09-2020 
17-09-2020 

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie 

001 Asbestverdachte ASB4 008 (8-30) 010 (9-50) 
grond AS3000 

002 Asbestverdachte ASB5 009 (10-50) 012 (0-35) 014 (0-50) 
grond AS3000 

Analyse Eenheid Q 001 002 

VOORBEREIDENDE RESULTATEN 
totaal aangeleverd monster kg 29.10 43.28 
in behandeling genomen kg 15.00 15.00 
gewicht 
Mengmonster samengesteld ja ja 
totaal gewicht <20 mm na g 13900 14457 
drogen 
droge stof gew.-% 92.7 99.8 

KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK 
gemeten totaal mg/kgds S <2 <2 
asbestconcentratie 
gemeten hechtgebonden- mg/kgds S <2 <2 
asbestconcentratie 
gemeten niet- mg/kgds S <2 <2 
hechtgebonden-
asbestconcentratie 
ondergrens (95% mg/kgds S <2 <2 
betrouwb.interval) 
bovengrens (95% mg/kgds S <2 <2 
betrouwb.interval) 
gemeten hechtgebonden mg/kgds <2 <2 
Serpentijn-asbestgehalte 
gemeten niet-hechtgebonden mg/kgds <2 <2 
Serpentijn-asbestgehalte 
gemeten hechtgebonden mg/kgds <2 <2 
Amfibool-asbestgehalte 
gemeten niet-hechtgebonden mg/kgds <2 <2 
Amfibool-asbestgehalte 
berekende bepalingsgrens mg/kgds S 0.75 0.97 
gewogen asbestconcentratie mg/kgds S <2 <2 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. 

Paraaf : 

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028 

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING 
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286 



 
 
 
 
 

GEONIUS MILIEU BV 
Mitch Franzen Analyserapport 

Blad 3 van 5 

Projectnaam 
Projectnummer 
Rapportnummer 

Roermondseweg 17 te Tegelen 
MA200003.005 
13313558 - 1 

Orderdatum 
Startdatum 
Rapportagedatum 

10-09-2020 
10-09-2020 
17-09-2020 

Analyse Monstersoort Relatie tot norm 

totaal aangeleverd monster Asbestverdachte grond AS3000 Conform AS3070-1 en conform NEN 5898 
Mengmonster samengesteld Asbestverdachte grond AS3000 conform NEN5707 (2003) en/of NEN5897 (2005) 
totaal gewicht <20 mm na drogen Asbestverdachte grond AS3000 Conform AS3070-1 en conform NEN 5898 
droge stof Asbestverdachte grond AS3000 Idem 
gemeten totaal Asbestverdachte grond AS3000 Idem 
asbestconcentratie 
ondergrens (95% Asbestverdachte grond AS3000 Idem 
betrouwb.interval) 
bovengrens (95% Asbestverdachte grond AS3000 Idem 
betrouwb.interval) 
gemeten hechtgebonden Asbestverdachte grond AS3000 Idem 
Serpentijn-asbestgehalte 
gemeten niet-hechtgebonden Asbestverdachte grond AS3000 Idem 
Serpentijn-asbestgehalte 
gemeten hechtgebonden Asbestverdachte grond AS3000 Idem 
Amfibool-asbestgehalte 
gemeten niet-hechtgebonden Asbestverdachte grond AS3000 Idem 
Amfibool-asbestgehalte 
berekende bepalingsgrens Asbestverdachte grond AS3000 Idem 

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking 

001 E1907224 08-09-2020 08-09-2020 ALC291 
001 E1907220 07-09-2020 07-09-2020 ALC291 
002 E1907217 07-09-2020 07-09-2020 ALC291 
002 E1907221 07-09-2020 07-09-2020 ALC291 
002 E1907225 08-09-2020 08-09-2020 ALC291 

Paraaf : 
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SGS Environmental Analytics B.V. 
Correspondentieadres 
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam 
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34 
www.sgs.com/analytics-nl

Analyserapport 

GEONIUS MILIEU BV 
Mitch Franzen 
Postbus 1097 

Blad 1 van 56160 BB GELEEN 

Uw projectnaam : Roermondseweg 17 te Tegelen 
Uw projectnummer : MA200003.005 
SGS rapportnummer : 13631204, versienummer: 1. 
Rapport-verificatienummer : RAMEXDXU 

Rotterdam, 08-03-2022 

Geachte heer/mevrouw, 

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 
MA200003.005. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben 
uitsluitend betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn. De door u 
aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn 
overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de 
opdrachtgever. 

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven. 

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger 
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen 
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan. 

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact 
opnemen met de afdeling Customer Support. 

Per 23 maart 2021 is SYNLAB Analytics & Services B.V. overgegaan naar de nieuwe naam SGS 
Environmental Analytics B.V. Alle erkenningen van SYNLAB Analytics & Services B.V blijven van kracht en 
zijn/worden omgezet naar SGS Environmental Analytics B.V. 

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

Hoogachtend, 

Jaap-Willem Hutter 
Technical Director 

SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028 

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING 
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286 

www.sgs.com/analytics-nl


   

         

         

          

         

         

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Blad 2 van 5 
Analyserapport 

GEONIUS MILIEU BV 
Mitch Franzen 
Projectnaam Roermondseweg 17 te Tegelen Orderdatum 03-03-2022 
Projectnummer MA200003.005 Startdatum 03-03-2022 
Rapportnummer 13631204 - 1 Rapportagedatum 08-03-2022 

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie 

001 Asbestverdachte ASB6 101 (30-80) 103 (0-50) 104 (0-50) 
grond AS3000 

002 Asbestverdachte ASB7 102 (20-70) 105 (0-50) 106 (0-25) 
grond AS3000 

Analyse Eenheid Q 001 002 

VOORBEREIDENDE RESULTATEN 
totaal aangeleverd monster kg 43.45 43.61 
in behandeling genomen kg 20.46 20.23 
gewicht 
Mengmonster samengesteld ja ja 
totaal gewicht <20 mm na g 19438 18887 
drogen 
droge stof gew.-% 95.0 93.4 

KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK 
gemeten totaal mg/kgds S <2 <2 
asbestconcentratie 
gemeten hechtgebonden- mg/kgds S <2 <2 
asbestconcentratie 
gemeten niet- mg/kgds S <2 <2 
hechtgebonden-
asbestconcentratie 
ondergrens (95% mg/kgds S <2 <2 
betrouwb.interval) 
bovengrens (95% mg/kgds S <2 <2 
betrouwb.interval) 
gemeten hechtgebonden mg/kgds S <2 <2 
Serpentijn-asbestgehalte 
gemeten niet-hechtgebonden mg/kgds S <2 <2 
Serpentijn-asbestgehalte 
gemeten hechtgebonden mg/kgds S <2 <2 
Amfibool-asbestgehalte 
gemeten niet-hechtgebonden mg/kgds S <2 <2 
Amfibool-asbestgehalte 
berekende bepalingsgrens mg/kgds S 0.72 0.86 
gewogen asbestconcentratie mg/kgds S <2 <2 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. 
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SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028 

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING 
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286 



 
 
 
 
 
 

Blad 3 van 5 
Analyserapport 

GEONIUS MILIEU BV 
Mitch Franzen 
Projectnaam Roermondseweg 17 te Tegelen Orderdatum 03-03-2022 
Projectnummer MA200003.005 Startdatum 03-03-2022 
Rapportnummer 13631204 - 1 Rapportagedatum 08-03-2022 

Analyse Monstersoort Relatie tot norm 

totaal aangeleverd monster Asbestverdachte grond AS3000 AS3070-1 en NEN 5898 
Mengmonster samengesteld Asbestverdachte grond AS3000 conform NEN5707 (2003) en/of NEN5897 (2005) 
totaal gewicht <20 mm na drogen Asbestverdachte grond AS3000 AS3070-1 en NEN 5898 
droge stof Asbestverdachte grond AS3000 Idem 
gemeten totaal Asbestverdachte grond AS3000 Idem 
asbestconcentratie 
ondergrens (95% Asbestverdachte grond AS3000 Idem 
betrouwb.interval) 
bovengrens (95% Asbestverdachte grond AS3000 Idem 
betrouwb.interval) 
gemeten hechtgebonden Asbestverdachte grond AS3000 Idem 
Serpentijn-asbestgehalte 
gemeten niet-hechtgebonden Asbestverdachte grond AS3000 Idem 
Serpentijn-asbestgehalte 
gemeten hechtgebonden Asbestverdachte grond AS3000 Idem 
Amfibool-asbestgehalte 
gemeten niet-hechtgebonden Asbestverdachte grond AS3000 Idem 
Amfibool-asbestgehalte 
berekende bepalingsgrens Asbestverdachte grond AS3000 Idem 

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking 

001 E2063194 03-03-2022 03-03-2022 ALC291 
001 E2063191 03-03-2022 03-03-2022 ALC291 
001 E2063193 03-03-2022 03-03-2022 ALC291 
002 E2063192 03-03-2022 03-03-2022 ALC291 
002 E2063195 03-03-2022 03-03-2022 ALC291 
002 E2063196 03-03-2022 03-03-2022 ALC291 

Paraaf : 

SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028 

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING 
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Bijlage 5 Toetsing Wet bodembescherming 

MA200003.005.R01.V1.3 



 

  

      
     

 
    
    

 
   

 
   

 
            

       
    

 
 

 
  

 
    

                         
              

               
               

               
               

                
              

 
               

              

 
              

           
           
           
           

             
           

           
            

              

   
              

              
              
              

              
              

              
              

              
              

    
            

              

  
               
               
               
               
               
               
               
                

              

  
              
              
              
              

              
              

                                   
              
              
              
              

                 
               

                  
              
              

              
              

              
 

             

Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 18-09-2020 - 08:40) 

Projectcode MA200003.005 MA200003.005 MA200003.005 
Projectnaam Roermondseweg 17 te Roermondseweg 17 te Roermondseweg 17 te 

Tegelen Tegelen Tegelen 
Monsteromschrijving mm01 001 (0-50) 003 mm02 008 (8-30) mm03 009 (10-50) 01 
Monstersoort Grond (AS3000) Grond (AS3000) Grond (AS3000) 
Monster conclusie (excl PFAS) Overschrijding Overschrijding Voldoet aan 

Achtergrondwaarde Achtergrondwaarde Achtergrondwaarde 

Analyse Eenheid SR BT BC BI SR BT BC BI SR BT BC BI 

monster voorbehandeling Ja - Ja - Ja -
droge stof % 93.9 93.9 92.2 92.2 95.4 95.4 
gewicht artefacten g 45 95 54 
aard van de artefacten - Stenen Stenen Stenen 
organische stof (gloeiverlies) % 1.7 1.7 1.5 1.5 0.5 0.5 

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS3.1 3.1 2.8 2.8 5.0 5.0 

METALEN 
barium+ mg/kg 62 211 -- 48 169 -- <20 39.5 --
cadmium mg/kg 0.22 0.372 <=AW-0.02 0.23 0.391<=AW-0.02 <0.2 0.23 <=AW-0.03 
kobalt mg/kg 3.4 10.7 <=AW-0.02 4.4 14.2 <=AW0.00 5.2 13.8 <=AW-0.01 
koper mg/kg 11 21.9 <=AW-0.12 12 24.2 <=AW-0.11 5.1 9.56 <=AW-0.20 
kwik° mg/kg 0.05 0.0706<=AW0.00 0.23 0.326WO 0.00 <0.05 0.048<=AW0.00 
lood mg/kg 120 185 WO 0.28 33 51.2 WO 0.00 12 17.9 <=AW-0.07 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 <=AW-0.01 <0.5 0.35 <=AW-0.01 <0.5 0.35 <=AW-0.01 
nikkel mg/kg 8.3 22.2 <=AW-0.20 11 30.1 <=AW-0.08 7.6 17.7 <=AW-0.27 
zink mg/kg 82 184 WO 0.08 57 130 <=AW-0.02 <20 28.8 <=AW-0.19 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007 - <0.01 0.007 - <0.01 0.007 -
fenantreen mg/kg 0.38 0.38 - 0.05 0.05 - <0.01 0.007 -
antraceen mg/kg 0.15 0.15 - 0.02 0.02 - <0.01 0.007 -
fluoranteen mg/kg 1.0 1 - 0.15 0.15 - 0.01 0.01 -
benzo(a)antraceen mg/kg 0.57 0.57 - 0.09 0.09 - <0.01 0.007 -
chryseen mg/kg 0.56 0.56 - 0.08 0.08 - <0.01 0.007 -
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.31 0.31 - 0.06 0.06 - <0.01 0.007 -
benzo(a)pyreen mg/kg 0.51 0.51 - 0.10 0.1 - <0.01 0.007 -
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.35 0.35 - 0.09 0.09 - <0.01 0.007 -
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.34 0.34 - 0.08 0.08 - <0.01 0.007 -
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) mg/kg 4.177 4.18 WO 0.07 0.727 0.727<=AW-0.02 0.073 0.073<=AW-0.04 

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 3.5 - <1 3.5 - <1 3.5 -
PCB 52 ug/kg <1 3.5 - <1 3.5 - <1 3.5 -
PCB 101 ug/kg 3.4 17 - <1 3.5 - <1 3.5 -
PCB 118 ug/kg 1.3 6.5 - <1 3.5 - <1 3.5 -
PCB 138 ug/kg 9.5 47.5 - <1 3.5 - <1 3.5 -
PCB 153 ug/kg 8.1 40.5 - <1 3.5 - <1 3.5 -
PCB 180 ug/kg 5.6 28 - <1 3.5 - <1 3.5 -
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 29.3 146 IN 0.13 4.9 24.5 <=AW - 4.9 24.5 <=AW -

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 17.5 -- - <5 17.5 -- <5 17.5 -- -
fractie C12-C22 mg/kg <5 17.5 -- - 11 55 -- <5 17.5 -- -
fractie C22-C30 mg/kg <5 17.5 -- - 36 180 -- <5 17.5 -- -
fractie C30-C40 mg/kg <5 17.5 -- - 38 190 -- <5 17.5 -- -
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 <=AW-0.02 90 450 IN 0.05 <20 70 <=AW-0.02 

ANALYSES UITGEVOERD DOOR SYNLAB A&S Sweden (Linköping) -toetsing uitgevoerd door SYNLAB 
PFBA (perfluorbutaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -- - <0.1 0.07 --
PFPeA (perfluorpentaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -- - <0.1 0.07 --
PFHxA (perfluorhexaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -- - <0.1 0.07 --
PFHpA (perfluorheptaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -- - <0.1 0.07 --
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur) µg/kgds 0.19 0.19 -- - 0.12 0.12 --
PFOA vertakt (perfluoroctaanzuur)µg/kgds <0.1 0.07 - - <0.1 0.07 -
som PFOA (0.7 factor) µg/kgds 0.26 0.26 ¤ - - 0.19 0.19 ¤ -
PFNA (perfluornonaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -- - <0.1 0.07 --
PFDA (perfluordecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -- - <0.1 0.07 --
PFUnDA (perfluorundecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -- - <0.1 0.07 --
PFDoDA (perfluordodecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -- - <0.1 0.07 --
PFTrDA (perfluortridecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -- - <0.1 0.07 --
PFTeDA 
(perfluortetradecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -- - <0.1 0.07 --

MA200003.005.R01.V1.3 

https://0.073<=AW-0.04
https://0.727<=AW-0.02
https://0.048<=AW0.00
https://0.0706<=AW0.00
https://0.391<=AW-0.02


 

  

 
             

              
              
 

             
 

             
 

             
  

              
  

              
                  

              
    

             
    

             
    

             
    

             
 

 
             

  
 

             
 

             
  

             
    

              
   
              

 
  

        
    
       

 

  

PFHxDA 
(perfluorhexadecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 - - <0.1 0.07 -
PFODA (perfluoroctadecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 - - <0.1 0.07 -
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -- - <0.1 0.07 --
PFPeS 
(perfluorpentaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 - - <0.1 0.07 -
PFHxS 
(perfluorhexaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -- - <0.1 0.07 --
PFHpS 
(perfluorheptaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -- - <0.1 0.07 --
PFOS lineair 
(perfluoroctaansulfonzuur) µg/kgds 0.48 0.48 -- - <0.1 0.07 --
PFOS vertakt 
(perfluoroctaansulfonzuur) µg/kgds 0.15 0.15 - - <0.1 0.07 -
som PFOS (0.7 factor) µg/kgds 0.63 0.63 ¤ - - 0.14 0.14 -
PFDS (perfluordecaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -- - <0.1 0.07 --
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer 
sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 - - <0.1 0.07 -
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer 
sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 - - <0.1 0.07 -
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer 
sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 - - <0.1 0.07 -
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer 
sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 - - <0.1 0.07 -
MeFOSAA (n-methyl 
perfluoroctaansulfonamide 
acetaat) µg/kgds <0.1 0.07 - - <0.1 0.07 -
EtFOSAA (n-ethyl 
perfluoroctaansulfonamide 
acetaat) µg/kgds <0.1 0.07 - - <0.1 0.07 -
PFOSA 
(perfluoroctaansulfonamide) µg/kgds <0.1 0.07 -- - <0.1 0.07 --
MeFOSA (n-methyl 
perfluoroctaansulfonamide) µg/kgds <0.1 0.07 - - <0.1 0.07 -
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer 
fosfaat diester) µg/kgds <0.1 0.07 - - <0.1 0.07 -
Adviespakket PFAS 30 zie zie 
componenten bijlage - - bijlage -

Monstercode Monsteromschrijving 
13313559-001 mm01 001 (0-50) 003 (0-50) 007 (8-20) 
13313559-002 mm02 008 (8-30) 
13313559-003 mm03 009 (10-50) 013 (0-50) 016 (0-50) 

MA200003.005.R01.V1.3 



 

  

      
     

 
    
    

 
   

 
   

 
            

       
     

 
  

 
 

 
    

                         
              

               
               

               
    

         
 

   
                

              

 
               

              

 
              

            
             
             
           

              
             

             
             

              

   
              

              
              
              

              
              

              
              

              
              

    
             

              

  
               
               
               
               
               
               
               
                 

              

  
              
              
              
              

               
              

                                   
               
              
              
               

  
              

  
             

                  
              
              

              
              

Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 18-09-2020 - 08:40) 

Projectcode 
Projectnaam 

Monsteromschrijving 
Monstersoort 
Monster conclusie (excl PFAS) 

MA200003.005 
Roermondseweg 17 te 
Tegelen 
mm04 010 (9-50) 
Grond (AS3000) 
Voldoet aan 
Achtergrondwaarde 

MA200003.005 
Roermondseweg 17 te 
Tegelen 
mm05 012 (0-35) 014 
Grond (AS3000) 
Voldoet aan 
Achtergrondwaarde 

MA200003.005 
Roermondseweg 17 te 
Tegelen 
mm06 018 (0-20) 019 
Grond (AS3000) 
Overschrijding 
Achtergrondwaarde 

Analyse Eenheid SR BT BC BI SR BT BC BI SR BT BC BI 

monster voorbehandeling Ja - Ja - Ja -
droge stof % 94.8 94.8 94.7 94.7 94.9 94.9 
gewicht artefacten g 95 <1 7.8 
aard van de artefacten Div. 

- Stenen Geen materialen 
organische stof (gloeiverlies) % <0.5 0.5 0.8 0.8 4.2 4.2 

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS5.1 5.1 2.7 2.7 4.5 4.5 

METALEN 
barium+ mg/kg 25 69.8 -- 22 78.4 -- 230 679 --
cadmium mg/kg <0.2 0.23 <=AW-0.03 <0.2 0.238 <=AW-0.03 0.60 0.906WO 0.02 
kobalt mg/kg 9.6 25.2 WO 0.06 4.0 13.1 <=AW-0.01 3.9 10.8 <=AW-0.02 
koper mg/kg 6.0 11.2 <=AW-0.19 6.2 12.5 <=AW-0.18 28 49.9 WO 0.07 
kwik° mg/kg <0.05 0.0479<=AW0.00 <0.05 0.0497<=AW0.00 0.12 0.163WO 0.00 
lood mg/kg <10 10.4 <=AW-0.08 41 63.7 WO 0.03 170 246 IN 0.41 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 <=AW-0.01 <0.5 0.35 <=AW-0.01 0.64 0.64 <=AW0.00 
nikkel mg/kg 11 25.5 <=AW-0.15 9.5 26.2 <=AW-0.14 8.7 21 <=AW-0.22 
zink mg/kg <20 28.7 <=AW-0.19 40 91.7 <=AW-0.08 140 281 IN 0.24 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007 - <0.01 0.007 - 0.04 0.04 -
fenantreen mg/kg <0.01 0.007 - 0.02 0.02 - 0.27 0.27 -
antraceen mg/kg <0.01 0.007 - <0.01 0.007 - 0.04 0.04 -
fluoranteen mg/kg <0.01 0.007 - 0.04 0.04 - 0.58 0.58 -
benzo(a)antraceen mg/kg <0.01 0.007 - 0.02 0.02 - 0.27 0.27 -
chryseen mg/kg <0.01 0.007 - 0.02 0.02 - 0.32 0.32 -
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.01 0.007 - 0.02 0.02 - 0.17 0.17 -
benzo(a)pyreen mg/kg <0.01 0.007 - 0.02 0.02 - 0.24 0.24 -
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.01 0.007 - 0.02 0.02 - 0.18 0.18 -
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.01 0.007 - 0.02 0.02 - 0.18 0.18 -
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) mg/kg 0.07 0.07 <=AW-0.04 0.194 0.194 <=AW-0.03 2.29 2.29 WO 0.02 

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 3.5 - <1 3.5 - <1 1.67 -
PCB 52 ug/kg <1 3.5 - <1 3.5 - <1 1.67 -
PCB 101 ug/kg <1 3.5 - <1 3.5 - <1 1.67 -
PCB 118 ug/kg <1 3.5 - <1 3.5 - <1 1.67 -
PCB 138 ug/kg <1 3.5 - <1 3.5 - 1.5 3.57 -
PCB 153 ug/kg <1 3.5 - <1 3.5 - 1.4 3.33 -
PCB 180 ug/kg <1 3.5 - <1 3.5 - <1 1.67 -
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 24.5 <=AW - 4.9 24.5 <=AW - 6.4 15.2 <=AW -

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 17.5 -- - <5 17.5 -- - <5 8.33 -- -
fractie C12-C22 mg/kg <5 17.5 -- - <5 17.5 -- - <5 8.33 -- -
fractie C22-C30 mg/kg <5 17.5 -- - <5 17.5 -- - <5 8.33 -- -
fractie C30-C40 mg/kg <5 17.5 -- - 6 30 -- - <5 8.33 -- -
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 <=AW-0.02 <20 70 <=AW-0.02 <20 33.3 <=AW-0.03 

ANALYSES UITGEVOERD DOOR SYNLAB A&S Sweden (Linköping) -toetsing uitgevoerd door SYNLAB 
PFBA (perfluorbutaanzuur) µg/kgds - <0.1 0.07 -- 0.17 0.17 ¤ --
PFPeA (perfluorpentaanzuur) µg/kgds - <0.1 0.07 -- <0.1 0.07 --
PFHxA (perfluorhexaanzuur) µg/kgds - <0.1 0.07 -- <0.1 0.07 --
PFHpA (perfluorheptaanzuur) µg/kgds - <0.1 0.07 -- 0.1 0.1 --
PFOA lineair 
(perfluoroctaanzuur) µg/kgds - <0.1 0.07 -- 0.48 0.48 --
PFOA vertakt 
(perfluoroctaanzuur) µg/kgds - <0.1 0.07 - <0.1 0.07 -
som PFOA (0.7 factor) µg/kgds - 0.14 0.14 - 0.55 0.55 ¤ -
PFNA (perfluornonaanzuur) µg/kgds - <0.1 0.07 -- <0.1 0.07 --
PFDA (perfluordecaanzuur) µg/kgds - <0.1 0.07 -- <0.1 0.07 --
PFUnDA (perfluorundecaanzuur)µg/kgds - <0.1 0.07 -- <0.1 0.07 --
PFDoDA (perfluordodecaanzuur)µg/kgds - <0.1 0.07 -- <0.1 0.07 --

MA200003.005.R01.V1.3 
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PFTrDA (perfluortridecaanzuur) µg/kgds - <0.1 0.07 -- <0.1 0.07 --
PFTeDA 
(perfluortetradecaanzuur) µg/kgds - <0.1 0.07 -- <0.1 0.07 --
PFHxDA 
(perfluorhexadecaanzuur) µg/kgds - <0.1 0.07 - <0.1 0.07 -
PFODA 
(perfluoroctadecaanzuur) µg/kgds - <0.1 0.07 - <0.1 0.07 -
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur)µg/kgds - <0.1 0.07 -- <0.1 0.07 --
PFPeS 
(perfluorpentaansulfonzuur) µg/kgds - <0.1 0.07 - <0.1 0.07 -
PFHxS 
(perfluorhexaansulfonzuur) µg/kgds - <0.1 0.07 -- <0.1 0.07 --
PFHpS 
(perfluorheptaansulfonzuur) µg/kgds - <0.1 0.07 -- <0.1 0.07 --
PFOS lineair 
(perfluoroctaansulfonzuur) µg/kgds - 0.43 0.43 -- 0.53 0.53 --
PFOS vertakt 
(perfluoroctaansulfonzuur) µg/kgds - <0.1 0.07 - 0.25 0.25 -
som PFOS (0.7 factor) µg/kgds - 0.5 0.5 ¤ - 0.78 0.78 ¤ -
PFDS 
(perfluordecaansulfonzuur) µg/kgds - <0.1 0.07 -- <0.1 0.07 --
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer 
sulfonzuur) µg/kgds - <0.1 0.07 - <0.1 0.07 -
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer 
sulfonzuur) µg/kgds - <0.1 0.07 - <0.1 0.07 -
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer 
sulfonzuur) µg/kgds - <0.1 0.07 - <0.1 0.07 -
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer 
sulfonzuur) µg/kgds - <0.1 0.07 - <0.1 0.07 -
MeFOSAA (n-methyl 
perfluoroctaansulfonamide 
acetaat) µg/kgds - <0.1 0.07 - <0.1 0.07 -
EtFOSAA (n-ethyl 
perfluoroctaansulfonamide 
acetaat) µg/kgds - <0.1 0.07 - <0.1 0.07 -
PFOSA 
(perfluoroctaansulfonamide) µg/kgds - <0.1 0.07 -- <0.1 0.07 --
MeFOSA (n-methyl 
perfluoroctaansulfonamide) µg/kgds - <0.1 0.07 - <0.1 0.07 -
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer 
fosfaat diester) µg/kgds - <0.1 0.07 - <0.1 0.07 -
Adviespakket PFAS 30 zie 
componenten - bijlage - zie bijlage -

Monstercode Monsteromschrijving 
13313559-004 mm04 010 (9-50) 
13313559-005 mm05 012 (0-35) 014 (0-50) 
13313559-006 mm06 018 (0-20) 019 (0-50) 022 (0-50) 024 (0-50) 

MA200003.005.R01.V1.3 



 

  

      
     

 
   
         

         
     

         
   

                 
          

           
           

           
            

            
          

 
           

          

 
          

        
        
        
        

        
        

        
        

          

   
          

          
          
          

          
          

          
          

          
          

            
          

  
           
           
           
           
           
           
           
            

          

  
          
          
          
          

          
          

                                   
           
           
           
           

            
            

               
           
           

           
           

           
           
           

           
           
           

Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 18-09-2020 - 08:40) 

Projectcode MA200003.005 MA200003.005 
Projectnaam Roermondseweg 17 te Tegelen Roermondseweg 17 te Tegelen 
Monsteromschrijving mm07 002 (50-80) 00 mm08 015 (50-70) 01 
Monstersoort Grond (AS3000) Grond (AS3000) 
Monster conclusie (excl PFAS) Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

Analyse Eenheid SR BT BC BI SR BT BC BI 

monster voorbehandeling Ja - Ja -
droge stof % 91.0 91 95.5 95.5 
gewicht artefacten g <1 10 
aard van de artefacten - Geen Stenen 
organische stof (gloeiverlies) % 0.5 0.5 0.6 0.6 

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS5.2 5.2 5.1 5.1 

METALEN 
barium+ mg/kg <20 38.8 -- 24 67 --
cadmium mg/kg <0.2 0.23 <=AW-0.03 <0.2 0.23 <=AW-0.03 
kobalt mg/kg 3.6 9.38 <=AW-0.03 3.7 9.71 <=AW-0.03 
koper mg/kg 5.4 10.1 <=AW-0.20 6.2 11.6 <=AW-0.19 
kwik° mg/kg <0.05 0.0478<=AW0.00 <0.05 0.0479<=AW0.00 
lood mg/kg 20 29.7 <=AW-0.04 <10 10.4 <=AW-0.08 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 <=AW-0.01 <0.5 0.35 <=AW-0.01 
nikkel mg/kg 8.0 18.4 <=AW-0.26 8.1 18.8 <=AW-0.25 
zink mg/kg 36 73.5 <=AW-0.11 27 55.3 <=AW-0.15 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007 - <0.01 0.007 -
fenantreen mg/kg 0.01 0.01 - 0.01 0.01 -
antraceen mg/kg <0.01 0.007 - <0.01 0.007 -
fluoranteen mg/kg 0.03 0.03 - <0.01 0.007 -
benzo(a)antraceen mg/kg 0.02 0.02 - <0.01 0.007 -
chryseen mg/kg 0.02 0.02 - <0.01 0.007 -
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.01 0.007 - <0.01 0.007 -
benzo(a)pyreen mg/kg 0.01 0.01 - <0.01 0.007 -
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.01 0.01 - <0.01 0.007 -
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.01 0.01 - <0.01 0.007 -
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.131 0.131 <=AW-0.04 0.073 0.073 <=AW-0.04 

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 3.5 - <1 3.5 -
PCB 52 ug/kg <1 3.5 - <1 3.5 -
PCB 101 ug/kg <1 3.5 - <1 3.5 -
PCB 118 ug/kg <1 3.5 - <1 3.5 -
PCB 138 ug/kg <1 3.5 - <1 3.5 -
PCB 153 ug/kg <1 3.5 - <1 3.5 -
PCB 180 ug/kg <1 3.5 - <1 3.5 -
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 24.5 <=AW - 4.9 24.5 <=AW -

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 17.5 -- - <5 17.5 -- -
fractie C12-C22 mg/kg <5 17.5 -- - <5 17.5 -- -
fractie C22-C30 mg/kg <5 17.5 -- - <5 17.5 -- -
fractie C30-C40 mg/kg <5 17.5 -- - <5 17.5 -- -
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 <=AW-0.02 <20 70 <=AW-0.02 

ANALYSES UITGEVOERD DOOR SYNLAB A&S Sweden (Linköping) -toetsing uitgevoerd door SYNLAB 
PFBA (perfluorbutaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -- <0.1 0.07 --
PFPeA (perfluorpentaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -- <0.1 0.07 --
PFHxA (perfluorhexaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -- <0.1 0.07 --
PFHpA (perfluorheptaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -- <0.1 0.07 --
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -- <0.1 0.07 --
PFOA vertakt (perfluoroctaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 - <0.1 0.07 -
som PFOA (0.7 factor) µg/kgds 0.14 0.14 - 0.14 0.14 -
PFNA (perfluornonaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -- <0.1 0.07 --
PFDA (perfluordecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -- <0.1 0.07 --
PFUnDA (perfluorundecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -- <0.1 0.07 --
PFDoDA (perfluordodecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -- <0.1 0.07 --
PFTrDA (perfluortridecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -- <0.1 0.07 --
PFTeDA (perfluortetradecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -- <0.1 0.07 --
PFHxDA (perfluorhexadecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 - <0.1 0.07 -
PFODA (perfluoroctadecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 - <0.1 0.07 -
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -- <0.1 0.07 --
PFPeS (perfluorpentaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 - <0.1 0.07 -

MA200003.005.R01.V1.3 



 

  

           
           

            
            

               
           

              
              
              
              

 
           

   
          
           

  
          

               
    

        

 
  

                
    

                
    

 

  

PFHxS (perfluorhexaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -- <0.1 0.07 --
PFHpS (perfluorheptaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -- <0.1 0.07 --
PFOS lineair (perfluoroctaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -- <0.1 0.07 --
PFOS vertakt (perfluoroctaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 - <0.1 0.07 -
som PFOS (0.7 factor) µg/kgds 0.14 0.14 - 0.14 0.14 -
PFDS (perfluordecaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -- <0.1 0.07 --
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 - <0.1 0.07 -
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 - <0.1 0.07 -
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 - <0.1 0.07 -
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 - <0.1 0.07 -
MeFOSAA (n-methyl 
perfluoroctaansulfonamide acetaat) µg/kgds <0.1 0.07 - <0.1 0.07 -
EtFOSAA (n-ethyl perfluoroctaansulfonamide 
acetaat) µg/kgds <0.1 0.07 - <0.1 0.07 -
PFOSA (perfluoroctaansulfonamide) µg/kgds <0.1 0.07 -- <0.1 0.07 --
MeFOSA (n-methyl 
perfluoroctaansulfonamide) µg/kgds <0.1 0.07 - <0.1 0.07 -
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer fosfaat diester) µg/kgds <0.1 0.07 - <0.1 0.07 -
Adviespakket PFAS 30 componenten zie zie 

bijlage - bijlage -

Monstercode Monsteromschrijving 
13313559-007 mm07 002 (50-80) 002 (120-170) 002 (180-200) 008 (80-100) 008 (100-150) 008 (150-200) 011 (50-70) 

011 (100-150) 011 (170-200) 
13313559-008 mm08 015 (50-70) 015 (100-130) 015 (150-170) 015 (170-200) 018 (50-100) 018 (100-150) 022 (50-100) 

022 (100-150) 022 (150-200) 

MA200003.005.R01.V1.3 



 

  

 
   

   
      
                 

  
   

                  
   

   
    
        
       

        
                  

               
         

       
                   

                    
                 
    

         
   

   
     

                 
  

       
     

       
            

       
     

   
   

   
   

          
    

   

  

Verklaring kolommen 
SR Resultaat op het analyserapport 
BT Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC Toetsoordeel 
BI SYNLAB berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) 

Verklaring toetsingsoordelen 
- Geen toetsoordeel mogelijk 
-- Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
--- Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
# Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+ De normen voor barium zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

° Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4 
mg/kg d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan kwik. 
Er kan daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de eis van 
36 mg/kg d.s. gehanteerd. 

<=AW Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO Wonen 
IN Industrie 
NT (Pfas) Niet toepasbaar 
¤ Indien de gebiedskwaliteit niet bekend is blijft de bepalingsgrens de toepassingsnorm voor het toepassen van grond 

en baggerspecie in grondwaterbeschermingsgebieden. 
,zp Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
>I Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^ Enkele parameters ontbreken in de som 
>IND Groter dan industrie 

> Interventiewaarde 
> Industrie 
>= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
>= Achtergrond waarde 

Kleur informatie 
Rood 
Roze 
Oranje 
Blauw 

MA200003.005.R01.V1.3 



 

  

 
      

 
      

      
 

      
      
      
      

      
      

      
      

      
   

          

      
  

          

      
  

        

      
       

       
       
       
       

        
        

         
       
       

       
       

       
       
       

       
       
       
       
       

        
        

         
       

          
          
          
          

        
         

       
        

           

      
 
     
      

   
  
     
     

  
    

 
  

Normenblad 
Toetskeuze: T.12: Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 

Analyse Eenheid AW Wo Ind I 

METALEN 
cadmium mg/kg 0.6 1.2 4.3 13 
kobalt mg/kg 15 35 190 190 
koper mg/kg 40 54 190 190 
kwik° mg/kg 0.15 0.83 4.8 36 
lood mg/kg 50 210 530 530 
molybdeen mg/kg 1.5 88 190 190 
nikkel mg/kg 35 39 100 100 
zink mg/kg 140 200 720 720 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 1.5 6.8 40 40 

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 20 40 500 1000 

MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 mg/kg 190 190 500 5000 

ANALYSES UITGEVOERD DOOR SYNLAB A&S Sweden (Linköping)-toetsing uitgevoerd door SYNLAB 
PFBA (perfluorbutaanzuur) ug/kg 1.4 3 3 --
PFPeA (perfluorpentaanzuur) ug/kg 1.4 3 3 --
PFHxA (perfluorhexaanzuur) ug/kg 1.4 3 3 --
PFHpA (perfluorheptaanzuur) ug/kg 1.4 3 3 --
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur) ug/kg -- -- -- --
PFOA vertakt (perfluoroctaanzuur) ug/kg -- -- -- --
som PFOA (0.7 factor) ug/kg 1.9 7 7 1100 
PFNA (perfluornonaanzuur) ug/kg 1.4 3 3 --
PFDA (perfluordecaanzuur) ug/kg 1.4 3 3 --
PFUnDA (perfluorundecaanzuur) ug/kg 1.4 3 3 --
PFDoDA (perfluordodecaanzuur) ug/kg 1.4 3 3 --
PFTrDA (perfluortridecaanzuur) ug/kg 1.4 3 3 --
PFTeDA (perfluortetradecaanzuur) ug/kg 1.4 3 3 --
PFHxDA (perfluorhexadecaanzuur) ug/kg 1.4 3 3 --
PFODA (perfluoroctadecaanzuur) ug/kg 1.4 3 3 --
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur) ug/kg 1.4 3 3 --
PFPeS (perfluorpentaansulfonzuur) ug/kg 1.4 3 3 --
PFHxS (perfluorhexaansulfonzuur) ug/kg 1.4 3 3 --
PFHpS (perfluorheptaansulfonzuur) ug/kg 1.4 3 3 --
PFOS lineair (perfluoroctaansulfonzuur) ug/kg -- -- -- --
PFOS vertakt (perfluoroctaansulfonzuur) ug/kg -- -- -- --
som PFOS (0.7 factor) ug/kg 1.4 3 3 110 
PFDS (perfluordecaansulfonzuur) ug/kg 1.4 3 3 --
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer sulfonzuur) ug/kg 1.4 3 3 --
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer sulfonzuur) ug/kg 1.4 3 3 --
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer sulfonzuur) ug/kg 1.4 3 3 --
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer sulfonzuur) ug/kg 1.4 3 3 --
MeFOSAA (n-methyl perfluoroctaansulfonamide acetaat) ug/kg 1.4 3 3 --
EtFOSAA (n-ethyl perfluoroctaansulfonamide acetaat) ug/kg 1.4 3 3 --
PFOSA (perfluoroctaansulfonamide) ug/kg 1.4 3 3 --
MeFOSA (n-methyl perfluoroctaansulfonamide) ug/kg 1.4 3 3 --
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer fosfaat diester) ug/kg 1.4 3 3 --

* Indicatief niveau voor ernstige verontreiniging 
Legenda normenblad 
AW = Achtergrondwaarden 
WO = Maximale waarden bodemfunctieklasse wonen 
IND = Maximale waarden bodemfunctieklasse industrie 

= Interventiewaarden 
Normen en definities http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/downloads 

MA200003.005.R01.V1.3 
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Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 11-03-2022 - 09:15) 

Projectcode MA200003.005 MA200003.005 MA200003.005 
Projectnaam Roermondseweg 17 te Roermondseweg 17 te Roermondseweg 17 te 

Tegelen Tegelen Tegelen 
Monsteromschrijving 010A-1 010A (0-30) 010B-1 010B (0-30) 010C-1 010C (0-30) 
Monstersoort Grond (AS3000) Grond (AS3000) Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Voldoet aan Voldoet aan 

Achtergrondwaarde Achtergrondwaarde Achtergrondwaarde 

Analyse Eenheid SR BT BC BI SR BT BC BI SR BT BC BI 

monster voorbehandeling Ja - Ja - Ja -
droge stof % 91.2 91.2 88.9 88.9 91.0 91 
gewicht artefacten g <1 <1 <1 
aard van de artefacten - Geen Geen Geen 
organische stof 
(gloeiverlies) % 3.0 3 1.8 1.8 1.3 1.3 

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS2.6 2.6 3.7 3.7 4.2 4.2 

METALEN 
kobalt mg/kg 3.4 11.2 <=AW-0.02 3.0 8.89 <=AW-0.03 3.4 9.63 <=AW-0.03 

Monstercode Monsteromschrijving 
13631203-001 010A-1 010A (0-30) 
13631203-002 010B-1 010B (0-30) 
13631203-003 010C-1 010C (0-30) 

MA200003.005.R01.V1.3 



 

  

      
    

 
    
    

 
   

 
    

           
       

   
 

  
 

 
 

    
                         

              

               
               

               
                

  
              

              

 
               

              

 
              

              
             
              
            

              
              

              
              

              

   
              

              
              
              

              
              

              
              

              
              

   
               

              

  
               
               
               
               
               
               
               
                  

              

  
              
              
              
              

                

 
  

    
    
       

 

  

Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 11-03-2022 - 09:15) 

Projectcode MA200003.005 MA200003.005 MA200003.005 
Projectnaam Roermondseweg 17 te Roermondseweg 17 te Roermondseweg 17 te Tegelen 

Tegelen Tegelen 
Monsteromschrijving 010D-1 010D (0-50) 010E-1 010E (0-30) mm09 101 (30-80) 10 
Monstersoort Grond (AS3000) Grond (AS3000) Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Voldoet aan Overschrijding 

Achtergrondwaarde Achtergrondwaarde Achtergrondwaarde 

Analyse Eenheid SR BT BC BI SR BT BC BI SR BT BC BI 

monster voorbehandeling Ja - Ja - Ja -
droge stof % 90.8 90.8 91.8 91.8 92.0 92 
gewicht artefacten g <1 <1 <1 
aard van de artefacten - Geen Geen Geen 
organische stof 
(gloeiverlies) % 4.1 4.1 1.6 1.6 1.0 1 

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS2.7 2.7 3.6 3.6 <2 <2 

METALEN 
barium+ mg/kg - - 26 101 --
cadmium mg/kg - - <0.2 0.241 <=AW-0.03 
kobalt mg/kg 4.8 15.7 WO 0.00 3.7 11.1 <=AW-0.02 3.4 12 <=AW-0.02 
koper mg/kg - - 7.6 15.7 <=AW-0.16 
kwik° mg/kg - - <0.050.0503<=AW0.00 
lood mg/kg - - 28 44.1 <=AW-0.01 
molybdeen mg/kg - - <0.5 0.35 <=AW-0.01 
nikkel mg/kg - - 7.3 21.3 <=AW-0.21 
zink mg/kg - - 36 85.4 <=AW-0.09 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg - - 0.12 0.12 -
fenantreen mg/kg - - 0.98 0.98 -
antraceen mg/kg - - 0.25 0.25 -
fluoranteen mg/kg - - 1.7 1.7 -
benzo(a)antraceen mg/kg - - 1.0 1 -
chryseen mg/kg - - 0.86 0.86 -
benzo(k)fluoranteen mg/kg - - 0.49 0.49 -
benzo(a)pyreen mg/kg - - 0.84 0.84 -
benzo(ghi)peryleen mg/kg - - 0.53 0.53 -
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg - - 0.53 0.53 -
pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 factor) mg/kg - - 7.3 7.3 IN 0.15 

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg - - <1 3.5 -
PCB 52 ug/kg - - <1 3.5 -
PCB 101 ug/kg - - <1 3.5 -
PCB 118 ug/kg - - <1 3.5 -
PCB 138 ug/kg - - <1 3.5 -
PCB 153 ug/kg - - <1 3.5 -
PCB 180 ug/kg - - <1 3.5 -
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg - - 4.9 24.5 <=AW -

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg - - <5 17.5 -- -
fractie C12-C22 mg/kg - - <5 17.5 -- -
fractie C22-C30 mg/kg - - <5 17.5 -- -
fractie C30-C40 mg/kg - - <5 17.5 -- -
totaal olie C10 - C40 mg/kg - - <20 70 <=AW-0.02 

Monstercode Monsteromschrijving 
13631203-004 010D-1 010D (0-50) 
13631203-005 010E-1 010E (0-30) 
13631203-006 mm09 101 (30-80) 103 (0-50) 104 (0-50) 

MA200003.005.R01.V1.3 



 

  

      
     

 
   
         

         
     

       
   

                  
          

           
           

           
            

            
          

 
            

          

 
          

        
          
         
      

         
         

         
         

          

   
         

          
          
          

          
          

          
          

          
          

            
          

  
           
           
           
           
           
           
           
             

          

  
          
          
          
          

           

 
  

        
             

 

  

Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 11-03-2022 - 09:15) 

Projectcode MA200003.005 MA200003.005 
Projectnaam Roermondseweg 17 te Tegelen Roermondseweg 17 te Tegelen 
Monsteromschrijving mm10 102 (20-70) 10 mm11 103 (50-100) 1 
Monstersoort Grond (AS3000) Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

Analyse Eenheid SR BT BC BI SR BT BC BI 

monster voorbehandeling Ja - Ja -
droge stof % 92.5 92.5 90.6 90.6 
gewicht artefacten g <1 <1 
aard van de artefacten - Geen Geen 
organische stof (gloeiverlies) % 1.5 1.5 0.6 0.6 

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS2.3 2.3 5.9 5.9 

METALEN 
barium+ mg/kg 41 153 -- 26 67.7 --
cadmium mg/kg 0.39 0.668WO 0.01 <0.2 0.227 <=AW-0.03 
kobalt mg/kg 3.5 11.9 <=AW-0.02 7.9 19.5 WO 0.03 
koper mg/kg 11 22.5 <=AW-0.12 7.8 14.2 <=AW-0.17 
kwik° mg/kg 0.12 0.172WO 0.00 <0.050.0473<=AW0.00 
lood mg/kg 50 78.3 WO 0.06 13 19.1 <=AW-0.06 
molybdeen mg/kg 0.53 0.53 <=AW-0.01 <0.5 0.35 <=AW-0.01 
nikkel mg/kg 8.2 23.3 <=AW-0.18 12 26.4 <=AW-0.13 
zink mg/kg 66 154 WO 0.02 41 81.2 <=AW-0.10 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0.02 0.02 - <0.010.007 -
fenantreen mg/kg 0.56 0.56 - 0.04 0.04 -
antraceen mg/kg 0.14 0.14 - 0.01 0.01 -
fluoranteen mg/kg 1.6 1.6 - 0.08 0.08 -
benzo(a)antraceen mg/kg 0.78 0.78 - 0.04 0.04 -
chryseen mg/kg 0.47 0.47 - 0.04 0.04 -
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.41 0.41 - 0.03 0.03 -
benzo(a)pyreen mg/kg 0.73 0.73 - 0.04 0.04 -
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.52 0.52 - 0.03 0.03 -
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.52 0.52 - 0.03 0.03 -
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)mg/kg 5.75 5.75 WO 0.11 0.3470.347 <=AW-0.03 

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 3.5 - <1 3.5 -
PCB 52 ug/kg <1 3.5 - <1 3.5 -
PCB 101 ug/kg 3.0 15 - <1 3.5 -
PCB 118 ug/kg 1.5 7.5 - <1 3.5 -
PCB 138 ug/kg 4.1 20.5 - <1 3.5 -
PCB 153 ug/kg 4.1 20.5 - <1 3.5 -
PCB 180 ug/kg 1.7 8.5 - <1 3.5 -
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 15.8 79 IN 0.06 4.9 24.5 <=AW -

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 17.5 -- - <5 17.5 -- -
fractie C12-C22 mg/kg 5 25 -- - <5 17.5 -- -
fractie C22-C30 mg/kg 14 70 -- - <5 17.5 -- -
fractie C30-C40 mg/kg 11 55 -- - <5 17.5 -- -
totaal olie C10 - C40 mg/kg 30 150 <=AW-0.01 <20 70 <=AW-0.02 

Monstercode Monsteromschrijving 
13631203-007 mm10 102 (20-70) 105 (0-50) 106 (0-25) 
13631203-008 mm11 103 (50-100) 103 (100-150) 103 (150-200) 105 (50-100) 105 (100-150) 105 (150-200) 

MA200003.005.R01.V1.3 

https://0.050.0473<=AW0.00


 

  

 
   

   
      
                 

  
   

                   
   

   
    
        
       

        
                  

               
    

       
                   

                    
                 
    

         
   

   
       

     
       

            
       

     
   

   
   
   

          
     

   

  

Verklaring kolommen 
SR Resultaat op het analyserapport 
BT Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC Toetsoordeel 
BI SGS berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) 

Verklaring toetsingsoordelen 
- Geen toetsoordeel mogelijk 
-- Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
--- Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
# Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+ De normen voor barium zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

° Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4 
mg/kg d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan kwik. 
Er kan daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de eis van 
36 mg/kg d.s. gehanteerd. 

<=AW Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO Wonen 
IN Industrie 
,zp Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
>I Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^ Enkele parameters ontbreken in de som 
>IND Groter dan industrie 

> Interventiewaarde 
> Industrie 
>= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
>= Achtergrond waarde 

Kleur informatie 
Rood 
Roze 
Oranje 
Blauw 

MA200003.005.R01.V1.3 
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Normenblad 
Toetskeuze: T.12: Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 

Analyse Eenheid AW Wo Ind I 

METALEN 
kobalt mg/kg 15 35 190 190 
cadmium mg/kg 0.6 1.2 4.3 13 
koper mg/kg 40 54 190 190 
kwik° mg/kg 0.15 0.83 4.8 36 
lood mg/kg 50 210 530 530 
molybdeen mg/kg 1.5 88 190 190 
nikkel mg/kg 35 39 100 100 
zink mg/kg 140 200 720 720 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 mg/kg 1.5 6.8 40 40 
factor) 

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 20 40 500 1000 

MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 mg/kg 190 190 500 5000 

* Indicatief niveau voor ernstige verontreiniging 
Legenda normenblad 
AW = Achtergrondwaarden 
WO = Maximale waarden bodemfunctieklasse wonen 
IND = Maximale waarden bodemfunctieklasse industrie 

= Interventiewaarden 
Normen en definities http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/downloads 

MA200003.005.R01.V1.3 

http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/downloads


Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb 
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 29-09-2020 - 11:31) 

Projectcode MA200003.005 MA200003.005 
Projectnaam Roermondseweg 17 te Tegelen Roermondseweg 17 te Tegelen 
Monsteromschrijving 008-1-1 008 (500-60 015-1-1 015 (450-55 
Monstersoort Grondwater (AS3000) Grondwater (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Interventiewaarde Overschrijding Streefwaarde 

Analyse Eenheid SR BT BC BI SR BT BC BI 

METALEN 
barium ug/l 55 55 >S 0.01 37 37 <=S -
cadmium ug/l 0.42 0.42 >S 0.00 1.0 1 >S 0.11 
kobalt ug/l 8.6 8.6 <=S - 23 23 >S 0.04 
koper ug/l <2.0 1.4 <=S - 3.3 3.3 <=S -
kwik ug/l <0.050.035<=S - <0.050.035<=S -
lood ug/l <2.0 1.4 <=S - <2.0 1.4 <=S -
molybdeen ug/l <2 1.4 <=S - 2.1 2.1 <=S -
nikkel ug/l 280 280 >I 33 33 >S 0.30 
zink ug/l 16 16 <=S - 14 14 <=S -
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VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l <0.2 0.14 <=S - <0.2 0.14 <=S -
tolueen ug/l <0.2 0.14 <=S - <0.2 0.14 <=S -
ethylbenzeen ug/l <0.2 0.14 <=S - <0.2 0.14 <=S -
o-xyleen ug/l <0.1 0.07 - <0.1 0.07 -
p- en m-xyleen ug/l <0.2 0.14 - <0.2 0.14 -
xylenen (0.7 factor) ug/l 0.21 0.21 <=S - 0.21 0.21 <=S -
styreen ug/l <0.2 0.14 <=S - <0.2 0.14 <=S -
naftaleen ug/l <0.020.014<=S - <0.020.014<=S -

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <=S - <0.2 0.14 <=S -
1,2-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <=S - <0.2 0.14 <=S -
1,1-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <=S - <0.1 0.07 <=S -
cis-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 - <0.1 0.07 -
trans-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 - <0.1 0.07 -
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 
factor) ug/l 0.14 0.14 <=S - 0.14 0.14 <=S -
dichloormethaan ug/l <0.2 0.14 <=S - <0.2 0.14 <=S -
1,1-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 - <0.2 0.14 -
1,2-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 - <0.2 0.14 -
1,3-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 - <0.2 0.14 -
som dichloorpropanen (0.7 factor) ug/l 0.42 0.42 <=S - 0.42 0.42 <=S -
tetrachlooretheen ug/l <0.1 0.07 <=S - <0.1 0.07 <=S -
tetrachloormethaan ug/l <0.1 0.07 <=S - <0.1 0.07 <=S -
1,1,1-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <=S - <0.1 0.07 <=S -
1,1,2-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <=S - <0.1 0.07 <=S -
trichlooretheen ug/l <0.2 0.14 <=S - <0.2 0.14 <=S -
chloroform ug/l 0.25 0.25 <=S - <0.2 0.14 <=S -
vinylchloride ug/l <0.2 0.14 <=S - <0.2 0.14 <=S -
tribroommethaan ug/l <0.2 0.14 --- <0.2 0.14 ---

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 ug/l <25 17.5 -- - <25 17.5 -- -
fractie C12-C22 ug/l <25 17.5 -- - <25 17.5 -- -
fractie C22-C30 ug/l <25 17.5 -- - <25 17.5 -- -
fractie C30-C40 ug/l <25 17.5 -- - <25 17.5 -- -
totaal olie C10 - C40 ug/l <50 35 <=S - <50 35 <=S -

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS EenheidBT BC 
13318854-001 
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0.77 ^--
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.0002 
13318854-002 
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0.77 ^--
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.0002 

Monstercode Monsteromschrijving 
13318854-001 008-1-1 008 (500-600) 
13318854-002 015-1-1 015 (450-550) 

Verklaring kolommen 

MA200003.005.R01.V1.3 



 

  

      
                 

  
   

                  
   

   
    
        
       

        
         

         
      

     
       

       
   

   
   

         
   

   

  

Kleur informatie 
Rood 

Blauw > streefwaarde 

SR Resultaat op het analyserapport 
BT Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC Toetsoordeel 
BI SYNLAB berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) 

Verklaring toetsingsoordelen 
- Geen toetsoordeel mogelijk 
-- Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
--- Streefwaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
# Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
<=AW Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
<=S Kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde 
>S Groter dan de streefwaarde 
>I Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
^ Enkele parameters ontbreken in de som 

> Interventiewaarde 
Oranje>= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 

MA200003.005.R01.V1.3 
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Normenblad 
Toetskeuze: T.13: Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb 

Analyse Eenheid S I 

METALEN 
barium ug/l 50 625 
cadmium ug/l 0.4 6 
kobalt ug/l 20 100 
koper ug/l 15 75 
kwik ug/l 0.05 0.3 
lood ug/l 15 75 
molybdeen ug/l 5 300 
nikkel ug/l 15 75 
zink ug/l 65 800 

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l 0.2 30 
tolueen ug/l 7 1000 
ethylbenzeen ug/l 4 150 
xylenen (0.7 factor) ug/l 0.2 70 
styreen ug/l 6 300 
naftaleen ug/l 0.01 70 

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan ug/l 7 900 
1,2-dichloorethaan ug/l 7 400 
1,1-dichlooretheen ug/l 0.01 10 
dichloormethaan ug/l 0.01 1000 
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen ug/l 0.01 20 
(0.7 factor) 
som dichloorpropanen (0.7 factor) ug/l 0.8 80 
tetrachlooretheen ug/l 0.01 40 
tetrachloormethaan ug/l 0.01 10 
1,1,1-trichloorethaan ug/l 0.01 300 
1,1,2-trichloorethaan ug/l 0.01 130 
trichlooretheen ug/l 24 500 
chloroform ug/l 6 400 
vinylchloride ug/l 0.01 5 
tribroommethaan ug/l 630 

MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 ug/l 50 600 

* Indicatief niveau voor ernstige verontreiniging 
Legenda normenblad 
S = Streefwaarden 

= Interventiewaarden 
Normen en definities http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/downloads 

MA200003.005.R01.V1.3 

http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/downloads


 

  

 
 
 

 
 
 
 

  

Bijlage 6 Toetsing Besluit bodemkwaliteit 

MA200003.005.R01.V1.3 



 

  

         
    

 
    
    

 
   

 
   

 
            

       
         

    
                         

              

               
               

               
               

                
              

 
               

              

 
              

           
           
           
           

             
           

           
            

              

   
              

              
              
              

              
              

              
              

              
              

    
            

              

  
               
               
               
               
               
               
               
                

              

  
              
              
              
              

              
              

                                   
              
              
              
              

                 
               

                  
              
              

              
              

              
 

             

Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 18-09-2020 - 08:40) 

Projectcode MA200003.005 MA200003.005 MA200003.005 
Projectnaam Roermondseweg 17 te Roermondseweg 17 te Roermondseweg 17 te 

Tegelen Tegelen Tegelen 
Monsteromschrijving mm01 001 (0-50) 003 mm02 008 (8-30) mm03 009 (10-50) 01 
Monstersoort Grond (AS3000) Grond (AS3000) Grond (AS3000) 
Monster conclusie (excl PFAS) Klasse industrie Klasse industrie Altijd toepasbaar 

Analyse Eenheid SR BT BC BI SR BT BC BI SR BT BC BI 

monster voorbehandeling Ja - Ja - Ja -
droge stof % 93.9 93.9 92.2 92.2 95.4 95.4 
gewicht artefacten g 45 95 54 
aard van de artefacten - Stenen Stenen Stenen 
organische stof (gloeiverlies) % 1.7 1.7 1.5 1.5 0.5 0.5 

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS3.1 3.1 2.8 2.8 5.0 5.0 

METALEN 
barium+ mg/kg 62 211 -- 48 169 -- <20 39.5 --
cadmium mg/kg 0.22 0.372 <=AW-0.02 0.23 0.391<=AW-0.02 <0.2 0.23 <=AW-0.03 
kobalt mg/kg 3.4 10.7 <=AW-0.02 4.4 14.2 <=AW0.00 5.2 13.8 <=AW-0.01 
koper mg/kg 11 21.9 <=AW-0.12 12 24.2 <=AW-0.11 5.1 9.56 <=AW-0.20 
kwik° mg/kg 0.05 0.0706<=AW0.00 0.23 0.326WO 0.00 <0.05 0.048<=AW0.00 
lood mg/kg 120 185 WO 0.28 33 51.2 WO 0.00 12 17.9 <=AW-0.07 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 <=AW-0.01 <0.5 0.35 <=AW-0.01 <0.5 0.35 <=AW-0.01 
nikkel mg/kg 8.3 22.2 <=AW-0.20 11 30.1 <=AW-0.08 7.6 17.7 <=AW-0.27 
zink mg/kg 82 184 WO 0.08 57 130 <=AW-0.02 <20 28.8 <=AW-0.19 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007 - <0.01 0.007 - <0.01 0.007 -
fenantreen mg/kg 0.38 0.38 - 0.05 0.05 - <0.01 0.007 -
antraceen mg/kg 0.15 0.15 - 0.02 0.02 - <0.01 0.007 -
fluoranteen mg/kg 1.0 1 - 0.15 0.15 - 0.01 0.01 -
benzo(a)antraceen mg/kg 0.57 0.57 - 0.09 0.09 - <0.01 0.007 -
chryseen mg/kg 0.56 0.56 - 0.08 0.08 - <0.01 0.007 -
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.31 0.31 - 0.06 0.06 - <0.01 0.007 -
benzo(a)pyreen mg/kg 0.51 0.51 - 0.10 0.1 - <0.01 0.007 -
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.35 0.35 - 0.09 0.09 - <0.01 0.007 -
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.34 0.34 - 0.08 0.08 - <0.01 0.007 -
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) mg/kg 4.177 4.18 WO 0.07 0.727 0.727<=AW-0.02 0.073 0.073<=AW-0.04 

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 3.5 - <1 3.5 - <1 3.5 -
PCB 52 ug/kg <1 3.5 - <1 3.5 - <1 3.5 -
PCB 101 ug/kg 3.4 17 - <1 3.5 - <1 3.5 -
PCB 118 ug/kg 1.3 6.5 - <1 3.5 - <1 3.5 -
PCB 138 ug/kg 9.5 47.5 - <1 3.5 - <1 3.5 -
PCB 153 ug/kg 8.1 40.5 - <1 3.5 - <1 3.5 -
PCB 180 ug/kg 5.6 28 - <1 3.5 - <1 3.5 -
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 29.3 146 IN 0.13 4.9 24.5 <=AW - 4.9 24.5 <=AW -

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 17.5 -- - <5 17.5 -- <5 17.5 -- -
fractie C12-C22 mg/kg <5 17.5 -- - 11 55 -- <5 17.5 -- -
fractie C22-C30 mg/kg <5 17.5 -- - 36 180 -- <5 17.5 -- -
fractie C30-C40 mg/kg <5 17.5 -- - 38 190 -- <5 17.5 -- -
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 <=AW-0.02 90 450 IN 0.05 <20 70 <=AW-0.02 

ANALYSES UITGEVOERD DOOR SYNLAB A&S Sweden (Linköping) -toetsing uitgevoerd door SYNLAB 
PFBA (perfluorbutaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -- - <0.1 0.07 --
PFPeA (perfluorpentaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -- - <0.1 0.07 --
PFHxA (perfluorhexaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -- - <0.1 0.07 --
PFHpA (perfluorheptaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -- - <0.1 0.07 --
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur) µg/kgds 0.19 0.19 -- - 0.12 0.12 --
PFOA vertakt (perfluoroctaanzuur)µg/kgds <0.1 0.07 - - <0.1 0.07 -
som PFOA (0.7 factor) µg/kgds 0.26 0.26 ¤ - - 0.19 0.19 ¤ -
PFNA (perfluornonaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -- - <0.1 0.07 --
PFDA (perfluordecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -- - <0.1 0.07 --
PFUnDA (perfluorundecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -- - <0.1 0.07 --
PFDoDA (perfluordodecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -- - <0.1 0.07 --
PFTrDA (perfluortridecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -- - <0.1 0.07 --
PFTeDA 
(perfluortetradecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -- - <0.1 0.07 --

MA200003.005.R01.V1.3 

https://0.073<=AW-0.04
https://0.727<=AW-0.02
https://0.048<=AW0.00
https://0.0706<=AW0.00
https://0.391<=AW-0.02


 

  

 
             

              
              
 

             
 

             
 

             
  

              
  

              
                  

              
    

             
    

             
    

             
    

             
 

 
             

  
 

             
 

             
  

             
    

              
   
              

 
  

        
    
       

 

  

PFHxDA 
(perfluorhexadecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 - - <0.1 0.07 -
PFODA (perfluoroctadecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 - - <0.1 0.07 -
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -- - <0.1 0.07 --
PFPeS 
(perfluorpentaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 - - <0.1 0.07 -
PFHxS 
(perfluorhexaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -- - <0.1 0.07 --
PFHpS 
(perfluorheptaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -- - <0.1 0.07 --
PFOS lineair 
(perfluoroctaansulfonzuur) µg/kgds 0.48 0.48 -- - <0.1 0.07 --
PFOS vertakt 
(perfluoroctaansulfonzuur) µg/kgds 0.15 0.15 - - <0.1 0.07 -
som PFOS (0.7 factor) µg/kgds 0.63 0.63 ¤ - - 0.14 0.14 -
PFDS (perfluordecaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -- - <0.1 0.07 --
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer 
sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 - - <0.1 0.07 -
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer 
sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 - - <0.1 0.07 -
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer 
sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 - - <0.1 0.07 -
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer 
sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 - - <0.1 0.07 -
MeFOSAA (n-methyl 
perfluoroctaansulfonamide 
acetaat) µg/kgds <0.1 0.07 - - <0.1 0.07 -
EtFOSAA (n-ethyl 
perfluoroctaansulfonamide 
acetaat) µg/kgds <0.1 0.07 - - <0.1 0.07 -
PFOSA 
(perfluoroctaansulfonamide) µg/kgds <0.1 0.07 -- - <0.1 0.07 --
MeFOSA (n-methyl 
perfluoroctaansulfonamide) µg/kgds <0.1 0.07 - - <0.1 0.07 -
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer 
fosfaat diester) µg/kgds <0.1 0.07 - - <0.1 0.07 -
Adviespakket PFAS 30 zie zie 
componenten bijlage - - bijlage -

Monstercode Monsteromschrijving 
13313559-001 mm01 001 (0-50) 003 (0-50) 007 (8-20) 
13313559-002 mm02 008 (8-30) 
13313559-003 mm03 009 (10-50) 013 (0-50) 016 (0-50) 

MA200003.005.R01.V1.3 



 

  

         
     

 
    
    

 
   

 
   

 
            

       
         

    
                         

              

               
               

               
    

         
 

   
                

              

 
               

              

 
              

            
             
             
           

              
             

             
             

              

   
              

              
              
              

              
              

              
              

              
              

    
             

              

  
               
               
               
               
               
               
               
                 

              

  
              
              
              
              

               
              

                                   
               
              
              
               

  
              

  
             

                  
              
              

              
              

              

Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 18-09-2020 - 08:40) 

Projectcode MA200003.005 MA200003.005 MA200003.005 
Projectnaam Roermondseweg 17 te Roermondseweg 17 te Roermondseweg 17 te 

Tegelen Tegelen Tegelen 
Monsteromschrijving mm04 010 (9-50) mm05 012 (0-35) 014 mm06 018 (0-20) 019 
Monstersoort Grond (AS3000) Grond (AS3000) Grond (AS3000) 
Monster conclusie (excl PFAS) Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar Klasse industrie 

Analyse Eenheid SR BT BC BI SR BT BC BI SR BT BC BI 

monster voorbehandeling Ja - Ja - Ja -
droge stof % 94.8 94.8 94.7 94.7 94.9 94.9 
gewicht artefacten g 95 <1 7.8 
aard van de artefacten Div. 

- Stenen Geen materialen 
organische stof (gloeiverlies) % <0.5 0.5 0.8 0.8 4.2 4.2 

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS5.1 5.1 2.7 2.7 4.5 4.5 

METALEN 
barium+ mg/kg 25 69.8 -- 22 78.4 -- 230 679 --
cadmium mg/kg <0.2 0.23 <=AW-0.03 <0.2 0.238 <=AW-0.03 0.60 0.906WO 0.02 
kobalt mg/kg 9.6 25.2 WO 0.06 4.0 13.1 <=AW-0.01 3.9 10.8 <=AW-0.02 
koper mg/kg 6.0 11.2 <=AW-0.19 6.2 12.5 <=AW-0.18 28 49.9 WO 0.07 
kwik° mg/kg <0.05 0.0479<=AW0.00 <0.05 0.0497<=AW0.00 0.12 0.163WO 0.00 
lood mg/kg <10 10.4 <=AW-0.08 41 63.7 WO 0.03 170 246 IN 0.41 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 <=AW-0.01 <0.5 0.35 <=AW-0.01 0.64 0.64 <=AW0.00 
nikkel mg/kg 11 25.5 <=AW-0.15 9.5 26.2 <=AW-0.14 8.7 21 <=AW-0.22 
zink mg/kg <20 28.7 <=AW-0.19 40 91.7 <=AW-0.08 140 281 IN 0.24 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007 - <0.01 0.007 - 0.04 0.04 -
fenantreen mg/kg <0.01 0.007 - 0.02 0.02 - 0.27 0.27 -
antraceen mg/kg <0.01 0.007 - <0.01 0.007 - 0.04 0.04 -
fluoranteen mg/kg <0.01 0.007 - 0.04 0.04 - 0.58 0.58 -
benzo(a)antraceen mg/kg <0.01 0.007 - 0.02 0.02 - 0.27 0.27 -
chryseen mg/kg <0.01 0.007 - 0.02 0.02 - 0.32 0.32 -
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.01 0.007 - 0.02 0.02 - 0.17 0.17 -
benzo(a)pyreen mg/kg <0.01 0.007 - 0.02 0.02 - 0.24 0.24 -
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.01 0.007 - 0.02 0.02 - 0.18 0.18 -
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.01 0.007 - 0.02 0.02 - 0.18 0.18 -
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) mg/kg 0.07 0.07 <=AW-0.04 0.194 0.194 <=AW-0.03 2.29 2.29 WO 0.02 

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 3.5 - <1 3.5 - <1 1.67 -
PCB 52 ug/kg <1 3.5 - <1 3.5 - <1 1.67 -
PCB 101 ug/kg <1 3.5 - <1 3.5 - <1 1.67 -
PCB 118 ug/kg <1 3.5 - <1 3.5 - <1 1.67 -
PCB 138 ug/kg <1 3.5 - <1 3.5 - 1.5 3.57 -
PCB 153 ug/kg <1 3.5 - <1 3.5 - 1.4 3.33 -
PCB 180 ug/kg <1 3.5 - <1 3.5 - <1 1.67 -
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 24.5 <=AW - 4.9 24.5 <=AW - 6.4 15.2 <=AW -

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 17.5 -- - <5 17.5 -- - <5 8.33 -- -
fractie C12-C22 mg/kg <5 17.5 -- - <5 17.5 -- - <5 8.33 -- -
fractie C22-C30 mg/kg <5 17.5 -- - <5 17.5 -- - <5 8.33 -- -
fractie C30-C40 mg/kg <5 17.5 -- - 6 30 -- - <5 8.33 -- -
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 <=AW-0.02 <20 70 <=AW-0.02 <20 33.3 <=AW-0.03 

ANALYSES UITGEVOERD DOOR SYNLAB A&S Sweden (Linköping) -toetsing uitgevoerd door SYNLAB 
PFBA (perfluorbutaanzuur) µg/kgds - <0.1 0.07 -- 0.17 0.17 ¤ --
PFPeA (perfluorpentaanzuur) µg/kgds - <0.1 0.07 -- <0.1 0.07 --
PFHxA (perfluorhexaanzuur) µg/kgds - <0.1 0.07 -- <0.1 0.07 --
PFHpA (perfluorheptaanzuur) µg/kgds - <0.1 0.07 -- 0.1 0.1 --
PFOA lineair 
(perfluoroctaanzuur) µg/kgds - <0.1 0.07 -- 0.48 0.48 --
PFOA vertakt 
(perfluoroctaanzuur) µg/kgds - <0.1 0.07 - <0.1 0.07 -
som PFOA (0.7 factor) µg/kgds - 0.14 0.14 - 0.55 0.55 ¤ -
PFNA (perfluornonaanzuur) µg/kgds - <0.1 0.07 -- <0.1 0.07 --
PFDA (perfluordecaanzuur) µg/kgds - <0.1 0.07 -- <0.1 0.07 --
PFUnDA (perfluorundecaanzuur)µg/kgds - <0.1 0.07 -- <0.1 0.07 --
PFDoDA (perfluordodecaanzuur)µg/kgds - <0.1 0.07 -- <0.1 0.07 --
PFTrDA (perfluortridecaanzuur) µg/kgds - <0.1 0.07 -- <0.1 0.07 --

MA200003.005.R01.V1.3 

https://0.0497<=AW0.00
https://0.0479<=AW0.00


 

  

 
             

 
             

 
             

              
 

             
 

             
 

             
  

               
  

              
                  

 
             

    
             

    
             

    
             

    
             
 

 
             

  
 

             
 

             
  

             
    

              
   
             

 
  

    
      
         

 

  

PFTeDA 
(perfluortetradecaanzuur) µg/kgds - <0.1 0.07 -- <0.1 0.07 --
PFHxDA 
(perfluorhexadecaanzuur) µg/kgds - <0.1 0.07 - <0.1 0.07 -
PFODA 
(perfluoroctadecaanzuur) µg/kgds - <0.1 0.07 - <0.1 0.07 -
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur)µg/kgds - <0.1 0.07 -- <0.1 0.07 --
PFPeS 
(perfluorpentaansulfonzuur) µg/kgds - <0.1 0.07 - <0.1 0.07 -
PFHxS 
(perfluorhexaansulfonzuur) µg/kgds - <0.1 0.07 -- <0.1 0.07 --
PFHpS 
(perfluorheptaansulfonzuur) µg/kgds - <0.1 0.07 -- <0.1 0.07 --
PFOS lineair 
(perfluoroctaansulfonzuur) µg/kgds - 0.43 0.43 -- 0.53 0.53 --
PFOS vertakt 
(perfluoroctaansulfonzuur) µg/kgds - <0.1 0.07 - 0.25 0.25 -
som PFOS (0.7 factor) µg/kgds - 0.5 0.5 ¤ - 0.78 0.78 ¤ -
PFDS 
(perfluordecaansulfonzuur) µg/kgds - <0.1 0.07 -- <0.1 0.07 --
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer 
sulfonzuur) µg/kgds - <0.1 0.07 - <0.1 0.07 -
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer 
sulfonzuur) µg/kgds - <0.1 0.07 - <0.1 0.07 -
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer 
sulfonzuur) µg/kgds - <0.1 0.07 - <0.1 0.07 -
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer 
sulfonzuur) µg/kgds - <0.1 0.07 - <0.1 0.07 -
MeFOSAA (n-methyl 
perfluoroctaansulfonamide 
acetaat) µg/kgds - <0.1 0.07 - <0.1 0.07 -
EtFOSAA (n-ethyl 
perfluoroctaansulfonamide 
acetaat) µg/kgds - <0.1 0.07 - <0.1 0.07 -
PFOSA 
(perfluoroctaansulfonamide) µg/kgds - <0.1 0.07 -- <0.1 0.07 --
MeFOSA (n-methyl 
perfluoroctaansulfonamide) µg/kgds - <0.1 0.07 - <0.1 0.07 -
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer 
fosfaat diester) µg/kgds - <0.1 0.07 - <0.1 0.07 -
Adviespakket PFAS 30 zie 
componenten - bijlage - zie bijlage -

Monstercode Monsteromschrijving 
13313559-004 mm04 010 (9-50) 
13313559-005 mm05 012 (0-35) 014 (0-50) 
13313559-006 mm06 018 (0-20) 019 (0-50) 022 (0-50) 024 (0-50) 

MA200003.005.R01.V1.3 



 

  

         
    

 
   
         

         
     

       
   

                 
          

           
           

           
            

            
          

 
           

          

 
          

        
        
        
        

        
        

        
        

          

   
          

          
          
          

          
          

          
          

          
          

            
          

  
           
           
           
           
           
           
           
            

          

  
          
          
          
          

          
          

                                   
           
           
           
           

            
            

               
           
           

           
           

           
           
           

           
           
           

Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 18-09-2020 - 08:40) 

Projectcode MA200003.005 MA200003.005 
Projectnaam Roermondseweg 17 te Tegelen Roermondseweg 17 te Tegelen 
Monsteromschrijving mm07 002 (50-80) 00 mm08 015 (50-70) 01 
Monstersoort Grond (AS3000) Grond (AS3000) 
Monster conclusie (excl PFAS) Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar 

Analyse Eenheid SR BT BC BI SR BT BC BI 

monster voorbehandeling Ja - Ja -
droge stof % 91.0 91 95.5 95.5 
gewicht artefacten g <1 10 
aard van de artefacten - Geen Stenen 
organische stof (gloeiverlies) % 0.5 0.5 0.6 0.6 

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS5.2 5.2 5.1 5.1 

METALEN 
barium+ mg/kg <20 38.8 -- 24 67 --
cadmium mg/kg <0.2 0.23 <=AW-0.03 <0.2 0.23 <=AW-0.03 
kobalt mg/kg 3.6 9.38 <=AW-0.03 3.7 9.71 <=AW-0.03 
koper mg/kg 5.4 10.1 <=AW-0.20 6.2 11.6 <=AW-0.19 
kwik° mg/kg <0.05 0.0478<=AW0.00 <0.05 0.0479<=AW0.00 
lood mg/kg 20 29.7 <=AW-0.04 <10 10.4 <=AW-0.08 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 <=AW-0.01 <0.5 0.35 <=AW-0.01 
nikkel mg/kg 8.0 18.4 <=AW-0.26 8.1 18.8 <=AW-0.25 
zink mg/kg 36 73.5 <=AW-0.11 27 55.3 <=AW-0.15 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007 - <0.01 0.007 -
fenantreen mg/kg 0.01 0.01 - 0.01 0.01 -
antraceen mg/kg <0.01 0.007 - <0.01 0.007 -
fluoranteen mg/kg 0.03 0.03 - <0.01 0.007 -
benzo(a)antraceen mg/kg 0.02 0.02 - <0.01 0.007 -
chryseen mg/kg 0.02 0.02 - <0.01 0.007 -
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.01 0.007 - <0.01 0.007 -
benzo(a)pyreen mg/kg 0.01 0.01 - <0.01 0.007 -
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.01 0.01 - <0.01 0.007 -
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.01 0.01 - <0.01 0.007 -
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.131 0.131 <=AW-0.04 0.073 0.073 <=AW-0.04 

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 3.5 - <1 3.5 -
PCB 52 ug/kg <1 3.5 - <1 3.5 -
PCB 101 ug/kg <1 3.5 - <1 3.5 -
PCB 118 ug/kg <1 3.5 - <1 3.5 -
PCB 138 ug/kg <1 3.5 - <1 3.5 -
PCB 153 ug/kg <1 3.5 - <1 3.5 -
PCB 180 ug/kg <1 3.5 - <1 3.5 -
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 24.5 <=AW - 4.9 24.5 <=AW -

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 17.5 -- - <5 17.5 -- -
fractie C12-C22 mg/kg <5 17.5 -- - <5 17.5 -- -
fractie C22-C30 mg/kg <5 17.5 -- - <5 17.5 -- -
fractie C30-C40 mg/kg <5 17.5 -- - <5 17.5 -- -
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 <=AW-0.02 <20 70 <=AW-0.02 

ANALYSES UITGEVOERD DOOR SYNLAB A&S Sweden (Linköping) -toetsing uitgevoerd door SYNLAB 
PFBA (perfluorbutaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -- <0.1 0.07 --
PFPeA (perfluorpentaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -- <0.1 0.07 --
PFHxA (perfluorhexaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -- <0.1 0.07 --
PFHpA (perfluorheptaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -- <0.1 0.07 --
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -- <0.1 0.07 --
PFOA vertakt (perfluoroctaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 - <0.1 0.07 -
som PFOA (0.7 factor) µg/kgds 0.14 0.14 - 0.14 0.14 -
PFNA (perfluornonaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -- <0.1 0.07 --
PFDA (perfluordecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -- <0.1 0.07 --
PFUnDA (perfluorundecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -- <0.1 0.07 --
PFDoDA (perfluordodecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -- <0.1 0.07 --
PFTrDA (perfluortridecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -- <0.1 0.07 --
PFTeDA (perfluortetradecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -- <0.1 0.07 --
PFHxDA (perfluorhexadecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 - <0.1 0.07 -
PFODA (perfluoroctadecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 - <0.1 0.07 -
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -- <0.1 0.07 --
PFPeS (perfluorpentaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 - <0.1 0.07 -

MA200003.005.R01.V1.3 



 

  

           
           

            
            

               
           

              
              
              
              

 
           

   
          
           

  
          

               
    

        

 
  

                
    

                
    

 

  

PFHxS (perfluorhexaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -- <0.1 0.07 --
PFHpS (perfluorheptaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -- <0.1 0.07 --
PFOS lineair (perfluoroctaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -- <0.1 0.07 --
PFOS vertakt (perfluoroctaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 - <0.1 0.07 -
som PFOS (0.7 factor) µg/kgds 0.14 0.14 - 0.14 0.14 -
PFDS (perfluordecaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -- <0.1 0.07 --
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 - <0.1 0.07 -
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 - <0.1 0.07 -
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 - <0.1 0.07 -
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 - <0.1 0.07 -
MeFOSAA (n-methyl 
perfluoroctaansulfonamide acetaat) µg/kgds <0.1 0.07 - <0.1 0.07 -
EtFOSAA (n-ethyl perfluoroctaansulfonamide 
acetaat) µg/kgds <0.1 0.07 - <0.1 0.07 -
PFOSA (perfluoroctaansulfonamide) µg/kgds <0.1 0.07 -- <0.1 0.07 --
MeFOSA (n-methyl 
perfluoroctaansulfonamide) µg/kgds <0.1 0.07 - <0.1 0.07 -
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer fosfaat diester) µg/kgds <0.1 0.07 - <0.1 0.07 -
Adviespakket PFAS 30 componenten zie zie 

bijlage - bijlage -

Monstercode Monsteromschrijving 
13313559-007 mm07 002 (50-80) 002 (120-170) 002 (180-200) 008 (80-100) 008 (100-150) 008 (150-200) 011 (50-70) 

011 (100-150) 011 (170-200) 
13313559-008 mm08 015 (50-70) 015 (100-130) 015 (150-170) 015 (170-200) 018 (50-100) 018 (100-150) 022 (50-100) 

022 (100-150) 022 (150-200) 

MA200003.005.R01.V1.3 



 

  

 
   

   
      
                 

  
   

                  
   

   
    
        
       

        
                  

               
            

       
                    

                   
                

      
         

   
   
     

                 
 

       
     

       
            

       
     

    
 

 
           

   
   

         
                  

       
           

   

  

Verklaring kolommen 
SR Resultaat op het analyserapport 
BT Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC Toetsoordeel 
BI SYNLAB berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) 

Verklaring toetsingsoordelen 
- Geen toetsoordeel mogelijk 
-- Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
--- Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
# Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+ De normen voor barium zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

° Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4 
mg/kg d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan 
kwik. Er kan daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de 
eis van 36 mg/kg d.s. gehanteerd. 

<=AW Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO Wonen 
IN Industrie 
NT (Pfas) Niet toepasbaar 
¤ Indien de gebiedskwaliteit niet bekend is blijft de bepalingsgrens de toepassingsnorm voor het toepassen van grond 

en baggerspecie in grondwaterbeschermingsgebieden. 
,zp Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing. 
>I Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1 Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^ Enkele parameters ontbreken in de som 
NT>I Niet toepasbaar > interventiewaarde 
NT Niet toepasbaar 
BT/BC gemiddelde op basis van standaard bodemtype (humus 10% en lutum 25%) 
gem 

overschrijding klasse B / Interventiewaarde, nooit toepasbaar 
>= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) of groter dan de B waarde (component niveau) 
Klasse wonen of klasse industrie (monsterniveau) 
>= Achtergrond waarde, industrie of wonen op component niveau 

Kleur informatie 
Rood 
Oranje 

Blauw 

MA200003.005.R01.V1.3 



 

  

 
          

 
      

      
 

      
      
      
      

      
      

      
      

      
   

          

      
  

          

      
  

        

      
       

       
       
       
       

        
        

         
       
       

       
       

       
       
       

       
       
       
       
       

        
        

         
       

          
          
          
          

        
         

       
        

           

      
 
     
      

   
  
     
     

  
    

 
  

Normenblad 
Toetskeuze: T.1: Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 

Analyse Eenheid AW Wo Ind I 

METALEN 
cadmium mg/kg 0.6 1.2 4.3 13 
kobalt mg/kg 15 35 190 190 
koper mg/kg 40 54 190 190 
kwik° mg/kg 0.15 0.83 4.8 36 
lood mg/kg 50 210 530 530 
molybdeen mg/kg 1.5 88 190 190 
nikkel mg/kg 35 39 100 100 
zink mg/kg 140 200 720 720 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 1.5 6.8 40 40 

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 20 40 500 1000 

MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 mg/kg 190 190 500 5000 

ANALYSES UITGEVOERD DOOR SYNLAB A&S Sweden (Linköping)-toetsing uitgevoerd door SYNLAB 
PFBA (perfluorbutaanzuur) ug/kg 1.4 3 3 --
PFPeA (perfluorpentaanzuur) ug/kg 1.4 3 3 --
PFHxA (perfluorhexaanzuur) ug/kg 1.4 3 3 --
PFHpA (perfluorheptaanzuur) ug/kg 1.4 3 3 --
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur) ug/kg -- -- -- --
PFOA vertakt (perfluoroctaanzuur) ug/kg -- -- -- --
som PFOA (0.7 factor) ug/kg 1.9 7 7 1100 
PFNA (perfluornonaanzuur) ug/kg 1.4 3 3 --
PFDA (perfluordecaanzuur) ug/kg 1.4 3 3 --
PFUnDA (perfluorundecaanzuur) ug/kg 1.4 3 3 --
PFDoDA (perfluordodecaanzuur) ug/kg 1.4 3 3 --
PFTrDA (perfluortridecaanzuur) ug/kg 1.4 3 3 --
PFTeDA (perfluortetradecaanzuur) ug/kg 1.4 3 3 --
PFHxDA (perfluorhexadecaanzuur) ug/kg 1.4 3 3 --
PFODA (perfluoroctadecaanzuur) ug/kg 1.4 3 3 --
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur) ug/kg 1.4 3 3 --
PFPeS (perfluorpentaansulfonzuur) ug/kg 1.4 3 3 --
PFHxS (perfluorhexaansulfonzuur) ug/kg 1.4 3 3 --
PFHpS (perfluorheptaansulfonzuur) ug/kg 1.4 3 3 --
PFOS lineair (perfluoroctaansulfonzuur) ug/kg -- -- -- --
PFOS vertakt (perfluoroctaansulfonzuur) ug/kg -- -- -- --
som PFOS (0.7 factor) ug/kg 1.4 3 3 110 
PFDS (perfluordecaansulfonzuur) ug/kg 1.4 3 3 --
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer sulfonzuur) ug/kg 1.4 3 3 --
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer sulfonzuur) ug/kg 1.4 3 3 --
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer sulfonzuur) ug/kg 1.4 3 3 --
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer sulfonzuur) ug/kg 1.4 3 3 --
MeFOSAA (n-methyl perfluoroctaansulfonamide acetaat) ug/kg 1.4 3 3 --
EtFOSAA (n-ethyl perfluoroctaansulfonamide acetaat) ug/kg 1.4 3 3 --
PFOSA (perfluoroctaansulfonamide) ug/kg 1.4 3 3 --
MeFOSA (n-methyl perfluoroctaansulfonamide) ug/kg 1.4 3 3 --
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer fosfaat diester) ug/kg 1.4 3 3 --

* Indicatief niveau voor ernstige verontreiniging 
Legenda normenblad 
AW = Achtergrondwaarden 
WO = Maximale waarden bodemfunctieklasse wonen 
IND = Maximale waarden bodemfunctieklasse industrie 

= Interventiewaarden 
Normen en definities http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/downloads 

MA200003.005.R01.V1.3 
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Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 11-03-2022 - 09:14) 

Projectcode MA200003.005 MA200003.005 MA200003.005 
Projectnaam Roermondseweg 17 te Roermondseweg 17 te Roermondseweg 17 te 

Tegelen Tegelen Tegelen 
Monsteromschrijving 010A-1 010A (0-30) 010B-1 010B (0-30) 010C-1 010C (0-30) 
Monstersoort Grond (AS3000) Grond (AS3000) Grond (AS3000) 
Monster conclusie Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar 

Analyse Eenheid SR BT BC BI SR BT BC BI SR BT BC BI 

monster voorbehandeling Ja - Ja - Ja -
droge stof % 91.2 91.2 88.9 88.9 91.0 91 
gewicht artefacten g <1 <1 <1 
aard van de artefacten - Geen Geen Geen 
organische stof 
(gloeiverlies) % 3.0 3 1.8 1.8 1.3 1.3 

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS2.6 2.6 3.7 3.7 4.2 4.2 

METALEN 
kobalt mg/kg 3.4 11.2 <=AW-0.02 3.0 8.89 <=AW-0.03 3.4 9.63 <=AW-0.03 

Monstercode Monsteromschrijving 
13631203-001 010A-1 010A (0-30) 
13631203-002 010B-1 010B (0-30) 
13631203-003 010C-1 010C (0-30) 

MA200003.005.R01.V1.3 



 

  

         
    

 
    
    

 
   

 
    

           
       

        
    

                         
              

               
               

               
                

                
              

 
               

              

 
              

             
            
             
           

             
             

             
             

              

   
              

              
              
              

              
              

              
              

              
              

   
               

              

  
               
               
               
               
               
               
               
                 

              

  
              
              
              
              

               

 
  

    
    
       

 

  

Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 11-03-2022 - 09:14) 

Projectcode MA200003.005 MA200003.005 MA200003.005 
Projectnaam Roermondseweg 17 te Roermondseweg 17 te Roermondseweg 17 te Tegelen 

Tegelen Tegelen 
Monsteromschrijving 010D-1 010D (0-50) 010E-1 010E (0-30) mm09 101 (30-80) 10 
Monstersoort Grond (AS3000) Grond (AS3000) Grond (AS3000) 
Monster conclusie Klasse wonen Altijd toepasbaar Klasse industrie 

Analyse Eenheid SR BT BC BI SR BT BC BI SR BT BC BI 

monster voorbehandeling Ja - Ja - Ja -
droge stof % 90.8 90.8 91.8 91.8 92.0 92 
gewicht artefacten g <1 <1 <1 
aard van de artefacten - Geen Geen Geen 
organische stof (gloeiverlies) % 4.1 4.1 1.6 1.6 1.0 1 

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS2.7 2.7 3.6 3.6 <2 <2 

METALEN 
barium+ mg/kg - - 26 101 --
cadmium mg/kg - - <0.2 0.241 <=AW-0.03 
kobalt mg/kg 4.8 15.7 WO 0.00 3.7 11.1 <=AW-0.02 3.4 12 <=AW-0.02 
koper mg/kg - - 7.6 15.7 <=AW-0.16 
kwik° mg/kg - - <0.050.0503<=AW0.00 
lood mg/kg - - 28 44.1 <=AW-0.01 
molybdeen mg/kg - - <0.5 0.35 <=AW-0.01 
nikkel mg/kg - - 7.3 21.3 <=AW-0.21 
zink mg/kg - - 36 85.4 <=AW-0.09 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg - - 0.12 0.12 -
fenantreen mg/kg - - 0.98 0.98 -
antraceen mg/kg - - 0.25 0.25 -
fluoranteen mg/kg - - 1.7 1.7 -
benzo(a)antraceen mg/kg - - 1.0 1 -
chryseen mg/kg - - 0.86 0.86 -
benzo(k)fluoranteen mg/kg - - 0.49 0.49 -
benzo(a)pyreen mg/kg - - 0.84 0.84 -
benzo(ghi)peryleen mg/kg - - 0.53 0.53 -
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg - - 0.53 0.53 -
pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 factor) mg/kg - - 7.3 7.3 IN 0.15 

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg - - <1 3.5 -
PCB 52 ug/kg - - <1 3.5 -
PCB 101 ug/kg - - <1 3.5 -
PCB 118 ug/kg - - <1 3.5 -
PCB 138 ug/kg - - <1 3.5 -
PCB 153 ug/kg - - <1 3.5 -
PCB 180 ug/kg - - <1 3.5 -
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg - - 4.9 24.5 <=AW -

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg - - <5 17.5 -- -
fractie C12-C22 mg/kg - - <5 17.5 -- -
fractie C22-C30 mg/kg - - <5 17.5 -- -
fractie C30-C40 mg/kg - - <5 17.5 -- -
totaal olie C10 - C40 mg/kg - - <20 70 <=AW-0.02 

Monstercode Monsteromschrijving 
13631203-004 010D-1 010D (0-50) 
13631203-005 010E-1 010E (0-30) 
13631203-006 mm09 101 (30-80) 103 (0-50) 104 (0-50) 

MA200003.005.R01.V1.3 



 

  

         
    

 
   
         

         
     

      
   

                  
          

           
           

           
            

            
          

 
            

          

 
          

        
          
         
      

         
         

         
         

          

   
         

          
          
          

          
          

          
          

          
          

            
          

  
           
           
           
           
           
           
           
             

          

  
          
          
          
          

           

 
  

        
             

 

  

Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 11-03-2022 - 09:14) 

Projectcode MA200003.005 MA200003.005 
Projectnaam Roermondseweg 17 te Tegelen Roermondseweg 17 te Tegelen 
Monsteromschrijving mm10 102 (20-70) 10 mm11 103 (50-100) 1 
Monstersoort Grond (AS3000) Grond (AS3000) 
Monster conclusie Klasse industrie Altijd toepasbaar 

Analyse Eenheid SR BT BC BI SR BT BC BI 

monster voorbehandeling Ja - Ja -
droge stof % 92.5 92.5 90.6 90.6 
gewicht artefacten g <1 <1 
aard van de artefacten - Geen Geen 
organische stof (gloeiverlies) % 1.5 1.5 0.6 0.6 

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS2.3 2.3 5.9 5.9 

METALEN 
barium+ mg/kg 41 153 -- 26 67.7 --
cadmium mg/kg 0.39 0.668WO 0.01 <0.2 0.227 <=AW-0.03 
kobalt mg/kg 3.5 11.9 <=AW-0.02 7.9 19.5 WO 0.03 
koper mg/kg 11 22.5 <=AW-0.12 7.8 14.2 <=AW-0.17 
kwik° mg/kg 0.12 0.172WO 0.00 <0.050.0473<=AW0.00 
lood mg/kg 50 78.3 WO 0.06 13 19.1 <=AW-0.06 
molybdeen mg/kg 0.53 0.53 <=AW-0.01 <0.5 0.35 <=AW-0.01 
nikkel mg/kg 8.2 23.3 <=AW-0.18 12 26.4 <=AW-0.13 
zink mg/kg 66 154 WO 0.02 41 81.2 <=AW-0.10 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0.02 0.02 - <0.010.007 -
fenantreen mg/kg 0.56 0.56 - 0.04 0.04 -
antraceen mg/kg 0.14 0.14 - 0.01 0.01 -
fluoranteen mg/kg 1.6 1.6 - 0.08 0.08 -
benzo(a)antraceen mg/kg 0.78 0.78 - 0.04 0.04 -
chryseen mg/kg 0.47 0.47 - 0.04 0.04 -
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.41 0.41 - 0.03 0.03 -
benzo(a)pyreen mg/kg 0.73 0.73 - 0.04 0.04 -
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.52 0.52 - 0.03 0.03 -
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.52 0.52 - 0.03 0.03 -
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)mg/kg 5.75 5.75 WO 0.11 0.3470.347 <=AW-0.03 

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 3.5 - <1 3.5 -
PCB 52 ug/kg <1 3.5 - <1 3.5 -
PCB 101 ug/kg 3.0 15 - <1 3.5 -
PCB 118 ug/kg 1.5 7.5 - <1 3.5 -
PCB 138 ug/kg 4.1 20.5 - <1 3.5 -
PCB 153 ug/kg 4.1 20.5 - <1 3.5 -
PCB 180 ug/kg 1.7 8.5 - <1 3.5 -
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 15.8 79 IN 0.06 4.9 24.5 <=AW -

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 17.5 -- - <5 17.5 -- -
fractie C12-C22 mg/kg 5 25 -- - <5 17.5 -- -
fractie C22-C30 mg/kg 14 70 -- - <5 17.5 -- -
fractie C30-C40 mg/kg 11 55 -- - <5 17.5 -- -
totaal olie C10 - C40 mg/kg 30 150 <=AW-0.01 <20 70 <=AW-0.02 

Monstercode Monsteromschrijving 
13631203-007 mm10 102 (20-70) 105 (0-50) 106 (0-25) 
13631203-008 mm11 103 (50-100) 103 (100-150) 103 (150-200) 105 (50-100) 105 (100-150) 105 (150-200) 

MA200003.005.R01.V1.3 
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Verklaring kolommen 
SR Resultaat op het analyserapport 
BT Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC Toetsoordeel 
BI SGS berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) 

Verklaring toetsingsoordelen 
- Geen toetsoordeel mogelijk 
-- Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
--- Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
# Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+ De normen voor barium zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

° Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4 
mg/kg d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan 
kwik. Er kan daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de 
eis van 36 mg/kg d.s. gehanteerd. 

<=AW Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO Wonen 
IN Industrie 
,zp Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing. 
>I Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1 Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^ Enkele parameters ontbreken in de som 
NT>I Niet toepasbaar > interventiewaarde 
NT Niet toepasbaar 
BT/BC gemiddelde op basis van standaard bodemtype (humus 10% en lutum 25%) 
gem 

overschrijding klasse B / Interventiewaarde, nooit toepasbaar 
>= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) of groter dan de B waarde (component niveau) 
Klasse wonen of klasse industrie (monsterniveau) 
>= Achtergrond waarde, industrie of wonen op component niveau 

Kleur informatie 
Rood 
Oranje 

Blauw 

MA200003.005.R01.V1.3 
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Normenblad 
Toetskeuze: T.1: Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 

Analyse Eenheid AW Wo Ind I 

METALEN 
kobalt mg/kg 15 35 190 190 
cadmium mg/kg 0.6 1.2 4.3 13 
koper mg/kg 40 54 190 190 
kwik° mg/kg 0.15 0.83 4.8 36 
lood mg/kg 50 210 530 530 
molybdeen mg/kg 1.5 88 190 190 
nikkel mg/kg 35 39 100 100 
zink mg/kg 140 200 720 720 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 mg/kg 1.5 6.8 40 40 
factor) 

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 20 40 500 1000 

MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 mg/kg 190 190 500 5000 

* Indicatief niveau voor ernstige verontreiniging 
Legenda normenblad 
AW = Achtergrondwaarden 
WO = Maximale waarden bodemfunctieklasse wonen 
IND = Maximale waarden bodemfunctieklasse industrie 

= Interventiewaarden 
Normen en definities http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/downloads 

MA200003.005.R01.V1.3 
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Bijlage 7 Overzicht bronnen vooronderzoek 
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Bronvermelding 

Voor de uitvoering van een vooronderzoek kunnen verschillende aanleidingen van toepassing zijn: 

A. Opstellen hypothese over de milieuhygiënische bodemkwaliteit ten behoeve van uit te voeren 

bodemonderzoek; 

B. Opstellen hypothese over de aanwezigheid van potentieel bodembedreigende (bedrijfs)activiteiten bij 

nulsituatie- en eindsituatie-onderzoek; 

C. Opstellen hypothese over de bodemkwaliteitsklasse van ontvangende bodem voorafgaande aan het 

toepassen van grond of baggerspecie; 

D. Opstellen hypothese over de milieuhygiënische kwaliteit ten behoeve van partijkeuring; 

E. Opstellen of actualiseren bodemkwaliteitskaart; 

F. Toetsing gebruik bodemkwaliteitskaarten bij te ontgraven grond en het toepassen van grond; 

G. Opstellen hypothese over de bodemkwaliteit bij tijdelijke uitplaatsing en bij overig projectmatig 

grondverzet ten behoeve van het inschatten van arbeidshygiënische risico's. 

De verplichte te onderzoeken aspecten zijn per aanleiding omschreven in onderstaande tabel. 

Tabel: onderzoeksaspecten milieuhygiënisch vooronderzoek 

Onderzoeksaspecten Aanleidingen tot vooronderzoek 

A B C D E F G 

1. Locatiegegevens Eigendomssituatie O O 

Hoogteligging 

2. Bodemopbouw en geohydrologie Bodemopbouw     

Antropogene lagen in de bodem       

Geohydrologie  

3. Verwachting t.a.v. de bodemkwaliteit Geval van ernstige bodemverontreiniging?      

Kwaliteit o.b.v. Bkk  O     

Kwaliteit o.b.v. uitgevoerde 

bodemonderzoeken 

     

4. Gebruik en beïnvloeding van de 

locatie, verdachte situatie, activiteiten, 

ongewoon voorval 

Voormalig  O    

Huidig     

Toekomst  O 

Asbestverdacht?      

5. Terreinverkenning 

 Verplicht onderzoeksaspect. Indien dit onderzoeksaspect niet van toepassing is, behoort dit in het rapport te worden 

vermeld en gemotiveerd 

O Optioneel 

MA200003.005.R01.V1.3 



 

  

  

 

    

 

    

    

    

 

   

 

    

 

 

   

 

 

   

 

 

    

 

   

     

 

 

  

  

    

 

  

      

     

     

    

  

 

   

 

  

      

 

 

   

  

 

   

 

Tabel: geraadpleegde bronnen voor aanleiding A ''Opstellen hypothese over de milieuhygiënische bodemkwaliteit ten behoeve van uit te 

voeren bodemonderzoek'' 

Informatie Geraadpleegd? Bron Opmerkingen 

Onderzoeksvraag: wat is de afbakening van het onderzoeksgebied? 

Eigendomssituatie Ja Kadaster -

Hoogteligging Ja Dinoloket -

Oppervlakte en afbakening onderzoeksgebied Ja Opdrachtgever -

Onderzoeksvraag: wat is de bodemopbouw en geohydrologie en is sprake van verschillende fysische kwaliteiten/bodemvreemde 

lagen? 

Bodemtype Ja Dinoloket -

Antropogene lagen in de bodem 

(dempingen/ophogingen) 

Ja Dinoloket -

Geohydrologie 

(grondwaterstand/drainage/bemaling/ 

onttrekking/infiltratie) 

Ja Dinoloket -

Onderzoeksvraag: vermoeden van (een geval van ernstige) bodemverontreiniging? 

Geval van ernstige bodemverontreiniging? Ja bevoegd gezag Wbb -

Onderzoeksvraag: is sprake van beïnvloeding vanuit omgeving op de kwaliteit bodem of grondwater? 

Bodem- en grondwaterkwaliteit nabij de locatie Ja bevoegd gezag Wbb -

Onderzoeksvraag: wat is de te verwachten bodemkwaliteit? 

Kwaliteitsklasse Ja Gemeente Venlo -

(o.b.v. gemeentelijke nota bodembeheer/Bkk/ 

uitgevoerde bodemonderzoeken) 

Onderzoeksvraag: is sprake van potentiële bronnen van bodemverontreiniging en is sprake van verdachte parameters? 

Hinderwet-, Wm- of Wabo-vergunningen Ja Gemeente Venlo -

Archief BOOT Ja Gemeente Venlo -

Aanvullende eisen standaard stoffenpakket Ja Gemeente Venlo -

Voormalig/huidig gebruik Ja www.topotijdreis.nl -

Terreininspectie 

(b.v. bebouwing/infrastructuur/verharding/ 

dammen/brandplekken) 

Ja Geonius -

Onderzoeksvraag: is de bodem asbestverdacht? 

Hinderwet-, Wm- of Wabo vergunningen Ja Gemeente Venlo -

Historisch/Huidig gebruik 

(ophogingen, dempingen) 

Ja www.topotijdreis.nl -

Terreininspectie 

(b.v. aanwezigheid bebouwing/ beschoeiingen/ 

glastuinbouw/dammen/halfverhardingen/ 

funderingslagen/opslagdepots) 

Ja Geonius -
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Bijlage 8 Situatietekening 
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Bijlage 9 Toelichting berekening veiligheidsklassen 
(CROW 400) 

Niet vluchtig #1 Vluchtig #2 

ORANJE 
Niet-vluchtig 

75% ≤ SRC* ≤ 100% 

ORANJE 
Vluchtig 

> Tussenwaarde ≤ 
interventiewaarde 

ROOD 

Niet-vluchtig 
SRC* > 100% 

+ 

CM ≤ 1.000 mg/kg** 
of 

CM ≤ 1.000 μg/l** 

ROOD 

Vluchtig 
> Interventiewaarde 

+ 

voldoende ventilatie in de 
werksituatie 

ZWART 
Niet-vluchtig 
SRC* > 100% 

+ 
CM > 1.000 mg/kg** 

of 

CM > 1.000 μg/l** 
of 

Asbest > 100 mg/kg*** 

ZWART 
Vluchtig 

> Interventiewaarde 

+ 
Mogelijk onvoldoende ventilatie in 

de werksituatie 

of 
CM-stoffen 

#1 De SRCarbo is gecorrigeerd naar standaardbodem conform de BoToVa-systematiek. 
#2 De Tussenwaarde en de Interventiewaarde van grond dient gecorrigeerd te worden voor organische stof. 
*** Als er sprake is van respirabel asbest, geldt volgens de circulaire bodemsanering, bijlage 3, het criterium van 10 

mg/kg.ds. gg. Indien de totale concentratie niet-respirabel asbest lager is dan 100 mg/kg.ds. gg of de concentratie 
respirabel asbest lager is dan 10 mg/kg d.s. gewogen gewicht, dan dient men de bodem op soortgelijke wijze te 
behandelen als bij (secundaire) bouwstoffen. Voor asbest geldt geen klasse Oranje. Asbest is alleen een relevante 
verontreiniging die leidt tot een veiligheidsklasse Zwart, indien er een concentratie wordt geconstateerd groter dan 
100 mg/kg.ds. gg voor niet-respirabel of groter dan 10 mg/kg d.s. gewogen gewicht voor respirabel asbest. 

** Carcinogene of mutagene stof als samengestelde stof in combinatie met bodem, > 0,1% (deze 1000 mg/kg of 1000 
μg/l is van toepassing op de som van CM-stoffen en het mengsel, dus de bodem inclusief o.a. de waterfase, 
natgewicht), artikel 3.5.3.1.1 en 3.6.3.1.1 van EG-verordening 1272/2008 of een enkelvoudige CM-stof met een 
concentratie boven de grenswaarde. Deze verordening is bedoeld voor classificatie. 

* SRCarbo 
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Samenvatting 
In opdracht van Van Wijnen Projectontwikkeling Zuid BV heeft Geonius Archeologie in september 2020 een 
archeologisch bureauonderzoek en IVO-O verkennende vorm door middel van boringen uitgevoerd voor het 
plangebied A&P/Lückerlocatie Roermondseweg 19 te Tegelen, gemeente Venlo. 

Aanleiding voor het uitvoeren van het onderzoek is een bestemmingsplanwijziging. Binnen het plangebied wordt 
de bouw van 12 appartementen, 10 koopwoningen, 21 huurwoningen en de realisatie van 72 parkeervakken 
gepland. 

Het plangebied is op de Geomorfologische en Bodemkaart van Nederland niet gekarteerd. Uit extrapolatie van 
het omliggende gebied kan worden afgeleid dat het plangebied vermoedelijk op een terrasvlakte al dan niet 
bedekt met dekzand ligt, waar poldervaaggronden of rooibrikgronden zijn ontwikkeld. 

Het plangebied is in het verleden in gebruik geweest als bouwland en vanaf de 20e eeuw komen voor het eerst 
verharde wegen en bebouwing binnen het plangebied voor. Deze bebouwing concentreerde zich vooral langs de 
randen (oostelijke en westelijke zijde) van het plangebied en is later bijna volledig gesloopt, met uitzondering 
van bebouwing in het noordelijke deel van het plangebied. 

Het zuidwestelijke deel van het plangebied ligt binnen de oude dorpskern van Tegelen en in de directe omgeving 
van het plangebied zijn losse vondsten daterend uit de Romeinse Tijd en Nieuwe Tijd bekend. 

Voor het plangebied is op basis van bovenstaande gegevens een lage verwachting op het voorkomen van 
vindplaatsen uit het Paleolithicum tot en met Bronstijd en een middelhoge voor vindplaatsen vanaf de IJzertijd 
tot en met de Nieuwe tijd. 

Uit het veldonderzoek is gebleken dat de bodem binnen het plangebied in het merendeel van de boringen tot in 
de C-horizont verstoord is. In zes boringen werd nog een B- en/of BC-horizont waargenomen. De C-horizont werd 
in een groot aantal boringen op eenzelfde diepte als de B-horizont waargenomen, wat doet vermoeden dat de 
bodem slechts voor een klein deel is afgetopt. Derhalve kunnen in bijna het gehele plangebied nog sporen 
verwacht worden. Enkel ter plaatse van boringen 5, 18 en 19 worden geen archeologische waarden meer 
verwacht, hier is de bodem minimaal 1 m -mv verstoord. Het archeologisch niveau komt op een diepte vanaf 40 
cm -mv voor 

Door Geonius wordt een vervolgonderzoek in de vorm van proefsleuvenonderzoek aanbevolen indien 
grootschalige bodemverstoringen binnen het plangebied (realisatie nieuwbouw, wegen en parkeervakken) 
dieper dan 40 cm -mv zullen reiken. Er is in maart 2022 aanvullend een IVO-O verkennende fase door middel van 
boringen uitgevoerd ter plaatse van delen van het plangebied die tot voor kort bebouwd waren. In totaal zijn er 
acht aanvullende boringen uitgevoerd, in geen van deze boringen werd een intacte bodem waargenomen. Ter 
plaatse van deze delen wordt dan ook geen vervolgonderzoek aanbevolen. 

De rapportage is ter goedkeuring voorgelegd aan het bevoegd gezag, de gemeente Venlo. Op basis van de 
rapportage is een selectiebesluit genomen, waarin bovenstaand advies van Geonius is overgenomen. 
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1 Inleiding 
1.1 Aanleiding en doelstelling 
Op 25 juni 2020 is door Van Wijnen Projectontwikkeling Zuid BV aan Geonius Archeologie te Geleen opdracht 
verleend voor het uitvoeren van een archeologisch onderzoek voor de locatie A&P/Lückerlocatie 
Roermondseweg 19 te Tegelen in de gemeente Venlo. 

Aanleiding tot uitvoering van het onderzoek vormt de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de bouw van 
12 appartementen, 10 koopwoningen, 21 huurwoningen en de realisatie van 73 parkeervakken. Vanwege de 
ligging van het plangebied in een gebied dat volgens het vigerende bestemmingsplan gedeeltelijk een 
dubbelbestemming waarde archeologie heeft dient een archeologisch onderzoek uitgevoerd te worden, alvorens 
de omgevingsvergunning kan worden verkregen. 

Het archeologisch onderzoek heeft tot doel het opstellen van een gespecificeerde verwachting. Het resultaat is 
voorliggend rapport, op basis waarvan het bevoegd gezag een beslissing kan nemen over een eventuele 
vervolgstap in de AMZ (Archeologische Monumenten Zorg) cyclus.1 

1.2 Onderzoeksopzet en richtlijnen 
Het archeologisch onderzoek bestaat uit een bureauonderzoek en een Inventariserend Veldonderzoek – Overig 
(IVO-O) verkennende vorm. Het Bureauonderzoek is uitgevoerd conform protocol 4002 en het  IVO-O conform 
protocol 4003. Beide protocollen maken deel uit van de beoordelingsrichtlijn (BRL) 4000.2 De BRL 4000 is 
opgesteld op basis van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie versie 43 die beheerd wordt door de Stichting 
Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB).4 

In navolging op hoofdstuk 1, het inleidend hoofdstuk,  worden in hoofdstuk 2 de resultaten van het 
bureauonderzoek vermeld op basis waarvan de gespecificeerde verwachting is bepaald. In hoofdstuk 3 worden 
de resultaten van het veldwerk gepresenteerd en getoetst aan het verwachtingsmodel. In hoofdstuk 4 worden 
de conclusies en aanbevelingen geformuleerd. 

1 Sterk vereenvoudigd kent de AMZ cyclus vier opeenvolgende en nauw samenhangende fasen. De eerste fase behelst de inventarisatie (bijv. 
kartering) en documentatie van archeologische waarden: waar in de bodem is wat aanwezig? In de tweede fase wordt aan de hand van een 
reeks heldere criteria vastgesteld welke waarde de gekarteerde resten hebben , zodat op basis van geëxpliciteerde normen vervolgens een 
selectie kan worden gemaakt: welke resten verdienen het behouden te worden (in of ex situ) en welke mogen ongezien verloren gaan? In 
de derde fase wordt het behoud vormgegeven van de gewaardeerde en geselecteerde resten: is het mogelijk om de archeologische resten 
in de bodem te behouden of moeten ze – bijvoorbeeld onder druk van ruimtelijke ontwikkelingen - opgegraven worden? In het eerste geval 
moet worden vastgesteld hoe bescherming in situ (instandhouding) wordt vormgegeven, in het tweede geval hoe de opgraving moet worden 
uitgevoerd en uitgewerkt. In de vierde en laatste fase van de AMZ-cyclus worden tenslotte de resultaten van het uitgevoerde onderzoek 
'opgewerkt' tot nieuwe kennis over de Nederlandse geschiedenis. Deze kennis op haar beurt vormt weer de inbreng voor de eerste 
procesfase.
2 de BRL 4000 is op 1 juli 2018 vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen (CCvD) en ondergebracht bij de SIKB te Gouda. 
3 Deze versie van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA, versie 4.1) is op 1 juli 2018 vastgesteld door het Centraal College van 
Deskundigen (CCvD) Archeologie, ondergebracht bij de SIKB te Gouda. 
4 www.sikb.nl 
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Het archeologisch onderzoek is er op gericht om de volgende onderzoeksvragen te beantwoorden: 
1. Wat is bekend over de geo(morfo)logische en bodemkundige opbouw van het plangebied? 
2. Wat was het historisch landgebruik van het plangebied, wat is het huidig landgebruik en wat is de 

verwachte invloed daarvan op de (bodem)gaafheid en mogelijk aanwezige archeologische waarden? 
3. Welke gegevens met betrekking tot archeologische waarden zijn over het plangebied bekend? 
4. Wat is de gespecificeerde archeologische verwachting van het plangebied? 
5. Stemt de geo(morfo)logische en/of bodemkundige opbouw in het plangebied overeen met hetgeen op 

basis van het bureauonderzoek verwacht werd? 
6. Is de bodemopbouw in (delen van) het plangebied intact en wat zegt dit over de gaafheid van eventuele 

archeologische waarden? 
7. Op welke diepte bevindt zich de archeologisch interessante laag / het niveau waarop archeologische 

waarden in situ bewaard kunnen zijn gebleven? 
8. Dient op basis van de resultaten van het veldonderzoek de gespecificeerde archeologische verwachting 

worden bijgesteld? 
9. Wat is de invloed van de toekomstige inrichting op eventueel aanwezige archeologische waarden? 

1.3 Beleidskader 
Sinds 1 juli 2016 is de Erfgoedwet van kracht. De Erfgoedwet bundelt bestaande wet- en regelgeving voor behoud 
en beheer van het cultureel erfgoed in Nederland. De uitgangspunten uit het Verdrag van Valletta (Malta) blijven 
in de Erfgoedwet de basis van de Nederlandse omgang met archeologie. Het verdrag van Valletta (Malta), beoogt 
het cultureel erfgoed dat zich in de bodem bevindt beter te beschermen. Gemeenten hebben een belangrijke rol 
in het archeologische stelsel. In bestemmingsplannen houden ze rekening met (te verwachten) archeologische 
waarden. 

In het vigerende bestemmingsplan “Actualisatie en reparatie Centrum Tegelen” vastgesteld op 25-09-2013 heeft 
het plangebied een dubbelbestemming “waarde - archeologie” en “specifieke vorm van waarde – archeologie – 
hoge tot middelhoge verwachting”, waarvan de bestemmingsomschrijving (artikel 12) met bijbehorende regels 
hier onder weergegeven staat.5 

Artikel 12 Waarde - Archeologie 
12.1  Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Waarde-Archeologie' aangewezen gronden, zijn, behalve voor de andere daar voorkomende 
bestemmingen, mede bestemd voor het behoud en/of herstel van archeologische waarden en de bescherming 
en het behoud in situ van de op en/of in deze gronden voorkomende archeologische waarden, zoals aangegeven 
ter plaatse van de aanduiding: 
a  'specifieke vorm van waarde - archeologie - hoge tot middelhoge waarde' voor gebieden van hoge tot 
middelhoge waarde; 
b  archeologische vindplaatsen, zoals aanwezig ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van waarde -
archeologie - archeologische vindplaats'. 
12.2  Bouwregels 
12.2.1     Bouwregeling 
Er mag slechts worden gebouwd indien: 
a  bebouwing mogelijk is krachtens de onderliggende bestemming en; 

5 www.ruimtelijkeplannen.nl 
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b   het bouwplangebied de oppervlakte ondergrens van het betreffende archeologische waardegebied niet 
overschrijdt, waarbij voor gebieden met een hoge tot middelhoge archeologische waarde een oppervlak van 500 
m² geldt. 
c   bij overschrijding van de onder b bedoelde ondergrenzen op basis van een archeologisch rapport blijkt dat 
de bebouwing op grond van het op het moment van terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan geldige 
cultuurhistorische beleid van de gemeente aantoonbaar niet leidt tot verstoring van archeologische waarden. 
Het archeologisch rapport dient te zijn vervaardigd door een deskundige op het gebied van archeologische 
monumentenzorg die voldoet aan de (op het moment van terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan 
geldende) Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie (KNA). 
12.2.2    Voorwaarden omgevingsvergunning voor het bouwen 
Indien uit het onder lid 12.2.1 onder c bedoelde onderzoek blijkt dat de archeologische waarden van de gronden 
zullen worden verstoord, kan het bevoegd gezag een of meerdere van de volgende voorwaarden verbinden aan 
de omgevingsvergunning voor het bouwen: 
a   de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische waarden in de bodem 
kunnen worden behouden; 
b  de verplichting tot het doen van nader archeologisch onderzoek, waaronder opgravingen door een 
deskundige op het gebied van archeologische monumentenzorg die voldoet aan de (op het moment van 
terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan geldende) Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie; 
c    de verplichting de activiteit die leidt tot de bodemverstoring te laten begeleiden door een deskundige op 
het gebied van archeologische monumentenzorg die voldoet aan de (op het moment van terinzagelegging van 
het ontwerpbestemmingsplan) geldende Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie. 
12.3  Afwijken van de bouwregels 
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 12.2.1 onder c. indien: 
a  de ingre(e)p(en) word(t)(en) verricht op minder dan 40 centimeter onder het maaiveld; 
b  het bouwplan of de bouwplannen uitsluitend betrekking heeft of hebben op verandering of vervanging van 
bestaande bouwwerken, waarbij de bestaande bebouwde oppervlakte gehandhaafd blijft en de bestaande 
fundering niet wordt gewijzigd en of uitgebreid; 
c   de nieuwbouw naar het oordeel van het bevoegd gezag binnen de archeologische waarden past, dan wel 
een kwalitatieve bijdrage levert aan de genoemde waarden; 
d      de archeologische waarden van het terrein in andere beschikbare informatie afdoende zijn vastgesteld tot 
nihil. 
12.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden 
12.4.1     Verbod 
Het is verboden op of in gronden welke zijn bestemd als van 'Waarde-Archeologie' zonder of in afwijking van een 
schriftelijke vergunning van het bevoegd gezag de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of 
werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren: 
a      het veranderen van het huidige maaiveldniveau door ontginningen, bodemverlagen, egaliseren, afgraven of 
ophogen; 
b  het vellen, rooien of aanleggen van diepwortelende beplantingen en/of bomen, inclusief het verwijderen 
van stobben; 
c het uitvoeren van grondbewerkingen dieper dan 40 centimeter ten opzichte van het maaiveld, waartoe ook 
gerekend wordt woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, ontginnen en aanleggen van drainage; 
d  het aanleggen van ondergrondse kabels en leidingen en daarmee verband houdende constructies, installaties 
en apparatuur; 
e    het uitvoeren van werkzaamheden ter verlaging van de grondwaterstand; 
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f   het graven, aanleggen, verbreden, vergroten of dempen van sloten, greppels, watergangen, vijvers of 
vaarten. 
12.4.2  Uitzonderingen 
Het verbod als bedoeld in lid 12.4.1 is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die: 
a  betrekking hebben op normaal onderhoud en beheer; 
b   reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan; 
c  mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning; 
d minder diep reiken dan 40 centimeter onder het maaiveld en waarbij het grondoppervlak van de 
aanlegwerken minder is dan 500 m² 
e archeologisch onderzoek betreffen. 
12.4.3     Toelaatbaarheid 
De werken of werkzaamheden als bedoeld in lid 12.4.1 zijn slechts toelaatbaar mits: 
a  naar het oordeel van het bevoegd gezag geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de belangen van de 
in lid 12.1 genoemde doeleinden. 

12.5    Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk 
12.5.1   Voorschriften omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk 
In het belang van de archeologisch monumentenzorg kan het bevoegd gezag voorschriften verbinden aan een 
omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk op of in gronden ter plaatse van de aanduiding: 
a  'specifieke vorm van waarde - archeologie - hoge tot middelhoge waarde' met een te slopen oppervlak van 
meer dan 500 m². 
12.5.2     Toepassing voorschriften 
Aan de omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk voor de gronden, als bedoeld onder 12.5.1, 
kan het bevoegd gezag het voorschrift verbinden dat de sloopwerken vanaf 30 cm boven het maaiveld en dieper 
worden begeleid door een deskundige op het gebied van archeologische monumentenzorg die voldoet aan de 
(op het moment van terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan geldende) Kwaliteitsnorm voor de 
Nederlandse Archeologie (KNA). 
12.5.3  Archeologische vindplaatsen 
Indien tijdens de begeleiding van de sloopwerken roerende of onroerende archeologische vindplaatsen worden 
aangetroffen, wordt hiervan terstond melding gemaakt bij het bevoegd gezag die in het belang van de 
archeologische monumentenzorg aanvullende voorschriften kan verbinden aan de omgevingsvergunning voor 
het slopen. 
12.6  Wijzigingsbevoegdheid 
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen in die zin, dat de dubbelbestemming 'Waarde-
Archeologie' (geheel of gedeeltelijk) wordt verwijderd, als op basis van archeologisch onderzoek, geen 
archeologische waarden of archeologische vindplaatsen (meer) aanwezig zijn, dan wel deze waarden of 
vindplaatsen niet meer als zodanig bescherming behoeven. 
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2 Bureauonderzoek 
2.1 Algemeen 
Het doel van het bureauonderzoek is het verwerven van informatie, aan de hand van bestaande bronnen, over 
bekende of verwachte archeologische waarden, binnen het bureau onderzoeksgebied, om daarmee te komen 
tot een gespecificeerde, archeologische verwachting van het plangebied.  Met de afbakening van het bureau 
onderzoeksgebied wordt het gebied aangeduid, waarvan de gegevens over de historische situatie, bekende 
archeologische waarden en verwachtingen gebruikt gaan worden in het bureauonderzoek. Dit gebied kan groter 
zijn dan het plangebied. Voor onderhavig onderzoek is een straal van circa 250 m om het plangebied 
aangehouden als bureau onderzoeksgebied. Dit gebied sluit aan bij het plangebied zodat op een verantwoorde 
manier het verwachtingsmodel kan worden bepaald. 

In het kader van het bureauonderzoek zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd waarvan de resultaten zijn 
opgenomen in onderstaande paragrafen: 

• bepaling van het onderzoekskader (aanleiding onderzoek en begrenzing plangebied); 
• vaststelling van het huidige en historische gebruik van het plangebied en naaste omgeving door het 

raadplegen van de door de opdrachtgever overgedragen gegevens; 
• vaststelling van de toekomstige inrichting van het plangebied; 
• bepaling van de landschappelijke (geologische en bodemkundige) kenmerken aan de hand van 

bestudering van de bodem-, geologische en geomorfologische kaarten; 
• bestudering van historische kaarten; 
• raadpleging van literatuur en luchtfoto’s; 
• inventarisatie van gegevens uit het ARCHeologisch Informatie Systeem (ARCHIS) van de Rijksdienst voor 

het Cultureel Erfgoed (RCE) te Amersfoort; 
• raadpleging van de gemeentelijke verwachtingskaart; 
• vaststelling van de aan/afwezigheid van ondergrondse bouwhistorische waarden. 
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2.2 Situering plangebied 
Het plangebied ligt in het centrum van Tegelen, gemeente Venlo, provincie Limburg (afb. 1). Het plangebied ligt 
tussen de Roermondseweg 19 (westen) en Spoorstraat (oosten) in. Het plangebied staat afgebeeld op kaartblad 
58O van de topografische kaart van Nederland. 

Afbeelding 1: Situering plangebied. Inzet: situering in Nederland. Bron: PDOK. 

2.3 Huidig gebruik 
Voor de uitkomst van het bureauonderzoek en de bepaling van het (eventuele) vervolg van het voortraject 
(inventariserend veldonderzoek) is het van belang de huidige situatie vast te stellen. Bodemverontreiniging, 
gebruik, bebouwing, maar ook de aanwezigheid van bijvoorbeeld een hoogspanningsleiding kunnen de 
onderzoeksstrategie van vervolg activiteiten (mede) bepalen. Daarnaast kan dit mede bepalend zijn voor de 
archeologische verwachting. Historisch waardevolle bouwwerken die binnen het plan- en onderzoeksgebied 
liggen worden vermeld. 6 

Het terrein is momenteel deels bebouwd, in het noordelijke deel van het plangebied bevindt zich een oude 
sigarenfabriek (afb. 2). Daarnaast bevinden zich nog twee gebouwen binnen het plangebied in het noordelijke 
en oostelijke deel van het plangebied. De rest van het terrein is onbebouwd en verhard (asfalt) of in gebruik als 
groenstrook (bomen) of grasland. 

6 KNA versie 4.1, Protocol 4002 
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Afbeelding 2: Luchtfoto plangebied. Bron: PDOK. 

2.4 Toekomstige inrichting 
Het mogelijk toekomstig gebruik van het onderzoeksgebied kan bepalend zijn voor het eventuele navolgende 
onderzoek (inventariserend veldonderzoek, fysiek beschermen of opgraven). De wijze waarop het gebied wordt 
ingericht, kan bijvoorbeeld betekenen dat bekende en/of verwachte archeologische waarden (deels of geheel) 
onaangetast (kunnen) blijven. Ook kan besloten worden de inrichting dusdanig aan te passen, dat de bekende 
en/of verwachte archeologische waarden alsnog (deels of geheel) onaangetast (kunnen) blijven.7 

In het plangebied zullen 12 appartementen, 10 koopwoningen en 21 huurwoningen worden gerealiseerd (bijlage 
1). Het overige deel van het terrein wordt ingericht als parkeerplaats speelplek en groenstroken. De exacte 
ingrepen waren ten tijde van het opstellen van onderhavig rapport nog niet bekend. Ten behoeve van deze 
ontwikkelingen zal de huidige bebouwing gesloopt worden en zal een herontwikkeling plaatsvinden. 

7 KNA versie 4.1, Protocol 4002 
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2.5 Aardkundige waarden 
Kennis van de geologie, bodem en hydrologie van het onderzoeksgebied is noodzakelijk om inzicht te krijgen in 
de gebruiksmogelijkheden van het landschap voor de mens. Door inzicht te krijgen in deze gegevens kan het 
verwachtingsmodel nader worden bepaald.8 

2.5.1Geologie & geomorfologie 
Het landschap van Limburg zoals we dat nu kennen heeft zijn huidige vorm grotendeels aan de Maas te danken. 
Door de opheffing van het Ardennen en het Rijn-Leisteenplateau aan het einde van het Tertiair, kwam het 
gedeelte van Limburg ten zuiden van de Feldbiss-breuk hoger te liggen, terwijl het gebied ten noorden van deze 
breuk, de zogenaamde roerdalslenk lager kwam te liggen. 9 Door deze langzame kanteling van Zuid-Limburg 
verplaatste de Maas zich langzaam van oost naar west. Dit verplaatsen gebeurde in etappes, waarbij in koude 
perioden de Maas een wilde vlechtende rivier was met een brede riviervlakte en sedimenten afzette. Gedurende 
de overgang van een koude naar een warme periode vond insnijding plaats in de riviervlakte, waardoor een 
rivierterras ontstond. Gedurende warmere perioden veranderde de Maas in een langzaam stromende 
meanderende rivier, met een diepe stroomgordel waarbij gedifferentieerde sedimenten zoals bedding-, over- en 
komafzettingen werden afgezet. 
In het Laat Pleistoceen heeft de rivier dientengevolge diverse terrasniveaus gevormd waarbij in de regio veelal 
zes terrassen zijn te onderscheiden.10 

Volgens de Maasterrassen kaart van Van den Broek & Maarleveld ligt het plangebied op Terras II dat uit het 
Allerød-interstadiaal (een relatief warme periode: 11.800-11.000 jaar geleden) dateert. 
Ten zuiden van het plangebied ligt Terras I dat dateert uit het Pleniglaciaal (koudste periode tijdens het 
Weichselien: 20.000-13.000 jaar geleden). De terrassen worden gescheiden door een oude riviergeul, restgeul 
van de Maas. Deze ligt circa 100 m ten zuiden van het plangebied. 

Het plangebied is niet gekarteerd op de Geomorfogenetische kaart van het Maasdal, de Geomorfologische kaart 
van Nederland of de Fysiografische kaart met geologische en morfologische eenheden van de Cultuurhistorische 
Waardenkaart van de Provincie Limburg, vanwege ligging van het plangebied in een bebouwd gebied. Op basis 
van extrapolatie kan gesteld worden dat het plangebied op een terrasvlakte  ligt al dan niet bedekt met dekzand. 

Volgens de Geomorfologische kaart van Nederland is het plangebied niet geclassificeerd, vanwege ligging in de 
bebouwde kom van Tegelen, ten noorden, noordwesten en zuiden van het plangebied wordt een dalvlakteterras 
(E44) gekarteerd en op ca. 542 m ten noordwesten van het plangebied is een deel van een restgeul op de 
Geomorfologische kaart gekarteerd. 

2.5.2 Bodem 
Het plangebied wordt op de Bodemkaart van Nederland als bebouwd gebied gekarteerd. Ten noorden van het 
plangebied komen rooibrikgronden ontwikkeld in zeer sterk lemig fijn zand voor (BZd24) en ten zuiden van het 
plangebied komen poldervaaggronden ontwikkeld in zware zavel voor (KRn2). 

Rooibrikgronden zijn zandbrikgronden zonder roest of grijze vlekken in de B2t-horizont. Ze worden 
onderverdeeld naar het leemgehalte van de bovengrond. Rooibrikgronden ontwikkeld in zeer sterk lemig fijn 
zand worden in deze regio gekenmerkt door een donkergrijsbruine bouwvoor van ca. 20-25 cm dik, gevolgd door 

8 KNA versie 4.1, Protocol 4002 
9 Bosch, 1981. 
10 Van den Broek & Maarleveld, 1963 
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een (donker) geelbruine E-horizont. Hier onder wordt een donkerdere B2t-horizont aangetroffen en vervolgens 
de C-horizont.11 

Poldervaaggronden zijn gronden met een zwak ontwikkelde, weinig donkere bovengrond en met roest, die 
steeds binnen 50 cm -mv begint. Deze gronden worden onderverdeeld op basis van zwaarte van de bovengrond. 
Poldervaaggronden ontwikkeld in zware zavel worden in deze regio gekenmerkt door zeer donkerbruine, zeer 
humeuze, kalkloze, zware zavel (A1g-horizont), op ca. 10 cm beneden maailveld wordt een donkerbruine, matig 
humeuze, kalkloze ACg-horizont aangetroffen, bestaande uit zware zavel met roestvlekken. Op een diepte van 
ca. 30 cm -mv bevindt zich de C1G1-horizont, die gekenmerkt wordt door grijze, matig humeuze, kalkloze, lichte 
klei met roestvlekken. Hier onder (vanaf ca. 60 cm -mv) wordt de C1G2-horizont aangetroffen, bestaande uit 
grijze, matig humusarme, kalkloze zware zavel met afnemende roest en tenslotte bevindt zich op 80 cm -mv de 
G-horizont, die gekenmerkt wordt door donkergrijze, uiterst humusarme, kalkloze, zeer lichte zavel.12 

Afbeelding 3: Uitsnede Bodemkaart van Nederland. Bron: PDOK. 

2.6 Actueel Hoogtebestand 
Op afbeelding 4 is het AHN afgebeeld in zogenaamd maaiveld perspectief (Dynamische opmaak). Op deze 
uitsnede is te zien dat het plangebied in een relatief laaggelegen gebied ligt (blauw). De hoogte van het maaiveld 
varieert: in het noordoosten bedraagt deze circa 20.61 m + NAP en in het zuidwesten is deze ongeveer 20.19 m 
+ NAP, in het uiterste zuidwesten van het plangebied bevindt zich een regenwaterbuffer, hier bedraagt de 
maaiveldhoogte 18.30 m + NAP. 

11 STIBOKA 1968, p. 64-65. 
12 STIBOKA, 1968, p. 79-80. 

AA200023.R01.v1.0.ARG238 15 van 40 



    

 
   

 
 

   
 

    
 

  

  
    

  
     

   
   

  
  

  
       

    
   

  
   

   

 
   

Afbeelding 4: Uitsnede AHN (dynamische opmaak, maaiveldperspectief). Bron: ArcGIS. 

2.7 Historische situatie en mogelijke verstoringen 
Het beschrijven van de historische situatie dient meerdere doelen. Er wordt archeologisch inhoudelijk gekeken 
of eventueel sprake is van historische bebouwing, mogelijke vaarwegen en/of subrecent gebruik, waarbij 
vastgesteld moet worden of sprake is van verstoringen (bijvoorbeeld ontgrondingen, stortingen en 
verhardingen).13 

2.7.1Bewoningsgeschiedenis 
De oudste menselijke activiteiten in Nederland dateren uit het paleolithicum. In het laat paleolithicum, 
mesolithicum en deels het neolithicum leefden de bewoners van jagen, verzamelen en visvangst. De jager-
verzamelaars trokken door het landschap met name achter het wild aan. Vanuit grotere basiskampen werden 
jacht expedities opgezet waarbij de jagers langere tijd onderweg waren en tijdelijke kleine kampen inrichten 
waar ze een beperkt aantal dagen verbleven, zogenaamde extractiekampen. Archeologisch onderzoek heeft 
aangetoond dat deze kampen voornamelijk worden aangetroffen in de omgeving van water op overgang van 
hoog en droog naar laag en nat, de zogenaamde gradiënt situatie. In de omgeving van water was namelijk de 
grootste kans op het aantreffen van wild, kon eventueel worden gevist en konden vruchten worden verzameld 
(met name hazelaars gedijen goed in deze omgeving). Tevens voorzag het water aan de drinkwater behoefte. De 
meeste kans op het aantreffen van nederzettingen uit de steentijd is dan ook in de buurt van water. 
Landbouw en daarmee het neolithicum begon in Nederland ongeveer 5300 v. Chr. De mensen waren gebonden 
aan vaste woonplaatsen met als gevolg dat ze het landschap gingen inrichten. Uit het neolithicum stammen ook 
de oudste zichtbare landschapselementen namelijk de neolithische grafheuvels. De boeren bewerkten kleine 
akkers te midden van uitgestrekte bossen waarbij het vee in een stal of binnen een omheining werd gehouden, 

13 KNA versie 4.1, Protocol 2004 
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een systeem dat tot in de bronstijd werd toegepast. Neolithische vondsten zijn geconcentreerd in de omgeving 
van de Maas en de belangrijkste waterlopen. Deze gebieden hebben nadien hun favoriete positie door de 
prehistorie en de geschiedenis heen behouden. 
In de ijzertijd werd een ander akkersysteem gehanteerd dat wordt aangeduid als het zogenaamde celtic fields 
systeem: kleine ongeveer vierkante percelen die door wallen waren omgeven. De kleine akkers werden over het 
algemeen kort gebruikt tot de bodem niet meer vruchtbaar was. Hierna verhuisden ze naar nieuwe locaties en 
herhaalden ze het proces. Gezien de akkers kort waren gebruikt, bleven de boeren slechts een aantal jaar op een 
locatie wonen voordat ze verder trokken. Zodoende zijn nederzettingsresten uit de ijzertijd op veel locaties 
gevonden. 
Met de komst van de Romeinen vond een ingrijpende verandering in de samenleving plaats. De belangrijkste 
economische ontwikkeling was de introductie van villa’s, grote agrarische bedrijven (50-100 ha). Sommige villa’s 
ontwikkelden zich uit omheinde inheemse nederzettingen. Het grootste deel van de bevolking bleef wonen in 
traditionele boerderijen en was meer gericht op zelfvoorziening. De omvang van nederzettingen zal net als later 
hebben gevarieerd van een enkele boerderij tot een dorp. Vanaf de eerste eeuw n.Chr. lijkt zich echter een 
concentratie van de bevolking in grotere nederzettingen te hebben voorgedaan. Buiten de woonkernen, vaak 
aan wegen, lagen de begraafplaatsen. De meeste villa’s zijn gevonden in een smalle strook aan weerszijden van 
de Maas. De grotere nederzettingen waren met elkaar verbonden door brede rechte wegen van waaruit lokale 
wegen richting de villa’s leiden. De Romeinse weg tussen Coriovallum (Heerlen) en Colonia Ulpia Trajana (Xanten) 
heeft ter hoogte van Belfeld aan de westoever van de Maas gelopen. De exacte ligging is echter onbekend. Een 
aantal plaatsen in Limburg zijn nog terug te voeren tot de Romeinse tijd. Het vertrek van de Romeinen in het 
begin van de 5e eeuw leidde tot een economische instorting die een eind maakte aan de villa’s. Met het vertrek 
van de legioenen lijkt ook een belangrijk deel van de inheemse bevolking naar zuidelijker streken te zijn 
geëmigreerd waarmee de bevolkingsomvang in het huidige Nederland rond de 5e en 6e eeuw een dieptepunt 
bereikte. Pollenanalytische gegevens wijzen op verlaten cultuurlandschap en uitbreiding van bossen. Uit deze 
periode zijn maar weinig nederzettingen en grafvelden ontdekt. Aanwijzingen voor bewoningscontinuïteit tussen 
de Romeinse periode en de vroege middeleeuwen concentreren zich langs de randen van het Maasdal. 
In de Merovingische tijd begon een langzaam herstel. De bevolking groeide weer, nederzettingen en cultuurland 
werden uitgebreid. Net als in de Romeinse tijd waren nederzettingen en begraafplaatsen ruimtelijk gescheiden. 
Vanaf de Karolingische periode lijkt de grootste dynamiek voorbij en kregen nederzettingen een vaste locatie. 
Van de vroeg middeleeuwse landbouw in midden en Noord Limburg is vrijwel niets bekend. Verondersteld wordt 
dat er net als in Zuid Limburg in Midden en Noord Limburg sprake was van het domaniale stelsel: een bedrijfstype 
waarbij het land van grootgrondbezitters werd bewerkt door onvrijen (horigen) die in ruil voor hun arbeid een 
stuk land kregen waarmee ze in hun onderhoud konden voorzien. Het stelsel was gebaseerd op betaling in 
natura. Met name door het grootgrondbezit wordt het ontstaan van de dorpen verklaard, die ontstonden in de 
directe omgeving van grondheerlijke centra. Ook kerkstichtingen zullen stimulerend hebben gewerkt op de 
dorpsvorming. In de 8e tot de 10e eeuw lijken de nederzettingen een vaste locatie te hebben gekregen en 
ontstonden mogelijk ook de eerste grotere agrarische dorpen en de velden. 14 De grondslagen voor het huidige 
cultuurlandschap zijn dan ook in de vroege middeleeuwen gelegd.15 

De hoge en late middeleeuwen (1000-1500) zijn van groot belang geweest voor het cultuurlandschap. In de grote 
ontginningsperiode van de 10e tot het begin van de 14e eeuw, als gevolg van de toename van de 
bevolkingsomvang, werd de basis gelegd voor een belangrijk deel van het huidige cultuurlandschap. Tussen de 
10de eeuw en de begin van de 14e eeuw groeide het aantal nederzettingen als ook het cultuurland. Ook 
ontstonden in deze periode de meeste steden. De toenemende ontginningen leidden tot een sterke inkrimping 

14 Er is sprake van een veld wanneer aan de volgende drie essentiële kenmerken wordt voldaan: 1; er zijn verschillende eigenaren en/of 
gebruikers, 2; visuele openheid en 3; het gebruik van bouwland met de nadruk op graanteelt. 
15 Renes, 1988 
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van de weidegronden waardoor een tekort ontstond aan weidegronden. Als gevolg werden de moerasbossen in 
de beekdalen omgezet in graslanden. De moerasbossen werden gekapt en ontwateringssloten werden gegraven. 
In de tweede helft van de 14e eeuw namen de ontginningen af ten gevolge van een bevolkingsdaling. In de 15e 

eeuw volgen dan weer nieuwe, minder grootschalige ontginningen. 
De nieuwe tijd (1500-1795) was een dynamische periode waarin de bevolking groeide, het aantal nederzettingen 
als ook het cultuurlandschap werd uitgebreid en het bodemgebruik veranderde. Hierdoor heeft het 
cultuurlandschap op veel plaatsen een grote dynamiek gekend waarbij bijvoorbeeld nederzettingsvormen, 
kavelvormen en opgaande begroeiing in de loop der tijd ingrijpend kunnen zijn veranderd. 

2.7.2 Historische ontwikkeling plangebied 
Volgens de Cultuurhistorische Waardenkaart Provincie Limburg16 zijn over het plangebied de volgende gegevens 
bekend: de Roermondseweg betreft een weg uit de periode 1806-1890 en de Spoorstraat betreft een weg die 
ouder dan 1806 is. Daarnaast is het plangebied in het verleden in gebruik geweest als bouwland en zijn de twee 
woonhuizen aan nummer 23 en 25 van de Roermondseweg gekarteerd in het Monument Inventarisatie Project, 
de bouwtraditie waarin deze huizen gebouwd zijn (traditionalisme) wordt van belang geacht. De huizen stammen 
uit 1933. 

Het plangebied is op de Tranchotkaart (afb. 5) als onbebouwd gekarteerd. Op de kaart is de opgevulde restgeul 
van de Maas die direct ten zuiden van het plangebied ligt zichtbaar. 

Afbeelding 5: Uitsnede Tranchotkaart (1806). 

Deze situatie blijft hetzelfde op de Kadastrale Minuutplan (1845; afb. 6). Volgens de aanwijzende tafels bij het 
kadastrale minuutplan is het plangebied volledig in gebruik als bouwland.17 

16 http://www.limburg.nl/Beleid/Kunst_en_Cultuur/Natuurlijk_Cultuur/Cultuurhistorische_Waardenkaart 
17 Aezelproject; https://aezel.eu/ontdekken/geografie/minuutplans 
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Afbeelding 6: Uitsnede Kadastrale Minuutplan (1845). Bron: Beeldbank RCE. 

Vanaf 1850 loopt er echter een weg dwars door het plangebied, die noord-zuid georiënteerd is. 18 Deze weg wordt 
op de hierop volgende kaarten ook gekarteerd, tot deze op de kaart van 1899 weer verdwenen is. De historische 
kaart van 1883 (afb. 7) geeft de eerste mogelijke bebouwing in het oostelijke deel van het plangebied weer. 

18 TopoTijdreis; hiervan is geen extra uitsnede toegevoegd, omdat de betreffende weg is ook afgebeeld op afb. 7 (historische kaart 1883). 
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Afbeelding 7: Uitsnede historische kaart 1883. Bron: TopoTijdreis. 

Deze bebouwing breidt zich in de periode die hierop volgt uit tot bebouwing in het oosten en westen op de 
historische kaart van 1899 (afb. 8). 
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Afbeelding 8: Uitsnede historische kaart 1899. Bron: TopoTijdreis. 

Vervolgens wordt de bebouwing binnen het plangebied verder uitgebreid in noordelijke (1925/1937) en 
zuidwestelijke richting (1937; afb. 9). 

AA200023.R01.v1.0.ARG238 21 van 40 



    

 
   

 
    

 
    

   
  

     
    

     

    
 

     
 

   
 
 

  
    

   

 
  
  

  
   

Afbeelding 9: Uitsnede topografische kaart 1937. Bron: TopoTijdreis. 

De meeste bebouwing binnen het plangebied wordt vervolgens gesloopt in de periode 2006-2010, enkel de oude 
sigarenfabriek in het noordelijke deel van het plangebied en de bebouwing in het (zuid)oostelijke deel van het 
plangebied resteren nog, dit komt overeen met de huidige situatie binnen het plangebied. 

2.7.3 Mogelijke verstoringen 
Uit de hierboven vermelde bronnen zijn geen aanwijzingen voor grootschalige verstoringen naar voren gekomen. 
Bij het bodemloket zijn geen aanwijzingen voor verstorende saneringen bekend. 19 In het gebied zijn diverse 
kabels en leidingen bekend.20 Het betreft onder andere gasleidingen, waterleidingen, riolering, 
datatransportkabels, laag- en middenspanning die gelegen zijn langs de randen van het plangebied. 

2.7.4 Ondergrondse bouwhistorische gegevens 
Voor de uitkomst van het bureauonderzoek en de bepaling van het (eventuele) vervolg van het voortraject 
(inventariserend veldonderzoek), is het van belang de bekende archeologische waarden en ondergrondse 
bouwhistorische waarden (al dan niet volledig onderzocht) te beschrijven. Hiertoe is de Atlas Leefomgeving 
geraadpleegd.21 Hierbij zijn geen aanvullende gegevens verzameld. 

2.8 Bekende archeologische waarden 
Voor de uitkomst van het bureauonderzoek is het van belang de bekende archeologische waarden te beschrijven. 
Kennis daaromtrent bepaalt mede de onderzoeksstrategie van vervolgactiviteiten. 22 

19 www.bodemloket.nl 
20 KLIC-melding 
21 www.atlasleefomgeving.nl 
22 KNA versie 4.1, Protocol 4002 
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2.8.1Archeologische monumentenkaart 
De AMK is een digitaal bestand van alle bekende behoudenswaardige archeologische terreinen in Nederland dat 
door de RCE in samenwerking met de desbetreffende provincie is opgesteld. Op de kaart staan terreinen met 
archeologische status aangegeven. De kaart baseert zich op gegevens uit ARCHIS. Statustoekenning vindt plaats 
nadat het terrein is getoetst aan een aantal door de RCE gehanteerde criteria (kwaliteit, zeldzaamheid en 
contextwaarde). 
Het plangebied maakt deels onderdeel uit van AMK terrein 16560. Het betreft een terrein van hoge 
archeologische waarde met bewoningssporen daterend uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd. Het gaat om 
de oude dorpskern van Tegelen. In een straal van 250 m rondom het plangebied bevinden zich geen AMK 
terreinen (afb. 10). 

2.8.2 ARCHIS Waarnemingen 
ARCHIS is het geautomatiseerde Archeologisch Informatiesysteem voor Nederland. Het bestaat uit een databank 
waarin allerlei gegevens over archeologische vindplaatsen en terreinen in Nederland zijn opgeslagen, daterend 
van de Prehistorie tot de Nieuwe Tijd. 
In ARCHIS staat geen waarneming geregistreerd binnen de begrenzing van het plangebied. 
Uit de directe nabijheid van het plangebied (binnen een straal van 250 m) zijn twee waarnemingen bekend (afb 
10). 

Tabel 1: overzicht ARCHIS-waarnemingen 

Zaakidentificatie 
nr. 

Afstand t.o.v. 
plangebied [m] 

Datering Aard van de melding 

4033665100 38 m ten Z N.v.t. Geen vondstlocatie. Het betreft een 
onderzoeksmelding van een karterend 

booronderzoek, waarbij geen archeologische 
indicatoren zijn aangetroffen. 

2432773100 128 m ten W RT-NT Tijdens een proefsleuvenonderzoek aan de 
Maasveldstraat/Roermondseweg zijn losse 

vondsten aangetroffen. Het betreft 19e eeuws 
aardewerk dat mogelijk is meegevoerd met een 

opgebrachte laag (2 fragmenten geglazuurd 
steengoed, 3 fragmenten Keuls steengoed, 14 

fragmenten Maastrichts industrieel wit aardewerk, 
1 fragment van een porseleinen bord, 11 

fragmenten roodbakkend geglazuurd aardewerk, 2 
fragmenten glas, 8 fragmenten van een dakpan en 
1 fragment baksteen daterend uit de Nieuwe Tijd). 

Daarnaast zijn losse, sterk gefragmenteerde 
vondsten uit de Romeinse Tijd aangetroffen, het 

betreft aardewerk en bouwkeramiek (5 
fragmenten ruwwandig gedraaid aardewerk, 1 

fragment van een ruwwandige (kook)pot, 3 niet 
nader determineerbare fragmenten keramiek en 

14 fragmenten handgevormd aardewerk daterend 
uit de Romeinse Tijd). Mogelijk dat deze vondsten 
duiden op inheems Romeinse bewoning in of in de 

buurt van het plangebied. 
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2.8.3 Onderzoeksmeldingen 
In een straal van circa 250 m van het zoekgebied zijn 15 onderzoeksmeldingen bekend (afb. 10). 

Tabel 2: overzicht onderzoeksmeldingen 

Zaakidentificatie 
nr. 

Afstand t.o.v. 
plangebied [m] 

Uitvoerder Aard en resultaten van het onderzoek 

2056228100 57 m ten Z BAAC (2004) Archeologisch bureauonderzoek, binnen het 
plangebied worden rooibrikgronden verwacht. In 

de directe omgeving van het plangebied zijn 
waarnemingen daterend uit het Midden 

Neolithicum, Vroege IJzertijd en Romeinse Tijd. 
Het plangebied ligt op een opgevulde restgeul 

daterend uit het Allerød kunnen archeologische 
waarden van het Laat-Paleolithicum tot heden 
worden verwacht, maar deze natte locatie zal 

onaantrekkelijk zijn geweest voor bewoning in het 
verleden. De gespecificeerde archeologische 

verwachting is daarom laag voor alle perioden en 
derhalve is geen archeologisch vervolgonderzoek 

aanbevolen.23 

2211512100 202 m ten N ADC 
ArcheoProjecten 

(2007) 

Archeologisch bureauonderzoek Cambrinus 
Grotestraat 96-98. Aanvullende informatie 

ontbreekt. 
2216373100 217 m ten N Synthegra 

(2008) 
Archeologische inspectie van een uit te graven 

leidingsleuf ter plaatse van Grotestraat 96-98 te 
Tegelen. Tijdens de inspectie is vastgesteld dat de 

toplaag van de bodem bestaat uit een 
puinverhardingslaag van ca. 30 cm dik met 

hieronder een ca. 30 cm dikke, verstoorde laag. 
Onder deze lagen werd ongeroerde grond 
aangetroffen. Er is één afvalkuil in de sleuf 
waargenomen, waarin dakpanpuin met de 

inscriptie ‘Made in Holland’ op stond, dit puin was 
afkomstig van een nabijgelegen pannenbakkerij. 

Er zijn echter geen archeologische waarden 
waargenomen tijdens de inspectie.24 

2217150100 196 m ten NO ADC 
ArcheoProjecten 

(2008) 

Archeologische begeleiding van een leiding- en 
rioolsleuf in het kader van wegenwerken op de 
locatie Grotestraat te Tegelen. Gedurende de 

begeleiding is enkel een verwachte 
beekoverkluizing daterend uit de 19e of 20e eeuw 
waargenomen, er zijn geen resten van een ouder 

wegdek of begravingen aangetroffen.25 

23 Boshoven, 2005, p. 14 
24 Reuver, 2008, p. 2-3. 
25 Vandevelde & van Benthem, 2009, p. 5. 
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Zaakidentificatie 
nr. 

Afstand t.o.v. 
plangebied [m] 

Uitvoerder Aard en resultaten van het onderzoek 

2346370100 Overlapt met 
onderhavig 
plangebied 

RAAP (2007) Archeologisch onderzoek ten behoeve van het 
opstellen van een archeologische 

verwachtingskaart voor de Gemeente Venlo. 
2425450100 150 m ten W Econsultancy 

(2013) 
Archeologisch bureau- en booronderzoek hoek P. 

Guillaumestraat, Maasveldstraat, Bergstraat en 
Roermondseweg te Tegelen. Op basis van het 

bureauonderzoek was een hoge archeologische 
verwachting voor de perioden Neolithicum, 

IJzertijd, Romeinse Tijd en Vroege Middeleeuwen 
opgesteld, een lage archeologische verwachting 
voor vindplaatsen uit het Laat-Paleolithicum en 
een middelhoge verwachting op het voorkomen 
van archeologie uit de perioden Bronstijd, Late 

Middeleeuwen en Nieuwe Tijd. Het veldonderzoek 
heeft uitgewezen dat in het noorden en zuiden 
van het plangebied de bodem verstoord is als 

gevolg van de (gesloopte) bebouwing. Ter plaatse 
van de verstoringen worden geen archeologische 

waarden meer verwacht. In de onverstoorde 
delen van het plangebied wordt de 

gespecificeerde verwachting gehandhaafd en 
kunnen archeologische waarden verwacht 

worden. Derhalve is door Econsultancy 
aanbevolen in de onverstoorde delen van het 

plangebied archeologisch vervolgonderzoek in de 
vorm van een proefsleuvenonderzoek uit te laten 

voeren.26 

2425459100 82 m ten W Econsultancy 
(2013) 

Onderzoeksmelding van het verkennend 
booronderzoek horend bij 

onderzoeksmeldingsnummer 2425450100. 
2432773100 82 m ten W Econsultancy 

(2013) 
Archeologisch proefsleuvenonderzoek P. 

Guillaumestraat, Maasveldstraat, Bergstraat en 
Roermondseweg te Tegelen. Er zijn 3 proefsleuven 

aangelegd, het vlak bevond zich in de top van de 
C-horizont. Binnen het plangebied hebben 

afgravingen en ophogingen plaatsgevonden, 
waardoor de A-horizont is verdwenen en de 

bodem tot in de Bt-horizont verstoord bleek te 
zijn. Er zijn tijdens het onderzoek geen 

archeologische sporen aangetroffen, wel is zeer 
gefragmenteerd inheems Romeins aardewerk en 

bouwkeramiek aangetroffen en werd veel 19e 

26 Stiekema, 2014. 
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Zaakidentificatie 
nr. 

Afstand t.o.v. 
plangebied [m] 

Uitvoerder Aard en resultaten van het onderzoek 

eeuws aardewerk in een opgebrachte laag 
aangetroffen, dat vermoedelijk is aangevoerd met 
de ophogingslaag. Er werd geconcludeerd dat het 

geen behoudenswaardige vindplaats was en 
derhalve werd aanbevolen geen archeologisch 

vervolgonderzoek uit te voeren en het plangebied 
vrij te geven voor de voorgenomen 

ontwikkelingen.27 

3291592100 196 m ten W Econsultancy 
(2015) 

Archeologisch bureau- en booronderzoek 
Steylerstraat/Erkenkamp te Steyl. Op basis van het 

bureauonderzoek was een hoge archeologische 
verwachting voor de perioden Neolithicum, 

IJzertijd, Romeinse Tijd en Vroege Middeleeuwen 
opgesteld, een lage archeologische verwachting 
voor vindplaatsen uit het Laat-Paleolithicum en 
een middelhoge verwachting op het voorkomen 
van archeologie uit de perioden Bronstijd, Late 

Middeleeuwen en Nieuwe Tijd. Tijdens het 
booronderzoek is gebleken dat de bodem binnen 

het plangebied verstoord is en dat hier geen 
archeologische waarden in situ worden verwacht 

en de gespecificeerde archeologische verwachting 
is dan ook bijgesteld naar laag voor alle perioden. 
Aan de hand van deze gegevens is aanbevolen het 

plangebied vrij te geven voor de geplande 
ingrepen.28 

3291616100 170 m ten W Econsultancy 
(2015) 

Onderzoeksmelding van het verkennend 
booronderzoek horend bij 

onderzoeksmeldingsnummer 3291592100. 
4033665100 24 m ten Z KSP Archeologie 

(2017) 
Inventariserend veldonderzoek karterende fase 
Riethstraat 16-18 te Tegelen. Op basis van het 

vooronderzoek is een zeer hoge archeologische 
verwachting voor de perioden Late Middeleeuwen 

tot en met Nieuwe Tijd voor het plangebied 
vastgesteld, er worden met name 

bewoningsresten en resten van een 19e eeuwse 
pottenbakkerij verwacht. Er zijn 6 karterende 

boringen uitgevoerd. De natuurlijke ondergrond 
bestond uit zwak tot matig siltig fijn zand al dan 
niet met een zandig leempakket. Dit pakket is 

geïnterpreteerd als oever-/komafzettingen van de 
Maas. Deze natuurlijke ondergrond werd op een 

27 Boots, 2014. 
28 Stiekema, 2016. 
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Zaakidentificatie 
nr. 

Afstand t.o.v. 
plangebied [m] 

Uitvoerder Aard en resultaten van het onderzoek 

diepte van 60-130 cm -mv aangetroffen. 
Hierboven werd een verstoorde laag 

waargenomen. Er zijn tijdens het onderzoek geen 
archeologische indicatoren aangetroffen. Op basis 

van de vastgestelde verstoringen en het 
ontbreken van archeologische indicatoren is de 
archeologische verwachting bijgesteld naar laag 

voor alle perioden.29 

4552057100 205 m ten N Econsultancy 
(2017) 

Archeologisch bureau en verkennend en 
karterend booronderzoek ter plaatse van de 

Koningstraat 3-5 te Tegelen. Voor het plangebied 
is een hoge archeologische verwachting voor de 
perioden Mesolithicum, Neolithicum, IJzertijd, 

Romeinse Tijd en Vroege Middeleeuwen 
opgesteld. Voor de perioden Bronstijd, Late 

Middeleeuwen en Nieuwe Tijd geldt een 
middelhoge verwachting en voor het Laat-

Paleolithicum geldt een lage archeologische 
verwachting. Uit het booronderzoek is gebleken 

dat de bodem binnen het plangebied verstoord is 
tot in de Maasterrasafzettingen. Het gaat hierbij 

om een verstoord pakket van 90 cm dik. In dit 
verstoorde pakket is een fragment roodbakkend 

aardewerk daterend tussen 1300-1500 
aangetroffen, maar wordt vanwege de geroerde 
context van het fragment niet als archeologische 
indicator beschouwd. Op basis van de resultaten 
van het onderzoek is aanbevolen het plangebied 
vrij te geven voor de voorgenomen ingrepen.30 

4552065100 205 m ten N Econsultancy 
(2016) 

Onderzoeksmelding van het booronderzoek 
horend bij onderzoeksmeldingsnummer 

4552057100. 
4612264100 91 m ten ZW Econsultancy 

(2018) 
Archeologisch bureauonderzoek en verkennend 
en karterend booronderzoek ter plaatse van de 

Roermondseweg/Riethstraat te Tegelen. Op basis 
van het bureauonderzoek is een lage 

archeologische verwachting opgesteld voor de 
periode Laat-Paleolithicum. Voor de perioden 

Mesolithicum tot en met Nieuwe Tijd geldt een 
hoge archeologische verwachting, met name voor 
de aanwezigheid van resten uit de Nieuwe Tijd die 
verband houden met de pottenbakkersindustrie in 

29 Van ’t Hof, 2017. 
30 Stiekema, 2017. 
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Zaakidentificatie 
nr. 

Afstand t.o.v. 
plangebied [m] 

Uitvoerder Aard en resultaten van het onderzoek 

Tegelen. Het booronderzoek heeft uitgewezen dat 
de bodem binnen het plangebied tot een diepte 

van 90-110 cm -mv is verstoord. Er zijn 
archeologische indicatoren in drie van de vijf 

boringen aangetroffen in de verstoorde laag, maar 
vanwege de geroerde context van deze vondsten 

worden deze niet geïnterpreteerd als indicator 
van een mogelijk aanwezige archeologische 

vindplaats. Op basis van de vastgestelde 
verstoringen en het ontbreken van archeologische 

indicatoren in situ, is de archeologische 
verwachting bijgesteld naar laag voor alle 

perioden en wordt geen archeologisch 
vervolgonderzoek aanbevolen.31 

4612280100 91 m ten ZW Econsultancy 
(2018) 

Onderzoeksmelding van het booronderzoek 
horend bij onderzoeksmeldingsnummer 

4612264100. 

Afbeelding 10: Overzicht AMK-terreinen, onderzoeksmeldingen en ARCHIS-waarnemingen. Bron: ARCHIS3. 

31 Schutte, 2019. 
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2.8.4 Gemeentelijke archeologische beleidskaart 
Op de gemeentelijke archeologische beleidskaart (ABK) staat het plangebied deels gekarteerd als een AMK-
terrein, deels als terrein met lage archeologische verwachting en deels als gebied met een zeer hoge 
archeologische verwachting (afb. 11). Aan de hand van het bureauonderzoek is gebleken dat binnen het 
plangebied naar verwachting verstoringen hebben plaatsgevonden, waardoor archeologische waarden mogelijk 
verstoord of vernietigd zullen zijn, hierdoor is de verwachting bijgesteld naar de categorie hoge of middelhoge 
archeologische verwachting. 

Afbeelding 11: Uitsnede Archeologische Beleidskaart Gemeente Venlo. Bron: Peeters, 2015. 

2.9 Gespecificeerde verwachting 
Op basis van de, in de vorige stappen, verworven informatie over de huidige situatie, de aardwetenschappelijke 
en historische situatie en de bekende archeologische en ondergrondse bouwhistorische waarden, vindt een 
proces plaats van analyse en interpretatie t.b.v. het opstellen van een gespecificeerde verwachting. Hiertoe is 
achtergrondkennis vereist van de landschapsontwikkeling en de geschiedenis van de archeo-regio. Om tot een 
juiste keuze van de onderzoeksmethode van het inventariserend veldonderzoek te komen zijn, voor zover 
mogelijk, de volgende eigenschappen aangegeven: 

• datering; minimaal in hoofdperioden (zoals Paleolithicum, Mesolithicum, etc.); 
• complextype (zoals nederzetting, grafveld, akkerlaag etc.); 
• omvang; 
• diepteligging (ook zichtbaar/niet-zichtbaar); 
• locatie (met eventueel aanduiding in welk deelgebied); 
• uiterlijke kenmerken (artefacten en type indicatoren); 
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• mogelijke verstoringen.32 

Op basis van de hiervoor beschreven landschappelijk, archeologische en historische informatie is het mogelijk 
een archeologische verwachting op te stellen. Op grond van het gebruik van het landschap door de mens kan er 
een tweedeling worden gemaakt in jagers-verzamelaars (Paleo- en Mesolithicum) enerzijds en landbouwers 
(Neolithicum, Bronstijd, IJzertijd, Romeinse tijd, Middeleeuwen en Nieuwe tijd) anderzijds. De gespecificeerde 
verwachting is hierop afgestemd. 

Jager-verzamelaars 
Jager-verzamelaars trokken door het landschap en verbleven tijdelijk op een verblijfplaats. Vanuit grotere 
basiskampen werden jacht expedities opgezet waarbij de jagers langere tijd onderweg waren en tijdelijke kleine 
kampen inrichten waar ze een beperkt aantal dagen verbleven, zogenaamde extractiekampen. De grootste kans 
voor het aantreffen van jachtbuit was in de buurt van water. Tevens konden hier veel vruchten worden 
aangetroffen. Zowel basiskampen als extractiekampen waren dan ook geconcentreerd in de buurt van water. De 
oudste bewoningsresten zijn dan ook te verwachten in de buurt van water, op de overgang van hoog en droog 
en laag en nat, de zogenaamde gradiëntsituatie. 

Op basis van de ouderdom en vorming van het rivierterras kunnen er in principe archeologische resten vanaf het 
laat-Paleolithicum worden verwacht vanaf het maaiveld. De overgang tussen twee terrasniveaus, in dit geval 
gescheiden door een oude riviergeul, zijn voor mensen altijd interessante woonplaatsen geweest vanwege de 
overgang van hoog en droog naar laag en nat. Vanwege de ligging van het plangebied op ca. 100 m afstand van 
de restgeul is het een aantrekkelijke locatie geweest voor bewoning voor jager-verzamelaars. Naar verwachting 
hebben grootschalige verstoringen binnen het plangebied plaatsgevonden als gevolg van de realisatie van 
bebouwing verspreid over het plangebied en de aanleg van kabels, leidingen en verharding. 

Complextype: Nederzettingsresten kunnen voorkomen. 
Omvang: De omvang van locaties waar deze kortstondige activiteiten zullen hebben plaatsgevonden zullen 
beperkt zijn. Hierbij dient eerder worden gedacht aan een omvang van minder dan 10 m2. 
Diepteligging: Op grond van de bodemkaart (bodemtype) kunnen archeologische waarden vanaf het maaiveld 
worden aangetroffen. 
Locatie: Onbekend. 
Uiterlijke kenmerken: Vindplaatsen uit deze periode kenmerken zich voornamelijk door een strooiing van 
vuursteen. Het is echter niet uitgesloten dat ook grondsporen kunnen worden aangetroffen. 
Mogelijke verstoringen: Vermoedelijk zal de bodem binnen het plangebied grotendeels geroerd zijn door de 
realisatie van bebouwing, verharding en kabels en leidingen. Derhalve zullen eventueel aanwezige 
archeologische resten mogelijk verstoord of vernietigd zijn. 

Specifieke verwachting Jager-verzamelaars: lage archeologische verwachting 

Landbouwers 
De restgeul is ten tijde van de eerste landbouwers niet meer watervoerend geweest. Toch lijkt het aannemelijk 
dat in het plangebied nederzettingsresten kunnen voorkomen. Met name de kans op het voorkomen van 
archeologische waarden vanaf de IJzertijd tot en met de Nieuwe tijd wordt hoog ingeschat. Vindplaatsen uit het 
Neolithicum en Bronstijd worden niet verwacht. 

32 KNA versie 4.1, Protocol 4002 
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Complextype: nederzettingsresten en of begravingen 
Omvang: De omvang van mogelijke off-site sporen kan sterk variëren. 
Diepteligging: Op grond van de bodemkaart (bodemtype) kunnen archeologische waarden vanaf het maaiveld 
worden aangetroffen. 
Locatie: Onbekend. 
Uiterlijke kenmerken: Vindplaatsen (huisplaatsen) uit deze perioden kenmerken zich door een spreiding van 
aardewerkresten en het voorkomen van grondsporen (paalsporen, afvalkuilen, greppels). Verder kunnen ook 
begravingen voorkomen. 
Mogelijke verstoringen: Vermoedelijk zal de bodem binnen het plangebied grotendeels geroerd zijn door de 
realisatie van bebouwing, verharding en kabels en leidingen. Derhalve zullen eventueel aanwezige 
archeologische resten mogelijk verstoord of vernietigd zijn. 

Specifieke verwachting Landbouwers: Op basis van archeologische vindplaatsen in de directe omgeving, 
landschappelijke situering en vastgestelde verstoringen, geldt een hoge of middelhoge gespecificeerde 
archeologische verwachting op het voorkomen van archeologische waarden vanaf de IJzertijd tot en met de 
Nieuwe tijd. Op het voorkomen van archeologische waarden uit het Neolithicum en Bronstijd geldt een lage 
verwachting. 
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3 Veldonderzoek 
3.1 Algemeen 
Het doel van inventariserend veldonderzoek (IVO) is het aanvullen en toetsen van de gespecificeerde 
archeologische verwachting, zoals geformuleerd in het bureauonderzoek. Het IVO gebeurt door middel van 
waarnemingen in het veld, waarbij (extra) informatie wordt verkregen over bekende en/of verwachte 
archeologische waarden binnen een onderzoeksgebied. Cruciaal voor de uitvoering van een IVO is de keuze voor 
een bepaalde onderzoeksmethode, waarmee de gespecificeerde archeologische verwachting, zoals gesteld in 
het bureauonderzoeksrapport, op een correcte wijze getoetst kan worden in het veld. Indien de 
onderzoeksmethode niet is voorgeschreven, kan het aan de deskundigheid van de uitvoerende instantie 
overgelaten worden de meest effectieve en efficiënte methode te selecteren. Bij een IVO kan een onderscheid 
aangebracht worden in een verkennende, karterende en waarderende vorm: 

• Het verkennende IVO heeft tot doel inzicht te krijgen in de vormeenheden van het landschap, voor zover 
deze van invloed zijn op de locatiekeuze in het verleden. Een eenvoudige terreininspectie, maar ook 
geo-archeologisch booronderzoek behoren tot de middelen. Het doel is kansarme zones uit te sluiten 
en kansrijke zones te selecteren voor de volgende vormen van onderzoek. 

• Tijdens een karterend IVO wordt het terrein systematisch onderzocht op de aanwezigheid van vondsten 
en/of sporen. 

• In een waarderend IVO kan het waarnemingsnet verdicht worden om de aard, omvang, datering, 
gaafheid, conservering en inhoudelijke kwaliteit van de archeologische resten vast te stellen. 33 

Het IVO-O verkennende vorm bestond uit een verkennend booronderzoek dat er op was gericht om het 
aanwezige bodemtype en de intactheid van de bodem vast te stellen. Het uitgevoerde booronderzoek is niet 
geschikt voor het opsporen van archeologische vindplaatsen. Het booronderzoek is gelijktijdig met een 
milieukundig booronderzoek uitgevoerd. 

In totaal zijn 22 boringen uitgevoerd (afb. 12). Hiervan zijn drie boringen gestuikt op 50 cm -mv (B4, 7 en 14) en 
één boring is gestuikt op 35 cm -mv (B2). De boringen zijn uitgevoerd met een edelman boor met een diameter 
van 7 cm waarvan één tot een diepte van 5 m, één tot 1,2 m, één tot 1,8 m, één tot 1 m,  één tot 0,7 m, één tot 
0,8 m, drie tot 1,3 m, vier tot 2 m en vijf tot een anderhalve meter werden uitgevoerd. 
Het boorresidu is geïnspecteerd op de aanwezigheid van archeologische indicatoren echter op basis hiervan 
kunnen geen conclusies worden getroffen inzake de aan- of afwezigheid van een archeologische vindplaats.  De 
boorpunten zijn middels GPS ingemeten. 

3.2 Resultaten 
3.2.1 Bodem 
In 12 boringen bleek de bodem verstoord te zijn tot in de C-horizont (B3, 5, 9, 11-12, 16-22). Vier boringen 
stuikten op ondoordringbare baksteen-, beton- of puinlagen (B2, 4, 7 en 14) en in 6 boringen is een intact 
bodemprofiel waargenomen (B1, 6, 8, 10, 13 en 15). 

In boringen 3, 5, 9, 11-12 en 16-22 werd onder verstoorde pakketten, gekenmerkt door (geel)bruin (grijs gevlekt) 
zand met sporen grind, baksteen, steenkool en/of houtskool en beton, een (licht)geelbruine C-horizont, 

33 KNA versie 4.1, Protocol 4003 
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bestaande uit matig tot zeer fijn, zwak tot matig siltig zand aangetroffen. De C-horizont werd naar beneden toe 
sterker roesthoudend. 

De intacte bodems werden onder een verstoord pakket waargenomen, in vijf boringen resteerde enkel nog een 
B- en/of BC- en C-horizont, maar in boring 6 werd onder een ondiepe verstoring een begraven A-horizont 
waargenomen en vervolgens een B- en C-horizont. De B- en BC-horizont worden gekenmerkt door matig fijn, 
matig siltig, (rood)bruin zand. De C-horizont bestaat hoofdzakelijk uit (licht)geelbruin of grijs, matig fijn, matig 
tot uiterst siltig zand, die naar beneden toe sterker roesthoudend wordt. 

De bodemopbouw lijkt overeen te komen met de rooikbrikgronden die ten noorden van het plangebied 
gekarteerd worden op de bodemkaart. 

In zes boringen is een intacte bodem aanwezig, in het restant van het plangebied is de bodem tot in de C-horizont 
verstoord. Echter wordt de top van de C-horizont al vanaf 40 cm -mv waargenomen, waaruit geconcludeerd kan 
worden dat slechts een klein deel van de oorspronkelijke bodem afgetopt zal zijn. Hier kunnen derhalve nog 
sporen worden verwacht. Enkel in boringen 5, 18 en 19 kan gesteld worden dat de oorspronkelijke bodem tot 
aanzienlijke diepte verstoord zal zijn, aangezien hier de C-horizont op een diepte van 100-110 cm -mv werd 
waargenomen (zie bijlage 2). 

Op 3 maart 2022 zijn aanvullend acht boringen uitgevoerd binnen het plangebied op de locaties die ten tijde van 
de eerste fase van het onderzoek nog bebouwd waren. In alle boringen bleek de oorspronkelijke bodem 
aanzienlijk verstoord te zijn. Er werd enkel nog een restant van de C-horizont waargenomen, die op dieptes 
variërend tussen 30-240 cm -mv werd aangetroffen. In het merendeel van de boringen (B23-27 en 30) werden 
verstoringen van 1 m -mv of dieper aangetroffen. In boringen 28 en 29 werd de C-horizont vrij ondiep 
aangeboord, dit had echter ook te maken met sterke onderlinge verschillen in de maaiveldhoogtes. De C-horizont 
werd onder een opgebracht pakket (aangebracht na sloop) of verstoringen aangetroffen. De verstoringen 
werden gekenmerkt door een sterke mate van gevlektheid en/of de bijmenging van puin, baksteen, grind, beton, 
asfalt, plastic of glas. In geen van de boringen werd nog een B- of BC-horizont waargenomen. Vermoedelijk zal 
de bodem door de realisatie van bebouwing met onderkeldering, die recentelijk gesloopt is, veroorzaakt zijn. Als 
gevolg hiervan worden geen archeologische resten meer verwacht in deze delen van het plangebied. 

In het gebied ten zuiden van boringen 18 en 19 en ten westen van boring 29 is een grote depressie in het terrein 
aanwezig, waardoor het niet zinvol werd geacht hier een boring uit te voeren. 

3.2.2 Archeologie 
Indicatoren welke duiden op de aanwezigheid van een archeologische vindplaats zijn tijdens het booronderzoek 
niet aangetroffen. 
Het archeologisch niveau komt voor vanaf 40 cm -mv. Indien grootschalige toekomstige ingrepen (nieuwbouw, 
aanleg wegen en parkeervakken) dieper reiken dan 40 cm -mv kunnen eventueel aanwezige archeologische 
waarden verstoord worden. 
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4 Conclusies en 
aanbevelingen 

4.1 Conclusies 
De conclusies worden gegeven in de vorm van de antwoorden op de onderzoeksvragen. 

1. Wat is bekend over de geo(morfo)logische en bodemkundige opbouw van het plangebied? 
Het plangebied is niet gekarteerd op de geomorfologische en bodemkaart van Nederland, uit 
extrapolatie van het omliggende gebied is het aannemelijk dat het plangebied ligt op terrasvlakte aan 
de rand van een restgeul van de Maas, waarin poldervaaggronden of rooibrikgronden ontwikkeld zijn. 

2. Wat was het historisch landgebruik van het plangebied, wat is het huidig landgebruik en wat is de 
verwachte invloed daarvan op de (bodem)gaafheid en mogelijk aanwezige archeologische waarden? 
Het plangebied is in het verleden in gebruik geweest als bouwland, vanaf 1823 loopt er een weg dwars 
door het plangebied en vanaf 1833 wordt bebouwing ontwikkeld langs de oostelijke en westelijke zijde 
van het plangebied. De bodem zal als gevolg van de realisatie van de bebouwing en sloop van deze 
bebouwing naar verwachting geroerd zijn. 

3. Welke gegevens met betrekking tot archeologische waarden zijn over het plangebied bekend? 
Het zuidwestelijke deel van het plangebied bevindt zich in de oude dorpskern van Tegelen. In de directe 
omgeving van het plangebied zijn losse vondsten daterend uit de Romeinse Tijd en Nieuwe Tijd bekend. 

4. Wat is de gespecificeerde archeologische verwachting van het plangebied? 
Op basis van de landschappelijke situering, bodemtype en bekende archeologische waarden in de 
directe omgeving van het plangebied, geldt een lage verwachting op het voorkomen van vindplaatsen 
uit het Paleolithicum, Mesolithicum, Neolithicum en Bronstijd en een hoge of middelhoge verwachting 
op het voorkomen van vindplaatsen uit de IJzertijd tot en met de Nieuwe tijd. 

5. Stemt de geo(morfo)logische en/of bodemkundige opbouw in het plangebied overeen met hetgeen op 
basis van het bureauonderzoek verwacht werd? 
Binnen het plangebied bleek de bodem in de meeste boringen tot in de C-horizont verstoord te zijn, 
echter is in zes boringen een (deel van een) intacte bodem aangetroffen, deze bodems lijken overeen 
te komen met de rooikbrikgronden die ten noorden van het plangebied gekarteerd worden op de 
bodemkaart. 

6. Is de bodemopbouw in (delen van) het plangebied intact en wat zegt dit over de gaafheid van eventuele 
archeologische waarden? 
In het merendeel van het plangebied is de bodem verstoord tot in de C-horizont, in zes boringen is een 
(deel van een) intact bodemprofiel waargenomen. Hier zouden nog archeologische waarden 
aangetroffen kunnen worden. 

7. Op welke diepte bevindt zich de archeologisch interessante laag / het niveau waarop archeologische 
waarden in situ bewaard kunnen zijn gebleven? 
Archeologische waarden worden in de top van de B-horizont verwacht, dit niveau komt voor vanaf 40-
80 cm -mv. 

8. Dient op basis van de resultaten van het veldonderzoek de gespecificeerde archeologische verwachting 
worden bijgesteld? 
In zes boringen is een intacte bodem aanwezig, in het restant van het plangebied is de bodem tot in de 
C-horizont verstoord. Echter wordt de top van de C-horizont al vanaf 40 cm -mv waargenomen, wat 
erop duidt dat slechts een klein deel van de oorspronkelijke bodem afgetopt zal zijn. Hier kunnen 
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derhalve nog sporen worden verwacht. Enkel in boringen 5, 18 en 19 kan gesteld worden dat de 
oorspronkelijke bodem tot aanzienlijke diepte verstoord zal zijn, aangezien hier de C-horizont op een 
diepte van 100-110 cm -mv werd waargenomen (bijlage 2). In de aanvullende boringen bleek de bodem 
aanzienlijk geroerd te zijn, er resteerde enkel nog een deel van de C-horizont, hier worden geen 
archeologische waarden meer verwacht. 

9. Wat is de invloed van de toekomstige inrichting op eventueel aanwezige archeologische waarden? 
Het archeologisch niveau komt voor vanaf 40 cm -mv. Indien grootschalige toekomstige ingrepen 
(nieuwbouw, aanleg wegen en parkeervakken) dieper reiken dan 40 cm -mv kunnen eventueel 
aanwezige archeologische waarden verstoord worden. In het plangebied van de tweede fase van het 
onderzoek (voormalig bebouwde delen) bleek de bodem zodanig verstoord te zijn dat hier geen 
archeologische waarden meer verwacht worden. 

4.2 Aanbevelingen 
Op grond van de redelijk intacte bodem wordt aanbevolen om een vervolgonderzoek in de vorm van een 
Inventariserend Velonderzoek door middel van Proefsleuven (IVO-P) uit te voeren, indien de toekomstige 
realisatie van de nieuwbouwwoningen, parkeervakken en wegen in het plangebied de bodem dieper dan 40 cm 
-mv zullen verstoren. De voormalig bebouwde delen van het plangebied zijn in maart 2022 onderzocht middels 
acht aanvullende boringen, hieruit bleek de bodem zodanig verstoord te zijn dat hier geen archeologische 
waarden meer verwacht worden. Ter plaatse van de oranje delen (bijlage 2) wordt dan ook geen 
vervolgonderzoek aanbevolen. 

De rapportage is ter goedkeuring voorgelegd aan het bevoegd gezag, de gemeente Venlo. Op basis van de 
rapportage is een selectiebesluit genomen, waarin bovenstaand advies van Geonius is overgenomen. 

Ten behoeve van het uitvoeren van het IVO-P dient een Programma van Eisen (PvE) worden opgesteld dat ter 
goedkeuring dient worden voorgelegd aan het bevoegd gezag. 

Te allen tijde geldt dat, mochten tijdens de voorgenomen graafwerkzaamheden alsnog archeologische waarden 
worden aangetroffen, hiervan echter melding dient te worden gemaakt conform artikel 5.10 van de 
erfgoedwet.34 

34 Degene die anders dan bij het verrichten van opgravingen een vondst doet waarvan hij weet dan wel redelijkerwijs moet vermoeden dat 
het een archeologische vondst betreft, meldt dit zo spoedig mogelijk bij Onze Minister. 2. De gerechtigde tot een archeologische vondst als 
bedoeld in het eerste lid, is gehouden de vondst gedurende zes maanden, te rekenen van de dag van de in het eerste lid bedoelde melding, 
ter beschikking te houden of te stellen voor wetenschappelijk onderzoek. 
Opmerking auteur: met monument wordt bedoeld: 1. vervaardigde zaken welke van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, hun 
betekenis voor de wetenschap of hun cultuurhistorische waarde; 2. Terreinen welke van algemeen belang zijn wegens daar aanwezige zaken 
als bedoeld onder 1.Melding kan plaats vinden bij de gemeente (niet bij de minister). 
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Verklarende woordenlijst 
en gebruikte afkortingen 
Verklarende woordenlijst 
ARCHIS het geautomatiseerde Archeologisch Informatiesysteem voor Nederland. Dit bestaat uit een 

databank waarin allerlei gegevens over archeologische vindplaatsen en terreinen in Nederland 
zijn opgeslagen, daterend van de Prehistorie tot de Nieuwe Tijd. 

AMK Een digitaal bestand van alle bekende behoudenswaardige archeologische terreinen in 
Nederland dat door de RCE in samenwerking met de desbetreffende provincie is opgesteld. Op 
de kaart staan terreinen met archeologische status aangegeven. De kaart baseert zich op 
gegevens uit ARCHIS. Statustoekenning vindt plaats nadat het terrein is getoetst aan een aantal 
door de RCE gehanteerde criteria (kwaliteit, zeldzaamheid en contextwaarde). 

IKAW de zogenaamde archeologische verwachtingskaart. Deze geeft een gebiedsindeling in drie 
categorieën weer op basis van de verwachting van archeologische vondsten (gebieden met een 
lage, midden, dan wel hoge –archeologische verwachting). De kaart is voornamelijk gebaseerd 
op het bodemtype. 

A0-horizont een moerige horizont, bestaande uit onverteerbare en weinig verteerde plantenresten 
opgehoopt in een aëroob milieu op het onderlinge materiaal (strooisellaag). 

A1-horizont een minerale of moerige, donker gekleurde horizont, ontstaan aan of nabij het oppervlak, 
waarin de organische stof geheel of gedeeltelijk is omgezet (humushoudende bovengrond). 

Aan-horizont horizont door de mens opgebracht zoals het mestdek van de enkeerdgronden. 
AC-horizont een geleidelijke overgang van een A1- naar een C-horizont. 
AB-horizont een geleidelijke overgang naar een B-horizont. 
Ap-horizont de bouwvoor, de A-horizont die door de mens is bewerkt. 
B-horizont een minerale of moerige horizont waaraan door inspoeling bestanddelen zijn toegevoegd, 

zoals humus of lutum (inspoelingshorizont). 
C-horizont een minerale of moerige horizont, die weinig of nauwelijks door bodemvorming is veranderd. 

Aangenomen wordt dat de bovenliggende horizonten uit soortgelijk materiaal zijn ontstaan 
(moedermateriaal). 

E-horizont een minerale, licht gekleurde horizont die door uitspoeling verarmd is aan kleimineralen, ijzer, 
aluminium of aan alle drie (uitspoelingshorizont of loodzandlaag). 

G-horizont een minerale of moerige, niet-geaëreerde horizont, bij mineraal materiaal meestal donkergrijs 
of donker blauwgrijs van kleur (“gereduceerde” ondergrond); bij moerig materiaal meestal 
donkerbruin, na oxidatie verandert in grijs, resp. zwart tot donkergrijs. 

CIS-Code (=ARCHIS-nummer). Het landelijk registratienummer ten behoeve van archeologisch 
onderzoek, uitgegeven door het Centraal Informatiesysteem. Dit nummer dient op alle 
vondsten en documentatiemateriaal vermeld te worden. De RCE noemt dit het 
“onderzoeksmeldingsnummer”, en geeft het af na een Artikel 41-melding. 

Archeologische Indicatief archeologisch materiaal dat bij (boor)onderzoek een 
Indicatie aanwijzing kan zijn voor de aanwezigheid, ter plaatse of in de nabijheid, van een 
archeologische vindplaats. 

Colluvium tijdens het Holoceen van de hellingen geërodeerde en in de dalen afgezette lössleem. 
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Enkeerdgrond dikke eerdgrond (=laag met donkere, min of meer rulle grond, met organische en anorganische 
bestanddelen) ontwikkeld op zandgrond onder invloed van de mens, ook wel essen genoemd. 

Esdek oud verhoogd bouwland, ontstaan door ophoging ten behoeve van bemesting. Voor de 
bemesting werden plaggen of met zand vermengde potstalmest opgebracht. In geval van een 
es is de opgebrachte laag ten minste 50 cm dik. De term es is gangbaar in Noord- en Oost-
Nederland. In Midden-Nederland wordt gesproken van een enk of eng. 

Holoceen geologisch tijdvak, vroeger Alluvium genoemd, binnen het Quartair, van ongeveer 10.000 jaar 
geleden tot nu, met daarin o.a. het Mesolithicum, Neolithicum, de Bronstijd, de IJzertijd, de 
Romeinse tijd en de historische tijd. 

Kwartair geologische periode van 2 miljoen jaar geleden tot nu, de tijd van het menselijk leven op aarde, 
omvattend het Pleistoceen en het Holoceen. 

Löss eolische (wind) afzetting van zeer fijnkorrelig materiaal waarvan het overgrote deel van de 
korrels (60-85%) kleiner is dan 63 μm. 

Pleistoceen geologisch tijdvak binnen het Quartair, van ongeveer 2 miljoen jaar geleden tot 10.000 jaar 
geleden, met daarin o.a. de eerste mensensoorten en het Paleolithicum (oude steentijd). 

Potstal uitgediepte veestal. 
Potstalmest potstalmest of aardmest werd bereid in een zgn. potstal en bestond uit stalmest, huisafval, 

bos- en heidestrooisel en meestal zand uit sloten of uit humusarme ondergrond van het 
bouwland zelf en ook werden in plaats van zand heideplaggen gebruikt. 

Prehistorie dat deel van de geschiedenis waarvan geen geschreven bronnen bewaard zijn gebleven. 
Schepenbank vroegere rechtbank van schepenen (vroegere stadsbestuurders en rechters). 
Site een plaats waar in het verleden menselijke activiteiten hebben plaatsgevonden. 
Tertiair geologische periode van 65-2 miljoen jaar geleden, waarin zich de belangrijkste ontwikkelingen 

van de zoogdieren voordeden. 
Vindplaats Een ruimtelijk begrensd gebied waarbinnen zich archeologische informatie bevindt 

(monument, type monument, aard archeologische waarde, archeologische indicatie). 
Vondst Alle soorten mobilia: roerende of roerend geraakte onderdelen van onroerende goederen 

afkomstig van archeologisch veldwerk of uit bestaande collecties. 
Weichselien geologische periode (laatste ijstijd, waarin het landijs Nederland niet bereikte) ca. 120.000-

10.000 jaar geleden. 

Gebruikte afkortingen 
AMK Archeologische Monumentenkaart 
ARCHIS ARCHeologisch Informatie Systeem Archis 2 
BP before present (voor heden); C14 jaren; het nulpunt ‘heden’ is hierbij volgens internationale 

afspraak gesteld op 1950 (n.Chr.); de werkelijke kalender- of zonnejaren (gekalibreerde C14-
jaren) zijn weergeven in jaren v.Chr. en n.Chr. 

C14 koolstof 14, isotoop van het normale koolstof 12; radioactief element dat voor 
dateringsmethoden gebruikt wordt. 

v.Chr. (jaren) voor Christus 
n.Chr. (jaren) na Christus 
GHG Gemiddelde Hoogste Grondwaterstand 
GLG Gemiddelde Laagste Grondwaterstand 
Gwt grondwatertrap 
IKAW Indicatieve Kaart Archeologische Waarden 
KNA Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie 
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mv maaiveld 
-mv onder maaiveld 
RCE Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
RGD Rijks Geologische Dienst (tegenwoordig onderdeel van TNO-NITG Bodem) 
StiBoKa Stichting Bodem Kartering 
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opdrachtnummer      :AA200023 

projectomschrijving :Archeologisch onderzoek Roermondseweg Tegelen 

Boring: B1 Boring: B2 
Maaiveldhoogte : 20,312 m+NAP Maaiveldhoogte : 20,54 m+NAP 
Datum : 8-9-2020 Datum : 8-9-2020 
Coördinaten X - Y : 206999,93 - 372529,81 Coördinaten X - Y : 206990,92 - 372516,23 

0,00 

0,50 

0,00 
0,08 

0,30 

0,60 

0,80 

asfalt 

Volledig asfalt, neutraal zwartgrijs, 
Kernboor 

Zand, matig grof, zwak siltig, matig 
grindig, sterk baksteenhoudend, 
sterk betonhoudend, bruingrijs, 
Edelmanboor, Verstoord 

0,00 
0,00 

0,35 

gras 

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak baksteenhoudend, 
zwak grindhoudend, zwak 
betonhoudend, bruingeel, 
Edelmanboor, Verstoord; gestuikt 
op betonlaag 

1,00 
1,10 

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
aardewerk, sporen baksteen, sporen 
grind, bruin, Edelmanboor, 
Verstoord; grijs gevlekt 

1,50 
1,50 

Zand, matig fijn, matig siltig, 
bruinrood, Edelmanboor, B-horizont 

Zand, matig fijn, matig siltig, bruin, 
Edelmanboor, BC-horizont 

2,00 
2,00 Zand, matig fijn, matig siltig, licht 

bruingeel, Edelmanboor, C-horizont 

2,50 
2,50 

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
roesthoudend, bruingeel, 
Edelmanboor, C-horizont 

2,70 

2,90 

Zand, matig fijn, matig siltig, 
sporen roest, oranje, Edelmanboor, 
C-horizont 

3,00 Zand, matig fijn, matig siltig, 
bruingeel, Edelmanboor, C-horizont 

3,50 

Zand, matig fijn, matig siltig, 
bruinoranje, Edelmanboor, 
C-horizont 

Zand, matig fijn, matig siltig, 
lichtgrijs, Edelmanboor, C-horizont 

4,00 

4,50 

5,00 
5,00 

Boring: B3 Boring: B4 
Maaiveldhoogte : 20,248 m+NAP Maaiveldhoogte : 20,494 m+NAP 
Datum : 7-9-2020 Datum : 8-9-2020 
Coördinaten X - Y : 207036,83 - 372518,77 Coördinaten X - Y : 207002,84 - 372501,35 

0,00 

0,50 

0,00 

0,20 

0,80 

gras 

Zand, zeer fijn, matig siltig, sporen 
kooldeeltjes, sporen grind, donker 
bruingrijs, Edelmanboor, 
Ap-horizont 

Zand, zeer fijn, matig siltig, sporen 
grind, lichtbruin, Edelmanboor, 
Grijs gevlekt; verstoord 

0,00 

0,50 

0,00 
0,08 

0,50 

asfalt 

Volledig asfalt, donker zwartgrijs, 
Kernboor 

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
baksteenhoudend, sterk 
betonhoudend, bruingrijs, Schep, 
Verstoord; gestuikt op betonlaag 

1,00 
1,00 Zand, zeer fijn, matig siltig, licht 

geelbruin, Edelmanboor, C-horizont 

Zand, zeer fijn, sterk siltig, 
bruingeel, Edelmanboor, C-horizont 

1,50 
1,60 

2,00 

1,80 

2,00 

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
roesthoudend, bruinoranje, 
Edelmanboor, C-horizont 

Zand, zeer fijn, sterk siltig, matig 
roesthoudend, lichtgrijs, 
Edelmanboor, C-horizont 
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opdrachtnummer      :AA200023 

projectomschrijving :Archeologisch onderzoek Roermondseweg Tegelen 

Boring: B5 Boring: B6 
Maaiveldhoogte : 20,136 m+NAP Maaiveldhoogte : 20,401 m+NAP 
Datum : 9-9-2020 Datum : 8-9-2020 
Coördinaten X - Y : 206975,24 - 372490,05 Coördinaten X - Y : 207023,04 - 372486,68 

0,00 

0,50 

1,00 

0,00 

0,10 

1,00 

gras 

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak grindhoudend, 
sporen kooldeeltjes, donker 
bruingrijs, Edelmanboor, 
Ap-horizont 

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindhoudend, sporen kooldeeltjes, 
sporen baksteen, bruingeel, 
Edelmanboor,  Verstoord; grijs 
gevlekt 

0,00 

0,50 

1,00 

0,00 
0,08 

0,35 

0,50 

1,00 

asfalt 

Volledig asfalt, donker zwartgrijs, 
Kernboor 

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
betonhoudend, matig 
baksteenhoudend, bruingrijs, 
Schep, Verstoord 

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, donker bruingrijs, 
Edelmanboor, Ap-horizont 

1,30 
Zand, matig fijn, matig siltig, licht 
bruingeel, Edelmanboor, C-horizont 

1,50 
1,50 

Zand, matig fijn, matig siltig, bruin, 
Edelmanboor, B-horizont 

Zand, matig fijn, sterk siltig, 
bruingeel, Edelmanboor, C-horizont 

Boring: B7 Boring: B8 
Maaiveldhoogte : 19,928 m+NAP Maaiveldhoogte : 19,425 m+NAP 
Datum : 8-9-2020 Datum : 8-9-2020 
Coördinaten X - Y : 207049,43 - 372483,04 Coördinaten X - Y : 207067,94 - 372492,65 

0,00 
0,00 

0,09 

asfalt 

Volledig asfalt, donker zwartgrijs, 
Kernboor 

0,00 
0,00 

0,19 

asfalt 

Volledig asfalt, neutraal zwartgrijs, 
Kernboor 

0,50 
0,50 

Zand, matig fijn, zwak siltig, uiterst 
baksteenhoudend, zwak 
asfalthoudend, sporen beton, 
bruinrood, Schep, Verstoord; 
gestuikt op puinlaag 

0,50 

1,00 

0,50 

0,80 

1,00 

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
baksteenhoudend, bruinoranje, 
Edelmanboor, Verstoord 

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
baksteenhoudend, bruin, 
Edelmanboor, Verstoord 

1,30 

Zand, matig fijn, matig siltig, bruin, 
Edelmanboor, B-horizont 

Zand, matig fijn, matig siltig, grijs, 
Edelmanboor, C-horizont 

Boring: B9 Boring: B10 
Maaiveldhoogte : 20,182 m+NAP Maaiveldhoogte : 20,499 m+NAP 
Datum : 9-9-2020 Datum : 7-9-2020 
Coördinaten X - Y : 206975,25 - 372469,42 Coördinaten X - Y : 207002,69 - 372477,05 

0,00 

0,50 

1,00 

1,50 

0,00 

0,10 

0,50 

0,70 

1,30 

1,50 

1,70 

gras 

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, sporen grind, donker 
bruingrijs, Edelmanboor, 
Ap-horizont 

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
baksteenhoudend, zwak 
grindhoudend, bruingeel, 
Edelmanboor, Verstoord 

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
grindhoudend, sporen houtskool, 
donker bruingeel, Edelmanboor, 
Verstoord; grijs gevlekt 

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
bruingeel, Edelmanboor, C-horizont 

0,00 

0,50 

1,00 

1,50 

0,00 

0,10 

0,80 

1,40 

1,80 

gras 

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, zwak grindhoudend, zwak 
houtskoolhoudend, sporen baksteen, 
donker bruingrijs, Edelmanboor, 
Ap-horizont 

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
baksteenhoudend, zwak kooldeeltjes 
houdend, zwak grindhoudend, licht 
geelbruin, Edelmanboor, Grijs 
gevlekt; verstoord 

Zand, matig fijn, matig siltig, bruin, 
Edelmanboor, B-horizont 

Zand, matig fijn, uiterst siltig, 
bruingeel, Edelmanboor, C-horizont 

2,00 
2,00 

Zand, zeer fijn, zwak siltig, licht 
bruingeel, Edelmanboor, C-horizont 

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
roesthoudend, bruinoranje, 
Edelmanboor, C-horizont 

Zand, zeer fijn, zwak siltig, licht 
bruingeel, Edelmanboor, C-horizont 
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opdrachtnummer      :AA200023 

projectomschrijving :Archeologisch onderzoek Roermondseweg Tegelen 

Boring: B11 Boring: B12 
Maaiveldhoogte : 20,229 m+NAP Maaiveldhoogte : 20,089 m+NAP 
Datum : 7-9-2020 Datum : 9-9-2020 
Coördinaten X - Y : 207029,60 - 372470,89 Coördinaten X - Y : 206960,45 - 372459,17 

0,00 

0,50 

1,00 

1,50 

0,00 

0,10 

0,50 

1,00 

1,20 

1,50 

asfalt 

Zand, matig grof, zwak siltig, matig 
grindhoudend, matig 
baksteenhoudend, zwak 
plastichoudend, sporen glas, 
bruingeel, Edelmanboor, Verstoord 

Zand, matig grof, zwak siltig, matig 
grindhoudend, matig 
baksteenhoudend, zwak 
plastichoudend, sporen glas, 
bruingeel, Edelmanboor, Verstoord 

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
grindhoudend, sporen baksteen, 
sporen houtskool, bruin, 
Edelmanboor, Verstoord 

0,00 

0,50 

0,00 

0,10 

0,40 

0,70 

bosgrond 

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, sporen baksteen, sporen 
grind, donker bruingrijs, 
Edelmanboor, Ap-horizont 

Zand, zeer fijn, matig siltig, sporen 
baksteen, sporen grind, sporen 
houtskool, bruingeel, Edelmanboor, 
Verstoord 

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
bruingeel, Edelmanboor, C-horizont 

Zand, matig grof, matig siltig, 
bruingeel, Edelmanboor, C-horizont 

Zand, matig fijn, uiterst siltig, 
bruingeel, Edelmanboor, C-horizont 

Boring: B13 Boring: B14 
Maaiveldhoogte : 20,036 m+NAP Maaiveldhoogte : 20,27 m+NAP 
Datum : 9-9-2020 Datum : 7-9-2020 
Coördinaten X - Y : 206974,94 - 372445,77 Coördinaten X - Y : 207007,82 - 372451,56 

0,00 

0,50 

1,00 

0,00 

0,10 

0,40 

0,60 

1,20 

bosgrond 

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, zwak grindhoudend, 
sporen baksteen, donker bruingrijs, 
Edelmanboor, Ap-horizont 

Zand, matig fijn, zwak siltig, uiterst 
betonhoudend, zwak 
baksteenhoudend, sporen 
kooldeeltjes, lichtgrijs, 
Edelmanboor, Verstoord 

Zand, matig fijn, matig siltig, bruin, 
Edelmanboor, B-horizont 

0,00 

0,50 

0,00 

0,10 

0,50 

asfalt 

Zand, matig grof, zwak siltig, matig 
grindhoudend, matig 
baksteenhoudend, zwak 
plastichoudend, sporen glas, 
bruingeel, Edelmanboor, Verstoord 

Zand, matig grof, zwak siltig, matig 
grindhoudend, matig 
baksteenhoudend, zwak 
plastichoudend, sporen glas, 
bruingeel, Edelmanboor, Verstoord; 
gestuikt op ondoordringbare 
baksteenlaag 

Zand, matig fijn, matig siltig, 
bruingeel, Edelmanboor, C-horizont 

Boring: B15 Boring: B16 
Maaiveldhoogte : 20,029 m+NAP Maaiveldhoogte : 19,988 m+NAP 
Datum : 7-9-2020 Datum : 9-9-2020 
Coördinaten X - Y : 207031,06 - 372450,27 Coördinaten X - Y : 206968,67 - 372428,66 

0,00 

0,50 

1,00 

0,00 

0,10 

0,50 

0,70 

1,20 

asfalt 

Volledig asfalt, donker zwartgrijs, 
Edelmanboor, Asfalt 

Zand, matig grof, zwak siltig, matig 
grindhoudend, zwak 
baksteenhoudend, bruingeel, 
Edelmanboor, Verstoord 

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, sporen baksteen, sporen 
houtskool, donker bruingrijs, 
Edelmanboor, Ap-horizont 

0,00 

0,50 

1,00 

0,00 

0,20 

0,60 

bosgrond 

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen kooldeeltjes, 
sporen baksteen, donker grijsbruin, 
Edelmanboor, Ap-horizont 

Zand, zeer fijn, zwak siltig, sporen 
kooldeeltjes, sporen baksteen, 
sporen grind, bruingrijs, 
Edelmanboor, Verstoord 

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
bruingeel, Edelmanboor, C-horizont 

1,50 
1,50 

Zand, zeer fijn, matig siltig, bruin, 
Edelmanboor, B-horizont 1,50 

1,50 

1,70 Zand, matig fijn, sterk siltig, 
bruingeel, Edelmanboor, C-horizont 

2,00 
2,00 Leem, zwak zandig, zwak 

roesthoudend, bruingeel, 
Edelmanboor, C-horizont 

Zand, matig fijn, matig siltig, 
bruingeel, Edelmanboor, C-horizont 
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opdrachtnummer      :AA200023 

projectomschrijving :Archeologisch onderzoek Roermondseweg Tegelen 

Boring: B17 Boring: B18 
Maaiveldhoogte : 22,48 m+NAP Maaiveldhoogte : 20,121 m+NAP 
Datum : 9-9-2020 Datum : 7-9-2020 
Coördinaten X - Y : 206993,39 - 372433,63 Coördinaten X - Y : 207002,49 - 372427,39 

0,00 

0,50 

1,00 

0,00 

0,10 

0,50 

1,00 

bosgrond 

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, sporen baksteen, sporen 
kooldeeltjes, donker bruingrijs, 
Edelmanboor, Ap-horizont 

Zand, zeer fijn, matig siltig, sporen 
kooldeeltjes, sporen aardewerk, 
sporen baksteen, sporen grind, 
bruingrijs, Edelmanboor, Verstoord 

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
bruingeel, Edelmanboor, C-horizont 

0,00 

0,50 

1,00 

0,00 

0,10 

1,10 

gras 

Zand, matig fijn, matig siltig, 
sporen kooldeeltjes, sporen 
baksteen, sporen houtskool, donker 
bruingrijs, Edelmanboor, 
Ap-horizont 

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
kooldeeltjes houdend, sporen 
baksteen, bruingeel, Edelmanboor, 
Grijs gevlekt; verstoord 

Zand, matig fijn, matig siltig, 
bruingeel, Edelmanboor, C-horizont 

1,50 
1,50 

Boring: B19 Boring: B20 
Maaiveldhoogte : 19,981 m+NAP Maaiveldhoogte : 22,402 m+NAP 
Datum : 7-9-2020 Datum : 9-9-2020 
Coördinaten X - Y : 207011,96 - 372426,90 

0,00 

0,50 

1,00 

0,00 

0,10 

0,30 

1,00 

gras 

Zand, matig fijn, matig siltig, 
bruingrijs, Edelmanboor, 
Ap-horizont 

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
baksteenhoudend, zwak 
puinhoudend, bruingeel, 
Edelmanboor, Verstoord 

Zand, matig fijn, matig siltig, 
sporen houtskool, sporen 
kooldeeltjes, neutraal grijsbruin, 
Edelmanboor, Verstoord 

0,00 

0,50 

1,00 

0,00 

0,40 

0,70 

1,30 

bosgrond 

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, zwak kooldeeltjes houdend, 
sporen glas, sporen baksteen, 
grijsbruin, Edelmanboor, 
Ap-horizont 

Zand, zeer fijn, matig siltig, sporen 
kooldeeltjes, bruingeel, 
Edelmanboor, Grijs gevlekt; 
verstoord 

Zand, matig fijn, matig siltig, 
bruingeel, Edelmanboor, C-horizont 

1,50 
1,50 Zand, matig fijn, matig siltig, 

bruingeel, Edelmanboor, C-horizont 

Boring: B21 Boring: B22 
Maaiveldhoogte : 19,773 m+NAP m+NAP 
Datum : 9-9-2020 Datum : 9-9-2020 
Coördinaten X - Y : 206993,01 - 372399,32 

0,00 

0,50 

0,00 

0,30 

0,50 

bosgrond 

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen houtskool, sporen 
baksteen, bruingrijs, Edelmanboor, 
Ap-horizont 

Zand, zeer fijn, matig siltig, sporen 
baksteen, bruingeel, Edelmanboor, 
Verstoord 

0,00 

0,50 

0,00 

0,20 

0,40 

0,80 

gras 

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, donker bruingrijs, 
Edelmanboor, Ap-horizont 

Zand, zeer fijn, matig siltig, sporen 
baksteen, sporen kooldeeltjes, 
sporen glas, licht bruingrijs, 
Edelmanboor, Verstoord 

1,00 Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
bruingeel, Edelmanboor, C-horizont 

Zand, zeer fijn, matig siltig, licht 
bruingeel, Edelmanboor, C-horizont 

1,30 

1,50 
1,50 

Zand, zeer fijn, matig siltig, licht 
bruingeel, Edelmanboor, C-horizont 

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht 
beigegeel, Edelmanboor, C-horizont 

2,00 
2,00 
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opdrachtnummer      :AA200023_2 

projectomschrijving :Archeologisch onderzoek Roermondseweg Tegelen fase 2 

Boring: 
Maaiveldhoogte : 
Datum : 
Coördinaten X - Y : 

0,00 

0,50 

1,00 

1,50 

2,00 

2,50 

23 
20,633 m+NAP 
3-3-2022 
207019,55 - 372534,07 

braak20,63 

Volledig puingranulaat, lichtgrijs, 

Edelmanboor, Puingranulaat 

20,33 

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

puingranulaat houdend, zwak 

baksteenhoudend, sporen asfalt, 

sporen beton, bruingrijs, 

Edelmanboor, Geroerd 

20,03 

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 

baksteen, zwak betonhoudend, 

lichtgrijs, Edelmanboor, Geroerd 

19,63 

Zand, matig fijn, matig siltig, sporen 

kolengruis, grijsbruin, Edelmanboor, 

Lichtgrijs gevlekt; geroerd 

19,13 

Zand, zeer fijn, zwak siltig, sporen 

grind, licht bruingeel, Edelmanboor, 

Geroerd 

18,63 

Zand, zeer fijn, matig siltig, donker 

bruingrijs, Edelmanboor, Gevlekt; 

geroerd 

18,23 

Zand, matig fijn, matig siltig, sterk 

roesthoudend, licht roestgrijs, 

Edelmanboor, C-horizont; sterk 

mangaanhoudend 

17,83 

Boring: 
Maaiveldhoogte : 
Datum : 
Coördinaten X - Y : 

0,00 

0,50 

1,00 

1,50 

2,00 

24 
20,303 
3-3-2022 
207028,94 

20,30 

19,80 

19,10 

18,80 

18,60 

18,30 

m+NAP 

- 372521,37 

braak 

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, sporen beton, sporen grind, 

resten hout, resten wortels, donker 

bruingrijs, Edelmanboor, Geroerd 

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 

grind, grijsbruin, Edelmanboor, 

Geroerd; gevlekt 

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

bruingeel, Edelmanboor, C-horizont 

Zand, zeer fijn, sterk siltig, sterk 

roesthoudend, licht bruingeel, 

Edelmanboor, Sterk 

mangaanhoudend; C-horizont 

Zand, zeer fijn, sterk siltig, sterk 

roesthoudend, licht roestgrijs, 

Edelmanboor, Matig 

mangaanhoudend; C-horizont 
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opdrachtnummer      :AA200023_2 

projectomschrijving :Archeologisch onderzoek Roermondseweg Tegelen fase 2 

Boring: 
Maaiveldhoogte : 
Datum : 
Coördinaten X - Y : 

0,00 

0,50 

1,00 

1,50 

2,00 

25 
20,338 m+NAP 
3-3-2022 
207011,64 - 372498,03 

braak20,34 

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, sporen asfalt, sporen grind, 

sporen beton, sporen glas, donker 

bruingrijs, Edelmanboor, Geroerd 

19,84 

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 

grind, sporen baksteen, bruingeel, 

Edelmanboor, Donkergrijs gevlekt; 

geroerd 

19,14 

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

grijsgeel, Edelmanboor, C-horizont 

18,74 

Zand, zeer fijn, sterk siltig, sterk 

roesthoudend, licht roestgrijs, 

Edelmanboor, Sterk 

mangaanhoudend; C-horizont 

18,34 

Boring: 
Maaiveldhoogte : 
Datum : 
Coördinaten X - Y : 

0,00 

0,50 

1,00 

1,50 

2,00 

26 
19,678 
3-3-2022 
207026,06 

19,68 

19,08 

18,48 

18,28 

18,08 

17,68 

m+NAP 

- 372422,34 

braak 

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht 

grijsgeel, Edelmanboor, Opvulzand 

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 

baksteen, zwak grindhoudend, 

donker bruingrijs, Edelmanboor, 

Geroerd; geel gevlekt 

Zand, matig fijn, matig siltig, sporen 

grind, neutraal bruingrijs, 

Edelmanboor, Geroerd 

Zand, zeer fijn, sterk siltig, sporen 

roest, lichtgrijs, Edelmanboor, 

C-horizont 

Zand, zeer fijn, matig siltig, sporen 

roest, lichtgrijs, Edelmanboor, 

C-horizont 
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opdrachtnummer      :AA200023_2 

projectomschrijving :Archeologisch onderzoek Roermondseweg Tegelen fase 2 

Boring: 27 Boring: 28 
Maaiveldhoogte : 19,107 m+NAP Maaiveldhoogte : 18,664 m+NAP 
Datum : 3-3-2022 Datum : 3-3-2022 
Coördinaten X - Y : 207054,00 - 372435,19 Coördinaten X - Y : 207042,18 - 372427,48 

0,00 
19,11 braak 

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
0,00 

18,66 braak 

Zand, matig fijn, matig siltig, 

beton, sporen grind, sporen grijsbruin, Edelmanboor, Opvulzand 

baksteen, bruingrijs, Edelmanboor, 

Opvulzand 

18,31 

Zand, matig fijn, sterk siltig, sporen 

roest, licht roestgrijs, Edelmanboor, 

0,50 0,50 
18,11 

C-horizont 

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 

roest, lichtgrijs, Edelmanboor, 

C-horizont 

18,21 

Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak 

1,00 
18,11 grindig, grijsgeel, Edelmanboor, 

Opvulzand 
1,00 

17,66 

Zand, zeer fijn, zwak siltig, licht 

Zand, zeer fijn, matig siltig, sporen 
grijsblauw, Edelmanboor, C-horizont 

roest, sporen grind, licht bruingrijs, 

Edelmanboor, Opvulzand 

17,81 

Zand, zeer fijn, sterk siltig, sporen 
17,71 roest, licht roestgrijs, Edelmanboor, 

C-horizont 

1,50 Zand, zeer fijn, zwak siltig, sporen 1,50 

roest, lichtgrijs, Edelmanboor, 

C-horizont 

2,00 2,00 
16,66 

16,81 
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opdrachtnummer      :AA200023_2 

projectomschrijving :Archeologisch onderzoek Roermondseweg Tegelen fase 2 

Boring: 29 Boring: 30 
Maaiveldhoogte : 19,136 m+NAP Maaiveldhoogte : 19,144 m+NAP 
Datum : 3-3-2022 Datum : 3-3-2022 
Coördinaten X - Y : 207021,82 - 372396,13 Coördinaten X - Y : 207029,54 - 372368,59 

0,00 
19,14 braak 

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
0,00 

19,14 braak 

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, sporen grind, sporen beton, humeus, sporen houtskool, 

donker bruingrijs, Edelmanboor, donkergrijs, Edelmanboor, Bouwvoor 

Bouwvoor 

18,84 

Zand, zeer fijn, sterk siltig, matig 

roesthoudend, licht bruingrijs, 
18,69 Edelmanboor, C-horizont 

0,50 Zand, zeer fijn, sterk siltig, sterk 

roesthoudend, licht roestgrijs, 

Edelmanboor, C-horizont 

0,50 
18,64 

Zand, matig fijn, matig siltig, bruin, 

Edelmanboor, Dgr/gebr gevlekt; 

geroerd 

1,00 
18,14 

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
1,00 

18,14 

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 

roest, lichtgrijs, Edelmanboor, roesthoudend, licht grijsbruin, 

C-horizont Edelmanboor, C-horizont; zwak 

17,94 egaal roesthoudend 

Zand, zeer fijn, sterk siltig, sterk 

roesthoudend, licht roestgrijs, 

Edelmanboor, C-horizont 

1,50 
17,64 

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
1,50 

17,64 

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 

roesthoudend, licht grijsbruin, roest, lichtgrijs, Edelmanboor, 

Edelmanboor, Matig egaal C-horizont 

17,44 roesthoudend; C-horizont 

2,00 
17,14 
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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 
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1 Inleiding 
Van Wijnen Projectontwikkeling Zuid BV is voornemens de bestaande A&P/Lückerlocatie aan de 

Roermondseweg te Tegelen te herontwikkelen. Het plan is om het bestaande groen en de aanwezige bebouwing 

weg te halen en hiervoor in de plaats 43 woningen en appartementen te realiseren. Lavertuur Plantontwikkeling 

is gemandateerd hiervoor de uitvoering te coördineren. De herontwikkeling van dit terrein bestaat uit vier fases: 

• Sloop van de bestaande bedrijfshallen, loodsen en kantoorgebouwen; 

• Verwijderen en rooien van het aanwezige groen en meerdere bomen; 

• Realisatie van de nieuwe woningen en appartementen. 

De sloop- en bouwwerkzaamheden veroorzaken stikstofuitstoot, waardoor er een kans bestaat dat een toename 

plaats zal vinden van stikstofdepositie op omliggende Natura 2000-gebieden. Doelstelling van dit onderzoek is 

na te gaan of het bovengenoemde project een stikstofdepositie toename veroorzaakt in stikstofgevoelige 

habitattypen in omliggende Natura 2000-gebieden groter dan de 0,00 mol/ha/jr.. Een toename van 

stikstofdepositie betekent overigens nog niet op voorhand dat er sprake is van significant negatieve effecten. 

Het plangebied bevindt zich ten westen van de Roermondseweg, ten oosten van de Spoorstraat en is aan de 

noord- en zuidzijde omgeven door woningbouw. In Figuur 1 is het plangebied ten opzichte van de directe 

omgeving weergegeven. 

Figuur 1: Projectlocatie (rood) met omgeving 
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Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied ligt in Duitsland en ligt op ca. 2,7 km afstand. Verder ligt het 

dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied aan Nederlandse zijde op minimaal 9 km afstand ten opzichte van het 

plangebied. In Figuur 2 is een situatieschets te vinden van het plangebied ten opzichte van omliggende Natura 

2000-gebieden. 

Locatie Plangebied 

Figuur 2: Projectlocatie met omliggende Natura 2000-gebieden in Nederland (geel) en Duitsland (groen) 

Geonius Groep B.V. en de verschillende divisies zijn gecertificeerd volgens de algemene kwaliteitsnorm NEN-EN-

ISO 9001:2015, NEN-EN-ISO 14001:2015, VCA*2017/6.0 en CO2 Prestatieladder niveau 3. 

Geonius Milieu B.V. verklaart hierbij geen organisatorische, financiële of juridische binding te hebben met de 

opdrachtgever en/of onderhavige locatie. In onderhavig rapport worden de resultaten van het vooronderzoek 

beschreven, conclusies en eventueel aanbevelingen geformuleerd. 
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2 Toetsing Nederland 

2.1 Algemeen 
Stikstofdepositie vormt in Nederland al jaren een knelpunt bij de beoordeling van bestemmingsplannen en/of 
projecten. Dit wordt veroorzaakt, doordat de toegestane stikstofdepositie in een groot gedeelte van de ruim 160 

aanwezige Natura 2000-gebieden in Nederland overschreden wordt. Op 15 juli 2015 is het Programma Aanpak 

Stikstof (PAS) in werking getreden om dit knelpunt op te lossen. Dit programma is echter onverbindend verklaard 

door de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in hun uitspraak d.d. 29 mei 2019. De afdeling 

constateerde dat de werking van de PAS in strijd is met artikel 6, lid 3 van de Europese Habitatrichtlijn. Concreet 
betekent dit dat de stikstofdepositie bij nieuwe plannen en projecten getoetst dient te worden aan het kader dat 
gold voor de invoering van de PAS, oftewel direct aan de eisen vermeld in de Habitatrichtlijn. In de onderstaande 

paragrafen is uiteengezet welke stappen dienen te worden doorlopen bij een ontwikkeling met stikstofuitstoot. 

2.2 Voorfase & berekening 
In de voorfase wordt gekeken naar de projectgrootte en de afstand van het plangebied tot omliggende Natura 

2000-gebieden. Hiermee kan dan beoordeeld worden of significante effecten zijn te verwachten vanwege 

stikstof door het project of niet op deze natuurgebieden. Indien negatieve effecten zijn te verwachten dient een 

voortoets plaats te vinden. 

Sinds 15 oktober 2020 heeft het ministerie een nieuwe versie van het stikstofprogramma AERIUS Calculator 
uitgebracht. Hiermee kan bepaald worden of er een toe-/afname van de stikstofuitstoot is bij nieuwe 

ontwikkelingen. Momenteel is nog geen drempelwaarde vastgesteld, waardoor getoetst moet worden aan de 

stikstofgrens van 0,00 mol/ha/jr. Voor projecten met een tijdelijke aanlegfase is een streefwaarde vastgelegd, 
waarbij gedurende een periode van maximaal 2 jaar de stikstofdepositie niet de 0,05 mol/ha/jaar mag 

overschrijven. Indien deze grens niet wordt overschreden, kan het project doorgang vinden zonder verder 
onderzoek en zonder vergunning. Indien de grenswaarde wordt overschreden dient aanvullend onderzoek te 

worden uitgevoerd. 

2.3 Intern salderen & ecologische onderbouwing 
Indien nog steeds niet wordt voldaan aan het niet overschrijden van de grenswaarde kan intern salderen soelaas 

bieden. Hierbij dient een ontwikkeling zodanig te worden aangepast, dat de stikstofuitstoot vermindert/gelijk 

blijft aan de situatie ten tijde van aanwijzing van het Natura 2000-gebied. 

Als intern salderen niet werkt kan een ecoloog aan de hand van een ecologische voortoets mogelijk 

onderbouwen dat ondanks de stikstoftoename op nabijgelegen Natura 2000-gebieden significante effecten toch 

zijn uit te sluiten. De onderbouwing dient dan aan te tonen dat de projectemissies de 

instandhoudingsdoelstellingen van de betreffende Natura 2000-gebieden niet in gevaar brengen. 

2.4 Passende beoordeling 
Indien uit de ecologische voortoets blijkt dat negatieve significante effecten niet kunnen worden uitgesloten 

dient een passende beoordeling gedaan te worden. Hierbij wordt nader beoordeeld wat de effecten zijn op de 

instandhoudingsdoelstellingen van de desbetreffende Natura 2000-gebieden. Specifiek dient hierbij gekeken te 
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2.4 Passende beoordeling 
Indien uit de ecologische voortoets blijkt dat negatieve significante effecten niet kunnen worden uitgesloten 

dient een passende beoordeling gedaan te worden. Hierbij wordt nader beoordeeld wat de effecten zijn op de 

instandhoudingsdoelstellingen van de desbetreffende Natura 2000-gebieden. Specifiek dient hierbij gekeken te 

worden naar de habitattypen waar een stikstoftoename plaatsvindt. Er wordt nader beoordeeld of de Kritische 

depositiewaarde (KDW) wordt overschreden en wat de gevolgen zijn van de veroorzaakte veroorzaakte 

stikstofdepositietoename. 

Bij mogelijk significant negatieve effecten is het mogelijk om de stikstofdepositie toename te middels extern 

salderen. Een andere mogelijkheid voor het vermijden van stikstofdepositie is het toepassen van mitigerende 

(bron)maatregelen. 

2.5 ADC-Toets 
Als laatste optie om het project doorgang te laten vinden is er de ADC-toets. Deze toets wordt gebruikt voor 

grote projecten en activiteiten met de volgende condities: er moet worden aangetoond dat er geen alternatieven 

(A) te bedenken zijn voor het project, er dient een dwingende noodzaak van openbaar belang (D) voor het project 

te zijn en er dienen verder compenserende maatregelen (C) getroffen te worden. Uit de praktijk blijkt dat deze 

laatste optie echter bijzonder lastig uit te voeren is, gezien het strenge toetsingskader. 
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3 Toetsing Duitsland 
Stikstofdepositie vormt net als in Nederland op Europees niveau een bedreiging voor habitattypen en 

doelsoorten in Natura 2000-gebieden. Tussen Nederland en de buurlanden België en Duitsland zijn afspraken 

gemaakt over de wijze waarop de verschillende bevoegde gezagen de gevolgen toetsen van projecten met een 

relevante stikstofemissie. Met Duitsland is afgesproken dat activiteiten binnen Nederland die stikstofdepositie 

veroorzaken op Duitse Natura 2000-gebieden het toetsingskader hanteren van dat land. 

Dit toetsingskader is opgebouwd uit meerdere stappen: 

1. Een project of handeling op Nederlandse grondgebied die op geen enkel Natura 2000-gebied in Duitsland 

een stikstofdepositietoename veroorzaakt van <7,14 mol/ha/jr. kan toestemming krijgen voor het 

uitvoeren daarvan. Deze procedure staat vergunningverlening door de Nederlandse overheid dan niet in 

de weg; 

2. Voor een project of handeling op Nederlandse grondgebied die op een Natura 2000-gebied in Duitsland 

een stikstofdepositietoename veroorzaakt van >7,14 mol/ha/jr., maar <3% van de kritische 

depositiewaarde van een voor stikstof gevoelig habitattype, leef- of zoekgebied waar de totale 

achtergronddepositie hoger is dan de kritische depositiewaarde zijn vervolgstappen nodig. De 

Nederlandse overheid verzoekt in deze situatie het relevante Duitse bevoegd gezag om vast te stellen of 

in cumulatie sprake kan zijn van significante gevolgen. Als Duitsland oordeelt dat hiervan geen sprake is, 

staat deze procedure vergunningverlening door de Nederlandse overheid niet in de weg; 

3. Voor een project of handeling op Nederlandse grondgebied die op een Natura 2000-gebied in Duitsland 

een stikstofdepositietoename veroorzaakt van >3% van de kritische depositiewaarde van een voor stikstof 

gevoelig habitattype, leef- of zoekgebied waar de totale achtergronddepositie hoger is dan de kritische 

depositiewaarde zal overleg tussen de Nederlandse en Duitse overheid plaatsvinden. Gezamenlijk zal dan 

worden beoordeeld of en zo ja, onder welke voorwaarden toestemming mag worden verleend. Bij 

mogelijk significante gevolgen zal conform artikel 6, lid 3 van de Habitatrichtlijn een passende beoordeling 

voor het project moeten worden opgesteld. 
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4 Onderzoeksmethode 
Voor dit onderzoek is door de opdrachtgever voor de verschillende werkzaamheden bepaald welk 

bouwmateriaal benodigd is, wat voor verkeer van en naar het plangebied zal rijden en gedurende hoe lang dit 

materieel en het bouwverkeer benodigd zal zijn voor het project. Er is een onderscheid gemaakt tussen de 

sloopfase van de bestaande gebouwen, de inrichtingsfase van het terrein en de bouwfase van de nieuwe 

woningen. De uitgangspunten van de terreininrichting zijn door Geonius bepaald. Er is uitgegaan van een 

modelvariant met mobiele werktuigen van verschillende bouwjaren. De uitgangspunten worden in de volgende 

subhoofdstukken besproken. Van de genoemde uitgangspunten zijn vervolgens AERIUS-modellen gemaakt. 

4.1 Aanlegfase 
Verkeersaantrekkende werking 

Bij het project zijn twee stikstofbroncategorieën aan de orde: de verkeersaantrekkende werking en mobiele 

werktuigen binnen het bouwterrein. Voor de verkeersaantrekkende werking is uitgegaan van de aangeleverde 

gegevens van de opdrachtgever. Deze bestaat deels uit de aan-/afvoer van personen- en bestelwagens van 

bouwpersoneel, en deels uit middel- en zwaar vrachtverkeer voor de aanlevering van onder andere mobiele 

werktuigen en materiaal. Er is sprake van één ontsluitingsweg vanaf de A73 afrit Venlo-Zuid c.q. de N271 tot aan 

het plangebied. Vanaf de afrit A73 zal het verkeer op de A73 en/of de N271 opgaan, waarbij het bouwverkeer 

van het project niet meer onderscheidbaar is ten opzichte van het overige verkeer. Vanwege deze reden is het 

bouwverkeer enkel gemodelleerd vanaf de afrit tot aan het plangebied. De rijroute bestaat uit een 50-km weg, 

die via AERIUS is ingevoerd met de optie ‘binnen de bebouwde kom’. 

In AERIUS wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds licht verkeer, dat bestaat uit personen- en bestelwagens 

en anderzijds middel- en zwaar vrachtverkeer. De opdrachtgever heeft het aantal voertuigen per etmaal 

aangeleverd onderverdeeld in een sloop-, terreininrichtings- en bouwfase over een totale periode van 46 weken, 

waarbij gedurende maandag t/m vrijdag wordt gewerkt. Voor de sloop- en bouwfase zijn de verkeersgegevens 

aangeleverd door de opdrachtgever. De verkeersgegevens voor de inrichtingsfase zijn door Geonius bepaald, 

waarbij als aanname met het lichte verkeer gerekend wordt met de totale bezetting (in arbeidsuren) gedeeld 

door 8 uur (arbeidsdag) x 2 (aantal bewegingen). Het zware verkeer is berekend door de totale ‘aan-/afvoer te 

cumuleren’ en vervolgens met 2 te vermenigvuldigen. Voor de modellering is uitgegaan van het totaal aantal 

voertuigen tijdens de volledige periode van de drie fases. Hierbij is een onderverdeling gemaakt op basis van 

bovengenoemde voertuigcategorieën. Zie voor de invoer het onderstaande overzicht. 

Tabel 3.1: Invoergegevens verkeer sloopfase 

Materieel Voertuigen (p/j) 

Licht verkeer (personen-/bestelwagens) 1041 

Middelzwaar verkeer (kleine vrachtauto’s) -

Zwaar verkeer (Vrachtwagens) 200 

Tabel 3.2: Invoergegevens verkeer terrein inrichtingsfase 

Materieel Voertuigen (p/j) 

Licht verkeer (personen-/bestelwagens) 772 

Middelzwaar verkeer (kleine vrachtauto’s) -

Zwaar verkeer (Vrachtwagens) 668 
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Tabel 3.3: Invoergegevens verkeer bouwfase 

Materieel Voertuigen (p/j) 

Licht verkeer (personen-/bestelwagens) 1644 

Middelzwaar verkeer (kleine vrachtauto’s) 140 

Zwaar verkeer (Vrachtwagens) 316 

Mobiele werktuigen 

Binnen het plangebied worden een aantal (deel)werkzaamheden uitgevoerd verdeeld over een sloopfase, 

inrichtingsfase en bouwfase. Globaal betreft dit de volgende werkzaamheden: 

• Slopen van de bestaande gebouwen; 

• Bomenkap en verwijderen bestaande vegetatie; 

• Bodem egaliseren, parkeerplaatsen en bestrating realiseren; 

• Aanbrengen van nieuw groen; 

• Bouwrijp maken van het plangebied; 

• Realisatie v/d fundering; 

• Aanbrengen van de ruwbouw en afbouw; 

• Woonrijp maken van de nieuwe woningen. 

Voor een goed overzicht zijn de uitgangspunten per fase bepaald en in AERIUS ingevoerd. Voor de verschillende 

werkzaamheden zullen meerdere mobiele werktuigen worden ingezet waaronder een betonpomp, verschillende 

mobiele kranen en graafmachines, een verreiker en een laadschop. De mobiele werktuigen worden verspreid 

ingezet op het terrein van het plangebied en zijn daarom als oppervlaktebron ingevoerd. Alleen werktuigen zoals 

de sloopkraan of het laden/lossen gaan (deels) stationair werken. De opdrachtgever heeft het vermogen en het 

totale aantal draaiuren per werktuig opgegeven voor de totale sloop- en bouwfase. Voor de 

terreininrichtingsfase zijn de gegevens door Geonius bepaald. De overige gegevens zijn gebaseerd op 

ervaringscijfers van vergelijkbare projecten. De overige gegevens betreffen brandstofverbruik, stageklasse en 

type brandstof. Het emissiekental voor de mobiele werktuigen is afgeleid van de volgende bronnen: 

• www.dieselnet.com/standards/eu/nonroad.php; 

• Een aantal emissiefactoren per werktuig zijn afkomstig uit de database van AERIUS calculator1. 

De bronnen zijn met de optie ‘Stageklasse’ in AERIUS ingevoerd. Tabel 3.4 bevat een overzicht van de 

uitgangspunten voor de sloopfase. De activiteiten ‘laden/lossen’ dat gebeurd met een vrachtwagen en het 

gebruik van de ‘sloopkraan’ zullen grotendeels stationair plaatsvinden. Voor de laden/lossen activiteit is 

uitgegaan dat deze gedurende 19 uur stationair in bedrijf is, waarbij voor de verbrandingsmotor van de 

vrachtwagen een cilinderinhoud van 15,1 liter is aangehouden. Voor sloopkraan is uitgegaan dat deze gedurende 

100 uur stationair in bedrijf is, en de verbrandingsmotor een cilinderinhoud heeft van 17,5 liter. Aangezien de 

overige werktuigen over het gehele plangebied worden ingezet met wisselende inzet, zijn de opties stationair 

bedrijf en cilinderinhoud beide op 0 gezet. 

1 TNO, Hulskotte en Verbeek, Emissiemodel Mobiele Machines gebaseerd op Machineverkopen in combinatie met brandstof (EMMA), 
TNO-034-UT-2009-01782_RPT-ML, november 2009. 
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Tabel 3.4: Mobiele werktuigen met modelgegevens - sloopfase 

Materieel Vermogen 

(in kW) 

Dieselverbruik 

(in liter p/u) 

Draaiuren 

(uren/j) 

Totaal 

dieselverbruik 

(in l) 

Stageklasse Emissiefactor 

(in g/kWh) 

Laden/lossen 302 30 19 270 IV 0,4 

Verreiker 300 15 24 360 IV 0,4 

Sloopkraan 350 30 100 3000 IV 0,4 

Laadschop 200 20 8 160 IV 0,4 

Hieronder zijn de uitgangspunten voor de terreininrichting weergegeven. Aangezien de werktuigen over het 

gehele plangebied worden ingezet met wisselende inzet, zijn de opties stationair bedrijf en cilinderinhoud beide 

op 0 gezet. De vrachtauto met hefinstrument is de equivalent van ‘laden/lossen’ zoals in tabel 3.4 is aangegeven. 

Tabel 3.5: Mobiele werktuigen met modelgegevens – terrein inrichtingsfase 

Materieel Vermogen 

(in kW) 

Dieselverbruik 

(in liter p/u) 

Draaiuren 

(uren/j) 

Totaal 

dieselverbruik 

(in l) 

Stageklasse Emissiefactor 

(in g/kWh) 

Mobiele kraan 100 15 558 8370 IIIB 3,3 

Vrachtauto 

met hefinstr. 

350 30 184 5520 IIIB 2,2 

Klein materieel 10 7,5 404 3030 IIIA 7,5 

Hieronder zijn de uitgangspunten voor de bouwfase weergegeven. Aangezien de werktuigen over het gehele 

plangebied worden ingezet met wisselende inzet, zijn de opties stationair bedrijf en cilinderinhoud beide op 0 

gezet. Het in te zetten materieel is opgesplitst per werkzaamheid (zie omschrijving). 

Tabel 3.6: Mobiele werktuigen met modelgegevens - bouwfase 

Materieel Omschrijving Vermogen 

(in kW) 

Dieselverbruik 

(in liter p/u) 

Draaiuren 

(uren/j) 

Totaal 

dieselverbruik 

(in l) 

Stageklasse Emissiefactor 

(in g/kWh) 

Laden/lossen Beton voor fundering 302 30 12 360 IIIB 2 

Betonpomp Voor de fundering 290 20 12 240 IIIB 2 

Mobiele 

kraan 

Vanwege wapening 

woningen 

270 25 16 400 IIIB 2 

Mobiele 

kraan 

Voor begane 

grondvloer 

270 25 72 1800 IIIB 2 

Graafmachine Aanvullen grondwerk 

fundering 

140 15 78 1170 IIIB 2 

Laden/lossen Grond op bouwlocatie 420 35 84 2940 IIIB 2 

Mobiele 

kraan 

Installeren van 

breedplaatvloeren 

291 25 72 1800 IIIB 2 

Laden/lossen Beton voor 

breedplaatvloeren 

302 30 60 1800 IIIB 2 

Betonpomp Pomp voor 

breedplaatvloeren 

290 20 48 960 IIIB 2 
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Mobiele 

kraan 

Voor het opperen van 

zandsteen 

270 25 28 700 IIIB 2 

Mobiele 

kraan 

Voor het leggen 

dakelementen 

291 25 52 1300 IIIB 2 

Mobiele 

kraan 

Voor het opperen van 

gevelstenen 

270 25 132 3300 IIIB 2 

Graafmachine Voor grondwerk 

Tuinen/bergingen 

140 15 28 420 IIIB 2 

4.2 Gebruiksfase 
Voor de gebruiksfase zijn de stikstofemissie van de te bouwen woningen en de verkeersaantrekkende werking 

(verkeer van en naar het plangebied) van belang. De woningen die worden gerealiseerd, worden gasloos 

(emmissievrij) uitgevoerd. Daardoor is enkel uitstoot te verwachten vanwege de personenwagenbewegingen 

van en naar de nieuwe woningen (verkeersgeneratie). De opdrachtgever heeft de uitgangspunten aangeleverd 

voor de verkeersaantrekkende werking. Als worst-case scenario zijn drie hoofdroutes bedacht voor de 

verkeersaantrekkende werking, waarbij voor elke route het maximum aantal mogelijke verkeersbewegingen is 

gemodelleerd. De modeluitgangspunten zijn te vinden in onderstaande tabel: 

Tabel 3.3: Invoergegevens verkeersaantrekkende werking 

Materieel N verkeersbewegingen per etmaal 

Route 1 Route 2 Route 3 

Licht verkeer (personen-/bestelwagens) 340 340 340 

Middelzwaar verkeer (kleine vrachtauto’s) 0 0 0 

Zwaar verkeer (Vrachtwagens) 0 0 0 

4.3 Toetspunten 
Voor de Nederlandse N2000-gebieden wordt de depositie van een project automatisch doorgerekend per 

hexagoon. Voor de Duitse natuurgebieden berekent AERIUS calculator niet automatisch de maximale depositie 

per Natura 2000-gebied. Vanwege deze reden zijn er op de grens van de dichtstbijzijnde Duitse N2000-gebieden 

zeven toetspunten gelegd om de depositie vanwege het project te kunnen beoordelen. 

4.4 Rekenmodel 
De berekening van de stikstofdepositie op omliggende Natura 2000-gebieden vanwege het project is uitgevoerd 

met rekenmodel AERIUS Calculator, versie oktober 2020. AERIUS Calculator gebruikt hierbij als basis het 

Operationele Prioritaire Stoffenmodel (OPS) van het RIVM en de standaard rekenmethode 2 (SRM2) afkomstig 

van de ‘Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007’. 
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5 Rekenresultaten 
5.1 Resultaten Nederland 
Berekeningen zijn uitgevoerd voor de relevante Natura 2000-gebieden. De AERIUS-berekening resulteert in een 

maximale stikstofdepositie toename van 0,01 mol/ha/jr. op Natura 2000-gebied ‘Maasduinen’ (zie bijlage 2). Er 
is sprake van een toename op 9 habitattypen en 1 zoekgebied. Uit de rekenresultaten voor de gebruiksfase volgt 
dat de stikstofdepositie niet boven de 0,00 mol/ha/jr. uitkomt (zie bijlage 3). 

De stikstofdepositietoename van maximaal 0,01 mol/ha/jr. op de ‘Maasduinen’ is hoofdzakelijk toe te wijzen aan 

de mobiele werktuigen die worden ingezet tijdens de terrein inrichtingsfase. Met name in te zetten sloopkraan 

en laadschop zorgen hier voor een hoge emissie en daarmee extra stikstofdepositie. Voor de berekening is 

uitgegaan van een worst-case scenario met een maximale inzet van mobiele werktuigen en werkverkeer. 
Mogelijk dat in de realistische situatie er geen sprake zal zijn van een toename. 

De rijksoverheid heeft samen met de provincies recent een interne beleidslijn afgesproken, waarbij projecten 

met tijdelijke stikstofdepositietoenames van transport en mobiele werktuigen in de aanlegfase kleiner of gelijk 

aan 0,05 mol/ha/jaar gedurende 2 jaar niet meer vergunningplichtig zijn voor de Wet natuurbescherming. Hierbij 
mag niet worden afgeweken van de uitgangspunten van dit rapport, wat in de uitvoering betekent dat enkel met 
bouwmaterieel gewerkt mag worden met een bouwjaar van >2014. Het is uiteindelijk aan het bevoegd gezag 

hier een eindoordeel over te vellen. 

Gelet op bovenstaande is het aannemelijk dat de vergunningplicht voor de stikstofdepositietoename op Natura 

2000-gebied ‘Maasduinen’ vervalt. 

5.2 Resultaten Duitsland 
Berekeningen zijn uitgevoerd voor de relevante Natura 2000-gebieden in Duitsland. De AERIUS-berekening 

resulteert in een maximale stikstofdepositie toename van 0,03 mol/ha/jr. op Natura 2000-gebied 

‘Vogelschutzgebiet Schwalm Nette Platte mit Grenzwald u. Meinweg’ (zie bijlage 4). Uit de rekenresultaten voor 
de gebruiksfase volgt dat de stikstofdepositie 0,02 mol/ha/jr. bedraagt (zie bijlage 3). 

Aangezien het bouwproject een toename veroorzaakt van <7,14 mol/ha/jr. op de Duitse Natura 2000-gebieden 

kan toestemming verleend worden door de Nederlandse overheid zonder dat aanvullende stappen benodigd zijn 

vanuit het Duitse bevoegd gezag. 
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6 Conclusies 
Van Wijnen Projectontwikkeling Zuid BV is voornemens de bestaande A&P/Lückerlocatie aan de 

Roermondseweg te Tegelen te herontwikkelen. Het plan is om het bestaande groen en de aanwezige bebouwing 

weg te halen en hiervoor in de plaats 43 woningen en appartementen te realiseren. Lavertuur Plantontwikkeling 

is gemandateerd hiervoor de uitvoering te coördineren. De sloop- en bouwwerkzaamheden veroorzaken 

stikstofuitstoot, waardoor er een kans bestaat dat een toename plaats zal vinden van stikstof op omliggende 

Natura 2000-gebieden. Met dit onderzoek is onderzocht of sprake is van een stikstofdepositie op omliggende 

Natura 2000-gebieden. 

Tijdens de aanlegfase is sprake van een stikstofdepositie toename van maximaal 0, 01 mol/ha/jr. op Nederlands 

Natura 2000-gebied ‘Maasduinen‘. Voor de berekening is uitgegaan van een worst-case scenario met een 

maximale inzet van mobiele werktuigen en werkverkeer. Mogelijk dat in de realistische situatie er geen sprake 

zal zijn van een toename. Op andere N2000-gebieden is geen sprake van een stikstofdepositie toename. De 

rijksoverheid heeft samen met de provincies recent een interne beleidslijn afgesproken, waarbij projecten met 
tijdelijke stikstofdepositietoenames van transport en mobiele werktuigen in de aanlegfase kleiner of gelijk aan 

0,05 mol/ha/jaar gedurende 2 jaar niet meer vergunningplichtig zijn. 

De AERIUS-berekening resulteert in een maximale stikstofdepositie toename van 0,03 mol/ha/jr. op het DUtse 

Natura 2000-gebied ‘Vogelschutzgebiet Schwalm Nette Platte mit Grenzwald u. Meinweg’ (zie bijlage 4). Uit de 

rekenresultaten voor de gebruiksfase volgt dat de stikstofdepositie 0,02 mol/ha/jr. bedraagt (zie bijlage 3). De 

stikstofdepositietoename vanwege het project is <7,14 mol/ha/jr. op de Duitse Natura 2000-gebieden, waarmee 

vervolgstappen niet benodigd zijn. 

Gelet op bovenstaande vervalt de vergunningplicht voor de stikstofdepositietoename op zowel de Nederlandse 

als de Duitse Natura 2000-gebieden. Hierbij mag niet worden afgeweken van de uitgangspunten van dit rapport, 
wat in de uitvoering betekent dat enkel met bouwmaterieel gewerkt mag worden met een bouwjaar van >2014. 
Het is uiteindelijk aan het bevoegd gezag hier een eindoordeel over te vellen. 
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Bijlage 1 AERIUS - Berekening aanlegfase – 
Nederlandse N2000-gebieden 

EA200029.R04v1.0 



Dit document bevat rekenresultaten van 
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst 
berekende stikstofbijdragen per 
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op 
basis van rekenpunten die overlappen met 
habitattypen en/of leefgebieden die 
aangewezen zijn in het kader van de Wet 
natuurbescherming, gekoppeld aan een 
aangewezen soort, of nog onbekend maar 
mogelijk wel relevant. 

De berekening op basis van stikstofemissies 
gaat uit van de componenten ammoniak 
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx). 

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? 
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer 
toelichting verwijzen wij u naar de website 
www.aerius.nl. 

Berekening Situatie 1 

Kenmerken 

Samenvatting emissies 

Depositieresultaten 

Gedetailleerde emissiegegevens 

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een 

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige 

documentatie is te raadplegen via: 

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers. 

S1SgjbmFaXXu (30 november 2020) 
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Resultaten 

Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie 

Van Wijnen Sittard Roermondseweg, 6161 RD Geleen Tegelen 

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk 

A&P/Lückerlocatie S1SgjbmFaXXu 

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie 

30 november 2020, 16:17 2020 Berekend voor natuurgebieden 

Situatie 1Totale emissie 

NOx 479,02 kg/j 

NH3 < 1 kg/j 

Natuurgebied BijdrageResultaten 
Hectare met 

hoogste bijdrage Maasduinen 0,01 
(mol/ha/j) 

Toelichting Aanlegfase - stikstofdepositie Nederland 

Resultaten Situatie 1 S1SgjbmFaXXu (30 november 2020) 
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Resultaten 

Locatie 
Situatie 1 

Emissie NH3 Emissie NOxEmissie Bron 
Sector 

Situatie 1 

Plangebied - bouwfase < 1 kg/j 162,41 kg/j 
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie 

Verkeer - bouwfase < 1 kg/j 5,03 kg/j 
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom 

Plangebied - sloopfase < 1 kg/j 30,06 kg/j 
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie 

Verkeer - sloopfase < 1 kg/j 2,63 kg/j 
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom 

Plangebied - terrein inrichtingsfase < 1 kg/j 272,08 kg/j 
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie 

Verkeer - terrein inrichtingsfase < 1 kg/j 6,82 kg/j 
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom 

Resultaten Situatie 1 S1SgjbmFaXXu (30 november 2020) 
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Resultaten 
stikstof 

gevoelige 
Natura 2000 

gebieden 
(mol/ha/j) 

Natuurgebied 

Maasduinen 

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar 
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de 
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende) 
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven. 

Resultaten 

Hoogste bijdrage Bijdrage op 
(bijna) 
overbelaste 
hexagonen* 

0,01 

Resultaten Situatie 1 S1SgjbmFaXXu (30 november 2020) 
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Resultaten 

Resultaten 
per 

habitattype 
(mol/ha/j) 

voor de 10 
stikstofgevoelige 

Natura 2000-
gebieden met het 
hoogste resultaat 

Maasduinen 

Habitattype 

H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) 

H3130 Zwakgebufferde vennen 

H2310 Stuifzandheiden met struikhei 

H91E0C Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen) 

H2330 Zandverstuivingen 

H3160 Zure vennen 

H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen 

H91D0 Hoogveenbossen 

ZGH7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes) 

H4030 Droge heiden 

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar 
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de 
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende) 
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven. 

Hoogste bijdrage Bijdrage op 
(bijna) 
overbelaste 
hexagonen* 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

Resultaten Situatie 1 S1SgjbmFaXXu (30 november 2020) 
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Resultaten 

Emissie Naam Plangebied - bouwfase
(per bron) Locatie (X,Y) 206998, 372441

Situatie 1 
NOx 162,41 kg/j 
NH3 < 1 kg/j 

Resultaten Situatie 1 S1SgjbmFaXXu (30 november 2020) 
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Resultaten 

Voertuig Omschrijving Brandstof 
verbruik (l/j) 

Stationair 
bedrijf 

(uren/j) 

Cilinder 
inhoud (l) 

Stof Emissie 

STAGE IIIb, 300 <= Laden/lossen beton 360 0 0,0 NOx 3,43 kg/j 
kW < 560, bouwjaar NH3 < 1 kg/j 
2011 (Diesel) 

STAGE IV, 130 <= Betonpomp tbv 240 0 0,0 NOx < 1 kg/j 
kW < 300, bouwjaar fundering NH3 < 1 kg/j 
2014 (Diesel) 

STAGE IIIb, 130 <= Mobiele kraan tbv 400 0 0,0 NOx 3,81 kg/j 
kW < 300, bouwjaar wapening NH3 < 1 kg/j 
2011 (Diesel) 

STAGE IIIb, 130 <= Mobiele kraan tbv 1.800 0 0,0 NOx 17,17 kg/j 
kW < 300, bouwjaar begane grondvloer NH3 < 1 kg/j 
2011 (Diesel) 

STAGE IIIb, 130 <= Graafmachine 1.170 0 0,0 NOx 11,16 kg/j 
kW < 300, bouwjaar grondwerk NH3 < 1 kg/j 
2011 (Diesel) fundering 

STAGE IIIb, 300 <= Laden/lossen grond 2.940 0 0,0 NOx 28,04 kg/j 
kW < 560, bouwjaar bouwlocatie NH3 < 1 kg/j 
2011 (Diesel) 

STAGE IIIb, 130 <= Mobiele kraan tbv 1.800 0 0,0 NOx 17,17 kg/j 
kW < 300, bouwjaar breedplaatvloeren NH3 < 1 kg/j 
2011 (Diesel) 

STAGE IIIb, 300 <= Laden/lossen 1.800 0 0,0 NOx 17,17 kg/j 
kW < 560, bouwjaar breedplaatvloeren NH3 < 1 kg/j 
2011 (Diesel) 

STAGE IIIb, 130 <= Betonpomp tbv 960 0 0,0 NOx 9,15 kg/j 
kW < 300, bouwjaar breedplaatvloeren NH3 < 1 kg/j 
2011 (Diesel) 

STAGE IIIb, 130 <= Mobiele kraan tbv 700 0 0,0 NOx 6,68 kg/j 
kW < 300, bouwjaar opperen zandsteen NH3 < 1 kg/j 
2011 (Diesel) 

STAGE IIIb, 130 <= Mobiele kraan tbv 1.300 0 0,0 NOx 12,40 kg/j 
kW < 300, bouwjaar leggen NH3 < 1 kg/j 
2011 (Diesel) dakelementen 

Resultaten Situatie 1 S1SgjbmFaXXu (30 november 2020) 
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Resultaten 

Voertuig Omschrijving Brandstof Stationair Cilinder Stof Emissie 
verbruik (l/j) bedrijf inhoud (l) 

(uren/j) 

STAGE IIIb, 130 <= Mobiele kraan tbv 3.300 0 0,0 NOx 31,47 kg/j 
kW < 300, bouwjaar opperen NH3 < 1 kg/j 
2011 (Diesel) gevelstenen 

STAGE IIIb, 130 <= Graafmachine tbv 420 0 0,0 NOx 4,01 kg/j 
kW < 300, bouwjaar grondwerk NH3 < 1 kg/j 
2011 (Diesel) tuinen/bergingen 

Naam Verkeer - bouwfase 
Locatie (X,Y) 207595, 373335 
NOx 5,03 kg/j 
NH3 < 1 kg/j 

Soort Voertuig 

Standaard Licht verkeer 

Standaard Middelzwaar 
vrachtverkeer 

Standaard Zwaar vrachtverkeer 

Aantal voertuigen Stof Emissie 

1.644,0 / jaar NOx 
NH3 

1,19 kg/j 
< 1 kg/j 

140,0 / jaar NOx 
NH3 

< 1 kg/j 
< 1 kg/j 

316,0 / jaar NOx 
NH3 

2,96 kg/j 
< 1 kg/j 

Resultaten Situatie 1 S1SgjbmFaXXu (30 november 2020) 
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Resultaten 

Naam Plangebied - sloopfase 
Locatie (X,Y) 206998, 372441 
NOx 30,06 kg/j 
NH3 < 1 kg/j 

Voertuig Omschrijving 

STAGE IV, 300 <= Laden/lossen 
kW < 560, bouwjaar 
2014 (Diesel) 

STAGE IV, 130 <= Verreiker 
kW < 300, bouwjaar 
2014 (Diesel) 

STAGE IV, 300 <= Sloopkraan 
kW < 560, bouwjaar 
2014 (Diesel) 

STAGE IV, 130 <= Laadschop 
kW < 300, bouwjaar 
2014 (Diesel) 

Brandstof 
verbruik (l/j) 

Stationair 
bedrijf 

(uren/j) 

Cilinder 
inhoud (l) 

Stof Emissie 

270 19 15,1 NOx 
NH3 

3,39 kg/j 
< 1 kg/j 

360 0 0,0 NOx 
NH3 

1,15 kg/j 
< 1 kg/j 

3.000 100 17,5 NOx 
NH3 

25,00 kg/j 
< 1 kg/j 

160 0 0,0 NOx 
NH3 

< 1 kg/j 
< 1 kg/j 

Naam Verkeer - sloopfase 
Locatie (X,Y) 207595, 373335 
NOx 2,63 kg/j 
NH3 < 1 kg/j 

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie 

Standaard Licht verkeer 1.041,0 / jaar NOx < 1 kg/j 
NH3 < 1 kg/j 

Standaard Zwaar vrachtverkeer 200,0 / jaar NOx 1,88 kg/j 
NH3 < 1 kg/j 

Resultaten Situatie 1 S1SgjbmFaXXu (30 november 2020) 
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Resultaten 

Naam Plangebied - terrein 
inrichtingsfase 

Locatie (X,Y) 206998, 372441 
NOx 272,08 kg/j 
NH3 < 1 kg/j 

Voertuig Omschrijving Brandstof 
verbruik (l/j) 

Stationair 
bedrijf 

(uren/j) 

Cilinder 
inhoud (l) 

Stof Emissie 

STAGE IIIb, 75 <= Mobiele kraan 8.370 0 0,0 NOx 142,36 kg/j 
kW < 130, bouwjaar NH3 < 1 kg/j 
2012 (Diesel) 

STAGE IIIb, 300 <= Vrachtauto met 5.520 0 0,0 NOx 52,64 kg/j 
kW < 560, bouwjaar hefinstr. NH3 < 1 kg/j 
2011 (Diesel) 

STAGE IIIa, 18 <= Laadschop 3.030 0 0,0 NOx 77,09 kg/j 
kW < 37, bouwjaar NH3 < 1 kg/j 
2007 (Diesel) 

Naam Verkeer - terrein 
inrichtingsfase 

Locatie (X,Y) 207595, 373335 
NOx 6,82 kg/j 
NH3 < 1 kg/j 

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie 

Standaard Licht verkeer 772,0 / jaar NOx < 1 kg/j 
NH3 < 1 kg/j 

Standaard Zwaar vrachtverkeer 668,0 / jaar NOx 6,26 kg/j 
NH3 < 1 kg/j 

Resultaten Situatie 1 S1SgjbmFaXXu (30 november 2020) 
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Resultaten 

Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden 
ontleend. 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 2020_20201124_13fd900ebd 

Database versie 2020_20201124_13fd900ebd 

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie: 

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020 

Resultaten Situatie 1 S1SgjbmFaXXu (30 november 2020) 
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Bijlage 2 AERIUS - Berekening gebruiksfase – 
Nederlandse N2000-gebieden 

EA200029.R04v1.0 



Dit document bevat rekenresultaten van 
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst 
berekende stikstofbijdragen per 
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op 
basis van rekenpunten die overlappen met 
habitattypen en/of leefgebieden die 
aangewezen zijn in het kader van de Wet 
natuurbescherming, gekoppeld aan een 
aangewezen soort, of nog onbekend maar 
mogelijk wel relevant. 

De berekening op basis van stikstofemissies 
gaat uit van de componenten ammoniak 
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx). 

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? 
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer 
toelichting verwijzen wij u naar de website 
www.aerius.nl. 

Berekening Situatie 1 

Kenmerken 

Samenvatting emissies 

Depositieresultaten 

Gedetailleerde emissiegegevens 

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een 

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige 

documentatie is te raadplegen via: 

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers. 

RhUYWUxf7XMz (28 oktober 2020) 
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Resultaten 

Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie 

Van Wijnen Sittard Roermondseweg, 6161 RD Geleen Tegelen 

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk 

A&P/Lückerlocatie RhUYWUxf7XMz 

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie 

28 oktober 2020, 13:01 2020 Berekend voor natuurgebieden 

Situatie 1Totale emissie 

NOx 304,49 kg/j 

NH3 20,06 kg/j 

NatuurgebiedResultaten 
Hectare met 

hoogste bijdrage Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr. 
(mol/ha/j) 

Toelichting Gebruiksfase 

Resultaten Situatie 1 RhUYWUxf7XMz (28 oktober 2020) 
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Resultaten 

Locatie 
Situatie 1 

Emissie NH3 Emissie NOxEmissie Bron 
Sector 

Situatie 1 

Route 2 8,73 kg/j 132,45 kg/j 
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom 

Route 1 5,91 kg/j 89,64 kg/j 
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom 

Route 3 5,43 kg/j 82,40 kg/j 
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom 

Resultaten Situatie 1 RhUYWUxf7XMz (28 oktober 2020) 
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Resultaten 

Emissie 
(per bron) 

Situatie 1 

Naam Route 2 
Locatie (X,Y) 206248, 371080 
NOx 132,45 kg/j 
NH3 8,73 kg/j 

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie 

Standaard Licht verkeer 340,0 / etmaal NOx 132,45 kg/j 
NH3 8,73 kg/j 

Naam Route 1 
Locatie (X,Y) 207595, 373335 
NOx 89,64 kg/j 
NH3 5,91 kg/j 

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie 

Standaard Licht verkeer 340,0 / etmaal NOx 89,64 kg/j 
NH3 5,91 kg/j 

Naam Route 3 
Locatie (X,Y) 207466, 372464 
NOx 82,40 kg/j 
NH3 5,43 kg/j 

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie 

Standaard Licht verkeer 340,0 / etmaal NOx 82,40 kg/j 
NH3 5,43 kg/j 

Resultaten Situatie 1 RhUYWUxf7XMz (28 oktober 2020) 
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Resultaten 

Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden 
ontleend. 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 2020_20201013_1649cba239 

Database versie 2020_20201013_1649cba239 

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie: 

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020 

Resultaten Situatie 1 RhUYWUxf7XMz (28 oktober 2020) 
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Bijlage 3 AERIUS - Berekening aanlegfase – Duitse 
N2000-gebieden 

EA200029.R04v1.0 



Dit document bevat rekenresultaten van 
AERIUS Calculator. Het betreft de berekende 
stikstofbijdragen op eigen gedefinieerde 
rekenpunten. 

De berekening op basis van stikstofemissies 
gaat uit van de componenten ammoniak 
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx). 

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? 
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer 
toelichting verwijzen wij u naar de website 
www.aerius.nl. 

Berekening Situatie 1 

Kenmerken 

Samenvatting emissies 

Depositieresultaten 

Gedetailleerde emissiegegevens 

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een 

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige 

documentatie is te raadplegen via: 

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers. 

RqEuhkRA9hGy (30 november 2020) 
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Resultaten 

Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie 

Van Wijnen Sittard Roermondseweg, 6161 RD Geleen Tegelen 

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk 

A&P/Lückerlocatie RqEuhkRA9hGy 

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie 

30 november 2020, 16:17 2020 Berekend met eigen 
rekenpunten 

Situatie 1Totale emissie 

NOx 479,02 kg/j 

NH3 < 1 kg/j 

Natuurgebied BijdrageResultaten 
Hectare met 

hoogste bijdrage Niet van toepassing Niet van toepassing 
(mol/ha/j) 

Toelichting Aanlegfase - stikstofdepositie Duitsland 

Resultaten Situatie 1 RqEuhkRA9hGy (30 november 2020) 
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Resultaten 

Locatie 
Situatie 1 

Emissie NH3 Emissie NOxEmissie Bron 
Sector 

Situatie 1 

Plangebied - bouwfase < 1 kg/j 162,41 kg/j 
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie 

Verkeer - bouwfase < 1 kg/j 5,03 kg/j 
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom 

Plangebied - sloopfase < 1 kg/j 30,06 kg/j 
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie 

Verkeer - sloopfase < 1 kg/j 2,63 kg/j 
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom 

Plangebied - terrein inrichtingsfase < 1 kg/j 272,08 kg/j 
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie 

Verkeer - terrein inrichtingsfase < 1 kg/j 6,82 kg/j 
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom 

Resultaten Situatie 1 RqEuhkRA9hGy (30 november 2020) 
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LabelRekenpunten 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

Positie 

209303, 
371167 

209578, 
371043 

209036, 
370754 

208831, 
369887 

211861, 
373427 

212106, 
373672 

212038, 
373242 

Resultaten 

Situatie 1 Afstand tot 
dichtstbijzijnde bron 

0,02 2.565 m 

0,03 2.865 m 

0,03 2.568 m 

0,02 3.057 m 

0,01 3.638 m 

0,02 3.840 m 

0,01 3.851 m 

Resultaten Situatie 1 RqEuhkRA9hGy (30 november 2020) 
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Resultaten 

Emissie Naam Plangebied - bouwfase
(per bron) Locatie (X,Y) 206998, 372441

Situatie 1 
NOx 162,41 kg/j 
NH3 < 1 kg/j 

Resultaten Situatie 1 RqEuhkRA9hGy (30 november 2020) 
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Resultaten 

Voertuig Omschrijving Brandstof 
verbruik (l/j) 

Stationair 
bedrijf 

(uren/j) 

Cilinder 
inhoud (l) 

Stof Emissie 

STAGE IIIb, 300 <= Laden/lossen beton 360 0 0,0 NOx 3,43 kg/j 
kW < 560, bouwjaar NH3 < 1 kg/j 
2011 (Diesel) 

STAGE IV, 130 <= Betonpomp tbv 240 0 0,0 NOx < 1 kg/j 
kW < 300, bouwjaar fundering NH3 < 1 kg/j 
2014 (Diesel) 

STAGE IIIb, 130 <= Mobiele kraan tbv 400 0 0,0 NOx 3,81 kg/j 
kW < 300, bouwjaar wapening NH3 < 1 kg/j 
2011 (Diesel) 

STAGE IIIb, 130 <= Mobiele kraan tbv 1.800 0 0,0 NOx 17,17 kg/j 
kW < 300, bouwjaar begane grondvloer NH3 < 1 kg/j 
2011 (Diesel) 

STAGE IIIb, 130 <= Graafmachine 1.170 0 0,0 NOx 11,16 kg/j 
kW < 300, bouwjaar grondwerk NH3 < 1 kg/j 
2011 (Diesel) fundering 

STAGE IIIb, 300 <= Laden/lossen grond 2.940 0 0,0 NOx 28,04 kg/j 
kW < 560, bouwjaar bouwlocatie NH3 < 1 kg/j 
2011 (Diesel) 

STAGE IIIb, 130 <= Mobiele kraan tbv 1.800 0 0,0 NOx 17,17 kg/j 
kW < 300, bouwjaar breedplaatvloeren NH3 < 1 kg/j 
2011 (Diesel) 

STAGE IIIb, 300 <= Laden/lossen 1.800 0 0,0 NOx 17,17 kg/j 
kW < 560, bouwjaar breedplaatvloeren NH3 < 1 kg/j 
2011 (Diesel) 

STAGE IIIb, 130 <= Betonpomp tbv 960 0 0,0 NOx 9,15 kg/j 
kW < 300, bouwjaar breedplaatvloeren NH3 < 1 kg/j 
2011 (Diesel) 

STAGE IIIb, 130 <= Mobiele kraan tbv 700 0 0,0 NOx 6,68 kg/j 
kW < 300, bouwjaar opperen zandsteen NH3 < 1 kg/j 
2011 (Diesel) 

STAGE IIIb, 130 <= Mobiele kraan tbv 1.300 0 0,0 NOx 12,40 kg/j 
kW < 300, bouwjaar leggen NH3 < 1 kg/j 
2011 (Diesel) dakelementen 

Resultaten Situatie 1 RqEuhkRA9hGy (30 november 2020) 
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Resultaten 

Voertuig Omschrijving Brandstof Stationair Cilinder Stof Emissie 
verbruik (l/j) bedrijf inhoud (l) 

(uren/j) 

STAGE IIIb, 130 <= Mobiele kraan tbv 3.300 0 0,0 NOx 31,47 kg/j 
kW < 300, bouwjaar opperen NH3 < 1 kg/j 
2011 (Diesel) gevelstenen 

STAGE IIIb, 130 <= Graafmachine tbv 420 0 0,0 NOx 4,01 kg/j 
kW < 300, bouwjaar grondwerk NH3 < 1 kg/j 
2011 (Diesel) tuinen/bergingen 

Naam Verkeer - bouwfase 
Locatie (X,Y) 207595, 373335 
NOx 5,03 kg/j 
NH3 < 1 kg/j 

Soort Voertuig 

Standaard Licht verkeer 

Standaard Middelzwaar 
vrachtverkeer 

Standaard Zwaar vrachtverkeer 

Aantal voertuigen Stof Emissie 

1.644,0 / jaar NOx 
NH3 

1,19 kg/j 
< 1 kg/j 

140,0 / jaar NOx 
NH3 

< 1 kg/j 
< 1 kg/j 

316,0 / jaar NOx 
NH3 

2,96 kg/j 
< 1 kg/j 

Resultaten Situatie 1 RqEuhkRA9hGy (30 november 2020) 
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Resultaten 

Naam Plangebied - sloopfase 
Locatie (X,Y) 206998, 372441 
NOx 30,06 kg/j 
NH3 < 1 kg/j 

Voertuig Omschrijving 

STAGE IV, 300 <= Laden/lossen 
kW < 560, bouwjaar 
2014 (Diesel) 

STAGE IV, 130 <= Verreiker 
kW < 300, bouwjaar 
2014 (Diesel) 

STAGE IV, 300 <= Sloopkraan 
kW < 560, bouwjaar 
2014 (Diesel) 

STAGE IV, 130 <= Laadschop 
kW < 300, bouwjaar 
2014 (Diesel) 

Brandstof 
verbruik (l/j) 

Stationair 
bedrijf 

(uren/j) 

Cilinder 
inhoud (l) 

Stof Emissie 

270 19 15,1 NOx 
NH3 

3,39 kg/j 
< 1 kg/j 

360 0 0,0 NOx 
NH3 

1,15 kg/j 
< 1 kg/j 

3.000 100 17,5 NOx 
NH3 

25,00 kg/j 
< 1 kg/j 

160 0 0,0 NOx 
NH3 

< 1 kg/j 
< 1 kg/j 

Naam Verkeer - sloopfase 
Locatie (X,Y) 207595, 373335 
NOx 2,63 kg/j 
NH3 < 1 kg/j 

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie 

Standaard Licht verkeer 1.041,0 / jaar NOx < 1 kg/j 
NH3 < 1 kg/j 

Standaard Zwaar vrachtverkeer 200,0 / jaar NOx 1,88 kg/j 
NH3 < 1 kg/j 

Resultaten Situatie 1 RqEuhkRA9hGy (30 november 2020) 
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Resultaten 

Naam Plangebied - terrein 
inrichtingsfase 

Locatie (X,Y) 206998, 372441 
NOx 272,08 kg/j 
NH3 < 1 kg/j 

Voertuig Omschrijving Brandstof 
verbruik (l/j) 

Stationair 
bedrijf 

(uren/j) 

Cilinder 
inhoud (l) 

Stof Emissie 

STAGE IIIb, 75 <= Mobiele kraan 8.370 0 0,0 NOx 142,36 kg/j 
kW < 130, bouwjaar NH3 < 1 kg/j 
2012 (Diesel) 

STAGE IIIb, 300 <= Vrachtauto met 5.520 0 0,0 NOx 52,64 kg/j 
kW < 560, bouwjaar hefinstr. NH3 < 1 kg/j 
2011 (Diesel) 

STAGE IIIa, 18 <= Laadschop 3.030 0 0,0 NOx 77,09 kg/j 
kW < 37, bouwjaar NH3 < 1 kg/j 
2007 (Diesel) 

Naam Verkeer - terrein 
inrichtingsfase 

Locatie (X,Y) 207595, 373335 
NOx 6,82 kg/j 
NH3 < 1 kg/j 

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie 

Standaard Licht verkeer 772,0 / jaar NOx < 1 kg/j 
NH3 < 1 kg/j 

Standaard Zwaar vrachtverkeer 668,0 / jaar NOx 6,26 kg/j 
NH3 < 1 kg/j 

Resultaten Situatie 1 RqEuhkRA9hGy (30 november 2020) 
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Resultaten 

Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden 
ontleend. 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 2020_20201124_13fd900ebd 

Database versie 2020_20201124_13fd900ebd 

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie: 

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020 

Resultaten Situatie 1 RqEuhkRA9hGy (30 november 2020) 
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Bijlage 4 AERIUS - Berekening gebruiksfase – Duitse 
N2000-gebieden 

EA200029.R04v1.0 



Dit document bevat rekenresultaten van 
AERIUS Calculator. Het betreft de berekende 
stikstofbijdragen op eigen gedefinieerde 
rekenpunten. 

De berekening op basis van stikstofemissies 
gaat uit van de componenten ammoniak 
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx). 

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? 
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer 
toelichting verwijzen wij u naar de website 
www.aerius.nl. 

Berekening Situatie 1 

Kenmerken 

Samenvatting emissies 

Depositieresultaten 

Gedetailleerde emissiegegevens 

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een 

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige 

documentatie is te raadplegen via: 

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers. 

RbvBuJyojkR6 (02 december 2020) 

pagina 1/6 

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers
www.aerius.nl


Resultaten 

Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie 

Geonius De Asselen Kuil 10, 6161 RD Geleen Geleen 

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk 

A&P/Lückerlocatie RbvBuJyojkR6 

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie 

02 december 2020, 15:20 2020 Berekend met eigen 
rekenpunten 

Situatie 1Totale emissie 

NOx 304,49 kg/j 

NH3 20,06 kg/j 

Natuurgebied BijdrageResultaten 
Hectare met 

hoogste bijdrage Niet van toepassing Niet van toepassing 
(mol/ha/j) 

Toelichting Gebruiksfase - stikstofdepositie Duitsland 

Resultaten Situatie 1 RbvBuJyojkR6 (02 december 2020) 
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Resultaten 

Locatie 
Situatie 1 

Emissie NH3 Emissie NOxEmissie Bron 
Sector 

Situatie 1 

Route 2 8,73 kg/j 132,45 kg/j 
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom 

Route 1 5,91 kg/j 89,64 kg/j 
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom 

Route 3 5,43 kg/j 82,40 kg/j 
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom 

Resultaten Situatie 1 RbvBuJyojkR6 (02 december 2020) 
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LabelRekenpunten 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

Positie 

209303, 
371167 

209578, 
371043 

209036, 
370754 

208831, 
369887 

211861, 
373427 

212106, 
373672 

212038, 
373242 

Resultaten 

Situatie 1 Afstand tot 
dichtstbijzijnde bron 

0,01 1.668 m 

0,02 1.944 m 

0,02 1.877 m 

0,02 1.549 m 

0,00 3.638 m 

0,01 3.840 m 

0,00 3.851 m 

Resultaten Situatie 1 RbvBuJyojkR6 (02 december 2020) 
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Resultaten 

Emissie 
(per bron) 

Situatie 1 

Naam Route 2 
Locatie (X,Y) 206248, 371080 
NOx 132,45 kg/j 
NH3 8,73 kg/j 

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie 

Standaard Licht verkeer 340,0 / etmaal NOx 132,45 kg/j 
NH3 8,73 kg/j 

Naam Route 1 
Locatie (X,Y) 207595, 373335 
NOx 89,64 kg/j 
NH3 5,91 kg/j 

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie 

Standaard Licht verkeer 340,0 / etmaal NOx 89,64 kg/j 
NH3 5,91 kg/j 

Naam Route 3 
Locatie (X,Y) 207466, 372464 
NOx 82,40 kg/j 
NH3 5,43 kg/j 

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie 

Standaard Licht verkeer 340,0 / etmaal NOx 82,40 kg/j 
NH3 5,43 kg/j 

Resultaten Situatie 1 RbvBuJyojkR6 (02 december 2020) 
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Resultaten 

Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden 
ontleend. 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 2020_20201124_13fd900ebd 

Database versie 2020_20201124_13fd900ebd 

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie: 

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020 

Resultaten Situatie 1 RbvBuJyojkR6 (02 december 2020) 
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1 Inleiding 
1.1 Aanleiding 
Van Wijnen Projectontwikkeling Zuid BV is voornemens de bestaande A&P/Lückerlocatie aan de 

Roermondseweg te Tegelen te herontwikkelen. Het plan is om het bestaande groen en de aanwezige 

bebouwing weg te halen en hiervoor in de plaats 43 woningen en appartementen te realiseren. Lavertuur 

Plantontwikkeling is gemandateerd hiervoor de uitvoering te coördineren. De herontwikkeling van dit terrein 

bestaat uit vier fases: 

• Sloop van de bestaande bedrijfshallen, loodsen en kantoorgebouwen; 

• Verwijderen en rooien van het aanwezige groen en meerdere bomen; 

• Realisatie van de nieuwe woningen en appartementen. 

De beoogde ontwikkelingen resulteren mogelijk in negatieve effecten voor beschermde (aanwezige) 

natuurwaarden. Vanwege deze reden heeft Lavertuur Plantontwikkeling aan Geonius Milieu B.V. de opdracht 

gegeven te onderzoeken welke beschermde natuurwaarden (mogelijk) in het gebied aanwezig zijn en/of 

negatieve effecten deze waarden kunnen beïnvloeden. Afhankelijk van de resultaten zal bepaald worden of 

vervolgonderzoek benodigd is. 

1.2 Plangebied 
Het plangebied ligt nabij het centrum van Tegelen direct aan de Roermondseweg. Het terrein bestaat uit een 

verhard gedeelte dat zich aan de (noord)oostzijde van het terrein bevindt en een onverhard gedeelte aan de 

(zuid)westzijde van het plangebied. Binnen het verharde gedeelte bevindt zich de oude sigarenfabriek met 

parkeerterrein en er is verder een vervallen woning te vinden met adres Roermondseweg 25. Tevens bevinden 

zich hier de voormalige retentievijver van de gemeente en de gebouwen aan de Spoorstraat 60 en Riethstraat 

6, waarvoor in 2017 een ecologische quickscan is uitgevoerd (Faunaconsult d.d. 23 oktober 2017) en in 2018 

nader soortenonderzoek is verricht (Faunaconsult d.d. 12 september 2018). Voor de sloop van Spoorstraat 60, 

waar gewone dwergvleermuis- en gierzwaluwverblijven zijn aangetroffen, is op 29 augustus 2019 een 

ontheffing Wet natuurbescherming verleend. Het onverharde gedeelte bestaat uit een bosschage met 

verscheidene oude bomen met een goed ontwikkelde struik- en kruidlaag, en een grasveld direct grenzend aan 

de Roermondseweg. Aan de zuidzijde van het onverharde gedeelte bevindt zich een ruigte die grenst aan de 

woningen aan de Riethstraat. Om een goed overzicht te geven van het plangebied is op de volgende pagina een 

figuur toegevoegd met alle verschillende deelgebieden binnen het totale plangebied (zie figuur 1). 

EA200029.R01v1.1 4 van 22 
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Figuur 1: Gedetailleerde overzichtskaart met plangebied: (1) voormalige sigarenfabriek met parkeerplaats; (2) Oude woning 

Roermondseweg 25; (3) Grasveld met Pony; (4) Bosschage met oude naald-/loofbomen; (5) Ruigteveld; (6) blauwe gebied betreft 

Retentievijver, Spoorstraat 60 en Riethstraat 6. 

Het plangebied bevindt zich ten westen van de Roermondseweg, ten oosten van de Spoorstraat en is aan de 

noord- en zuidzijde omgeven door woningbouw (zie bovenste kaart figuur 2). 

Het dichtstbijzijnde Natuur Netwerk Nederland gebied is de Maas met bijbehorende uiterwaarden. Verder 

bevinden zich aan de oostzijde van het plangebied net buiten de bebouwing van Tegelen de NNN-gebieden 

‘Park de Aalsbeek’ en ‘de Nord’. Het dichtstbijzijnde NNN-gebied ligt op circa 630 meter afstand ten opzichte 

van het plangebied (zie middelste kaart figuur 2). Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied ligt in Duitsland en 

ligt op ca. 2,7 km afstand. Verder is ‘Het Maasduinen’ het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied aan Nederlandse 

zijde en dit ligt circa 9 km afstand ten noorden van het plangebied (zie onderste kaart figuur 2). 
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Plangebied 
locatie 

Figuur 2: van boven naar beneden: plangebied met omgeving; plangebied met nabijgelegen NNN (groen); plangebied met Duitse en 

Nederlandse Natura 2000-gebieden (geelgroen & mosgroen) 

EA200029.R01v1.1 6 van 22 



    

  
 

        

        

      

   

 

  
         

           

  

 

    

            

 

             

 

 

       

    

 

          

       

   

 

  
            

       

          

           

 

 

           

           

  

 

  
              

        

             

        

 

 

2 Toetsingskader 
De Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) is per 1 januari 2017 van kracht. Deze wet regelt de bescherming van 

soorten, bescherming van Natura 2000-gebieden en de bescherming van houtopstanden. Verder is per 

provincie het Natuur Netwerk Nederland (NNN) beschermd middels een provinciale verordening. In 

onderstaande paragrafen wordt het wettelijke kader per thema kort uiteengezet. Een uitgebreide versie van 

het toetsingskader is in bijlage 1te vinden. 

2.1 Soortenbescherming 
In de Wet natuurbescherming zijn er voor het thema soortenbescherming drie beschermingscategorieën 

bepaald. Voor elk van deze categorieën zijn meerdere artikelen in de wet van toepassing. Hierin is zowel de 

bescherming van flora als van fauna opgenomen. Samengevat betreft het de volgende categorieën: 

• Artikelen 3.1 t/m 3.4: Vogelsoorten die zijn beschermd conform de Europese Vogelrichtlijn; 

• Artikelen 3.5 t/m 3.9: Flora- en faunasoorten beschermd conform de Europese Habitatrichtlijn, Bijlage 

I/II uit het Bonn Verdrag en Bijlage 1 uit het Bern Verdrag; 

• Artikelen 3.10, 3.11: De nationaal beschermde soorten vermeld in onderdeel A en B van de Wet 

natuurbescherming. 

Verder is naast deze wet per provincie in een verordening vastgelegd hoe met soortenbescherming wordt 

omgegaan. Belangrijk hierin is dat provincies middels een vrijstelling soorten kunnen uitzonderen van toetsing. 

Bij elk nieuw project en/of een bestemmingsplan dient te worden gekeken naar het (negatief) effect van 

werkzaamheden op (mogelijk) aanwezige soorten. Nieuwe projecten en/of bestemmingsplannen dienen zowel 

aan de Wet natuurbescherming alsmede aan de provinciale verordening getoetst te worden. 

2.2 Natura 2000 
De Europese Commissie heeft middels de Vogel- en Habitatrichtlijn bepaald dat elke lidstaat belangrijke 

gebieden dient aan te wijzen t.b.v. natuurbescherming. Nederland telt momenteel ruim 160 van deze 

zogenaamde Natura 2000-gebieden. De concrete bescherming van deze gebieden is in Nederland geregeld via 

de Wet natuurbescherming. In deze wet is bepaald hoe deze gebieden ontwikkeld, beheerd en beschermd 

worden. 

Voor elk nieuwe project en/of bestemmingsplan in of in de nabijheid van een Natura 2000-gebied dient 

beoordeeld te worden of vanwege de ingreep negatieve (significante) effecten zijn te verwachten op deze 

gebieden. 

2.3 Natuurnetwerk Nederland 
Binnen Nederland is er, behalve de Europese beschermde Natura 2000-gebieden, sinds 1990 een ecologisch 

netwerk geïntroduceerd; het Natuurnetwerk Nederland (hierna: NNN). Het beleid en de bescherming van deze 

gebieden ligt bij de provincies. Hoe provincies hiermee omgaan is vastgelegd in hun verordeningen. In de 

praktijk dient voor elk project en/of bestemmingsplan in en/of nabij het NNN bepaald te worden wat voor 

effecten dit kan hebben. 

EA200029.R01v1.1 7 van 22 



    

  
           

     

  

  

   

 

           

         

  

 

           

         

  

2.4 Houtkap 
In hoofdstuk 3 van de Wet natuurbescherming is bepaald dat Nederlandse bossen moeten worden beschermd. 

Hierbij kan bosareaal niet zonder meer gekapt worden, dat voldoet aan de volgende condities: 

• Boomopstanden van > 10 are; 

• Rijbeplanting van > 20 bomen; 

• Het bosareaal dient zich te bevinden buiten de bebouwde kom. 

In de praktijk betekent dit dat bij het kappen van ‘bosareaal’ voor projecten een melding bij de provincie 

gedaan moet worden. Verder geldt een herplantplicht, dat op hetzelfde perceel uitgevoerd moet worden of 

ergens anders. De concrete uitwerking van deze regels is per provincie anders. 

Behalve houtkap van bosbestanden, wordt er op gemeenteniveau ook toegezien op de kap van monumentale 

bomen en/of houtopstanden. Afhankelijk van de gemeente zal per project gekeken moeten worden hoe 

hiermee omgegaan moet worden. 
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3 Werkwijze 
3.1 Desktop studie 
Middels literatuuronderzoek is onderzocht welke beschermde natuurwaarden mogelijk in en/of nabij het 

plangebied aanwezig kunnen zijn. Hierbij is gebruik gemaakt van de gegevens van de Nationale Flora en Fauna 

Database (hierna: NDFF), lokale verspreidingsatlassen per soortengroep en de Limburgse geodataviewer. 

3.2 Veldwerk 
Op donderdag 14 mei is het plangebied aan de ‘Roermondseweg, Tegelen’ bezocht door de ecologen J. Zijlstra 

en R. van Meeteren. Daarbij zijn de in het plangebied aanwezige gebouwen en groenstructuren onderzocht. 

Verder is gekeken naar de aanwezigheid van (beschermde) flora en faunasoorten, sporen van (beschermde) 

soorten en mogelijke gebruiksfuncties voor te verwachten soorten. Hierbij is de nadruk gelegd op de te slopen 

gebouwen, te kappen bomen en omliggende vegetatie. 

3.3 Opstellen rapportage 
Met de desktop studie en het uitgevoerde veldwerk is een inschatting gemaakt van de (mogelijk) aanwezige 

beschermde natuurwaarden. Naderhand is ingeschat of de ontwikkeling kan resulteren in negatieve effecten 

op deze (mogelijk) aanwezige natuurwaarden. Deze effectanalyse is gedaan op basis van de effectenindicator 

voor beschermde soorten (Maatregelenindicator soorten van het ministerie LNV, geraadpleegd op 3 juni 2020 

en ‘expert judgement‘. Met deze negatieve effecten heeft vervolgens een toetsing aan de vigerende 

natuurwetgeving plaatsgevonden (zie hoofdstuk 2 toetsingskader). Op basis hiervan is vervolgens bepaald of 

negatieve effecten zijn uit te sluiten of dat eerst nader onderzoek benodigd is. 
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4 Resultaten 
De resultaten van de desktop studie en het veldbezoek zijn opgedeeld in de verschillende thema’s 

soortenbescherming, gebiedsbescherming en houtkap. Er is een inschatting gemaakt van de (mogelijk) 

aanwezige beschermde natuurwaarden die in en/of in de directe nabijheid van het plangebied zijn te vinden. 

4.1 Soortenbescherming 
In de onderstaande alinea’s worden de resultaten voor de verschillende soortengroepen uiteengezet. De NDFF-

waarnemingen zijn opgenomen als lijst in bijlage 2. In bijlage 3 zijn relevante foto’s met kaart van het 

plangebied en sporen/individuen van soorten te vinden. 

Vaatplanten 

Binnen en nabij het plangebied zijn geen beschermde plantensoorten waargenomen (NDFF). Wel zijn op korte 

afstand van het plangebied rode lijstsoorten als rode ogentroost en rapunzelklokje waargenomen. 

Tijdens het veldwerk zijn binnen en direct nabij het plangebied geen beschermde of rode lijst vaatplanten 

aangetroffen. Gelet op de biotische en abiotische omstandigheden van het plangebied worden zeldzame 

beschermde soorten uitgesloten binnen het plangebied. Wel zijn meerdere oude bomen binnen de bosschage 

van het plangebied aangetroffen, waaronder loofbomen als gewone esdoorn, haagbeuk, zomereik en zoete 

kers en daarnaast naaldbomen als hemlockspar en fijnspar. Het plangebied bevat verder op sommige plaatsen 

een overwoekerende struik- en ruigtelaag. Aan de westzijde van de bosschage bevindt zich grasland, waar een 

pony op graast. 

Vogels 

Jaarrond beschermde nesten 

Binnen en direct nabij het plangebied zijn geen jaarrond beschermde nesten aangetroffen. Wel zijn op een paar 

honderd meter de soorten bosuil, slechtvalk, sperwer, gierzwaluw en huismus gezien (NDFF-data), waarbij de 

bosuil aan het baltsen was. Tevens is de buizerd aangetroffen, waarvan het nest enkel een jaarrond 

beschermde status heeft indien er niet voldoende functioneel leefgebied voorhanden is. 

Tijdens het veldwerk zijn binnen het plangebied geen jaarrond beschermde nesten of holtes gezien waar 

holenbroeders zoals de bosuil kunnen broeden. Wel zijn aan de zuidwestzijde van het plangebied onder de 

aanwezige coniferen braakballen aangetroffen van bosuil. Verder is door directe omwonenden aangegeven dat 

zij gedurende de avond- en nachtperiode regelmatig bosuil geluiden horen. In de beleidsregels ‘passieve 

soortenbescherming’ van de provincie Limburg is vastgelegd, dat voor deze soort getoetst moet worden of 

voldoende functioneel leefgebied aanwezig blijft indien een nestplaats in de buurt is. Verder hebben 

omwonenden aangegeven dat er af en toe buizerds aanwezig zijn in de bosschage aan de zuidwestkant van het 

plangebied. 

Algemene broedvogels 

Nabij het plangebied zijn op basis van NDFF-gegevens soorten als turkse tortel, merel, ekster, roodborst, kauw, 

groene specht, tuinfluiter, winterkoning, zwartkop en boomkruiper aangetroffen. 
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Tijdens het veldwerk zijn meerdere vogelsoorten gezien of gehoord, waaronder koolmees, kauw, groenling, 

gewone ekster, zwartkop, heggenmus, roodborst, vink, merel en houtduif. Nesten zijn niet waargenomen, 

maar worden wel verwacht. Er is namelijk klimop aanwezig op de gevels van de Roermondseweg 25, verder is 

er veel struweel aanwezig en is de zuidzijde van het plangebied compleet overgroeid door struweel en ruigte. 

Dit zijn geschikte broedplaatsen. 

Vleermuizen 

In de nabijheid van het plangebied zijn NDFF-waarnemingen bekend van de gewone dwergvleermuis. Dit is 

direct rondom het plangebied. Verder is voor de Spoorstraat 60 en Riethstraat 6, dat onderdeel van het 

plangebied uitmaakt, een soortenonderzoek uitgevoerd door Faunaconsult (d.d. 12 september 2018). In het 

pand aan de Spoorstraat 60 zijn destijds 3 gierzwaluwnesten aangetroffen en 1 zomerverblijf van een gewone 

dwergvleermuis (Spoorstraat 1). In dit onderzoek is reeds een mitigatie-/compensatieplan opgesteld. Middels 

een ontheffing Wet natuurbescherming d.d. 29 augustus 2019 (nr. 2019-205293) is goedkeuring verleend om 

het gebouw te slopen. 

Tijdens het veldwerk zijn geen sporen of vleermuizen aangetroffen in de aanwezige bebouwing. Verder zijn in 

de bomen van de bosschage geen holtes, afbladderende schors of spleten aangetroffen. Wel beschikken de 

bestaande gebouwen over potentiële invliegopeningen, die toegang kunnen verschaffen tot de gebouwen aan 

vleermuizen. Tevens is de bestaande bosschage geschikt als foerageergebied en mogelijk als vliegroute voor in 

de buurt aanwezige vleermuissoorten. 

Grondgebonden zoogdieren 

Er zijn nabij het plangebied NDFF-waarnemingen bekend van meerdere beschermde soorten waaronder bever 

en eekhoorns. Verder zijn nabij het plangebied de algemene zoogdiersoorten konijn en muskusrat gezien. 

Verder was voor de retentievijver en gebouwen aan Spoorstraat 60 en Riethstraat 6, dat onderdeel van het 

plangebied uitmaakt onderzoek uitgevoerd. Faunaconsult heeft hier in 2017 een ecologische quickscan 

uitgevoerd (d.d. 23 oktober 2017). Hieruit is gebleken dat de beschermde soort steenmarter voorkomt in het 

gebied. Vanwege het geringe aantal sporen zijn destijds echter verblijfplaatsen uitgesloten. 

Op basis van mondelinge informatie van omwonenden en de beheerder worden steenmarters veelvuldig 

aangetroffen in het gebied. Deze zijn ’s avonds aangetroffen nabij het gebied en er zijn uitwerpselen op het 

parkeerterrein van de voormalige sigarenfabriek aangetroffen in het verleden. Verder heeft een omwonende 

vroeger eekhoorns gezien in de bosschage van het plangebied. Deze zouden echter momenteel minder tot niet 

meer hier voorkomen. Als laatste heeft een omwonende hier vossen gezien en zij verwacht een hol in de ruigte 

aan de zuidzijde van het plangebied. 

Tijdens het veldwerk zijn geen uitwerpselen, prooiresten of voetsporen van steenmarter gezien in het 

plangebied. Sporen van bever ontbreken ook in het gebied. Tevens zijn geen voetsporen of nesten van 

eekhoorns aangetroffen. 

Amfibieën, reptielen & vissen 

In het plangebied zijn geen amfibieën bekend op grond van de NDFF-waarnemingen. In of nabij het gebied zijn 

geen waarnemingen bekend van reptielen of vissen. Ten noorden van het plangebied is een waarneming van 

een gewone pad bekend volgens NDFF-waarnemingen. Verder was op het terrein ten westen van Spoorstraat 

60 en Riethstraat 6, dat onderdeel van het plangebied uitmaakt, vroeger een retentievijver aanwezig. 

Faunaconsult heeft hiervoor in 2017 een ecologische quickscan uitgevoerd (d.d. 23 oktober 2017). Hieruit is 
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gebleken dat er algemene amfibieën voorkomen in de poel, die vrijgesteld zijn van toetsing door de provincie 

Limburg. 

Tijdens het veldwerk is geen vegetatie gevonden dat dienst kan doen als geschikt (winter)leefgebied voor 

algemeen voorkomende amfibieën. En doordat de retentiepoel reeds is verwijderd, is er geen 

voortplantingswater meer aanwezig voor (algemene) amfibieën. Gelet op het (industriële) karakter van het 

gebied worden reptielen en vissen hier ook niet verwacht. 

Insecten & overige ongewervelden 

In het plangebied en direct nabij het plangebied zijn geen NDFF-waarnemingen van beschermde insecten of 

andere ongewervelden bekend. Direct ten oosten van het plangebied is de rode lijstvlinder geelsprietdikkopje 

gezien, waarvan in de NDFF een gevalideerde waarneming is vastgelegd. Dit is echter een soort die in vooral in 

ruige graslanden of bossen voorkomt, dat niet aanwezig is binnen het plangebied. Verder zijn er meerdere 

algemene soorten aangetroffen. 

De bosschage binnen het plangebied en de ruigte met struweel aan de zuid- en oostzijde van het plangebied 

zijn geschikt leefgebied voor  meerdere algemeen voorkomende insecten & andere ongewervelden. 

4.2 Natura 2000 
De planlocatie ligt niet in of nabij een Natura 2000-gebied. De dichtstbijzijnde gebieden zijn Duits en betreffen 

‘Wälderund Heiden bei Brüggenbracht’, ‘Vogelschutsgebied Schwalmnetteplatte mit Grenzwald u. Meinweg’en 

‘Elmpter Schwalmbruch’, die zijn gelegen op circa 2,7 km afstand. Het dichtstbijzijnde Nederlandse Natura 

2000-gebied is ‘Maasduinen’ op ca. 9 km afstand. 

4.3 Natuurnetwerk Nederland 
In Limburg is het NNN opgedeeld in een Goudgroene natuurzone (Rijks NNN) en Bronsgroene landschapszone 

(Provinciale NNN). Het plangebied ligt op een grote afstand van circa 600 meter van deze gebieden. 

4.4 Houtkap 
Er worden meerdere bomen gekapt binnen het plangebied, waaronder een aantal oude bomen. Naar 

aanleiding hiervan is voor de opdrachtgever een bomeninventarisatie uitgevoerd. De inventarisatie is verwerkt 

in een aparte rapportage genaamd EA200029.R02.v1.0. 
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5 Toetsing natuurwetgeving 
5.1 Ingreep 
Het gebied heeft een grootte van circa 1,3 hectare en bestaat uit de volgende onderdelen: 

• een bebouwd gedeelte waar zich de voormalige sigarenfabriek met binnenterrein/parkeerterrein 

bevindt; 

• De voormalige woning Roermondseweg 25 met tuin; 

• De bosschage plus grasland aan de westzijde vanhet plangebied; 

• Een stuk struweel met ruigte aan de zuidwestkant van het plangebied; 

• Een gedeelte aan de oostkant dat door Faunaconsult reeds onderzocht is met de voormalige 

retentievijver, Rietstraat 4 en Spoorstraat 60. 

Het gehele gebied wordt nog wel gebruikt, waaronder de sigarenfabriek met parkeerterrein voor 

rommelmarkten en als opslagplaats. De bosschage met grasland wordt door omwonenden gebruikt als 

werkplaats, waarvan de aanwezige vegetatie als houtopslag (deels) wordt benut en het gebied wordt begraasd 

door een pony. Het plan is om het bestaande groen en de aanwezige bebouwing weg te halen en hiervoor in de 

plaats 43 woningen en appartementen te realiseren. De herontwikkeling van dit terrein bestaat uit drie fases: 

• Sloop van de bestaande bedrijfshallen, loodsen en kantoorgebouwen; 

• Verwijderen en rooien van al het aanwezige groen en meerdere bomen; 

• Realisatie van de nieuwe woningen en appartementen. 

Gelet op de ingreep en te verwachten werkzaamheden is een effectenbeoordeling gedaan op (mogelijk) 

aanwezige natuurwaarden. Enkel de relevante natuurwaarden waarop negatieve effecten zijn te verwachten 

worden behandeld. 

5.2 Soortenbescherming 
In de onderstaande alinea’s wordt de effectbeoordeling voor de verschillende (beschermde) soortengroepen 

beschreven. De NDFF-waarnemingen zijn opgenomen als lijst in bijlage 2. In bijlage 3 zijn relevante foto’s met 

een kaart van het plangebied en sporen/individuen van soorten te vinden. 

Vaatplanten 

In het plangebied of direct nabij het gebied zijn geen beschermde vaatplanten gevonden. Wel zijn direct nabij 

het plangebied de soorten rode ogentroost en rapunzelklokje waargenomen die op de rode lijst staan. Rode 

ogentroost is een halfparasiet die op bouwland en akkers voorkomt onder andere langs de grote rivieren, op 

kwel en in Zuid-Limburg. Deze soort is binnen Nederland de afgelopen decennia drastisch afgenomen. 

Rapunzelklokje is verder een zeldzame soort binnen Nederland op vochtige, kalkhoudende, grazige bodems. De 

soort groeit op hellingen, binnen struweelranden, op dijkhellingen en op hellingen van graften en holle wegen 

in Limburg. De soort was voorheen beschermd vanwege de rode lijststatus. Gelet op voorstaande wordt niet 

verwacht dat één van de soorten binnen de aanwezige ruigte van het plangebied voorkomt. 

Door de ontwikkeling van de woningen zal de bosschage en de overstaande ruigte ten dele verdwijnen. De 

nieuwbouwontwikkeling biedt mogelijkheden om de lokale biodiversiteit een boost te geven. Er kan onder 

andere overwogen worden nieuwe bomen plus heesters, bloemrijk grasland en overstaande ruigte te creëren 
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met enkel inheemse soorten. De maatregelen voor het bepalen van geschikte locaties voor bovenstaande 

biotopen kunnen worden opgenomen in een ecologisch werkprotocol. 

Vogels 

Jaarrond beschermde nestsoorten 

Zoals eerder in het rapport is aangegeven zijn er 6 soorten met een jaarrond beschermd nest aanwezig nabij 

het plangebied. De bosschage binnen het plangebied is echter geen nestplaats voor roofvogels en/of uilen 

vanwege het ontbreken van horsten, holtes en geschikte konijnenholen waar bosuilen af en toe in worden 

aangetroffen. Aangezien braakballen van de bosuil en waarnemingen van omwonenden de aanwezigheid wel 

aantonen in de bosschage wordt het gebied waarschijnlijk af en toe als roestplaats door deze soort gebruikt. Er 

wordt echter niet verwacht dat dit gebied onderdeel uitmaakt van het essentieel leefgebied van deze uil, zeker 

niet aangezien in de directe omgeving geschiktere en grotere groengebieden aanwezig zijn zoals bij het Heilig 

Hartklooster/Steyl (>250 – 600 meter) en het groengebied bij de Kruidentuin Tegelen (>600 – 875 meter). Bij 

Steyl is ook een baltsende bosuil waargenomen, waarmee de verwachting is dat hier dan ook een nestplaats 

aanwezig is. Verder wordt verwacht dat de buizerd het plangebied enkel als (tijdelijke) rust en/of jachtplaats 

benut, vanwege het ontbreken van horsten. Waarschijnlijk dat deze soort in de wijdere omgeving een 

nestplaats heeft. 

Zoals reeds is aangetoond door Faunaconsult wordt het plangebied gebruikt als verblijfplaats voor 

gierzwaluwen. Voor het gebouw (Spoorstraat 60) waar deze is aangetroffen is reeds ontheffing voor slopen 

verleend. Mogelijk dat deze soort verblijven heeft in de voormalige sigarenfabriek of de woning aan de 

Roermondseweg 25. Beide panden hebben geschikte plekken die kunnen dienen als potentiële verblijfplaats 

voor bovengenoemde soort. Vanwege deze reden is in overleg met de opdrachtgever besloten nader 

soortenonderzoek uit te voeren om te achterhalen of gierzwaluwen gebruik maken van de gebouwen. 

Afhankelijk van de resultaten worden vervolgstappen genomen. 

Algemene broedvogels 

Binnen en nabij het plangebied zijn meerdere vogelsoorten aangetroffen. Het gebied, met name de voormalige 

woning aan de Roermondseweg 25, de bosschage waar veel struweel aanwezig is en het ruigte/struweelgebied 

aan de zuidzijde is erg geschikt als broed- en rustplaats voor zangvogels. Van circa 15 maart t/m 15 juli zullen 

de werkzaamheden met name voor verstoring zorgen. Tevens is het niet uit te sluiten dat nesten vernield 

worden als onzorgvuldig handelen plaatsvindt. Om negatieve effecten vanwege de sloop-, bouw- en 

opruimingswerkzaamheden te voorkomen wordt geadviseerd buiten deze periode werken. Het beste wordt 

pas gewerkt vanaf september, omdat dan nagenoeg alle vogelsoorten klaar zijn met broeden. 

Indien de werkzaamheden toch plaatsvinden tijdens het broedseizoen vindt mogelijk wel aantasting van 

nesten, verstoring van broedvogels e.d. plaats, waarmee de verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming 

worden overtreden. Hiervoor wordt door de provincie geen ontheffing verleend. Er dient vooraf aan de 

werkzaamheden een ecoloog ter plaatse te beoordelen waar zich nesten bevinden en wat er moet gebeuren. 

Vleermuizen 

In de te slopen bebouwing, dus zowel in de sigarenfabriek alsmede de voormalige woning aan de 

Roermondseweg 25 zijn verblijfplaatsen voor vleermuizen te verwachten. De woning is waarschijnlijk het meest 

geschikt om dienst te doen als jaarrond gebruikte verblijfplaats. De sigarenfabriek is als kraam- en 

winterverblijf minder geschikt vanwege de tocht en afwezigheid van isolatie. Het fabrieksgebouw beschikt over 
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meerdere mogelijkheden voor vleermuizen om weg te kruipen en kan daarom dienst doen als zomer- en/of 

paarverblijfplaats. 

Doordat vleermuizen mogelijk gebruik maken van deze gebouwen zijn negatieve effecten op deze zwaar 

beschermde diersoorten (Habitatrichtlijn) en hun verblijfplaatsen niet uit te sluiten, indien de gebouwen 

worden gesloopt. De dieren mogen namelijk niet verstoord, gedood en verwond worden. Verder mogen hun 

verblijfplaatsen niet beschadigd of vernield worden. Dit betekent dat mogelijk de verbodsbepalingen van 

artikel 3.5, Wet natuurbescherming worden overtreden, waardoor dan een ontheffing benodigd is. 

Vanwege bovenstaande redenen en de potentiële geschiktheid van de te slopen panden voor vleermuizen is in 

overleg met de opdrachtgever besloten een jaarrond vleermuisonderzoek uit te laten voeren ter plaatse van 

deze panden. In het onderzoek wordt ook gekeken naar de functies foerageergebied en vliegroutes en/of deze 

essentieel zijn voor eventueel aanwezig dieren. Ten tijde van het veldwerk zijn geen aanwezige holtes, 

loszittende bast of spleten in de bestaande bomen gevonden, die als potentiële verblijfplaats dienen. Deze 

worden dan ook niet verder onderzocht. In het najaar zullen de bevindingen met conclusie van dit onderzoek 

worden gerapporteerd om te bepalen of een mitigatieplan opgesteld moet worden en/of een ontheffing 

noodzakelijk is. 

Grondgebonden zoogdieren 

Er zijn ten tijde van het veldwerk binnen het plangebied geen sporen of individuen van de beschermde 

diersoort steenmarter aangetroffen. Het gebied is echter erg verrommeld. Met name de voormalige woning 

aan de Roermondseweg 25 is compleet vervallen met zowel in als in de tuin van de woning veel puin, oud 

meubilair en overgroeiing van planten. In de woning zijn geen sporen aangetroffen, echter was het niet 

mogelijk overal te komen vanwege instortingsgevaar. Verder is er een voormalige schuur aanwezig in de tuin, 

die half ingestort is met overal puin. Hier is zo goed mogelijk gezocht naar sporen van steenmarter, maar ook 

vanwege instortingsgevaar en de grote hoeveelheid puin kon niet overal gekeken worden. In de bosschage aan 

de zuidzijde ligt her en der ook veel materiaal, waardoor het onmogelijk was het gehele bosschagegebied 

compleet te inventariseren. Ook is aan de zuidzijde van het plangebied veel struweel met ruigte aanwezig, dat 

onmogelijk is compleet te onderzoeken. 

Op de plekken waar inventariseren wel goed mogelijk was zijn geen sporen aangetroffen. Dit geldt ook voor de 

sigarenfabriek zelf en de parkeerterrein. Op basis van de ecologische quickscan van Faunaconsult, de 

bevindingen van omwonenden en de geschiktheid van het plangebied is het echter niet met zekerheid uit te 

sluiten dat het plangebied door steenmarter wordt gebruikt als nest- en verblijfplaats. Dit kan zowel in de 

voormalige woning als ook in een holte in de aanwezige begroeiing zijn. Nader onderzoek, om exact vast te 

stellen waar verblijfplaatsen zich bevinden, is erg lastig vanwege de verrommeling van het terrein, 

instortingsgevaar van de gebouwen en dichte struweel. Er wordt daarom aangeraden er worst-case vanuit te 

gaan dat deze dieren aanwezig zijn. 

Steenmarters zijn beschermd conform artikel 3.10 Wet natuurbescherming en mogen niet opzettelijk worden 

gedood/verstoord en hun verblijfplaatsen worden beschadigd/vernield. Indien dit gebeurt, zal een ontheffing 

Wet natuurbescherming nodig zijn. Door de sloop van de gebouwen worden de dieren en hun rust-

/verblijfplaatsen mogelijk bedreigd, indien gedurende de periode van maart t/m 15 augustus wordt gewerkt 

(Omgevingsverordening Limburg 2014). Indien tijdens de periode 15 augustus t/m februari wordt gewerkt is 

geen ontheffing nodig. Voor het verkrijgen van een ontheffing is het noodzakelijk dat de gebruiksfuncties van 

de (vaste) voortplantings- en rustplaatsen gewaarborgd blijven. Dit kan gedaan worden door het treffen van de 
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juiste mitigerende en compenserende maatregelen. Ongeacht of een ontheffing benodigd is blijft de zorgplicht 

van toepassing, waarin is vastgelegd dat een initiatiefnemer bij een ontwikkeling soorten moet ontzien. Om het 

verwonden of doden van steenmarters te voorkomen tijdens de werkzaamheden wordt aangeraden een 

ecologisch werkprotocol op te stellen. 

Op een korte afstand zijn op grond van NDFF-waarnemingen bever en eekhoorn waargenomen. Voor bever is 

het plangebied qua habitat totaal ongeschikt. Voor eekhoorn zijn enkel de aanwezige bomen binnen het 

plangebied interessant. Er zijn echter geen nesten, sporen of individuen van deze soort aangetroffen. 

Negatieve effecten op deze soorten worden daarmee uitgesloten. 

Als laatste komen zoogdieren, die zijn vrijgesteld door de provincie Limburg van toetsing, voor in het 

plangebied. Voor deze dieren geldt de zorgplicht, waarbij de initiatiefnemer zorg moet betrachten dieren niet 

onnodig te verstoren, verwonden en/of doden tijdens werkzaamheden. Om dit te voorkomen kunnen 

maatregelen in een ecologisch werkprotocol worden opgenomen. 

Amfibieën, reptielen & vissen 

Er zijn geen amfibieën en/of geschikte voortplantingsplaatsen aangetroffen in het plangebied. Mogelijk dient 

het aanwezige puin, de ruigte, en het struweel als overwinteringsplek voor algemene soorten, die zijn 

vrijgesteld van toetsing. Voor deze soorten geldt de zorgplicht, waarbij zorg betracht moet worden dieren niet 

te onnodig te verstoren, verwonden en/of doden tijdens werkzaamheden. Dit kan worden voorkomen door 

maatregelen voor amfibieën op te nemen in een ecologisch werkprotocol. 

Reptielen en vissen worden vanwege het van waarnemingen en ontbreken van geschikte habitat uitgesloten. 

Insecten & overige ongewervelden 

Het plangebied biedt geschikt habitat voor meerdere algemene insecten & overige ongewervelden. Door 

nieuwbouwontwikkelingen zullen deze geschikte plekken verdwijnen. Bij de nieuwbouwontwikkeling kan onder 

andere overwogen worden bloemrijk grasland en overstaande ruigte te creëren met inheemse soorten, die 

goede mogelijkheden bieden als leefgebied aan een grote groep ongewervelden. De maatregelen voor het 

bepalen van geschikte locaties voor bovenstaande biotopen kunnen worden opgenomen in een ecologisch 

werkprotocol. 

5.3 Natura 2000 
Vanwege de afstand van het plangebied t.o.v. het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied en de aard van de 

ingrepen kunnen negatieve effecten worden uitgesloten, behalve voor stikstof. De sloop- en 

bouwwerkzaamheden zullen tijdens een korte periode plaatsvinden en resulteren hierdoor in een tijdelijke 

verstoring naar de omgeving door machinelawaai en of trillingen. 

Gelet op de grote afstand tussen het plangebied en omliggende (internationale) Natura 2000-gebieden worden 

negatieve effecten vanwege geluidverstoring, licht of trillinghinder uitgesloten, behalve voor stikstofdepositie. 

Want ondanks de afstand is mogelijk sprake van een toename van stikstofdepositie veroorzaakt door het 

bouwproject, waardoor negatieve effecten a priori niet zijn uit te sluiten. 

5.4 Natuurnetwerk Nederland 
Vanwege de afstand van het plangebied t.o.v. omliggend NNNN-gebied en de aard van de ingrepen kunnen 

negatieve effecten worden uitgesloten. 
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5.5 Houtkap 
Er worden meerdere bomen gekapt binnen het plangebied, waaronder een aantal oude bomen. Aangezien de 

bomen zich bevinden binnen de bebouwde kom, is bij kapwerkzaamheden de gemeente bevoegd gezag. De 

opdrachtgever heeft op verzoek van de gemeente een bomeninventarisatie laten uitvoeren door ons. De 

inventarisatie is verwerkt in een aparte rapportage genaamd EA200029.R02.v1.0 en wordt hier niet verder 

besproken. 

EA200029.R01v1.1 17 van 22 



    

    
 

           

         

        

        

 

  

  

  

   

 

         

       

       

           

 

 

 

 

          

               

           

        

           

         

  

 

 

           

           

          

        

          

  

 

        

          

      

            

       

           

       

6 Conclusie & advies 
Aanleiding quickscan 

Van Wijnen Projectontwikkeling Zuid BV heeft het plan om de bestaande A&P/Lückerlocatie aan de 

Roermondseweg te Tegelen te herontwikkelen. Het plan is om het bestaande groen en de aanwezige 

bebouwing weg te halen en hiervoor in de plaats 43 woningen en appartementen te realiseren. Lavertuur 

Plantontwikkeling is gemandateerd hiervoor de uitvoering te coördineren. De herontwikkeling van dit terrein 

bestaat uit drie fases: 

• Sloop van de bestaande bedrijfshallen, loodsen en kantoorgebouwen; 

• Verwijderen van al het aanwezige groen; 

• Rooien van de aanwezige bomen; 

• Realisatie van de nieuwe woningen en appartementen. 

De beoogde ontwikkelingen resulteren mogelijk in negatieve effecten voor beschermde (aanwezige) 

natuurwaarden. Vanwege deze reden heeft Lavertuur Plantontwikkeling aan Geonius Milieu B.V. de opdracht 

gegeven te onderzoeken welke beschermde natuurwaarden (mogelijk) in het gebied aanwezig zijn en/of 

negatieve effecten deze waarden kunnen beïnvloeden. In onderstaande tekst zijn de bevindingen en conclusies 

opgenomen van dit onderzoek. Dit zijn enkel de bevindingen en conclusies voor de relevante natuurwaarden. 

Soortenbescherming 

Vaatplanten 

Nabij het plangebied zijn de rode lijstsoorten rode ogentroost en rapunzelklokje waargenomen. Vanwege de 

afwezigheid van geschikt habitat zijn deze soorten hier uit te sluiten. Door de ontwikkeling van de woningen 

zullen bestaande biotopen als de bosschage en overstaande ruigte verdwijnen. De nieuwbouwontwikkeling 

biedt mogelijkheden om de lokale biodiversiteit een boost te geven. Er kan onder andere overwogen worden 

nieuwe bomen plus heesters, bloemrijk grasland en overstaande ruigte te creëren met enkel inheemse 

soorten. De maatregelen voor het bepalen van geschikte locaties voor bovenstaande biotopen kunnen worden 

opgenomen in een ecologisch werkprotocol. 

Vogels 

Mogelijk dat de gierzwaluw verblijven heeft in de voormalige sigarenfabriek of de woning aan de 

Roermondseweg 25. Beide panden hebben geschikte plekken die kunnen dienen als potentiële verblijfplaats 

voor bovengenoemde soort. Vanwege deze reden is in overleg met de opdrachtgever besloten nader 

soortenonderzoek uit te voeren om te achterhalen of gierzwaluwen gebruik maken van de gebouwen. 

Afhankelijk van de resultaten wordt besloten welke vervolgstappen genomen moeten worden, zoals het 

opstellen van een mitigatie-/compensatieplan en het aanvragen van een ontheffing Wet natuurbescherming. 

Verder zijn voor de overige vogelsoorten niet direct niet direct negatieve effecten te verwachten vanwege de 

sloop-, bouw- en opruimingswerkzaamheden, tenzij deze gedurende het broedseizoen plaatsvinden (van ca 15 

maart t/m 15 juli). Indien de werkzaamheden plaatsvinden tijdens het broedseizoen vindt mogelijk wel 

aantasting van nesten, verstoring van broedvogels en dergelijke plaats, waarmee de verbodsbepalingen van de 

Wet natuurbescherming worden overtreden. Voor de meeste soorten geldt dat bij een verstoringafstand van 

<20 meter geen verstoring optreedt. Indien op een kortere afstand wordt gewerkt, dient vooraf aan de 

werkzaamheden een ecoloog ter plaatse te beoordelen wat er moet gebeuren en/of een ontheffing 
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noodzakelijk zal zijn. In dit geval is wel raadzaam maatregelen van tevoren op te nemen in een ecologisch 

werkprotocol. 

Vleermuizen 

In de te slopen bebouwing, dus zowel in de voormalige sigarenfabriek en de voormalige woning zijn 

verblijfplaatsen voor vleermuizen te verwachten. De woning is waarschijnlijk het meest geschikt en kans dienst 

doen als jaarrond gebruikte verblijfplaats. Verder wordt de bestaande bosschage mogelijk gebruikt als 

essentieel foerageergebied en/of vliegroute. Doordat vleermuizen mogelijk gebruik maken van deze gebouwen 

zijn negatieve effecten op deze zwaar beschermde diersoorten (Habitatrichtlijn) en hun verblijfplaatsen niet uit 

te sluiten, indien de gebouwen worden gesloopt. Dit geldt eveneens voor de bosschage indien deze essentieel 

is als foerageergebied of vliegroute. Dit betekent dat mogelijk de verbodsbepaling van artikel 3.5, Wet 

natuurbescherming worden overtreden, waardoor dan een ontheffing benodigd is. Er wordt daarom 

momenteel een jaarrond vleermuisonderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van vleermuissoorten, hun 

aantallen en de functies voor dezen dieren in het plangebied. Vervolgens zal bepaald worden of een 

mitigatieplan opgesteld moet worden en een ontheffing Wet natuurbescherming noodzakelijk is. 

Grondgebonden zoogdieren 

In het plangebied zijn verblijfplaatsen voor steenmarters niet uit te sluiten, ondanks dat geen sporen zijn 

aangetroffen. Het gebied is namelijk erg geschikt voor deze soort, door Faunaconsult zijn in 2017 sporen 

aangetroffen en bovendien wordt de marter en/of uitwerpselen veelvuldig door omwonenden gezien. Nader 

onderzoek, om exact vast te stellen waar verblijfplaatsen zich bevinden, is erg lastig vanwege de verrommeling 

van het terrein, instortingsgevaar van de gebouwen en dichte struweel. Er wordt daarom aangeraden er worst-

case vanuit te gaan dat deze dieren aanwezig zijn. 

Steenmarters zijn beschermd conform artikel 3.10 Wet natuurbescherming en mogen niet opzettelijk worden 

gedood/verstoord en hun verblijfplaatsen worden beschadigd/vernield. Indien dit gebeurt, zal een ontheffing 

Wet natuurbescherming nodig zijn. Door de sloop van de gebouwen worden de dieren en hun rust-

/verblijfplaatsen mogelijk bedreigd, indien gedurende de periode van maart t/m 15 augustus wordt gewerkt 

(Omgevingsverordening Limburg 2014). Indien tijdens de periode 15 augustus t/m februari wordt gewerkt is 

geen ontheffing nodig. Voor het verkrijgen van een ontheffing is het noodzakelijk dat de gebruiksfuncties van 

de (vaste) voortplantings- en rustplaatsen gewaarborgd blijven. Dit kan gedaan worden door het treffen van de 

juiste mitigerende en compenserende maatregelen. Ongeacht of een ontheffing benodigd is blijft de zorgplicht 

van toepassing, waarin is vastgelegd dat een initiatiefnemer bij een ontwikkeling soorten moet ontzien. Om het 

verwonden of doden van steenmarters te voorkomen tijdens de werkzaamheden wordt aangeraden een 

ecologisch werkprotocol op te stellen. 

Insecten & overige ongewervelden 

Het plangebied geen geschikt habitat voor de rode lijstvlinder ‘het geelsprietdikkopje’, die in de buurt is gezien. 

Door de ontwikkeling van de woningen zullen bestaande biotopen als de bosschage en overstaande ruigte 

verdwijnen, dat geschikt is voor veel insectensoorten. De nieuwbouwontwikkeling biedt mogelijkheden om de 

lokale insectenbiodiversiteit een boost te geven. Er kan onder andere overwogen worden nieuwe bomen plus 

heesters, bloemrijk grasland en overstaande ruigte te creëren met enkel inheemse soorten. 

Overige soorten 

Uit de bureaustudie en het veldwerk is gebleken dat van de andere soortengroepen geen beschermde dier- en 

plantensoorten aanwezig zijn in of direct nabij het plangebied waarop negatieve effecten zijn te verwachten 
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vanwege de ingrepen. Enkel de zorgplicht is hierdoor van toepassing, waarbij zorg betracht moet worden voor 

lokaal voorkomende (algemene) amfibieën, insecten & overige ongewervelden, vaatplanten en zoogdieren. 

Hiermee kan rekening worden gehouden door werkzaamheden ecologisch te laten begeleiden en deze 

begeleiding vast te leggen in een ecologisch werkprotocol. 

Gebiedsbescherming 

Vanwege de afstand van het plangebied t.o.v. het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied en de aard van de 

ingrepen kunnen negatieve effecten worden uitgesloten, behalve voor stikstof. De sloop- en 

bouwwerkzaamheden zullen tijdens een tijdelijke periode plaatsvinden en resulteren hierdoor in een tijdelijke 

verstoring naar de omgeving door machinelawaai en of trillingen. De dichtstbijzijnde Natura 2000-gebieden zijn 

Duits en betreffen het ‘Wälderund Heiden bei Brüggenbracht’, ‘Vogelschutsgebied Schwalmnetteplatte mit 

Grenzwald u. Meinweg’ en ‘Elmpter Schwalmbruch’. Deze zijn gelegen op circa 2,7 km afstand. Vanwege de 

gebiedsgrootte en het aantal grootte aantal gebouwen zullen de bouw-, sloop- en opruimingswerkzaamheden 

waarschijnlijk meerdere maanden in beslag nemen. Een negatief effect op deze Duits Natura 2000-gebieden 

vanwege stikstof is daardoor niet uit te sluiten. In overleg met de opdrachtgever is daarom besloten een 

stikstofonderzoek uit te laten voeren. 

Het plangebied heeft geen overlap met de Goudgroene natuurzone of Bronsgroene landschapszone (NNN). 

Aangezien het plangebied op circa 600 meter afstand is gelegen van het dichtstbijzijnde NNN-gebied zijn 

negatieve effecten uitgesloten. 

Houtkap 

Er worden meerdere bomen gekapt binnen het plangebied, waaronder een aantal oude bomen. Aangezien de 

bomen zich bevinden binnen de bebouwde kom, is bij kapwerkzaamheden de gemeente bevoegd gezag. De 

opdrachtgever heeft op verzoek van de gemeente een bomeninventarisatie laten uitvoeren door ons. De 

inventarisatie is verwerkt in een aparte rapportage genaamd EA200029.R02.v1.0 en wordt hier niet verder 

besproken. 
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Soortenbescherming: 
De Wet natuurbescherming is sinds 1 januari 2017 van kracht en dient als de vervanger van de vroegere Flora 
en Faunawet, Natuurbeschermingswet en Boswet. De zorgplicht en Hoofdstuk 3 van deze wet behandelen de 
soortenbescherming binnen Nederland waaronder zowel planten- als diersoorten vallen. Voorheen was de 
rijksoverheid bevoegd gezag hiervoor, maar dit is sinds de invoering van deze wet overgegaan naar de 
provincies. 

De zorgplicht is vermeld onder artikel 1.11 van de Wet natuurbescherming. In de zorgplicht wordt de 
intrinsieke waarde van alle in het wild levende planten- en diersoorten genoemd. Dit is onafhankelijk van de 
beschermde status van dit dier en geeft een basisbescherming voor soorten. In de praktijk betekent de 
zorgplicht dat een ieder voldoende zorg in acht dient te nemen voor de in het wild levende dieren en planten, 
plus hun directe leefomgeving wanneer ruimtelijke ontwikkelingen in het landschap plaatsvinden.  

Hoofdstuk 3 van de wet gaat specifiek in op de beschermde soorten.In dit hoofdstuk bestaan er drie 

verschillende beschermingsregimes: 

 Artikelen 3.1 t/m 3.4: Vogelsoorten die zijn beschermd conform de Europese Vogelrichtlijn; 
 Artikelen 3.5 t/m 3.9: Flora- en faunasoorten beschermd conform de Europese Habitatrichtlijn, Bijlage 

I/II uit het Bonn Verdrag en Bijlage 1 uit het Bern Verdrag; 
 Artikelen 3.10, 3.11: De nationaal beschermde soorten vermeld in onderdeel A en B van de Wet 

natuurbescherming. 
Elk van deze regimes heeft zijn eigen unieke verbodsbepalingen en eisen om vrijstelling en/of ontheffing te 

verlenen. De verbodsbepalingen zijn te vinden in onderstaand overzicht: 

Figuur 1: Overzicht verbodsbepalingen Wet natuurbescherming 
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Normaliter kan een project en/of bestemmingsplan geen doorgang vinden indien deze verbodsbepalingen 
worden overtreden. Echter er bestaan een aantal uitzonderingen, waardoor de verbodsbepalingen niet van 
toepassing zijn: 

 Een vrijstelling geldt op basis van een provinciale verordening; 
 Er gewerkt worden met een goedgekeurde RVO gedragscode; 
 Er een ontheffing kan worden verleend. 

Vrijstelling 
Elke provincie is bevoegd af te wijken van de vermelde beschermde soorten uit de Wet Natuurbescherming. De 
provincie zal dan vrijstelling verlenen door deze soorten te vermelden in hun provinciale verordening. Bij 
vrijstelling dient dan gekeken te worden of de ‘Staat van Instandhouding’ van deze soorten niet in gevaar komt. 
Vrijstelling geldt met name voor een aantal algemeen voorkomende soorten en beschermde diersoorten 
waaronder verscheidene knaagdieren, egels, vossen en konijnen. Indien een soort op deze vrijstellingenlijst 
komt te staan hoeft bij een nieuwe project en/of bestemmingsplan niet getoetst te worden aan de 
verbodsbepalingen. 

RVO Gedragscode 
Voor veel voorkomende  (reguliere) activiteiten en ruimtelijke ontwikkelingen kan vrijstelling van toetsing aan 
de verbodsbepalingen worden verleend aan een initiatiefnemer. Hiervoor dient een initiatiefnemer te 
handelen conform een gedragscode die is goedgekeurd door de RVO. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om 
handelingen in het kader van ‘bestendig beheer en onderhoud’, ‘bestendig gebruik’ en/of ruimtelijke 
ontwikkelingen. In een dergelijk document wordt beschreven dat zorgvuldig gewerkt moet worden, zodat geen 
schade aan beschermde planten en diersoorten kan optreden. 

Ontheffing Wet natuurbescherming 
Als laatste optie om af te wijken van de verbodsbepalingen kan een initiatiefnemer bij de provincie een 
ontheffing voor soortenbescherming aanvragen. Om een ontheffing te kunnen krijgen dient aan de volgende 
criteria te worden voldaan: 

 Er is geen andere bevredigende oplossing mogelijk voor de handeling; 
 Het project/plan voldoet aan één van in de wet genoemde belangen; 
 De ingreep/handeling resulteert niet in een verslechtering van de Staat van Instandhouding van de 

relevante soort. 

Bescherming Natura 2000: 

Om natuurgebieden op Europese schaal te beschermen zijn door de Europese Commissie op 1979 de 
Vogelrichtlijn en in 1992 de Habitatrichtlijn ingevoerd. Vanuit beide richtlijnen is gebiedsbescherming een 
belangrijke component. Vanuit de Vogelrichtlijn dien(d)en door de lidstaten beschermde leefgebieden voor 
vogelsoorten aangewezen te worden. Voor de Habitatrichtlijn gold dit voor alle andere (bedreigde) planten- en 
diersoorten. 

Hoofdstuk 2 van de Wet natuurbescherming behandelt de bescherming binnen Nederland voor de circa 160 
Natura 2000-gebieden. Voorheen was de rijksoverheid bevoegd gezag hiervoor, maar dit is sinds de invoering 
van deze wet overgegaan naar de provincies. (Ruimtelijke) ontwikkelingen en nieuwe bestemmingsplannen 
hebben mogelijk een negatief (significant) effect op de instandhoudingsdoelstellinge van 

aanwezige/omliggende Natura 2000-gebieden.  

Indien dit de verwachting is dient een zogenoemde natuurtoets te worden uitgevoerd om de effecten van de 
geplande ontwikkelingen in kaart te brengen. Wanneer uit een dergelijke voortoets volgt dat negatieve 

(significante) effecten niet zijn uit te sluiten dient aanvullend een verslechteringstoets en/of een passende 
beoordeling te worden gedaan.  
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Verslechteringstoets 
Een verslechteringstoets wordt uitgevoerd wanneer negatieve effecten vanwege de ingreep zijn te verwachten, 
die niet significant zijn. In dit onderzoek wordt bekeken welke negatieve effecten precies kunnen optreden en 
wat voor impact deze zullen hebben op de kwaliteit van een Natura 2000-gebied. Verder zal aangetoond 
moeten worden met welke mitigerende maatregelen de negatieve effecten worden weggenomen en/of 
verminderd. Tevens zal worden beoordeeld of alsnog een vergunning noodzakelijk is. 

Passende beoordeling 
Als negatief significante effecten niet zijn uit te sluiten dient een passende beoordeling gedaan te worden. 
Deze nadere beoordeling moet aantonen of de geplande ingrepen resulteren in significante gevolgen voor de 
instandhoudingsdoelstellingen van een Natura 2000-gebied. Hierbij wordt nader ingegaan op de verschillende 
habitattypen en doelsoorten van een dergelijk gebied. Tevens zal in het onderzoek duidelijk moeten zijn welke 
mitigerende maatregelen nodig zijn om de effecten weg te nemen. Als deze niet zijn weg te nemen kan een 
vergunning niet verleend worden tenzij een ADC-toets uitgevoerd kan worden. 

ADC-toets 
Bij een ADC-toets dient naar een aantal zaken gekeken te worden. Allereerst dient aangetoond te worden dat 
er geen (A)lternatieven voor de ontwikkeling van toepassing zijn. Daarnaast zal een ontwikkelingmoeten 
voldoen aan (D)wingende redenen van groot openbaar belang. Als laatste moet worden aangetoond dat voor 
de ontwikkeling het mogelijk is om de negatieve effecten te (C)ompenseren voor het aangetaste Natura 2000-
gebied. 

Bescherming NNN: 

Het Natuur Netwerk Nederland (NNN), wat voorheen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) heette, bestaat 
sinds 1990. De rijksoverheid heeft dit netwerkvia het Natuurbeleidsplan (1990) en de Nota Ruimte (2005). 
Destijds was dit systeem in het leven geroepen om een samenhangend natuurnetwerk te creëren van 

hoogwaardige natuurgebieden en natuurrijke cultuurlandschappen ter bevordering van de Nederlandse 

natuur. Momenteel bestaat het NNN uit Natura 2000-gebieden, de vroegere natuurmonumenten en 

natuurgebieden met een andere status. Deze gebieden zijn onderling verbonden middels ecologische 

verbindingszones om de migratie van planten- en diersoorten te bevorderen.  

Het beleid, beheer en bescherming van deze gebieden ligt sinds 2014 direct bij de provincies. Elke provincie 
heeft een andere benadering hoe zij met deze gebieden omgaan, wat is vastgelegd in hun provinciale 
(omgevings) verordeningen. In de praktijk dient voor elk project en/of bestemmingsplan in en/of nabij het NNN 

bepaald te worden wat voor effecten dit kan hebben. Indien negatieve effecten zijn te verwachten geldt het 
‘Nee, tenzij-principe’. Dit principe geeft aan dat de wezenlijke kenmerken/waarden van een dergelijk gebied 
niet (significant) mogen worden aangetast. Indien dit toch plaatsvindt dient middels mitigerende maatregelen 

en/of een compensatieverplichting de schade te worden weggenomen. 

Binnen Limburg is dit beleid vastgelegd in het ‘Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2014’ (hierna: POL). In dit 
document wordt onderscheid gemaakt tussen Groengroene natuurzone en Bronsgroen Landschapszones. De 
eerste categorie betreft de rijks-NNN, terwijl de tweede categorie gaat over de provinciale NNN. 

In het POL is het ‘Nee, tenzij-principe’ vastgelegd voor de Goudgroene natuurzone. Voor deze gebieden geldt 
dat bij negatieve effecten vanwege ingrepen compensatie benodigd is. Dit betreft echter enkel ontwikkelingen 
die direct effect hebben op het NNN (bijvoorbeeld middels oppervlakteverlies). De externe werking voor 
ontwikkelingen op de Goudgroene landschapszones is vrijgesteld van beoordeling door de provincie Limburg. 
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Allereerst dient hierbij te worden nagegaan of er geen ‘alternatieven’ mogelijk zijn voor het project en/of er 
redenen van ‘groot openbaar belang’ zijn, anders mag een ontwikkeling geen doorgang vinden.  
De provincie heeft echter voor de Bronsgroene Landschapszones het ‘Ja, mits-regime’ uitgewerkt, wat afwijkt 
van het landelijk beleid. In tegenstelling tot de goudgroene gebieden zijn ruimtelijke ontwikkelingen hier wel 
mogelijk, mits er een groene prestatie tegenover staat. Voor deze gebieden zijn geen redenen van 

‘zwaarwegend maatschappelijk belang’ en ‘alternatieven’ noodzakelijk.  

Voor zowel de Goudgroene natuurzone alsmede de Bronsgroene Landschapszones is er een 
compensatieverplichting. Deze verplichting geldt wanneer een ontwikkeling negatieve gevolgen heeft voor het 
NNN en mitigatie geen mogelijkheid is. Compensatie geldt ook wanneer natuurdoelen worden aangetast door 
verstoring. De manier van compenseren is opgenomen in een apart beleidsdocument voor Natuurcompensatie 

(Beleidsregel en mitigatie en compensatie natuurwaarden van de provincie Limburg d.d. 18 januari 2018). 
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soort_ned 
Aardpeer 
Akkerdistel 
Akkerhoornbloem 
Akkerkers 
Akkerwinde 
Alsemambrosia 
Appelvink 
Arocatus 
Asperge 
atalanta 
Beekpunge 
Bever 
Beverrat 
Bijvoet 
Blaartrekkende boterbloem 
Bladpootwants 
Blauw glidkruid 
Blauwe Reiger 
Blauwe waterereprijs 
Bleke basterdwederik 
Boerenwormkruid 
bont zandoogje 
boomblauwtje 
Boomklever 
Boomkruiper 
Bosbies 
bruin zandoogje 
Bruine kikker 
Bruinrode heidelibel 
Buizerd 
Canadapopulier 
Canadese fijnstraal 
citroenvlinder 
Corythucha 
Dagkoekoeksbloem 
dagpauwoog 
Dauwbraam 
distelvlinder 
Dolle kervel 
Duizendblad 
Echte kamille 
Echte valeriaan 
Eekhoorn 
Eenstijlige meidoorn 
Ekster 
Engels raaigras 
Es 
Fioringras 
Fluitenkruid 
geelsprietdikkopje 
gehakkelde aurelia 
Gele lis 
Gele waterkers 
Gespleten hennepnetel 
Gestreepte witbol 
Gewone agrimonie 
Gewone berenklauw 
Gewone bermzegge 

soort_wet 
Helianthus tuberosus 
Cirsium arvense 
Cerastium arvense 
Rorippa sylvestris 
Convolvulus arvensis 
Ambrosia artemisiifolia 
Coccothraustes coccothraustes 
Arocatus longiceps 
Asparagus officinalis 
Vanessa atalanta 
Veronica beccabunga 
Castor fiber 
Myocastor coypus 
Artemisia vulgaris 
Ranunculus sceleratus 
Leptoglossus occidentalis 
Scutellaria galericulata 
Ardea cinerea 
Veronica anagallis-aquatica 
Epilobium roseum 
Tanacetum vulgare 
Pararge aegeria 
Celastrina argiolus 
Sitta europaea 
Certhia brachydactyla 
Scirpus sylvaticus 
Maniola jurtina 
Rana temporaria 
Sympetrum striolatum 
Buteo buteo 
Populus x canadensis 
Erigeron canadensis 
Gonepteryx rhamni 
Corythucha ciliata 
Silene dioica 
Aglais io 
Rubus caesius 
Vanessa cardui 
Chaerophyllum temulum 
Achillea millefolium 
Matricaria chamomilla 
Valeriana officinalis 
Sciurus vulgaris 
Crataegus monogyna 
Pica pica 
Lolium perenne 
Fraxinus excelsior 
Agrostis stolonifera 
Anthriscus sylvestris 
Thymelicus sylvestris 
Polygonia c-album 
Iris pseudacorus 
Rorippa amphibia 
Galeopsis bifida 
Holcus lanatus 
Agrimonia eupatoria 
Heracleum sphondylium 
Carex spicata 

srtgroepen 
Vaatplanten 
Vaatplanten 
Vaatplanten 
Vaatplanten 
Vaatplanten 
Vaatplanten 
Vogels 
Geleedpotigen - Insecten 
Vaatplanten 
Insecten - Dagvlinders 
Vaatplanten 
Zoogdieren, Overige zoogdieren 
Zoogdieren, Overige zoogdieren 
Vaatplanten 
Vaatplanten 
Geleedpotigen - Insecten 
Vaatplanten 
Vogels 
Vaatplanten 
Vaatplanten 
Vaatplanten 
Insecten - Dagvlinders 
Insecten - Dagvlinders 
Vogels 
Vogels 
Vaatplanten 
Insecten - Dagvlinders 
Amfibieën 
Insecten - Libellen 
Vogels 
Vaatplanten 
Vaatplanten 
Insecten - Dagvlinders 
Geleedpotigen - Insecten 
Vaatplanten 
Insecten - Dagvlinders 
Vaatplanten 
Insecten - Dagvlinders 
Vaatplanten 
Vaatplanten 
Vaatplanten 
Vaatplanten 
Zoogdieren, Overige zoogdieren 
Vaatplanten 
Vogels 
Vaatplanten 
Vaatplanten 
Vaatplanten 
Vaatplanten 
Insecten - Dagvlinders 
Insecten - Dagvlinders 
Vaatplanten 
Vaatplanten 
Vaatplanten 
Vaatplanten 
Vaatplanten 
Vaatplanten 
Vaatplanten 



Gewone dwergvleermuis 
Gewone hoornbloem 
Gewone kropaar 
Gewone melkdistel 
Gewone pad 
Gewone raket 
Gewone rolklaver s.s. 
Gewone smeerwortel 
Gewone steenraket 
Gewone vlier 
Gewone vogelkers 
Gewone zandmuur 
Gewoon biggenkruid 
Gewoon jakobskruiskruid 
Gewoon struisgras 
Gewoon timoteegras 
Gewoon varkensgras 
Glad walstro 
Glanshaver 
Goudgele honingklaver 
Goudhaver 
Greppelrus 
Groene Specht 
Groenling 
Groot streepzaad 
Groot warkruid 
Grote bevernel 
Grote Bonte Specht 
Grote brandnetel 
Grote engelwortel 
Grote Gele Kwikstaart 
Grote kattenstaart 
Grote klit 
Grote lisdodde 
Grote teunisbloem 
Grote waterweegbree 
Grote wederik 
Grote weegbree 
Grote/Late stekelnoot 
Haagwinde 
Haas 
Hazelaar 
Hazenpootje 
Heelblaadjes 
Heermoes 
Heggenmus 
Heggenwikke 
Heksenmelk 
Herderstasje 
Hoge fijnstraal 
Hondsdraf 
Hondsroos 
hooibeestje 
Hopklaver 
hopsnuituil 
Hopwarkruid 
Huismus 
Huiszwaluw 
icarusblauwtje 

Pipistrellus pipistrellus 
Cerastium fontanum 
Dactylis glomerata 
Sonchus oleraceus 
Bufo bufo 
Sisymbrium officinale 
Lotus corniculatus 
Symphytum officinale 
Erysimum cheiranthoides 
Sambucus nigra 
Prunus padus 
Arenaria serpyllifolia 
Hypochaeris radicata 
Jacobaea vulgaris 
Agrostis capillaris 
Phleum pratense 
Polygonum aviculare 
Galium mollugo 
Arrhenatherum elatius 
Melilotus altissimus 
Trisetum flavescens 
Juncus bufonius 
Picus viridis 
Chloris chloris 
Crepis biennis 
Cuscuta europaea 
Pimpinella major 
Dendrocopos major 
Urtica dioica 
Angelica archangelica 
Motacilla cinerea 
Lythrum salicaria 
Arctium lappa 
Typha latifolia 
Oenothera glazioviana 
Alisma plantago-aquatica 
Lysimachia vulgaris 
Plantago major subsp. major 
Xanthium orientale/strumarium 
Convolvulus sepium 
Lepus europaeus 
Corylus avellana 
Trifolium arvense 
Pulicaria dysenterica 
Equisetum arvense 
Prunella modularis 
Vicia sepium 
Euphorbia esula 
Capsella bursa-pastoris 
Erigeron sumatrensis 
Glechoma hederacea 
Rosa canina 
Coenonympha pamphilus 
Medicago lupulina 
Hypena rostralis 
Cuscuta lupuliformis 
Passer domesticus 
Delichon urbicum 
Polyommatus icarus 

Zoogdieren, Vleermuizen 
Vaatplanten 
Vaatplanten 
Vaatplanten 
Amfibieën 
Vaatplanten 
Vaatplanten 
Vaatplanten 
Vaatplanten 
Vaatplanten 
Vaatplanten 
Vaatplanten 
Vaatplanten 
Vaatplanten 
Vaatplanten 
Vaatplanten 
Vaatplanten 
Vaatplanten 
Vaatplanten 
Vaatplanten 
Vaatplanten 
Vaatplanten 
Vogels 
Vogels 
Vaatplanten 
Vaatplanten 
Vaatplanten 
Vogels 
Vaatplanten 
Vaatplanten 
Vogels 
Vaatplanten 
Vaatplanten 
Vaatplanten 
Vaatplanten 
Vaatplanten 
Vaatplanten 
Vaatplanten 
Vaatplanten 
Vaatplanten 
Zoogdieren, Overige zoogdieren 
Vaatplanten 
Vaatplanten 
Vaatplanten 
Vaatplanten 
Vogels 
Vaatplanten 
Vaatplanten 
Vaatplanten 
Vaatplanten 
Vaatplanten 
Vaatplanten 
Insecten - Dagvlinders 
Vaatplanten 
Macronachtvlinders 
Vaatplanten 
Vogels 
Vogels 
Insecten - Dagvlinders 



 

IJle dravik 
Japanse duizendknoop 
Katwilg 
Kauw 
Kleefkruid 
klein geaderd witje 
klein koolwitje 
Klein kroos 
Klein streepzaad 
Kleine leeuwenbek 
kleine vos 
kleine vuurvlinder 
Knobbelzwaan 
Knoopkruid 
Knopig helmkruid 
kolibrievlinder 
Kompassla 
Konijn 
koninginnenpage 
Koolmees 
Kraailook 
Kraakwilg s.l. 
Kruipende boterbloem 
Kruipertje 
Kruldistel 
Krulzuring 
Kuifmees 
Kweek 
Laatvlieger 
landkaartje 
Late guldenroede 
Liesgras 
Look-zonder-look 
maansikkeluil 
Meerkoet 
Melganzenvoet 
Merel 
Middelste teunisbloem 
Moerasandoorn 
Moerasbeemdgras 
Moerasspirea 
Muskusrat 
Nysius 
Oostenrijkse kers 
oranje zandoogje 
Paardenbloem 
paardenbloemspanner 
Parelvederkruid 
Peen 
Perzikkruid 
Pimpelmees 
Poelruit 
Puntkroos 
Putter 
Rapunzelklokje 
Reukeloze kamille 
Reuzenbalsemien 
Ridderzuring 
Riet 

Anisantha sterilis 
Fallopia japonica 
Salix viminalis 
Corvus monedula 
Galium aparine 
Pieris napi 
Pieris rapae 
Lemna minor 
Crepis capillaris 
Chaenorhinum minus 
Aglais urticae 
Lycaena phlaeas 
Cygnus olor 
Centaurea jacea 
Scrophularia nodosa 
Macroglossum stellatarum 
Lactuca serriola 
Oryctolagus cuniculus 
Papilio machaon 
Parus major 
Allium vineale 
Salix euxina/x fragilis 
Ranunculus repens 
Hordeum murinum 
Carduus crispus 
Rumex crispus 
Lophophanes cristatus 
Elymus repens 
Eptesicus serotinus 
Araschnia levana 
Solidago gigantea 
Glyceria maxima 
Alliaria petiolata 
Agrochola lunosa 
Fulica atra 
Chenopodium album 
Turdus merula 
Oenothera biennis 
Stachys palustris 
Poa palustris 
Filipendula ulmaria 
Ondatra zibethicus 
Nysius huttoni 
Rorippa austriaca 
Pyronia tithonus 
Taraxacum officinale 
Idaea seriata 
Myriophyllum aquaticum 
Daucus carota 
Persicaria maculosa 
Cyanistes caeruleus 
Thalictrum flavum 
Lemna trisulca 
Carduelis carduelis 
Campanula rapunculus 
Tripleurospermum maritimum 
Impatiens glandulifera 
Rumex obtusifolius 
Phragmites australis 

Vaatplanten 
Vaatplanten 
Vaatplanten 
Vogels 
Vaatplanten 
Insecten - Dagvlinders 
Insecten - Dagvlinders 
Vaatplanten 
Vaatplanten 
Vaatplanten 
Insecten - Dagvlinders 
Insecten - Dagvlinders 
Vogels 
Vaatplanten 
Vaatplanten 
Macronachtvlinders 
Vaatplanten 
Zoogdieren, Overige zoogdieren 
Insecten - Dagvlinders 
Vogels 
Vaatplanten 
Vaatplanten 
Vaatplanten 
Vaatplanten 
Vaatplanten 
Vaatplanten 
Vogels 
Vaatplanten 
Zoogdieren, Vleermuizen 
Insecten - Dagvlinders 
Vaatplanten 
Vaatplanten 
Vaatplanten 
Macronachtvlinders 
Vogels 
Vaatplanten 
Vogels 
Vaatplanten 
Vaatplanten 
Vaatplanten 
Vaatplanten 
Zoogdieren, Overige zoogdieren 
Geleedpotigen - Insecten 
Vaatplanten 
Insecten - Dagvlinders 
Vaatplanten 
Macronachtvlinders 
Vaatplanten 
Vaatplanten 
Vaatplanten 
Vogels 
Vaatplanten 
Vaatplanten 
Vogels 
Vaatplanten 
Vaatplanten 
Vaatplanten 
Vaatplanten 
Vaatplanten 



Rietgras 
Rietzwenkgras 
Ringelwikke 
Ringmus 
Rode klaver 
Rode ogentroost 
Rood zwenkgras 
Roodborst 
Ruige zegge 
Ruw beemdgras 
scheefbloemwitje 
Scherpe boterbloem 
Schietwilg 
Schijfkamille 
Sijs 
sint-jacobsvlinder 
Sint-Janskruid 
Slechtvalk 
Slipbladige ooievaarsbek 
Smalle waterpest 
Smalle weegbree 
spaanse vlag 
Speerdistel 
Sperwer 
Staartmees 
Steenrode heidelibel 
Sterrenkroos (G) 
Stijve klaverzuring 
Stomphoekig sterrenkroos 
Straatgras 
taxusspikkelspanner 
Tjiftjaf 
Tuinfluiter 
Turkse Tortel 
Tweekleurige voorraadlichtmot 
Valse voszegge 
Veelwortelig kroos 
Veenwortel 
Veerdelig tandzaad 
Veldbeemdgras 
Vertakte leeuwentand 
Vijfvingerkruid 
Vink 
Vlasbekje 
Vogelwikke 
Vos 
Vroege glazenmaker 
Waterhoen 
Watermunt 
Watermuur 
Waterpeper 
Watersnuffel 
Wilde bertram 
Wilde cichorei 
Wilde marjolein 
Winterkoning 
Witte dovenetel 
Witte klaver 
Witte munt 

Phalaris arundinacea 
Schedonorus arundinaceus 
Vicia hirsuta 
Passer montanus 
Trifolium pratense 
Odontites vernus 
Festuca rubra 
Erithacus rubecula 
Carex hirta 
Poa trivialis 
Pieris mannii 
Ranunculus acris 
Salix alba 
Matricaria discoidea 
Spinus spinus 
Tyria jacobaeae 
Hypericum perforatum 
Falco peregrinus 
Geranium dissectum 
Elodea nuttallii 
Plantago lanceolata 
Euplagia quadripunctaria 
Cirsium vulgare 
Accipiter nisus 
Aegithalos caudatus 
Sympetrum vulgatum 
Callitriche sp. indet. 
Oxalis stricta 
Callitriche obtusangula 
Poa annua 
Peribatodes rhomboidaria 
Phylloscopus collybita 
Sylvia borin 
Streptopelia decaocto 
Plodia interpunctella 
Carex otrubae 
Spirodela polyrhiza 
Persicaria amphibia 
Bidens tripartita 
Poa pratensis subsp. pratensis 
Scorzoneroides autumnalis 
Potentilla reptans 
Fringilla coelebs 
Linaria vulgaris 
Vicia cracca 
Vulpes vulpes 
Aeshna isoceles 
Gallinula chloropus 
Mentha aquatica 
Stellaria aquatica 
Persicaria hydropiper 
Enallagma cyathigerum 
Achillea ptarmica 
Cichorium intybus 
Origanum vulgare 
Troglodytes troglodytes 
Lamium album 
Trifolium repens 
Mentha suaveolens 

Vaatplanten 
Vaatplanten 
Vaatplanten 
Vogels 
Vaatplanten 
Vaatplanten 
Vaatplanten 
Vogels 
Vaatplanten 
Vaatplanten 
Insecten - Dagvlinders 
Vaatplanten 
Vaatplanten 
Vaatplanten 
Vogels 
Macronachtvlinders 
Vaatplanten 
Vogels 
Vaatplanten 
Vaatplanten 
Vaatplanten 
Macronachtvlinders 
Vaatplanten 
Vogels 
Vogels 
Insecten - Libellen 
Vaatplanten 
Vaatplanten 
Vaatplanten 
Vaatplanten 
Macronachtvlinders 
Vogels 
Vogels 
Vogels 
Micronachtvlinders 
Vaatplanten 
Vaatplanten 
Vaatplanten 
Vaatplanten 
Vaatplanten 
Vaatplanten 
Vaatplanten 
Vogels 
Vaatplanten 
Vaatplanten 
Zoogdieren, Overige zoogdieren 
Libellen 
Vogels 
Vaatplanten 
Vaatplanten 
Vaatplanten 
Insecten - Libellen 
Vaatplanten 
Vaatplanten 
Vaatplanten 
Vogels 
Vaatplanten 
Vaatplanten 
Vaatplanten 



Witte waterkers 
Wolfspoot 
Zachte dravik 
Zachte duizendknoop 
Zachte ooievaarsbek 
Zevenstippelig lieveheersbeestje 
Zoete kers 
Zomereik 
Zomerfijnstraal 
Zwart tandzaad 
Zwarte braam 
Zwarte els 
Zwarte Mees 
Zwarte mosterd 
Zwarte toorts 
Zwartkop 
Zwartkoppissebed 

Nasturtium officinale Vaatplanten 
Lycopus europaeus Vaatplanten 
Bromus hordeaceus Vaatplanten 
Persicaria mitis Vaatplanten 
Geranium molle Vaatplanten 
Coccinella septempunctata Kevers 
Prunus avium Vaatplanten 
Quercus robur Vaatplanten 
Erigeron annuus Vaatplanten 
Bidens frondosa Vaatplanten 
Rubus sec. Rubus Vaatplanten 
Alnus glutinosa Vaatplanten 
Periparus ater Vogels 
Brassica nigra Vaatplanten 
Verbascum nigrum Vaatplanten 
Sylvia atricapilla Vogels 
Porcellio spinicornis Geleedpotigen 
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1 Inleiding 
Geonius Milieu B.V. heeft in opdracht van Lavertuur Planontwikkeling een nader soortenonderzoek uitgevoerd 

ter plaatse van Roermondseweg 17 in Tegelen. 

1.1 Aanleiding 
Aanleiding voor dit onderzoek vormt de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de herontwikkeling van 

het gebied. Hierbij wordt de bestaande vegetatie (struik- en kruidlaag) weggehaald, bomen gekapt en woning 

huisnummer 25 gesloopt. De sigarenfabriek wordt in dit stadium nog niet gesloopt of gewijzigd. Doelstelling is 

het realiseren van woningen en appartementen. De beoogde ontwikkelingen resulteren mogelijk in negatieve 

effecten voor beschermde (aanwezige) natuurwaarden. Derhalve is een ecologische quickscan uitgevoerd 

(EA200029.R01v1.0 d.d. 15 juni 2020). Uit de bevindingen van voornoemde quickscan is gebleken dat het 

plangebied geschikt is als verblijfplaats voor de beschermde soorten huismus, gierzwaluw, steenmarter en 

vleermuizen. Vervolgens is een jaarrond soortenonderzoek uitgevoerd. 

1.2 Plangebied 
Het plangebied ligt nabij het centrum van Tegelen aan de Roermondseweg. Aan de westzijde van het plangebied 

is de Roermondseweg gelegen en aan de noord-, oost- en zuidzijde is het gebied omgeven door woningbouw. 

Het gebied bestaat uit een verhard gedeelte aan de (noord)oostzijde en een onverhard gedeelte aan de 

(zuid)westzijde. Binnen het verharde gedeelte is een oude sigarenfabriek gelegen met parkeerterrein en verder 

bevindt zich een vervallen woning op Roermondseweg 25. 

Tevens bevindt zich hier de voormalige retentievijver van de gemeente en eveneens de gebouwen (Spoorstraat 

60 en Riethstraat 6) waarvoor in 2017 een ecologische quickscan (Faunaconsult, d.d. 23 oktober 2017) en in 2018 

een nader soortenonderzoek is uitgevoerd (Faunaconsult, d.d. 12 september 2018). Voor de sloop van 

Spoorstraat 60, waar gewone dwergvleermuis- en gierzwaluwverblijven zijn aangetroffen, is op 29 augustus 2019 

een ontheffing Wet natuurbescherming verleend. 

Het onverharde gedeelte bestaat uit een bosschage met diverse oude bomen met een goed ontwikkelde struik-

en kruidlaag en een grasveld dat grenst aan de Roermondseweg. Aan de zuidzijde van het onverharde gedeelte 

bevindt zich een ruigte die grenst aan de woningen aan de Riethstraat. De verschillende deelgebieden binnen 

het plangebied zijn weergegeven in Figuur 1. 
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Figuur 1: Overzichtstekening plangebied - (1) voormalige sigarenfabriek met parkeerplaats; (2) Oude woning Roermondseweg 25; (3) 

Grasveld; (4) Bosschage met oude naald-/loofbomen; (5) Ruigteveld; (6) blauwe gebied betreft Retentievijver, Spoorstraat 60 en Riethstraat 

6. 
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2 Toetsingskader 
De Wet natuurbescherming (Wnb) is per 1 januari 2017 van kracht. Deze wet regelt de bescherming van soorten, 

bescherming van Natura 2000-gebieden en de bescherming van houtopstanden. Verder is per provincie het 

Natuur Netwerk Nederland (NNN) beschermd middels een provinciale verordening. In onderstaande paragrafen 

wordt het wettelijke kader voor soortenbescherming kort uiteengezet. Een uitgebreide versie van het 

toetsingskader is in Bijlage 1 te vinden. 

In de Wet natuurbescherming zijn er voor het thema soortenbescherming drie beschermingscategorieën 

bepaald. Voor elk van deze categorieën zijn meerdere artikelen in de wet van toepassing. Hierin is zowel de 

bescherming van flora als van fauna opgenomen. Samengevat betreft het de volgende categorieën: 

• Artikelen 3.1 t/m 3.4: Vogelsoorten die zijn beschermd conform de Europese Vogelrichtlijn. 

• Artikelen 3.5 t/m 3.9: Flora- en faunasoorten beschermd conform de Europese Habitatrichtlijn, Bijlage 

I/II uit het Bonn Verdrag en Bijlage 1 uit het Bern Verdrag. 

• Artikelen 3.10, 3.11: De nationaal beschermde soorten vermeld in onderdeel A en B van de Wet 

natuurbescherming. 

Verder is naast deze centrale wet per provincie in een verordening vastgelegd hoe met soortenbescherming 

wordt omgegaan. Belangrijk hierin is dat provincies middels een vrijstellingslijst soorten kunnen uitzonderen van 

toetsing. Elk nieuw project en/of een bestemmingsplan dient te kijken naar het (negatief) effect van 

werkzaamheden op (mogelijk) aanwezige beschermde soorten. Beoordeling van nieuwe projecten en/of 

bestemmingsplannen dient zowel aan de Wet natuurbescherming alsmede aan de provinciale verordening 

getoetst te worden. 

Dit onderzoek richt zich op gebouwgebonden soorten: gierzwaluw en vleermuizen. Deze dieren zijn beschermd 

conform de artikelen 3.1 en 3.5 van de Wet natuurbescherming. In deze artikelen zijn een aantal 

verbodsbepalingen opgenomen waaraan getoetst dient te worden bij ingrepen/ontwikkelingen die een 

negatieve impact kunnen hebben op voornoemde soorten. Hierbij gaat het om de verboden tot opzettelijk 

doden/vangen, verstoren van de dieren, beschadigen of wegnemen van vogelnesten en/of het beschadigen van 

de voortplantings-/rustplaatsen. 
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3 Werkwijze 
Het nader onderzoek is uitgevoerd voor de beschermde vogelsoorten huismus, gierzwaluw en de te verwachten 

vleermuissoorten binnen het plangebied. Het veldwerk is uitgevoerd conform de wettelijke geldende protocollen 

en richtlijnen. Het onderzoeksteam dat de inventarisaties heeft uitgevoerd bestaat uit R. Rademakers, R. van 

Meeteren en J. Zijlstra. Per diersoort/groep is aangegeven welke methodiek is gevolgd. 

Vanwege de gebiedsgrootte is tijdens het uitvoeren van het veldwerk het plangebied in 2 delen gesplitst; 

oostzijde (gebied achter het hek, parkeerplaats, deel oude sigarenfabriek, bosschage en achterkant woning 

nummer 25) en westzijde (deel gelegen aan de Roermondseweg, voor- en zijkant sigarenfabriek, voorkant 

woning nummer 25 en grasveld). De bezoeken zijn telkens uitgevoerd door twee personen, waarbij ieder één 

deelgebied onderzocht. Eén veldbezoek is vanwege omstandigheden afzonderlijk door de ecologen uitgevoerd 

(11 juli / 16 juli). 

3.1 Vleermuizen 
De vleermuisinventarisaties zijn uitgevoerd in het voorjaar, de zomerperiode en het najaar, verdeeld in de 

periode van mei t/m september. In totaal zijn vijf veldbezoeken afgelegd aan het plangebied, met telkens een 

tussenliggende periode van 10 dagen. Het derde veldbezoek is afzonderlijk door de ecologen bezocht, waarbij 

de ecoloog zijn deel van het gebied heeft geïnventariseerd. Het veldwerk is gedaan van het moment van 

zonsondergang tot 2 uur na zonsondergang of van 2 uur vóór zonsopkomst tot het moment van zonsopkomst. 

De uitgevoerde inventarisaties zijn volbracht conform het Vleermuisprotocol (Vleermuisprotocol 2017). Dit 

protocol is opgesteld in 2017 door experts van het Netwerk Groene Bureaus (NGB), de Zoogdiervereniging en de 

Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO). Het protocol voldoet hiermee aan de meest recentelijke 

wetenschappelijke inzichten en dient als consequente basis voor de uitvoering van vleermuisonderzoek. 

Tabel 1: Condities veldwerk vleermuisonderzoek 

Datum Periode Zonsondergang/ 

opkomst 

Tijden Ecoloog Weersomstandigheden 

20-05-2020 Avond 21:28/-
19.28 

21:28 

– R. van Meeteren, J. 

Zijlstra 

19 °C, Windkracht 2, Geen regen, Licht 

bewolkt 

25-06-2020 Avond 21:45/-
19:45 

21:45 

– R. Rademakers, J. Zijlstra 25 °C, Windkracht 4, Geen regen, Helder 

11-07-2020 Ochtend -/03:31 
03:31 

05:31 

– J. Zijlstra 7 °C, Windkracht 1, Geen regen, Licht 

bewolkt 

16-07-2020 Ochtend -/03:40 
03:40 

05:40 

– R. Rademakers 15 °C, Windkracht 2, Geen regen, Geheel 

bewolkt 

19-08-2020 ‘s nachts 00:00 – 02:00 
00:00 

02:00 

– R. Rademakers, J. Zijlstra 15 °C, Windkracht 0, Geen regen, Helder 

18-09-2020 ochtend -/07:15 
05:15 

07:15 

– R. Rademakers, J. Zijlstra 
9 °C, Windkracht 1, Geen regen, Helder 

Tijdens het veldwerk is middels geluid en zicht gericht naar vleermuizen en hun verblijfplaatsen gezocht. 

Vleermuisgeluiden zijn waargenomen met de batdetectoren Pettersson D-240x en D100. Zichtwaarnemingen 

zijn gedaan met behulp van een zaklamp. 
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3.2 Gierzwaluw 
Voor de jaarrond beschermde gierzwaluw zijn drie veldinventarisaties uitgevoerd in het voorjaar, gedurende de 

maanden juni en juli (Tabel 3). Het veldwerk is gedaan van twee uur vóór zonsondergang tot het moment van 

zonsondergang. De uitgevoerde inventarisaties zijn volbracht conform het overheidswege goedgekeurde 

protocol (kennisdocument Gierzwaluw, versie 1.0 Juli 2017) en soorteninventarisatieprotocollen van het Netwerk 

Groene Bureaus. 

Tabel 3: Condities veldwerk gierzwaluwonderzoek 

Datum Periode Zonsondergang 

/ opkomst 

Tijden Ecoloog Weersomstandigheden 

09-06-2020 Avond 21:52/-
19:52 – 

21:52 

R. Rademakers, J. Zijlstra 14 °C, Windkracht 2, Geen regen, Licht 

bewolkt 

25-06-2020 Avond 21:45/-
19:45 – 

21:45 

R. Rademakers, J. Zijlstra 25 °C, Windkracht 4, Geen regen, Helder 

15-07-2020 Avond 21:47/-
19:47 – 

21:47 

R. Rademakers, J. Zijlstra 18 °C, Windkracht 3, Geen regen, Geheel 

bewolkt 

Tijdens het veldwerk is op basis van gehoor en zicht gericht naar gierzwaluwen en hun nestlocaties gezocht. 

Hierbij is extra aandacht besteed aan gierende laagvliegende individuen, (potentiële) invlieglocaties en 

bouncende individuen. 

3.3 Opstellen rapportage 
Op basis van het veldonderzoek is bepaald welke beschermde soorten voorkomen in het plangebied, de 

aantallen per soort en de gebruiksfuncties van het gebied per soort. Vervolgens is onderzocht of de ontwikkeling 

kan resulteren in negatieve effecten op de vastgestelde aanwezige beschermde soorten. Deze effectenanalyse 

is onder meer gedaan op basis van de BIJ12 kennisdocumenten voor de beschermde soorten en met ‘expert 

judgement‘. Met de betreffende negatieve effecten heeft vervolgens een toetsing aan de vigerende 

natuurwetgeving plaatsgevonden (Hoofdstuk 2). Aan de hand hiervan is bepaald of negatieve effecten per soort 

zijn uit te sluiten en of/welke vervolgstappen genomen dienen te worden. 
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4 Resultaten 
In de volgende paragrafen worden de bevindingen per soort(groep) besproken. De exacte locaties van de 

waarnemingen zijn middels GPS vastgelegd op kaart (Bijlage 1). De locaties van de in-/uitvliegopeningen van de 

verblijven zijn op kaart weergegeven in Bijlage 2. 

4.1 Vleermuizen 
Tijdens het veldwerk zijn twee soorten aangetroffen, namelijk de gewone dwergvleermuis en de laatvlieger. 

Gewone dwergvleermuis 

Aan de noordzijde van de oude sigarenfabriek bij de bosschage naast de sigarenfabriek bij huisnummer 15 is 

tweemaal een baltsende vleermuis aangetroffen gedurende de ronde op 19 augustus. Aan de overzijde van het 

plangebied is tijdens dezelfde ronde bij woning huisnummer 20 en bij huisnummer 30 een baltsende (en 

foeragerende) dwergvleermuis waargenomen. Met name tijdens de veldbezoeken op 20 mei en 25 juni (in 

mindere mate op 11 en 16 juli) zijn overvliegende en foeragerende dwergvleermuizen waargenomen. De 

parkeerplaats wordt gebruikt als foerageergebied, wanneer de dwergvleermuizen naar de bosschage (naast de 

parkeerplaats, tussen woning 27 en 25) vliegen. Dit gebeurde soms in grotere aantallen van 1 – 5 vleermuizen. 

De individuen kwamen van richting de Spoorstraat en/of de bosschage aan de oostkant van de sigarenfabriek. 

Bij de bosschage naast de parkeerplaats (tussen woning 27 en 25) zijn eveneens foeragerende vleermuizen 

waargenomen. De inrit van de sigarenfabriek en de binnenplaats is ook meerdere malen als foerageergebied 

gebruikt. De Roermondseweg is eveneens als foerageergebied en vliegroute gebruikt door de dwergvleermuizen. 

Laatvlieger 

Tijdens de veldbezoeken op 20 mei, 25 juni en 19 augustus is gebleken dat het plangebied door de laatvlieger 

wordt gebruikt als foerageergebied en vliegroute. Tijdens de ronde op 19 augustus is eveneens een baltsende 

laatvlieger waargenomen, rechts van woning huisnummer 25, bij het grasveld aan de Roermondseweg. Tijdens 

de ronde op 20 mei is een overvliegende laatvlieger op de Roermondseweg, voor woning huisnummer 25 

waargenomen. Ten tijde van de ronde op 25 juni is een overvliegende laatvlieger aangetroffen tussen de woning 

huisnummer 25 en de sigarenfabriek, op de inrit. Gedurende de ronde op 19 augustus zijn verder foeragerende 

laatvliegers waargenomen op de volgende locaties: meerdere malen bij de inrit en binnenplaats van de 

sigarenfabriek aan de Roermondseweg, aan de zuidkant van de oude sigarenfabriek, bij de bosschage gelegen 

aan de oostkant van de sigarenfabriek en aan de overzijde van het plangebied van de Roermondseweg. 

4.2 Gierzwaluwen 
Tijdens het veldwerk zijn in het gehele plangebied overvliegende gierzwaluwen waargenomen. Alleen aan de 

voorgevel van de sigarenfabriek, Roermondseweg 17, zijn in- en uitvliegende gierzwaluwen waargenomen 

tijdens de rondes op 9 juni, 25 juni en 15 juli. De nestverblijven bevinden zich op de hoek van het gebouw, zowel 

links als rechts. Tevens is een bouncende individu waargenomen in het midden van de gevel, tijdens het bezoek 

van 25 juni. Eveneens zijn tijdens dit bezoek jongen gehoord. 

4.3 Overige soorten 
Steenmarter 

Ten tijde van de veldbezoeken zijn de ecologen meerdere malen op de hoogte gesteld zowel door de 

terreinbeheerder als omwonenden dat de steenmarter in en nabij het plangebied gezien is. Individuen van deze 
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soort zijn ’s avonds aangetroffen nabij het gebied op de Roermondseweg, eveneens naar woning 25. In het 

verleden zijn uitwerpselen op het parkeerterrein van de voormalige sigarenfabriek aangetroffen. 

Tijdens de veldbezoeken zijn zowel binnen als buiten het plangebied geen sporen (uitwerpselen, prooiresten of 

voetsporen) of individuen van de beschermde diersoort steenmarter aangetroffen. Het gebied is echter verruigt, 

de woning aan de Roermondseweg 25 is vervallen met in de tuin puin, oud meubilair en overbegroeiing van 

planten aanwezig. In de bosschage aan de zuidzijde ligt her en der ook veel materiaal, waardoor het onmogelijk 

is het bosschagegebied grondig te onderzoeken, evenals het dicht begroeide struweel met ruigte aan de zuidzijde 

van het plangebied. 

Eekhoorn 

Tijdens de ochtendronde op 11 juli is een eekhoorn in de bosschage gezien en gehoord, grenzend aan de 

parkeerplaats van de sigarenfabriek (Bijlage 3). Verder zijn geen nesten of andere sporen van de eekhoorn 

aangetroffen. 
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5 Toetsing natuurwetgeving 
5.1 Ingreep 
Het plangebied wordt herontwikkeld, waarbij bestaande struik- en kruidenvegetatie weggehaald wordt, 

bomenkap plaatsvindt en woning huisnummer 25 wordt gesloopt. De sigarenfabriek wordt in dit stadium nog 

niet gesloopt of gewijzigd. Het gebied heeft een grootte van ca. 1,3 ha en is momenteel nog in gebruik. De ingreep 

bestaat uit het slopen van woning huisnummer 25, het verwijderen van de vegetatie (kruidenlaag, struiklaag) en 

de bomen worden gekapt waarmee de bosschage verdwijnt. Vervolgens worden een x aantal woningen en 

appartementen gerealiseerd, en tevens een parkeerterrein. 

Gelet op de ingreep en de te verwachten werkzaamheden is een effectenbeoordeling gedaan op de in het 

onderhavige veldonderzoek beschouwde soorten. Voor de overige soorten wordt verwezen naar de eerder 

uitgevoerde quickscan (Ecologische quickscan A&P/Lückerlocatie, EA200029.R01v1.0, 15 juni 2020). 

5.2 Vleermuizen 
Gewone dwergvleermuis 

• Effectenbeoordeling 

Tijdens de veldbezoeken zijn geen in- en uitvliegers waargenomen. De vleermuizen zijn het gehele seizoen actief 

geweest in en rondom het plangebied, echter in het najaar in veel mindere mate. Over het gehele plangebied 

zijn foeragerende gewone dwergvleermuizen aangetroffen. Tevens zijn vliegroutes vastgesteld naar de vegetatie 

rondom woning 25 en de bosschage naast de parkeerplaats (tussen woning 25 en 27). Ook de bomenlaan op de 

Roermondseweg fungeert als vliegroute. De activiteit op de parkeerplaats, bij en richting de bosschage tussen 

woning 25 en de sigarenfabriek is hoog. Door de geplande ingreep verdwijnt de vervallen woning met vegetatie 

(huisnummer 25) en de bosschage aan de zuidzijde van de woning. De omgeving biedt echter voldoende 

uitwijkmogelijkheden als foerageergebied en vliegroute. 

Mogelijk ontstaat verstoring op de dwergvleermuis door bouwverlichting, wanneer de ingreep uitgevoerd wordt 

gedurende de avond en nacht. Om negatieve effecten vanwege bouwverlichting op het foerageergebied en 

vliegroutes uit te sluiten, dient als voorwaarde te worden opgenomen dat enkel gedurende de dagperiode 

gewerkt wordt. 

• Toetsing aan verbodsbepalingen 

Om te beoordelen of de te verwachten negatieve effecten resulteren in een overtreding van de Wet 

natuurbescherming, zijn deze getoetst aan de verbodsbepalingen van artikel 3.5. Aangezien geen verblijfplaatsen 

of essentiële foerageergebieden en vliegroutes worden aangetast, zijn negatieve effecten voor deze functies 

uitgesloten. 

Mogelijk vindt verstoring plaats van foeragerende en overvliegende vleermuizen door lichthinder, wanneer 

tijdens de avond- en nachtperiode gewerkt wordt. Verstoring is te voorkomen door geen gebruik van 

bouwverlichting te maken tijdens de sloop- en bouwwerkzaamheden. Indien toch gebruik wordt gemaakt van 

bouwverlichting dienen mitigerende maatregelen te worden vastgelegd in een ecologisch werkprotocol om 

overtreding van de verbodsbepalingen te voorkomen. 
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Laatvlieger 

• Effectenbeoordeling 

Geen enkele in- of uitvliegende laatvlieger is vastgesteld in of direct nabij het plangebied. Het gebruik als 

foerageergebied en de enkele waarneming van een overvlieger duiden er op dat het plangebied met directe 

omgeving dienst doet als (essentieel) foerageergebied en mogelijk gebruikt wordt als vliegroute. 

De laatvliegers zijn gedurende het voorjaar en de zomer actief geweest in en rondom het plangebied, echter in 

het najaar is de soort niet waargenomen. Met name is er activiteit aan de voorzijde van woning huisnummer 25 

en bij de inrit van de sigarenfabriek zijn foeragerende en overvliegende laatvliegers. Tevens op de parkeerplaats, 

bij de bosschage naast de sigarenfabriek zijn foeragerende individuen waargenomen. Door de geplande ingreep 

verdwijnt de vervallen woning met ruigten (huisnummer 25). Echter, gezien de matige activiteit, de bosschage 

naast de sigarenfabriek aan de oostzijde en het behoud van voornoemd fabriek met inrit, wordt geen negatief 

effect verwacht op de lokale populatie van laatvliegers. Daarbij is eveneens de bomenlaan op de 

Roermondseweg in acht genomen. De omgeving biedt voldoende uitwijkmogelijkheden als foerageergebied en 

vliegroute. 

• Toetsing aan verbodsbepalingen 

Mogelijk ontstaat verstoring op de laatvlieger door bouwverlichting, wanneer de ingreep uitgevoerd wordt 

gedurende de avond en nacht. Om negatieve effecten vanwege bouwverlichting op het foerageergebied en 

vliegroutes uit te sluiten, dient als voorwaarde te worden opgenomen dat enkel gedurende de dagperiode 

gewerkt wordt. 

Er zijn geen essentiële foerageergebieden of vliegroutes die aangetast worden door de ingreep. De laatvlieger 

heeft voldoende uitwijkmogelijkheden naar de omgeving. Verbodsbepalingen voor deze functie worden 

daarmee niet overtreden. 

5.3 Gierzwaluw 
De voorgevel van de oude sigarenfabriek wordt gebruikt als jaarrond beschermde nestplaats door gierzwaluwen. 

In dit stadium vindt geen sloop of wijziging aan het gebouw plaats. Echter kan nog steeds verstoring door de 

werkzaamheden optreden op de soort, aangezien de ingreep op < 20 m plaatsvindt. Wanneer de 

werkzaamheden buiten het broedseizoen (half april t/m augustus) van de gierzwaluw worden uitgevoerd, zijn 

negatieve effecten op de soort uit te sluiten. 

Wanneer de werkzaamheden tijdens het broedseizoen worden uitgevoerd, treedt mogelijk verstoring op van 

broedende gierzwaluwen. Een ecoloog dient de situatie voorafgaand aan de ingreep ter plaatse te beoordelen, 

waardoor een overtreding van de Wet natuurbescherming voorkomen kan worden. Er dienen dan mitigerende 

maatregelen vastgelegd te worden in een ecologisch werkprotocol. 

5.4 Overige soorten 
Steenmarter 

Op basis van de ecologische quickscan van Faunaconsult, de bevindingen van omwonenden en de geschiktheid 

van het plangebied, is niet met zekerheid uit te sluiten dat het plangebied door steenmarter wordt gebruikt als 

nest- en verblijfplaats. Nader onderzoek, om exact vast te stellen waar verblijfplaatsen zich bevinden, is 

onmogelijk vanwege de verruiging van het terrein, instortingsgevaar van de gebouwen en dicht begroeide 

struweel. Derhalve wordt aangeraden worst-case er vanuit te gaan dat deze soort aanwezig is. 
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Steenmarters zijn beschermd conform artikel 3.10 Wet natuurbescherming en mogen niet opzettelijk worden 

gedood/verstoord en verblijfplaatsen mogen niet worden beschadigd/vernield. Indien de werkzaamheden (sloop 

van het gebouw) gedurende de periode van maart t/m 15 augustus plaatsvinden (Omgevingsverordening 

Limburg 2014), is een ontheffing Wet natuurbescherming benodigd, aangezien de dieren en hun rust-

/verblijfplaatsen mogelijk worden bedreigd. Indien de werkzaamheden tijdens de periode 15 augustus t/m 

februari plaatsvinden is geen ontheffing nodig. 

Voor het verkrijgen van een ontheffing is het noodzakelijk dat de gebruiksfuncties van de (vaste) voortplantings-

en rustplaatsen gewaarborgd blijven. Dit kan gedaan worden door het treffen van de juiste mitigerende en 

compenserende maatregelen. Ongeacht of een ontheffing benodigd is, blijft de zorgplicht van toepassing, waarin 

is vastgelegd dat een initiatiefnemer bij een ontwikkeling soorten dient te ontzien. Om het verwonden of doden 

van steenmarters te voorkomen, dient een ecologisch werkprotocol opgesteld te worden. 

Eekhoorn 

Het is een geschikt leefgebied voor de beschermde soort eekhoorn. De soort is beschermd conform artikel 3.10 

Wet natuurbescherming en mogen niet opzettelijk worden gedood/verstoord en verblijfplaatsen mogen niet 

worden beschadigd/vernield. De eekhoorn is vrijgesteld van maart t/m april en van juli t/m november 

(Omgevingsverordening Limburg 2014). Wanneer de werkzaamheden tijdens deze perioden worden uitgevoerd 

(verwijderen bosschage) is geen ontheffing nodig. Indien de ingreep tijdens de perioden mei t/m juni en 

december t/m maart plaatsvindt, is een ontheffing Wet natuurbescherming benodigd, aangezien de dieren en 

hun rust- /verblijfplaatsen mogelijk worden bedreigd. 

Voor het verkrijgen van een ontheffing is het noodzakelijk dat de gebruiksfuncties van de (vaste) voortplantings-

en rustplaatsen gewaarborgd blijven. Aangezien er een eekhoorn is aangetroffen binnen het plangebied zijn 

nestplaatsen, ondanks de niet aangetoonde aanwezigheid tijdens onderhavig soortenonderzoek, niet uit te 

sluiten in het plangebied. De detectiekans van nesten tijdens het veldwerk van de quickscan was door de 

aanwezigheid van hoge dichte naaldbomen en de loofbomen met bladgroei niet 100%. Om met zekerheid 

nestplaatsen uit te sluiten is in januari 2021 een nader soortenonderzoek naar deze soort uitgevoerd. 
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6 Conclusie & advies 
Van Lavertuur Planontwikkeling is voornemens het plangebied te herontwikkelen, waarbij bestaande vegetatie 

(struik- en kruidlaag) wordt weggehaald, bomen worden gekapt en woning huisnummer 25 wordt gesloopt om 

meerdere woningen en appartementen te realiseren. De sigarenfabriek wordt in dit stadium nog niet gesloopt 

of gewijzigd. De beoogde ontwikkelingen resulteren mogelijk in negatieve effecten voor beschermde 

(aanwezige) natuurwaarden. Derhalve is een ecologische quickscan uitgevoerd (EA200029.R01v1.0 d.d. 15 juni 

2020). Uit de bevindingen van voornoemd quickscan is gebleken dat het plangebied geschikt is als verblijfplaats 

voor de beschermde soorten huismus, gierzwaluw, steenmarter en vleermuizen. Vervolgens is een jaarrond 

soortenonderzoek uitgevoerd. 

Vleermuizen 

Dwergvleermuis 

Over het gehele plangebied zijn foeragerende gewone dwergvleermuizen aangetroffen. Tevens zijn vliegroutes 

vastgesteld naar de vegetatie ruigten rondom woning 25 en de bosschage naast de parkeerplaats (tussen woning 

25 en 27). De activiteit op de parkeerplaats, bij en richting de bosschage tussen woning 25 en de sigarenfabriek 

is hoog. De omgeving biedt voldoende uitwijkmogelijkheden als foerageergebied en vliegroute. Vanwege de 

sloop van woning huisnummer 25 met ruigten en het verwijderen van de bosschage, treedt mogelijk verstoring 

op van aanwezige individuen van de gewone dwergvleermuis als er bouwverlichting gebruikt gaat worden tijdens 

de sloop- en bouwwerkzaamheden. 

Aangezien geen verblijfplaatsen of essentiële foerageergebieden en vliegroutes worden aangetast, zijn negatieve 

effecten voor deze functies uitgesloten. Mogelijk vindt verstoring plaats van foeragerende en overvliegende 

vleermuizen door lichthinder, wanneer tijdens de avond- en nachtperiode gewerkt wordt. Verstoring is te 

voorkomen door geen gebruik van bouwverlichting te maken tijdens de sloop- en bouwwerkzaamheden. Om 

negatieve effecten vanwege bouwverlichting op het verblijfplaatsen, foerageergebied en vliegroutes uit te 

sluiten, dient als voorwaarde in een ecologisch werkprotocol te worden opgenomen dat enkel gedurende de 

dagperiode gewerkt wordt. 

Laatvlieger 

Door de geplande ingreep verdwijnt de vervallen woning met ruigten (huisnummer 25). Echter, gezien de matige 

activiteit, de bosschage naast de sigarenfabriek aan de oostzijde en het behoud van voornoemd fabriek met inrit, 

wordt geen negatief effect verwacht op de lokale populatie van laatvliegers. Daarbij eveneens de bomenlaan op 

de Roermondseweg in acht genomen. De omgeving biedt voldoende uitwijkmogelijkheden als foerageergebied 

en vliegroute. Verbodsbepalingen voor deze functie worden daarmee niet overtreden. 

Om negatieve effecten vanwege bouwverlichting op verblijfplaatsen, foerageergebied en vliegroutes uit te 

sluiten, dient als voorwaarde in een ecologisch werkprotocol te worden opgenomen dat enkel gedurende de 

dagperiode gewerkt wordt. 

Gierzwaluwen 

De voorgevel van de oude sigarenfabriek wordt gebruikt als jaarrond beschermde nestplaats door gierzwaluwen. 

In dit stadium vindt geen sloop of wijziging aan het gebouw plaats. Echter kan nog steeds verstoring door de 

werkzaamheden optreden op de soort, aangezien de ingreep op <20 m plaatsvindt. Wanneer de werkzaamheden 

buiten het broedseizoen (half april t/m augustus) van de gierzwaluw worden uitgevoerd, zijn negatieve effecten 

op de soort uit te sluiten. 
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Wanneer de werkzaamheden tijdens het broedseizoen worden uitgevoerd, treedt mogelijk verstoring op van de 

gierzwaluw. Een ecoloog dient de situatie voorafgaand aan de ingreep ter plaatse te beoordelen, waardoor een 

overtreding van de Wet natuurbescherming voorkomen kan worden. Mitigerende maatregelen dienen dan te 

worden vastgelegd in een ecologisch werkprotocol. 

Overige soorten 

Steenmarter 

Steenmarters zijn beschermd conform artikel 3.10 Wet natuurbescherming en mogen niet opzettelijk worden 

gedood/verstoord en verblijfplaatsen mogen niet worden beschadigd/vernield. Indien de werkzaamheden (sloop 

van het gebouw) gedurende de periode van maart t/m 15 augustus plaatsvinden (Omgevingsverordening 

Limburg 2014), is een ontheffing Wet natuurbescherming benodigd, aangezien de dieren en hun rust-

/verblijfplaatsen mogelijk worden bedreigd. Indien de werkzaamheden tijdens de periode 15 augustus t/m 

februari plaatsvinden is geen ontheffing nodig. Ongeacht of een ontheffing benodigd is, is de zorgplicht altijd van 

toepassing. Een initiatiefnemer dient zorg te dragen dat dieren niet gedood en of verwond worden. Dit kan 

voorkomen worden door het opstellen van een ecologisch werkprotocol. 

Eekhoorn 

De soort is beschermd conform artikel 3.10 Wet natuurbescherming en mogen niet opzettelijk worden 

gedood/verstoord en verblijfplaatsen mogen niet worden beschadigd/vernield. De eekhoorn is vrijgesteld van 

maart t/m april en van juli t/m november (Omgevingsverordening Limburg 2014). Wanneer de werkzaamheden 

tijdens deze perioden worden uitgevoerd (verwijderen bosschage) is geen ontheffing nodig. Indien de ingreep 

tijdens de perioden mei t/m juni en december t/m maart plaatsvindt, is een ontheffing Wet natuurbescherming 

benodigd, aangezien de dieren en hun rust- /verblijfplaatsen mogelijk worden bedreigd. 

Voor het verkrijgen van een ontheffing is het noodzakelijk dat de gebruiksfuncties van de (vaste) voortplantings-

en rustplaatsen gewaarborgd blijven. Om nestplaatsen te bepalen is door Geonius Milieu B.V. tijdens januari 

2021 een nader soortenonderzoek uitgevoerd naar deze soort. De bevindingen en benodigde vervolgstappen 

zijn in een aparte rapportage vastgelegd (EA200029.R05v1.0 d.d. 2 februari 2021). 
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Bijlage 1 Waarnemingen vleermuizen 

Figuur 1: Waarnemingen van foeragerende en migrerende vleermuizen in en rondom het plangebied. 
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Bijlage 2 Locaties Gierzwaluwnestplaatsen 

Figuur 2: Nestverblijfplaatsen van gierzwaluwen in het plangebied. De middelste groene waarneming is van een 

bouncende gierzwaluw. 
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Bijlage 3 Waarneming eekhoorn 

Figuur 2: Waarneming van de eekhoorn ter plaatse van de bosschage die wordt weggehaald. 
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1 Inleiding 
1.1 Aanleiding 
Van Wijnen Projectontwikkeling Zuid BV is voornemens de bestaande A&P/Lückerlocatie aan de 

Roermondseweg te Tegelen te herontwikkelen. Het plan is om het bestaande groen en de aanwezige bebouwing 

weg te halen en 43 woningen en appartementen te realiseren. Lavertuur Plantontwikkeling is gemandateerd 

hiervoor de uitvoering te coördineren. De herontwikkeling van dit terrein bestaat uit meerdere fases: 

• Sloop van de bestaande bedrijfshallen, loodsen en kantoorgebouwen; 

• Verwijderen en rooien van het aanwezige groen en meerdere bomen; 

• Realisatie van de nieuwe woningen en appartementen. 

De beoogde ontwikkelingen resulteren mogelijk in negatieve effecten voor beschermde (aanwezige) 

natuurwaarden. Derhalve is een ecologische quickscan uitgevoerd (EA200029.R01v1.0 d.d. 15 juni 2020). Uit de 

bevindingen van voornoemde quickscan is gebleken dat het plangebied geschikt is als verblijfplaats voor de 

beschermde soorten huismus, gierzwaluw, steenmarter en vleermuizen. Vervolgens is een jaarrond 

soortenonderzoek uitgevoerd (EA200029.R03v1.0 d.d. 18 november 2020). Tijdens één van de veldbezoeken (11 

juli 2020) van het jaarrond soortenonderzoek is een eekhoorn in de bosschage gezien en gehoord, grenzend aan 

de parkeerplaats van de sigarenfabriek. Aangezien de bosschage binnen het plangebied geschikt leefgebied is 

voor deze soort, is in overleg met de opdrachtgever besloten nader onderzoek naar deze soort en zijn 

verblijfplaatsen te doen. 

1.2 Plangebied 
Het plangebied ligt nabij het centrum van Tegelen aan de Roermondseweg. Aan de westzijde van het plangebied 

is de Roermondseweg gelegen en aan de noord-, oost- en zuidzijde is het gebied omgeven door woningbouw. 

Het gebied bestaat uit een verhard gedeelte aan de (noord)oostzijde en een onverhard gedeelte aan de 

(zuid)westzijde. Binnen het verharde gedeelte is een oude sigarenfabriek gelegen met parkeerterrein en verder 

bevindt zich een vervallen woning op Roermondseweg 25. 

Het onverharde gedeelte bestaat uit een bosschage met diverse oude bomen met een goed ontwikkelde struik-

en kruidlaag en een grasveld dat grenst aan de Roermondseweg. Aan de zuidzijde van het onverharde gedeelte 

bevindt zich een ruigte die grenst aan de woningen aan de Riethstraat. De verschillende deelgebieden binnen 

het plangebied zijn weergegeven in Figuur 1. 
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Figuur 1: Overzichtstekening plangebied - (1) voormalige sigarenfabriek met parkeerplaats; (2) Oude woning Roermondseweg 25; (3) 

Grasveld; (4) Bosschage met oude naald-/loofbomen; (5) Ruigteveld; (6) blauwe gebied betreft Retentievijver, Spoorstraat 60 en Riethstraat 

6. 
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2 Toetsingskader 
De Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) is per 1 januari 2017 van kracht. Deze wet regelt de bescherming van 

soorten, bescherming van Natura 2000-gebieden en de bescherming van houtopstanden. Verder is per provincie 

het Natuur Netwerk Nederland (NNN) beschermd middels een provinciale verordening. In onderstaande tekst 

wordt het wettelijke kader voor soortenbescherming kort uiteengezet. Een uitgebreide versie van het 

toetsingskader is in Bijlage 1 te vinden. 

In de Wet natuurbescherming zijn er voor het thema soortenbescherming drie beschermingscategorieën 

bepaald. Voor elk van deze categorieën zijn meerdere artikelen in de wet van toepassing. Voor het onderzoek 

naar eekhoorn zijn onderstaande Wet natuurbescherming artikelen van toepassing: 

• Artikelen 3.10 t/m 3.11: Flora- en faunasoorten vermeld in bijlage onderdeel A & B van de Wet 

natuurbescherming. 

Verder is naast deze wet per provincie in een verordening vastgelegd hoe met soortenbescherming wordt 

omgegaan. Belangrijk hierin is dat provincies middels een vrijstelling soorten kunnen uitzonderen van toetsing. 

Bij elk nieuw project en/of een bestemmingsplan dient te worden nagegaan in hoeverre er negatieve effecten 

van werkzaamheden op (mogelijk) aanwezige beschermde soorten zijn. Een dergelijke toetsing dient aan zowel 

de Wet natuurbescherming als aan de provinciale verordening plaats te vinden. 

Dit onderzoek richt zich op de eekhoorn. Deze dieren zijn beschermd conform artikel 3.10 van de Wet 

natuurbescherming. In artikel 3.10 zijn een aantal verbodsbepalingen opgenomen waaraan getoetst dient te 

worden bij ingrepen/ontwikkelingen die een negatieve impact kunnen hebben op deze soorten. Hierbij gaat het 

om de verboden tot opzettelijk doden, vangen van individuen en het beschadigen van voortplantings-

/rustplaatsen. 
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3 Werkwijze 
Op donderdagmorgen 28 november 2021 is het plangebied bezocht door ecoloog R. van Meeteren. Tijdens het 

veldbezoek zijn alle naald en loofbomen binnen de bosschage van het plangebied, en dan met name die bomen 

welke gekapt dienen te worden voor het project, gecontroleerd op aanwezigheid van de eekhoorn en zijn nesten. 

Met behulp van een verrekijker is gericht naar deze verblijfplaatsen gezocht. Met name bij naaldbomen is extra 

aandacht besteed aan het opsporen van nesten, aangezien deze tussen de groene takken moeilijk zijn waar te 

nemen. Tevens is aanvullend gekeken naar loopsporen of uitwerpselen van de eekhoorn. Eekhoornnesten die 

geschikt zijn, zijn vastgelegd middels GPS. 
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4 Resultaten 
Binnen de bosschage zijn aan de zuidkant twee bomen gevonden met een eekhoornnest. Voor de 

overzichtelijkheid zijn de boomnummers aangehouden, zoals gebruikt in de rapportage van de 

bomeninventarisatie (EA200029.R02v1.0 d.d. 24 juni 2020). Het eerste nest bevindt zich in één van de 

Californische cipressen op het terrein, verscholen tussen de takken op circa 8 meter hoogte. Dit betreft boomnr. 

13 van de bomeninventarisatie. Het tweede nest bevindt zich in de boomtop van een zomereik (boomnr. 21 

boominventarisatie). Het nest is hier gemaakt in een zijvork op circa 13 meter hoogte. 

In bijlage 1 zijn de verblijfplaatsen en overige functies van de onderzochte soorten op kaart vastgelegd. Bijlage 2 

geeft een foto-impressie van de bomen met eekhoornnesten. 
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5 Toetsing natuurwetgeving 
5.1 Ingreep 
Het plangebied wordt herontwikkeld, waarbij de bestaande struik- en kruidenvegetatie weggehaald wordt, 

bomenkap plaatsvindt en de woning met huisnummer 25 wordt gesloopt. De sigarenfabriek wordt in dit stadium 

nog niet gesloopt of gewijzigd. Het gebied heeft een grootte van ca. 1,3 ha en is momenteel nog in gebruik. 

Vervolgens worden een aantal woningen, appartementen en een nieuwe parkeerterrein gerealiseerd. 

Gelet op de ingreep en de te verwachten werkzaamheden is een effectenbeoordeling gedaan voor de in het 

onderhavige veldonderzoek beschouwde soorten. Voor de overige soorten wordt verwezen naar de eerder 

uitgevoerde quickscan (EA200029.R01v1.0, 15 juni 2020) en het jaarrond soortenonderzoek (EA200029.R03v1.0, 

18 november 2020). 

5.2 Eekhoorn 
Effectbeoordeling 

De eekhoorn heeft meerdere nesten binnen de bestaande bosschage van het plangebied. Door de ontwikkeling 

zullen een aantal bomen binnen het plangebied worden gekapt, waardoor de nesten verloren gaan. Bovendien 

bestaat er een kans, dat als de kap plaatsvindt tijdens de kraamperiode van de eekhoorn, deze dieren verwond 

of gedood worden. Verder is er een kans op verstoring van de eekhoorn tijdens de kraamperiode, indien andere 

bomen gekapt worden. De soort is beschermd conform artikel 3.10 Wet natuurbescherming en individuen 

mogen niet opzettelijk worden gedood en verblijfplaatsen mogen niet worden beschadigd of vernield. 

Behalve het verloren gaan van nestplaatsen, zal er door de bomenkap ook leefgebied verdwijnen. In meerdere 

tuinen rondom het plangebied zijn enkele oudere (naald)bomen aanwezig, die eveneens geschikt zijn voor de 

eekhoorn. Verder zullen er meerdere oudere loofbomen behouden blijven in het plangebied. Hierdoor blijft er 

voldoende leefgebied beschikbaar voor de eekhoorn, ook na de kapwerkzaamheden. 

Vervolgstappen 

De eekhoorn is vrijgesteld van maart t/m april en van juli t/m november (Omgevingsverordening Limburg 2014). 

Indien de ingreep tijdens de perioden mei t/m juni en december t/m maart plaatsvindt, is wel een ontheffing 

Wet natuurbescherming benodigd, aangezien de vaste rust- en verblijfplaatsen worden weggehaald en 

eekhoorns mogelijk worden verwond of gedood. Er wordt geadviseerd de werkzaamheden vanaf september uit 

te voeren, zodat buiten het vogelbroedseizoen en buiten de gevoelige periode van de eekhoorn wordt gewerkt. 

Hierdoor is geen ontheffing Wet natuurbescherming benodigd. 

Ongeacht of een ontheffing benodigd is, blijft de zorgplicht te allen tijde van toepassing, hetgeen inhoudt dat 

een initiatiefnemer bij een ontwikkeling soorten dient te ontzien. Om het verwonden of doden van eekhoorns 

te voorkomen, zal een ecologisch werkprotocol opgesteld moeten worden. Hierin dienen maatregelen 

beschreven te worden om de genoemde negatieve effecten op aanwezige (beschermde) soorten en in het 

bijzonder de eekhoorn te voorkomen. 
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6 Conclusie & advies 
Aanleiding onderzoek 

Van Wijnen Projectontwikkeling Zuid BV is voornemens de bestaande A&P/Lückerlocatie aan de 

Roermondseweg te Tegelen te herontwikkelen. Het plan is om het bestaande groen en de aanwezige bebouwing 

weg te halen en 43 woningen en appartementen te realiseren. De beoogde ontwikkelingen resulteren mogelijk 

in negatieve effecten voor beschermde (aanwezige) natuurwaarden. Derhalve zijn een ecologische quickscan 

(EA200029.R01v1.0 d.d. 15 juni 2020) en een jaarrond onderzoek uitgevoerd. Tijdens één van de veldbezoeken 

(11 juli 2020) van het jaarrond soortenonderzoek is een eekhoorn in de bosschage gezien en gehoord, grenzend 

aan de parkeerplaats van de sigarenfabriek. Het voorkomen van en de aanwezige functies voor de eekhoorn zijn 

in dit onderzoek geïnventariseerd. Hieronder worden de belangrijkste resultaten samengevat. 

Eekhoorn 

Er zijn twee eekhoornnesten aangetroffen in het plangebied. Voor de overzichtelijkheid worden de 

boomnummers aangehouden van de uitgevoerde bomeninventarisatie (EA200029.R02v1.0 d.d. 24 juni 2020). 

Dit betreft een Californische cipres (boomnr. 13 van de bomeninventarisatie) en een zomereik (boomnr. 21 van 

de bomeninventarisatie). Negatieve effecten kunnen worden gemitigeerd door de werkzaamheden van 

september t/m november uit te voeren. De zorgplicht is te allen tijde van toepassing, hetgeen inhoudt dat de 

initiatiefnemer bij een ontwikkeling soorten dient te ontzien. Voorafgaand aan de uitvoering van de 

werkzaamheden zal daartoe een ecologisch werkprotocol opgesteld moeten worden. 
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1 Inleiding 
1.1 Aanleiding 
Van Wijnen Projectontwikkeling Zuid BV is voornemens om de bestaande A&P/Lückerlocatie aan de 

Roermondseweg, Tegelen te herontwikkelen. Het plan is om 43 woningen en appartementen te realiseren aan 

de Roermondseweg. Lavertuur Plantontwikkeling is gemandateerd hiervoor de uitvoering te coördineren. De 

herontwikkeling van dit terrein bestaat uit drie fases: 

• Sloop van de bestaande bedrijfshallen, loodsen en kantoorgebouwen; 

• Een deel van het aanwezige groen en bomen weghalen; 

• Realisatie van de nieuwe woningen en appartementen. 

Door de beoogde ontwikkelingen zal een deel van de bomen binnen de bestaande bosschage op het 

plangebied waarschijnlijk gerooid worden. Vanwege bovenstaande reden heeft Lavertuur Plantontwikkeling 

aan Geonius Milieu B.V. de opdracht gegeven een bomeninventarisatie uit te voeren. 

1.2 Plangebied 
Het plangebied ligt nabij het centrum van Tegelen direct aan de Roermondseweg. Het terrein bestaat uit een 

verhard gedeelte dat zich aan de (noord)oostzijde van het terrein bevindt en een onverhard gedeelte aan de 

(zuid)westzijde van het plangebied. Binnen het verharde gedeelte bevindt zich de oude sigarenfabriek met 

parkeerterrein en is verder een vervallen woning aanwezig met adres Roermondseweg 25. Tevens bevindt zich 

hier de voormalige retentievijver van de gemeente en de gebouwen aan de Spoorstraat 60 en Riethstraat 6, 

waarvoor in 2017 een ecologische quickscan is uitgevoerd (Faunaconsult d.d. 23 oktober 2017) en in 2018 

nader soortenonderzoek is verricht (Faunaconsult d.d. 12 september 2018). Voor de sloop van Spoorstraat 60, 

waar gewone dwergvleermuis- en gierzwaluwverblijven zijn aangetroffen, is op 29 augustus 2019 een 

ontheffing Wet natuurbescherming verleend. Het onverharde gedeelte bestaat uit een bosschage met 

verscheidene oude bomen met een goed ontwikkelde struik- en kruidlaag, en een grasveld direct grenzend aan 

de Roermondseweg. Aan de zuidzijde van het onverharde gedeelte bevindt zich een ruigte die grenst aan de 

woningen aan de Riethstraat. Om een goed overzicht te geven van het plangebied is op de volgende pagina een 

figuur toegevoegd met alle verschillende deelgebieden binnen het totale plangebied (zie figuur 1). 
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Figuur 1: Gedetailleerde overzichtskaart met plangebied: (1) voormalige sigarenfabriek met parkeerplaats; (2) Oude woning 

Roermondseweg 25; (3) Grasveld met Pony; (4) Bosschage met oude naald-/loofbomen; (5) Ruigteveld; (6) blauwe gebied betreft 

Retentievijver, Spoorstraat 60 en Riethstraat 6. 

Zoals in figuur 1 is te zien bevindt de bosschage zich aan de westzijde van het plangebied. Elke boom met 

diameter van >10 cm op borsthoogte binnen dit gebied is in dit onderzoek ingemeten en geïnventariseerd. In 

de volgende paragrafen wordt het relevante toetsingskader, methodiek, bevindingen en conclusies van dit 

onderzoek behandeld. 
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2 Toetsingskader 
Houtkap en/of het rooien van bomen binnen Nederland is niet zondermeer toegestaan. Afhankelijk van de 

locatie, de te rooien oppervlakte en de status van een gebied of de aanwezige bomen dient te worden bepaald 

welke vervolgstappen benodigd zijn. De voorgenoemde factoren bepalen namelijk het bevoegd gezag en/of dat 

er een vrijstelling, een melding of een vergunning benodigd is. 

2.1 Houtkap provincie 
De Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) is per 1 januari 2017 van kracht. Deze wet regelt de bescherming van 

soorten, bescherming van Natura 2000-gebieden en de bescherming van houtopstanden. In hoofdstuk 3 van de 

Wet natuurbescherming is bepaald dat Nederlandse bossen moeten worden beschermd. Hierbij kan bosareaal 

niet zonder meer gekapt worden, dat voldoet aan de volgende condities criteria: 

• Boomopstanden van > 10 are; 

• Rijbeplanting van > 20 bomen; 

• Het bosareaal dient zich te bevinden buiten de bebouwde kom. 

Onder bovenstaande condities en mits een houtopstand zich bevindt buiten de bebouwde kom is de provincie 

bevoegd gezag. In de praktijk betekent dit dat bij het kappen van ‘houtopstanden’ voor projecten een melding 

bij de provincie gedaan moet worden. Verder geldt een herplantplicht, dat inhoudt dat herplant op hetzelfde 

perceel gedaan moet worden en/of elders plaats kan vinden. De concrete uitwerking van deze regels is per 

provincie anders. 

2.2 Bomenkap gemeentelijke verordening 
Behalve houtkap van bosbestanden, wordt er op gemeenteniveau ook toegezien op de kap van monumentale 

bomen en/of houtopstanden. De bescherming van houtopstanden is normaliter geregeld via de gemeentelijke 

APV en een bestemmingsplan en geldt over het gehele grondgebied van de gemeente Venlo. Bescherming van 

solitaire bomen, zowel binnen als buiten de bebouwde kom is normaliter geregeld middels een gemeentelijke 

verordening. Afhankelijk van de gemeente zal per project gekeken moeten worden hoe hiermee omgegaan 

moet worden. Voor deze bomeninventarisatie zijn de criteria van de gemeente Venlo aangehouden. Deze 

criteria zijn te vinden in bijlage 1. 
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3 Werkwijze 
Op donderdag 14 mei is het plangebied aan de ‘Roermondseweg, Tegelen’ bezocht door de ecologen J. Zijlstra 

en R. van Meeteren. Tijdens de inventarisatie is bepaald welke bomen er aanwezig zijn en wat de conditie van 

de aangetroffen bomen is. Alle bomen met een diameter van >10 cm zijn voor dit onderzoek geïnventariseerd. 

Voor de inventarisatie zijn een aantal gegevens vastgelegd. In het onderstaande overzicht zijn deze criteria 

voor de gegevensvastlegging weergegeven en toegelicht: 

1. Boomnummer: elke boom krijgt een uniek nummer; 

2. Boomsoort: van elke boom is de Nederlandse en Wetenschappelijke naam vastgelegd; 

3. Stamdiameter: dit betreft de dikte per boom, die is vastgelegd op borsthoogte (1,30 cm boven 

maaiveld); 

4. Boomhoogte: van elke boom is de hoogte geschat en vastgelegd in hoogteklassen (RAW) van 0-6, 6-9, 

9-12, 12-15, 15-18, 18-24 en >24 meter. 

5. Conditie: van elke boom is de algehele conditie bepaald. Hiervoor zijn de volgende categorieën 

gebruikt: 

• Goed: de boom bevindt zich in een gezonde staat, waarbij de soort optimaal groeit onder de 

gegeven groeiplaatsomstandigheden. Toetsingscriteria zijn een volledig ontwikkelde kroon, 

normale groeiomstandigheden gelet op de leeftijd en weinig tot geen takkensterfte. 

• Voldoende: niet optimale groei van de boom. Vooralsnog ondervindt de boom niet direct 

negatieve gevolgen van de matige conditie, maar dit kan in de nabije toekomst wel 

veranderen. Criteria zijn een matig ontwikkelde kroon, scheefgroei of takkensterfte. 

• Slecht: duidelijk aftakelende boom, die naar verwachting binnen een aantal jaar sterft. 

Toetsingscriteria zijn onder andere een ijle kroon met beperkte bladontwikkeling, extreme 

scheefgroei en vergevorderde scheutsterfte.. 
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4 Resultaten 
Binnen het onderzoeksgebied zijn in totaal 39 bomen geïnventariseerd. Nagenoeg alle bomen bevinden zich in 

de bestaande bosschage aan de (zuid)westzijde van het plangebied. Voor de compleetheid zijn tevens de 

enkele bomen meegenomen die op het parkeerterrein/ de binnenplaats van de voormalige sigarenfabriek 

groeien. Binnen het terrein zijn een aantal aangeplante naaldbomen te vinden waaronder fijnspar, zilverspar en 

taxus. Daarnaast zijn meerdere (aangeplante) loofbomen te vinden waaronder ruwe berk, zomereik en gewone 

esdoorn. Qua grootte variëren de bomen van jonge aanplant zoals een gewone esdoorn met een stamdikte van 

10 cm tot een forse haagbeuk van 71 cm. De hoogste boom binnen het terrein betreft een hemlockspar van 

>24 meter. De meeste bomen verkeerden in een goede conditie op een aantal naaldbomen na, waarvan veel 

taksterfte is waar te nemen. 

In bijlage 2 is een tabel opgenomen met alle geïnventariseerde bomen en vastgelegde gegevens. In bijlage 3 is 

een kaart opgenomen met de locaties van alle geïnventariseerde bomen. In bijlage 4 zijn aanvullend een aantal 

foto’s opgenomen die een impressie geven van het bomenbestand en aanwezige groen binnen het plangebied. 

EA200029.R02v1.1 



  

    
 

           

          

     

 

  

   

   

 

            

      

 

 

 

   

  

   

              

          

         

         

       

  

 

5 Conclusie & advies 
Van Wijnen Projectontwikkeling Zuid BV is voornemens om de bestaande A&P/Lückerlocatie aan de 

Roermondseweg, Tegelen te herontwikkelen. Het plan is om 43 woningen en appartementen te realiseren aan 

de Roermondseweg. Lavertuur Plantontwikkeling is gemandateerd hiervoor de uitvoering te coördineren. De 

herontwikkeling van dit terrein bestaat uit drie fases: 

• Sloop van de bestaande bedrijfshallen, loodsen en kantoorgebouwen; 

• Een deel van het aanwezige groen en bomen weghalen; 

• Realisatie van de nieuwe woningen en appartementen. 

Door de beoogde ontwikkelingen zal een deel van de bomen binnen de bestaande bosschage op het 

plangebied waarschijnlijk gerooid worden. Vanwege deze reden heeft Lavertuur Plantontwikkeling aan Geonius 

Milieu B.V. de opdracht gegeven een bomeninventarisatie uit te voeren. 

Binnen het plangebied zijn in totaal 39 bomen geïnventariseerd, waarbij als uitgangspunt is gekozen dat de 

bomen minimaal een diameter van 10 cm moeten hebben. De houtopstand bestaat uit een mix van 

aangeplante naaldbomen en spontaan opgekomen loofsoorten. De bomen variëren behoorlijk in stamdikte en 

hoogte. De meeste solitaire bomen verkeren in een goede conditie. 

Geen van de bomen staat op de bomenkaart van de gemeente of is aangewezen als rijksmonument, 

beschermd dorpsgezicht, groencompensatie of is via een privaatrechtelijke overeenkomst aangeplant. In 

beginsel betekent dit dat geen omgevingsvergunning of melding gedaan hoeft te worden indien de bomen 

gekapt worden. Wel wordt geadviseerd een aantal oudere bomen, waaronder de haagbeuk, esdoorns en 

zomereiken te laten staan of eventueel te verplaatsen. Deze bomen zijn namelijk belangrijk voor de lokale 

natuurwaarden waaronder voedsel en nestgelegenheid voor meerdere (broed)vogelsoorten. 
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Boom of houtopstand kappen, snoeien of vellen 

Wilt u een boom of houtopstand kappen, snoeien of vellen? Soms heeft u daar een vergunning voor nodig. 

Beschermde bomen en houtopstanden zijn opgenomen in de bomenkaart. Hier moet u altijd een vergunning 

voor aanvragen, ook als de boom of houtopstand op uw eigen grond staat. 

Vergunning of melding 

Omgevingsvergunning 

• Bomen, struiken of hagen in uw tuin mag u zonder vergunning kappen als ze niet zijn opgenomen in de 

bomenkaart en/of als u niet woont in buurt die is aangemerkt als beschermd dorpsgezicht. 

• U heeft geen vergunning nodig als u een houtopstand wil dunnen. 

U heeft altijd een vergunning nodig om bomen of houtopstanden te kappen die: 

• op de bomenkaart staan 

• als groencompensatie, ruimtelijke inpassing of andere privaatrechtelijke overeenkomst aangeplant zijn 

Houtopstand: begroeiing die bestaat uit een of meerdere bomen en / of struiken, zoals hakhout, houtwal of 

houtsingel, hagen, heggen en lanen. 

Rijksmonument of beschermd dorpsgezicht 

Maakt de boom of houtopstand deel uit van een rijksmonument of een beschermd dorpsgezicht? Hiervoor 

gelden andere regels, ook als de boom niet is opgenomen in de bomenkaart. 

Rijksmonumenten 

Voor wijzigingen aan een groen rijksmonument, zoals het kappen van bomen of verwijderen van beplanting is 

vaak een omgevingsvergunning nodig. De gemeente beoordeelt welke werkzaamheden hier precies onder 

vallen. 

Voor gewone onderhoudswerkzaamheden om bestaande beplanting en aanleg in stand te houden is geen 

vergunning nodig. Zo is bijvoorbeeld het vervangen van een dode boom in een bomenrij, door een boom van 

precies hetzelfde type vergunningvrij. 

Beschermd dorpsgezicht 

Voor het aanbrengen van veranderingen in een houtopstand / tuin binnen een beschermd dorpsgezicht (Steyl, 

omgeving Ronckenstein) is in beginsel een vergunning nodig. 

U heeft geen vergunning nodig als de verandering geen aantasting van de groenstructuur betekent en als de 

boom of houtopstand niet is opgenomen in de bomenkaart. 

Bescherming natuur 

De bescherming van bijzondere planten en dieren is geregeld in de Wet natuurbescherming. Voor het kappen 

van bomen of houtopstanden betekent dit in het kort volgende: 

Nesten en verblijfplaatsen: 

• Bomen en struiken met broedende vogels mag u niet kappen. 

• Nesten van een aantal vogelsoorten zijn het hele jaar door beschermd. Bomen met deze nesten mag u niet 

kappen. 

• Holtes in bomen zijn misschien ook verblijfplaats voor vleermuizen. Deze verblijfplaatsen zijn zwaar 

beschermd. Gericht onderzoek moet uitwijzen of kap toegestaan is. 
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Overige natuurwaarden 

Bomen, bossen en andere houtopstanden kunnen een belangrijke functie hebben als vaste rust- en 

verblijfplaats of als voedselgebied voor beschermde dieren zoals uilen, eekhoorns, en dassen. De directe 

omgeving van een boom kan ook een geschikte groeiplaats zijn voor beschermde planten. 

Kap van bomen of houtopstand is niet toegestaan als deze situatie daardoor wordt verstoord. 

Natuurnetwerk Nederland 

Bossen en andere houtopstanden maken vaak onderdeel uit van het Natuurnetwerk Nederland. Het 

Natuurnetwerk Nederland moet natuurgebieden met elkaar en met het omringende agrarisch gebied 

verbinden. Daarvoor zijn zones aangewezen waarin bepaalde regels gelden. Als u met het verwijderen van 

bomen of struikgewas de wezenlijke kenmerken en waarden van het gebied aantast is dat in de regel niet 

toegestaan. 

Maar er zijn uitzonderingen. Of uw houtopstand binnen het Natuurnetwerk Nederland valt en welke regels er 

gelden is aangegeven in het Provinciaal Omgevingsplan (POL 2014) 

Onderhoud bossen 

De Wet natuurbescherming vervangt onder andere de Boswet. De komgrenzen, vastgesteld in de Boswet zijn 

overgenomen in de Wet natuurbescherming. U moet bij de Provincie Limburg melden als u een houtopstand 

wilt kappen die buiten de ‘Komgrenzen in zake de Boswet’ ligt en 

• die een oppervlak heeft van meer dan 1000m2 , of 

• die uit meer dan 20 bomen bestaat 

• Het dunnen van bossen hoeft u onder bepaalde voorwaarden niet te melden. 

Met betrekking tot het behoud van houtopstanden is de Wet natuurbescherming niet van toepassing op: 

• Houtopstand op erven en in tuinen 

• Wegbeplantingen (lanen) 

• Eenrijige beplanting langs landbouwgronden 

• Beplantingen langs waterwegen 

• Kweekgoed 

• boomgaarden (fruitbomen inclusief eventuele windschermen) 

• Naaldbomen bedoeld te dienen als kerstbomen niet ouder dan 20 jaar 

Waardevolle boom op uw terrein 

• Een waardevolle boom of houtopstand is opgenomen in de bomenkaart. 

• U heeft een vergunning nodig als u deze boom of houtopstand wilt kappen, rooien of vellen. 

• Als u een monumentale of waardevolle boom of houtopstand op uw grond heeft en er gebeurt iets mee, 

bijvoorbeeld grote schade door storm of ziekte, dan moet u dit melden bij de gemeente. 

• Tip: verkoopt u het huis of de grond met een monumentale of waardevolle boom? Meld dit aan de nieuwe 

koper zodat hij op de hoogte is van het kapverbod. 

Bomen op grond van de gemeente 

• Als u last heeft van een boom op grond van de gemeente, dan kunt u dit melden. We bekijken samen met 

u of en hoe we de overlast kunnen oplossen. 

• Maakt u door huur of pacht gebruik van grond die eigendom is van de gemeente, dan heeft u altijd 

schriftelijk toestemming nodig van de gemeente als u bomen of houtopstand wil kappen of rooien. 
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Boom of houtopstand kappen, snoeien of vellen 

Wilt u een boom of houtopstand kappen, snoeien of vellen? Soms heeft u daar een vergunning voor nodig. 

Beschermde bomen en houtopstanden zijn opgenomen in de bomenkaart. Hier moet u altijd een vergunning 

voor aanvragen, ook als de boom of houtopstand op uw eigen grond staat. 

Vergunning of melding 

Omgevingsvergunning 

• Bomen, struiken of hagen in uw tuin mag u zonder vergunning kappen als ze niet zijn opgenomen in de 

bomenkaart en/of als u niet woont in buurt die is aangemerkt als beschermd dorpsgezicht. 

• U heeft geen vergunning nodig als u een houtopstand wil dunnen. 

U heeft altijd een vergunning nodig om bomen of houtopstanden te kappen die: 

• op de bomenkaart staan 

• als groencompensatie, ruimtelijke inpassing of andere privaatrechtelijke overeenkomst aangeplant zijn 

Houtopstand: begroeiing die bestaat uit een of meerdere bomen en / of struiken, zoals hakhout, houtwal of 

houtsingel, hagen, heggen en lanen. 

Rijksmonument of beschermd dorpsgezicht 

Maakt de boom of houtopstand deel uit van een rijksmonument of een beschermd dorpsgezicht? Hiervoor 

gelden andere regels, ook als de boom niet is opgenomen in de bomenkaart. 

Rijksmonumenten  

Voor wijzigingen aan een groen rijksmonument, zoals het kappen van bomen of verwijderen van beplanting is 

vaak een omgevingsvergunning nodig. De gemeente beoordeelt welke werkzaamheden hier precies onder 

vallen. 

Voor gewone onderhoudswerkzaamheden om bestaande beplanting en aanleg in stand te houden is geen 

vergunning nodig. Zo is bijvoorbeeld het vervangen van een dode boom in een bomenrij, door een boom van 

precies hetzelfde type vergunningvrij. 

Beschermd dorpsgezicht 

Voor het aanbrengen van veranderingen in een houtopstand / tuin binnen een beschermd dorpsgezicht (Steyl, 

omgeving Ronckenstein) is in beginsel een vergunning nodig. 

U heeft geen vergunning nodig als de verandering geen aantasting van de groenstructuur betekent en als de 

boom of houtopstand niet is opgenomen in de bomenkaart. 

Bescherming natuur 

De bescherming van bijzondere planten en dieren is geregeld in de Wet natuurbescherming. Voor het kappen 

van bomen of houtopstanden betekent dit in het kort volgende: 

Nesten en verblijfplaatsen: 

• Bomen en struiken met broedende vogels mag u niet kappen. 

• Nesten van een aantal vogelsoorten zijn het hele jaar door beschermd. Bomen met deze nesten mag u niet 

kappen. 

• Holtes in bomen zijn misschien ook verblijfplaats voor vleermuizen. Deze verblijfplaatsen zijn zwaar 

beschermd. Gericht onderzoek moet uitwijzen of kap toegestaan is. 

EA200029.R02v1.0 



  

 

      

       

 

  

 

 

 

  

 

          

 

     

  

 

 

     

        

  

   

  

  

 

    

  

   

  

  

  

   

  

 

 

  

  

     

 

    

  

 

  

       

 

             

 

  

Overige natuurwaarden 

Bomen, bossen en andere houtopstanden kunnen een belangrijke functie hebben als vaste rust- en 

verblijfplaats of als voedselgebied voor beschermde dieren zoals uilen, eekhoorns, en dassen. De directe 

omgeving van een boom kan ook een geschikte groeiplaats zijn voor beschermde planten. 

Kap van bomen of houtopstand is niet toegestaan als deze situatie daardoor wordt verstoord. 

Natuurnetwerk Nederland 

Bossen en andere houtopstanden maken vaak onderdeel uit van het Natuurnetwerk Nederland. Het 

Natuurnetwerk Nederland moet natuurgebieden met elkaar en met het omringende agrarisch gebied 

verbinden. Daarvoor zijn zones aangewezen waarin bepaalde regels gelden. Als u met het verwijderen van 

bomen of struikgewas de wezenlijke kenmerken en waarden van het gebied aantast is dat in de regel niet 

toegestaan. 

Maar er zijn uitzonderingen. Of uw houtopstand binnen het Natuurnetwerk Nederland valt en welke regels er 

gelden is aangegeven in het Provinciaal Omgevingsplan (POL 2014) 

Onderhoud bossen 

De Wet natuurbescherming vervangt onder andere de Boswet. De komgrenzen, vastgesteld in de Boswet zijn 

overgenomen in de Wet natuurbescherming. U moet bij de Provincie Limburg melden als u een houtopstand 

wilt kappen die buiten de ‘Komgrenzen in zake de Boswet’ ligt en 

• die een oppervlak heeft van meer dan 1000m2 , of 

• die uit meer dan 20 bomen bestaat 

• Het dunnen van bossen hoeft u onder bepaalde voorwaarden niet te melden. 

Met betrekking tot het behoud  van houtopstanden is de Wet natuurbescherming niet van toepassing op: 

• Houtopstand op erven en in tuinen 

• Wegbeplantingen (lanen) 

• Eenrijige beplanting langs landbouwgronden 

• Beplantingen langs waterwegen 

• Kweekgoed 

• boomgaarden (fruitbomen inclusief eventuele windschermen) 

• Naaldbomen bedoeld te dienen als kerstbomen niet ouder dan 20 jaar 

Waardevolle boom op uw terrein 

• Een waardevolle boom of houtopstand is opgenomen in de bomenkaart. 

• U heeft een vergunning nodig als u deze boom of houtopstand wilt kappen, rooien of vellen. 

• Als u een monumentale of waardevolle boom of houtopstand op uw grond heeft en er gebeurt iets mee, 

bijvoorbeeld grote schade door storm of ziekte, dan moet u dit melden bij de gemeente. 

• Tip: verkoopt u het huis of de grond met een monumentale of waardevolle boom? Meld dit aan de nieuwe 

koper zodat hij op de hoogte is van het kapverbod. 

Bomen op grond van de gemeente 

• Als u last heeft van een boom op grond van de gemeente, dan kunt u dit melden. We bekijken samen met 

u of en hoe we de overlast kunnen oplossen. 

• Maakt u door huur of pacht gebruik van grond die eigendom is van de gemeente, dan heeft u altijd 

schriftelijk toestemming nodig van de gemeente als u bomen of houtopstand wil kappen of rooien. 

EA200029.R02v1.0 



  

   
 

Bijlage 2 Tabel resultaten bomeninventarisatie 

EA200029.R02v1.0 



Boomnr. Nederlandse  Wetenschappelijke  Stamdiameter  RAW‐ Conditie Opmerkingen 
Hoogteklasses 

naam naam (in cm.) (in m.) 
1 Taxus Taxus baccata 43 6‐9 Goed 
2 Gewone esdoorn Acer  10 6‐9 Goed 

pseudoplatanus 
3 Peer  Pyrus communis 48 6‐9 Slecht 
4 Ruwe berk Betula pubescens 38/29/38 15‐18 Goed 3‐stamming 
5 Haagbeuk Carpinus betulus 71 18‐24 Goed 2‐stammig, op borsthoogte als 1 boom gemeten 
6 Ruwe berk Betula pubescens 23/23 12‐15 Goed 2‐stammig 
7 Ruwe berk Betula pubescens 16/15/16 12‐15 Matig 3‐stammig 
8 Gewone esdoorn Acer  28 15‐18 Goed 

pseudoplatanus 
9 Ruwe berk Betula pubescens 33 15‐18 Goed 
10 Gewone esdoorn Acer  36 15‐18 Goed 

pseudoplatanus 
11 Gewone esdoorn Acer  37 15‐18 Goed 

pseudoplatanus 
12 Tweestijlige  Crataegus laevigata 18/6 6‐9 Goed 

meidoorn 2‐stammig? 
13 Californische  Chamaecyparis  16 9‐12 Slecht 

cipres lawsoniana 
14 Californische  Chamaecyparis  26 12‐15 Slecht 

cipres lawsoniana 
15 Fijnspar Picea abies 38 15‐18 Goed 
16 Fijnspar Picea abies 32 18‐24 Matig 
17 Gewone esdoorn Acer  59 15‐18 Goed 

pseudoplatanus 2‐stammig, op borsthoogte als 1 boom gemeten 
18 Gewone esdoorn Acer  57 18‐24 Goed 

pseudoplatanus 
19 Ruwe berk Betula pubescens 34 15‐18 Goed 
20 Gewone esdoorn Acer  21 18‐24 Goed 

pseudoplatanus 



21 Zomereik Quercus robur 41 18‐24 Goed 
22 Gewone esdoorn Acer  22 18‐24 Goed 

pseudoplatanus 
23 Gewone esdoorn Acer  15/20 18‐24 Goed 

pseudoplatanus 2‐stammig 
24 Zoete kers Prunus avium 38/38 15‐18 Matig 2‐stammig, deels begroeid met klimop 
25 Zoete kers Prunus avium 29/13 12‐15 Matig 2‐stammig, deels begroeid met klimop 
26 Gewone  Abies alba 13 12‐15 Goed 

zilverspar 
27 Hemelboom Ailanthus altissima 21/29 12‐15 Goed 2‐stammig 
28 Gewone es Fraxinus excelsior 32 15‐18 Matig 
29 Zoete kers Prunus avium 25/38/27/12/ 15‐18 Matig 

13/13 6‐stammig, deels begroeid met klimop 
30 Westelijke  Tsuga heterophylla 67 >24 Matig 

hemlockspar 
31 Westelijke  Tsuga heterophylla 54 >24 Slecht 

hemlockspar 
32 Gewone esdoorn Acer  29/29 18‐24 Goed 

pseudoplatanus 2‐stammig 
33 Zomereik Quercus robur 19 18‐24 Goed 
34 Gewone esdoorn Acer  16/16 12‐15 Goed 

pseudoplatanus 2‐stammig 
35 Gewone esdoorn Acer  14/14/16 12‐15 Goed 

pseudoplatanus 3‐stammig 
36 Gewone esdoorn Acer  17 12‐15 Goed 

pseudoplatanus 
37 Gewone esdoorn Acer  21/22 12‐15 Goed 

pseudoplatanus 2‐stammig 
38 Douglasspar Pseudotsuga  19 12‐15 Goed 

menziesii 
39 Californische  Chamaecyparis  14 12‐15 Goed 

cipres lawsoniana 
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1 Inleiding 
Door Lavertuur Planontwikkeling werd aan Geonius Geotechniek B.V. opdracht gegeven een 
infiltratieonderzoek uit te voeren en een infiltratieadvies op te stellen. Dit onderzoek was nodig voor de 
nieuwbouw van 43 woningen aan de Roermondseweg en de Spoorstraat te Tegelen. 

Voorliggend rapport bevat de resultaten van het infiltratieonderzoek en het infiltratieadvies. Voor de 
uitgangspunten voor het ontwerp van de infiltratievoorziening wordt verwezen naar hoofdstuk 5.1. Dit 
onderzoek is verdeeld over twee fases. In deze rapportage komt alleen de eerste verkennende fase aan bod. 

Ten behoeve van dit project is tevens een geotechnisch onderzoek uitgevoerd en wordt een funderingsadvies 
opgesteld, welke separaat worden gerapporteerd met kenmerk GB180184.R01.v1.0. In vorige versies 
GB180184.R02.v1.0 en GB180184.R02.v2.0 zijn andere uitgangspunten aangehouden in de berekening. In 
versie 1.0 is een kleiner verhard oppervlak aangehouden en in versie 2.0 is uitgegaan van een wadi als 
infiltratievoorziening. Ook is in versie 1.0 en versie 2.0 uitgegaan van de beleidsregels van de gemeente Venlo. 
In deze versie is uitgegaan van de beleidsregels van de Keur van Waterschap Limburg. 
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2 Grondonderzoek 
2.1 Algemeen 
Ten behoeve van het infiltratieonderzoek zijn in september 2020 twee handboringen en twee 
doorlatendheidsmetingen uitgevoerd. In de toekomst zullen er nog twee handboringen met 
doorlatendheidsmetingen worden uitgevoerd ten behoeve van fase 2. Hieronder is het uitgevoerde onderzoek 
verder beschreven. 

2.2 Boringen 
Om de toplagen nader te verkennen en om doorlatendheidsmetingen uit te kunnen voeren, zijn op de locatie 
twee handboringen (genummerd GB180184 DB03 & DB04) tot ca. 2,3 m- maaiveld uitgevoerd. Vanwege het 
vastlopen op hard materiaal zijn de boringen niet volledig tot 3,5 m- maaiveld uitgevoerd. Tijdens de 
boorwerkzaamheden is het bodemmateriaal lithologisch onderzocht. Bij het lithologisch onderzoek worden de 
grondsoorten geclassificeerd volgens NEN 5104. De boorstaten zijn opgenomen in de bijlagen. 

2.3 Doorlatendheidsmetingen 
In de boorgaten zijn doorlatendheidsmetingen uitgevoerd. Deze zijn genummerd GB180184 DM03 & DM04 en 
zijn opgenomen in bijlagen. 

Doorlatendheidsmetingen DM03 & DM04 zijn ter plaatse van een geplande ondergrondse infiltratievoorziening 
uitgevoerd en zijn gemeten volgens de omgekeerde open-boorgatmethode (Porchet) gemeten. Om de meting 
te kunnen uitvoeren, wordt allereerst een gat geboord tot de onderkant van de te beproeven laag. Vervolgens 
wordt in het boorgat water toegevoegd en wordt de daling van de grondwaterstand per tijdseenheid gemeten, 
hieruit kan de doorlatendheid worden berekend. 

2.4 Inmeting 
De ligging van de onderzoekspunten zijn op situatietekening GB180184.T01 weergegeven. De resultaten van 
het grondonderzoek zijn in de bijlagen toegevoegd. De sondeergrafieken zijn getekend ten opzichte van NAP. 
De onderzoekspunten zijn met behulp van 06-GPS ingemeten t.o.v. het Rijksdriehoekstelsel en NAP 
(nauwkeurigheid ca. 0,10 m). Alle gegevens van de inmetingen zijn een momentopname en zijn alleen te 
gebruiken voor voorliggend onderzoek. 
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3 Grondslag 
3.1 Terreingesteldheid 
Ten tijde van het grondonderzoek was het terrein braakliggend. Het maaiveld lag ter plaatse van de 
boorpunten op een niveau van ca. NAP +20,1 tot +20,0 m. Het terrein kent hiermee een hoogteverschil van 
ca. 0,1 m. 

3.2 Bodemopbouw 
De bodemopbouw kan op basis van de sonderingen van het geotechnisch grondonderzoek en de handboringen 
door middel van het volgende lagensysteem worden beschreven: 

Toplaag: 
Vanaf maaiveld tot een niveau van ca. 0,5 à 1,5 m- maaiveld oftewel NAP +19,5 à +18,5 m wordt een geroerde 
en/of humeuze toplaag aangetroffen. Bij een aantal sonderingen is er onder de geroerde/humeuze toplaag 
ook een zandlaag aanwezig. 

Tussenlaag: 
Vervolgens is er bij het merendeel van de sonderingen tussen ca. NAP +19,0 en +18,0 m een kleilaag aanwezig. 
Deze kleilaag komt niet overal voor en is variabel in dikte 

Onderlaag: 
Ten slotte is er tot een niveau van ca. NAP +12,0 m een schone, homogene zandlaag aanwezig. 

3.3 Grondwater 
Tijdens het grondonderzoek is in de boor en sondeergaten naar de actuele grondwaterstand gepeild. Deze 
werd aangetroffen op een diepte van ca. 3,5 m- maaiveld. Dit komt overeen met ca. NAP +16,5 m. Het betreft 
hierbij slechts een eenmalige meting, waardoor deze waarneming slechts als indicatie kan gelden. Daarnaast 
kan als gevolg van spanningswater, lagenopbouw en lokale omstandigheden een afwijkende waarde worden 
aangetroffen. 

Wij wijzen erop dat de grondwaterstand van seizoen tot seizoen kan verschillen en in nattere jaargetijden 
mogelijk hoger wordt aangetroffen dan thans het geval is. Exacte grondwaterstanden kunnen alleen middels 
peilbuismetingen worden verkregen. 

Het infiltratiesysteem dient te allen tijde boven de grondwaterstand aangelegd te worden, derhalve adviseren 
wij alvorens de voorziening aan te leggen een beter inzicht te verkrijgen in de grondwaterstand. Dit kan door 
middel van het plaatsen van een peilbuis met diver. 

3.4 Doorlatendheid 
Om de doorlatendheid van de bodem ten behoeve van infiltratie te berekenen, zijn twee proeven in de 
onverzadigde zone uitgevoerd. Daarvan allen volgens de omgekeerde open-boorgatmethode (Porchet) 
gemeten voor de horizontale doorlatendheid. 
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Bij de doorlatendheidsmetingen worden drie metingen uitgevoerd. De eerste meting geeft meestal een hogere 
doorlatendheid omdat de aanwezige grond dan nog niet verzadigd is. Bij de volgende twee metingen raakt de 
grond langzaam verzadigd. De derde meting is meestal maatgevend voor de doorlatendheid. De range van 
gemeten doorlatendheden is opgenomen in tabel 3.4.1. De resultaten van de metingen zijn opgenomen in de 
bijlagen. 

Tabel 3.4.1: gemeten doorlatendheid 

Meting Traject 
[m maaiveld] 

Traject 
[m t.o.v. NAP] 

Grondsoort Doorlatendheid 
[m/d] 

DM03 1,0 – 2,0 +19,1 tot +18,1 Klei, zwak zandig 0,2 – 0,7 
DM04 0,3 – 1,3 +19,7 tot +18,7 Zand, zeer fijn 0,8 – 1,2 
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4 Infiltratie hemelwater 
Over het algemeen wordt gesteld dat infiltratie van hemelwater interessant is indien: 

• de doorlatendheid groter is dan ca. 0,2 m/d*; 
• de grondwaterstand dieper dan 0,5 à 0,7 m minus maaiveld aanwezig is; 
• het in te leiden hemelwater niet is verontreinigd. 

* Infiltratie van hemelwater behoort bij lagere doorlatendheden ook tot de mogelijkheden mits hiervoor voldoende 

ruimte gereserveerd wordt om de geringe doorlatendheid te compenseren. Bij lagere doorlatendheden zal een 

voorziening voornamelijk als buffer functioneren. 

4.1 Toetsing 
In Tabel 4.1.1 zijn de maatgevende doorlatendheden weergegeven ter plaats van de metingen. De 
doorlatendheid van de bodem is geclassificeerd en tevens is weergegeven of de doorlatendheid aan de eerste 
eis voldoet. 

Tabel 4.1.1: toetsing waterdoorlatendheid conform Cultuurtechnisch Vademecum (2008) 

Meting Traject 

[m maaiveld] 

Traject 

[m t.o.v. NAP] 

Maatgevende 
doorlatendheid 

[m/d] 

Classificatie 
doorlatendheid 

bodem 

Gunstige 
mogelijkheden voor 

infiltratie 
DM03 1,0 - 2,0 +19,1 tot +18,1 0,2 Matig Ja 
DM04 0,3 – 1,3 +19,7 tot +18,7 0,8 Vrij goed Ja 

Aan de tweede eis wordt voldaan aangezien het grondwater is aangetroffen op een diepte van ca. 3,5 m-
maaiveld ofwel NAP +16,5 m. 

Aan de derde eis kan worden voldaan door alleen het schone regenwater te infiltreren. Voor infiltratie van het 
water zal een zand- en slibvangsysteem moeten worden aangebracht. 

De mogelijkheden voor infiltratie zijn als volgt: 
1. Infiltratie in de bovengrond (tot ca. 1,0 m- maaiveld) door middel van oppervlakkige infiltratie via 

doorlatende verharde oppervlakten. Dit behoort tot de mogelijkheden, maar is geen economisch 
aantrekkelijke oplossing en zeer gevoelig voor dichtslibben (met name in de aangetroffen geroerde, 
silthoudende ondergrond). Doorlatende verhardingen kunnen wel toegepast worden om het af te 
koppelen oppervlak (en dus de toestroom van hemelwater) te beperken, bijvoorbeeld door de 
verhardingen met grind of grasbetontegels uit te voeren. Tevens zal rekening gehouden moeten 
worden met de geroerde toplaag, deze zal moeten worden verwijderd en vervangen door goed 
doorlatend materiaal. 

2. Infiltratie in de bovengrond (tot ca. 1,0 m- maaiveld) middels een open bovengronds systeem zoals 
een infiltratieveld, wadi of greppel. Dit behoort tot de mogelijkheden, maar zal ten koste gaan van de 
beschikbare ruimte. Afhankelijk van de beschikbare ruimte is dit wel een economisch aantrekkelijk, 
robuust en goed onderhoudbaar systeem. 
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3. Infiltratie in de ondiepe ondergrond (tot ca. 3,5 m- maaiveld) middels een ondergronds systeem. 
Hierbij valt te denken aan infiltratie via infiltratiekratten, infiltratiekoffers, putten en/of infiltratieriool. 
Dit behoort tot de mogelijkheden. Het gekozen infiltratiesysteem dient wel op voldoende afstand van 
de bestaande en nieuwbouw geprojecteerd te worden. Daarnaast dient rekening gehouden te worden 
met de grondwaterstand. 

4. Infiltratie naar de diepere ondergrond (dieper dan ca. 3,5 m- maaiveld). Dit kan middels grindpalen 
naar een dieper niveau. Dit behoort tot de mogelijkheden, maar biedt gezien de vrij goede 
doorlatendheid in de toplaag en grondwaterstand op ca. 3,5 m- maaiveld geen toegevoegde waarde. 
Tevens dient dan de doorlatendheid van de diepere ondergrond onderzocht te worden. 

4.2 Conclusie 
Uit de gemeten doorlatendheden en grondwaterstand blijkt dat infiltratie van hemelwater tot de 
mogelijkheden behoort. De doorlatendheid van de ondergrond is matig tot vrij goed. Wij adviseren een 
infiltratievoorziening in de bovengrond aan te leggen, bijvoorbeeld een wadi. Indien er geen ruimte is voor een 
bovengrondse voorziening kan worden uitgeweken naar een infiltratievoorziening in de ondiepe ondergrond. 
Hierbij dient echter rekening gehouden te worden met de grondwaterstand. Infiltratie naar dieper gelegen 
lagen door gebruik te maken van o.a. grindpalen wordt niet nodig geacht en vereist verder onderzoek naar de 
doorlatendheid van de dieper gelegen lagen. 
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5 Dimensionering infiltratievoorziening 

5.1 Uitgangspunten 
Ten aanzien van de het totaal afwaterende oppervlak, de vrij goede doorlatendheid van de ondergrond en de 
beschikbare ruimte op het terrein, is in overleg met de opdrachtgever besloten om voor de infiltratie van 
woningen (eventueel inclusief inrit/parkeerplaats) uit te gaan van infiltratiekratten onder het terras in de tuin. 
Voor de infiltratie van hemelwaterafvoer op openbaar gebied is in rapport GB180184.R02.v2.0 (versie 2) 
uitgegaan van wadi’s in de groene ruimte. Doordat dit teveel druk legt op de groeninrichting en hiervoor te 
weinig ruimte is, wordt hiervoor uitgegaan van infiltratiekratten als infiltratiesysteem. 

Bij het dimensioneren van de voorziening zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

5.1.1 Infiltratiekratten 
• conform gegevens verstrekt door de opdrachtgever bedraagt het totale afwaterend oppervlak voor: 

o woning zonder inrit/parkeerplaats ca. 90 m2 (60 m2 dakverharding, 30 m2 terras/schuurtje); 
o woning met inrit/parkeerplaats ca. 110 m2 (60 m2 dakverharding, 30 m2 terras/schuurtje, 20 

m2 inrit/parkeerplaats); 
o openbaar gebied ca. 2.550 m2 (nieuwe wegen, parkeren en aanliggende trottoirs) 

• conform de beleidsregels van de Keur van Waterschap Limburg, dient de voorziening 
gedimensioneerd te worden op een bui T=100 (100 mm in 24 uur). Als infiltreren aantoonbaar niet of 
nauwelijks mogelijk is kan middels een leegloopvoorziening van maximaal 2 l/s/ha vertraagd worden 
afgevoerd.; 

• de hoeveelheid toestromend water is berekend op basis van het afwaterend oppervlak en de 
gehanteerde bui. De uitkomst van deze berekeningen bedraagt voor: 

o woning zonder inrit/parkeerplaats ca. 9 m3; 
o woning met inrit/parkeerplaats ca. 11 m3; 
o openbaar gebied ca. 255,0 m3; 

• conform de richtlijnen van RIONED wordt een ledigingstijd van maximaal 24 uur gehanteerd. Indien 
vanwege de doorlatendheid niet aan de ledigingstijd van 24 uur kan worden voldaan kan een 
leegloopvoorziening worden toegepast; 

• bij de dimensionering van de voorziening wordt uitgegaan van infiltratie tijdens de bui. Voor de 
doorlatendheid is op basis van het gewogen gemiddelde van de maatgevende 
doorlatendheidsmetingen een k-waarde gehanteerd van 0,5 m/dag; 

• conform ISSO-publicatie 70.1 is de afvloeiingscoëfficiënt aangehouden op 1; dat wil zeggen dat alle 
neerslag op het beschouwde oppervlak, in het infiltratiesysteem terecht komt. 

• Voor het dimensioneren van een voorziening middels infiltratiekratten is als doorlatend oppervlak 
conform de Leidraad Riolering 60% van de hoogte van de wanden meegenomen en 0% van het 
bodemoppervlak (als gevolg van dichtslibben); 

• Voor de berekening is uitgegaan van een porositeit van 95% voor de kratten; 

Indien wordt afgeweken van voornoemde uitgangspunten dan dient ons bureau te worden gecontacteerd daar 
dan het advies mogelijk moet worden aangepast. 
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5.2 Ontwerpadvies 
In tabel 5.2.1 2 is berekend welke dimensionering de infiltratiekratten minimaal moeten hebben om aan de 
eisen te voldoen en of de voorziening daarmee aan de ledigingstijd voldoet. Afhankelijk van de beschikbare 
ruimte kunnen afwijkende afmetingen worden toegepast. Bij de berekeningen is uitgegaan van een stationaire 
situatie. De berekeningen zijn opgenomen in bijlage 4. 

Alvorens de infiltratiekratten aan te leggen, adviseren wij de grondwaterstand en dan met name de gemiddeld 
hoogste grondwaterstand (GHG) te verifiëren. De infiltratievoorziening dient te allen tijde boven de GHG 
aangelegd te worden, wij raden derhalve een aanlegniveau van GHG +0,5 m aan. De GHG kan bepaald worden 
door langdurige monitoring van de grondwaterstand. Op basis van archiefgegevens wordt de GHG door ons 
vooralsnog ingeschat op ca. NAP +16,5 m. 

Tabel 5.2.1: Afmetingen infiltratievoorziening: infiltratiekratten 
Verhard 

oppervlak 

[m2] 

Vertraagde 

afvoer 

[l/s/ha] 

Kratten 

(l x h x b) 

[m] 

Berging 

[m3] 

Minimaal 

aanlegnivea 

u 

[m t.o.v. 

NAP] 

Leeglooptij 

d 

[uur] 

Controle 

Woning zonder 
inrit/parkeerplaa 

ts 

90 0 4,8 x 1,2 x 

1,8 

9,8 +17,0* 23,0 Voldoet 

Woning met 
inrit/parkeerplaa 

ts 

110 0 6,0 x 1,2 x 

1,8 

12,3 +17,0* 23,8 Voldoet 

Openbare ruimte 2.550 2 144,0 x 1,2 

x 6,0 

985,0** +17,0* 23,2 Voldoet 

Openbare ruimte 2.550 2 38,4 x 1,2 

x 6,0 

262,7** +17,0* 70,4 Voldoet 

niet 
* Uitgaande van een GHG van ca. NAP +16,5 m. 
** Indien de infiltratievoorziening enkel het water hoeft te bergen voldoet een berging van 255,0 m3 . Dit wordt bereikt bij een l x h x b 

van 38,4 x 1,2 x 6,0 m. 

Uit tabel 5.2.1 is op te maken dat voor een totaal van 2.550 m2 aan verhard oppervlak van de openbare ruimte 
aan te sluiten, een groot oppervlak moet worden voorzien van infiltratiekratten (864 m2). Deze ruimte is 
beschikbaar voor de aanleg van infiltratiekratten. De berging is groter dan het volume water dat gebufferd 
moet worden vanwege de trage infiltratie. Wanneer een infiltratievoorziening wordt voorzien, zodat het water 
van een regenbui T=100 enkel gebufferd wordt en niet leegloopt binnen een dag, volstaat een installatie 
van l x h x b van 38,4 x 1,2 x 6,0 m.  

5.3 Overige ontwerpaspecten 
5.3.1Algemeen 
Het infiltratiesysteem dient van een noodoverstort te worden voorzien. Bij zeer intensieve buien (bijvoorbeeld 
T>200), zal het systeem het toestromende regenwater mogelijk niet kunnen verwerken en kan het regenwater 
gecontroleerd naar elders afstromen. Indien gekozen wordt voor een ondergrondse overstort op het 
gemeentelijke riool dan dient de overstort van een terugslagklep te worden voorzien. 
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5.3.2 Infiltratiekratten 
Bij de dimensionering van de infiltratievoorziening is de beschikbare ruimte in beschouwing genomen. De 
afmetingen in de praktijk kunnen op verschillende manieren tot stand komen, het is ter competentie van de 
aannemer er op toe te zien dat de minimale voorgeschreven bergingscapaciteit wordt gehandhaafd. 

Wij adviseren de infiltratie-elementen op voldoende afstand (minimaal ca. 2 meter) van belendende 
bebouwing aan te brengen, of zonodig een waterdicht folie tussen de infiltratievoorziening en de belendingen 
aan te brengen. Dit om het risico op vernatting van de ondergrond als gevolg van de infiltratievoorzieningen te 
voorkomen; met stabiliteitsverlies als gevolg. 

Alvorens de ondergrondse voorziening wordt aangebracht zal er een filterdoek moeten worden aangebracht. In 
dit doek moet het infiltratie-element worden aangelegd. Zodoende wordt een goede scheiding verkregen 
tussen de bestaande grondslag en het element. Gebruik bij voorkeur geotextielen met een hoge O90-waarde (> 
300 μm) en een waterdoorlatendheid hoger dan 35 l/s/m2. 

Op de bufferelementen zal een minimale gronddekking van 0,6 tot 0,8 meter aanwezig moeten zijn, indien er 
belastingen en verkeer op het maaiveld zijn voorzien (e.e.a. conform opgave leverancier). Tevens wordt deze 
diepte geadviseerd als te hanteren vorstvrije diepte. 

De aansluiting van het afwaterende dakoppervlak kan direct door middel van riolering (HWA) worden 
gerealiseerd. Indien in het afvoersystem van het dak koper en/of zink is gebruikt is mogelijk wel toepassing van 
een bodemfilter noodzakelijk. Regenwater dat op het dak valt, wordt via een (kunststof) dakgoot naar een 
verticale standleiding getransporteerd. Daarin dient een bladafscheider te worden voorzien welke bladeren en 
grof vuil uitwerpt en die tevens dienst doet als overstort bij extreme regenval. Voor een groot deel worden 
verstoppingen in leidingen en voorzieningen hiermee voorkomen. 

In verband met ontluchting bij het vullen van het element dient het systeem van ontluchtingsbuizen naar het 
maaiveld te worden voorzien. Indien gewenst kan het volledig ontwerp van de hemelwaterafvoer en de 
terreininrichting door ons bureau nader worden uitgewerkt. 

Ook dient er rekening te worden gehouden met de aanplant van bomen. Er is risico dat boomwortels de 
infiltratiekratten ingroeien. 

5.4 Voorzuivering en onderhoud 
Door bezinking van slibdeeltjes kan vervuiling van het systeem optreden, waardoor de goede werking wordt 
beïnvloed. Het is daarom gewenst om bij de inlaat van het systeem een slibvang in te bouwen, zodat vuil, 
bladeren, etc. kunnen worden afgevangen. Daarnaast kan het noodzakelijk zijn om het aanvoersysteem op te 
schonen. Wij adviseren hiervoor voorzieningen aan te brengen. Wij wijzen er nadrukkelijk op het 
infiltratiesysteem regelmatig van onderhoud te voorzien. 

Zonder regelmatige reiniging / doorspuiten hebben veel infiltratiesystemen na ca. 3 jaar nog maar 50% van de 
oorspronkelijke infiltratiecapaciteit beschikbaar, en functioneert het systeem na 5 tot 10 jaar enkel nog als 
buffer. Het dichtslibben van infiltratiesystemen is ook het gevolg van fijnstof, welke niet met een reguliere 
zandvang of bezinkput kan worden afgevangen en welke slechts deels uit een dichtgeslibd systeem te 
verwijderen is. 
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Het te infiltreren hemelwater dient gezuiverd te worden door middel van een bodemfilter of zuiverend 
substraat. Voor infiltratie van het water zal een zand- en slibvangsysteem moeten worden aangebracht. 

Een bodemfilter bestaat uit een organische stof- en lutumhoudende toplaag waarin verontreinigingen zich 
binden. De samenstelling moet een compromis zijn tussen het bindend vermogen van verontreinigingen en de 
waterdoorlaatbaarheid van de toplaag. Aanbevolen wordt om een bodemfilter aan te leggen met een 
lutumgehalte van 3 - 5 % en een organische stofgehalte van 2 - 4 %. Indien organische stof wordt toegevoegd, 
dient dit te gebeuren in de vorm van stabiele humus, omdat ‘verse’ organische stof (amorfe humusdelen) 
gemakkelijk uitspoelt en dus ook de hieraan gebonden verontreinigingen. 

Er dient rekening gehouden te worden met het dichtslibben van het bodemfilter. Het goed functioneren ervan 
zal dan ook sterk onderhoudsafhankelijk zijn. Er wordt dan ook geadviseerd de doorlatendheid van het 
bodemfilter periodiek te meten en indien nodig het bodemfilter te vervangen. 

Er zijn voorzuiveringssystemen beschikbaar waarmee tot ca. 80% van de vaste bestanddelen uit het te 
infiltreren water kunnen worden afgevangen. Zo kan toepassing van een goede voorzuivering en regelmatig 
onderhoud de levensduur van een infiltratiesysteem significant verlengen. Ook kan een vertraagde afvoer naar 
het riool of oppervlaktewater middels een regelbare debietbegrenzer worden toegepast, zodat de 
beschikbaarheid van de voorziening ook na een verminderde infiltratiecapaciteit kan worden gewaarborgd. 

Geonius heeft monitoringssystemen beschikbaar waarmee het waterpeil en de leeglooptijd van het systeem 
kan worden gemonitord. Deze kunnen worden toegepast ten behoeve van de controle van de werking van het 
systeem, op basis waarvan het onderhoudsregime kan worden bepaald. Indien gewenst kunnen we hierin 
nader adviseren, tevens kan het volledig ontwerp van de hemelwaterafvoer en de terreininrichting door ons 
bureau nader worden uitgewerkt. 
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Bijlage 2 Boringen 
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opdrachtnummer      :GB180184 

projectomschrijving :Nb Woningen Spoorstraat / Roermondseweg Tegelen 

boring: 

Maaiveldhoogte : 

Datum : 
Opmerking: 

HB03 

20,13 m. t.o.v. 
cm. - mv. 

16-9-2020 
Bij DB03 

N.A.P. 

20,00 

19,50 

0,00
0,05 

0,40 

0,70 

19,00 
1,10 

18,50 
1,60 

18,00 2,20
2,25 

asfalt 

Volledig asfalt 

Zand, matig grof, stevig, sterk 
grindig, sterk grindhoudend, 
lichtbruin 

Zand, matig grof, stevig, sterk 
puinhoudend, lichtbruin 

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak grindhoudend, 
donkerbruin 

Zand, matig grof, matig stevig, 
zwak siltig, lichtbruin 

Klei, matig stevig, zwak zandig, 
donkerbruin 

Harde materiaal boring verder niet 
mogelijk 

boring: HB04 

Maaiveldhoogte : 

Datum : 
Opmerking: 

19,99 m. t.o.v. 
cm. - mv. 

16-9-2020 
Bij DB04 

N.A.P. 

0,00 bosgrond 

Zand, zeer fijn, stevig, zwak 
humeus, resten planten, donkerbruin 

19,50 0,50 

Zand, zeer fijn, stevig, brokken 
zand, lichtbruin 

19,00 

1,30
1,35 

Vast op harde materiaal 

verticale schaal 1: 50 
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Bijlage 3 Doorlatendheidsmetingen 
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Projectomschrijving: Infiltratieonderzoek Opdrachtnr. GB180184 

Locatie: Roermondseweg Tegelen Traject (m-mv) 1,0 - 2,0 

Boornummer: DB03 Meting DM03 

Formule om de doorlatendheid volgens Porchet te bepalen : 

kf = 1,15 * r * (log(h0+r/2)-log(h1+r/2))/dt [cm/s] 

Hierbij is : 

h0 = waterhoogte in boorgat op tijdstip t = t0 

h1 = waterhoogte in boorgat op tijdstip t = t1 

r = boorgatradius 

dt = verlopen tijd van t = t0 tot t = t1 

Onderzoekswaarden 

Diepte boorgat D : 200 

0 

3,5 

350 

cm 

Standaardhoogte M : cm 

Radiusboorgat R cm 

Grondwater W cm 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

160 

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 

w
a
te

rs
p

ie
g

e
lh

o
o

g
te

 (
c
m

) 

tijd (sec) 

meetsessie 1 meetsessie 2 meetsessie 3 

Meetsessie 1 Meetsessie 2 Meetsessie 3 

t0 = 600 

72,40 

800 

66,04 

7,84E-06 

0,68 

-3,18E-04 

sec t0 = 600 

120,88 

800 

117,32 

2,57E-06 

0,22 

-1,78E-04 

sec t0 = 600 

122,80 

800 

119,94 

2,03E-06 

0,18 

-1,43E-04 

sec 

h0 = cm h0 = cm h0 = cm 

t1 = sec t1 = sec t1 = sec 

h1 = cm h1 = cm h1 = cm 

kf = m/s kf = m/s kf = m/s 

kf = m/dag kf = m/dag kf = m/dag 

rc = m/s rc = m/s rc = m/s 

Geonius Geotechniek BV Tel. 088-130 06 00 

Postbus 1097 Fax. 088-130 06 69 

6160 BB Geleen info@geonius.nl 

mailto:info@geonius.nl


 

Projectomschrijving: Infiltratieonderzoek Opdrachtnr. GB180184 

Locatie: Roermondseweg Tegelen Traject (m-mv) 0,3 - 1,3 

Boornummer: DB04 Meting DM04 

Formule om de doorlatendheid volgens Porchet te bepalen : 

kf = 1,15 * r * (log(h0+r/2)-log(h1+r/2))/dt [cm/s] 

Hierbij is : 

h0 = waterhoogte in boorgat op tijdstip t = t0 

h1 = waterhoogte in boorgat op tijdstip t = t1 

r = boorgatradius 

dt = verlopen tijd van t = t0 tot t = t1 

Onderzoekswaarden 

Diepte boorgat D : 130 

70 

3,5 

350 

cm 

Standaardhoogte M : cm 

Radiusboorgat R cm 

Grondwater W cm 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 

w
a
te

rs
p

ie
g

e
lh

o
o

g
te

 (
c
m

) 

tijd (sec) 

meetsessie 1 meetsessie 2 meetsessie 3 

Meetsessie 1 Meetsessie 2 Meetsessie 3 

t0 = 500 

27,19 

800 

22,76 

9,69E-06 

0,84 

-1,48E-04 

sec t0 = 500 

34,19 

800 

27,48 

1,20E-05 

1,04 

-2,24E-04 

sec t0 = 500 

39,15 

800 

30,46 

1,39E-05 

1,20 

-2,90E-04 

sec 

h0 = cm h0 = cm h0 = cm 

t1 = sec t1 = sec t1 = sec 

h1 = cm h1 = cm h1 = cm 

kf = m/s kf = m/s kf = m/s 

kf = m/dag kf = m/dag kf = m/dag 

rc = m/s rc = m/s rc = m/s 

Geonius Geotechniek BV Tel. 088-130 06 00 

Postbus 1097 Fax. 088-130 06 69 

6160 BB Geleen info@geonius.nl 

mailto:info@geonius.nl


  

   
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 4 Dimensionering infiltratievoorziening 
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Geonius Geotechniek Infiltratiesysteem 

Projectnummer GB180184 
Omschrijving Infiltratie kratten met inrit/parkeerplaats 

Roermondseweg Tegelen 
Datum 26-3-2021 
Infiltratie met kratten uitgaande stationaire 
toestand met verhang van 1,0 m/m 
Uitgangspunten 
Neerslag [mm] Eigenschappen bodem 

doorlatendheid 
hoeveelheid r [mm] 100 gemeten 
oppervlak A [m2] 110 veiligheid 
reductie r [-] 1 wand 
totaal R [m3] 11,0 vloer 
porositeit [p] 0,95 verhang 
vertraagde afvoer (l/s/ha) 0 
Afmetingen van de infiltratiesleuf* 
Lengte [m] hoogte [m] breedte [m] 

6 1,2 1,8 
Toetsing 

k [m/d] 
[-] 
kw [m/d] 
kv [m/d] 
I [-] 

Berging [m3] Infiltratie tijdens bui [m3] 
12,3 5,6 

0,5 
1 

0,5 
0,5 
1,0 

Bodem- en wandfactoren 

0,6 
0 

vertraagde afvoer tijdens bui [m3] 
0,0 

Totale afvoercapaciteit [m3] Leeglooptijd [uur] 
benodigd beschikbaar controle 23,0 

11,0 17,9 voldoet 

* Indien afwijkende afmetingen worden toegepast dient in ieder geval de minimale inhoud 11 m3 te bedragen 

Overzicht aanvoer regenwater en afvoercapaciteit van het systeem 

0,6 à 0,8 m 
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Geonius Geotechniek Infiltratiesysteem 

Projectnummer GB180184 
Omschrijving Infiltratie kratten met inrit/parkeerplaats 

Roermondseweg Tegelen 
Datum 26-3-2021 
Infiltratie met kratten uitgaande stationaire 
toestand met verhang van 1,0 m/m 
Uitgangspunten 
Neerslag [mm] Eigenschappen bodem 

doorlatendheid 
hoeveelheid r [mm] 100 gemeten 
oppervlak A [m2] 90 veiligheid 
reductie r [-] 1 wand 
totaal R [m3] 9,0 vloer 
porositeit [p] 0,95 verhang 
vertraagde afvoer (l/s/ha) 2 
Afmetingen van de infiltratiesleuf* 
Lengte [m] hoogte [m] breedte [m] 

6 0,8 1,8 
Toetsing 

k [m/d] 
[-] 
kw [m/d] 
kv [m/d] 
I [-] 

Berging [m3] Infiltratie tijdens bui [m3] 
8,2 3,7 

0,5 
1 

0,5 
0,5 
1,0 

Bodem- en wandfactoren 

0,6 
0 

vertraagde afvoer tijdens bui [m3] 
1,6 

Totale afvoercapaciteit [m3] Leeglooptijd [uur] 
benodigd beschikbaar controle 23,8 

9,0 13,5 voldoet 

* Indien afwijkende afmetingen worden toegepast dient in ieder geval de minimale inhoud 7,5 m3 te bedragen 

Overzicht aanvoer regenwater en afvoercapaciteit van het systeem 

0,6 à 0,8 m 
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Geonius Geotechniek Infiltratiesysteem 

Projectnummer GB180184 
Omschrijving Infiltratie kratten met inrit/parkeerplaats 

Roermondseweg Tegelen 
Datum 26-3-2021 
Infiltratie met kratten uitgaande stationaire 
toestand met verhang van 1,0 m/m 
Uitgangspunten 
Neerslag [mm] Eigenschappen bodem 

doorlatendheid 
hoeveelheid r [mm] 100 gemeten 
oppervlak A [m2] 2550 veiligheid 
reductie r [-] 1 wand 
totaal R [m3] 255,0 vloer 
porositeit [p] 0,95 verhang 
vertraagde afvoer (l/s/ha) 2 
Afmetingen van de infiltratiesleuf* 
Lengte [m] hoogte [m] breedte [m] 

144 1,2 6 
Toetsing 

k [m/d] 
[-] 
kw [m/d] 
kv [m/d] 
I [-] 

Berging [m3] Infiltratie tijdens bui [m3] 
985,0 108,0 

0,5 
1 

0,5 
0,5 
1,0 

Bodem- en wandfactoren 

0,6 
0 

vertraagde afvoer tijdens bui [m3] 
44,1 

Totale afvoercapaciteit [m3] Leeglooptijd [uur] 
benodigd beschikbaar controle 23,2 

255,0 1137,1 voldoet 

* Indien afwijkende afmetingen worden toegepast dient in ieder geval de minimale inhoud 211 m3 te bedragen 

Overzicht aanvoer regenwater en afvoercapaciteit van het systeem 
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1 INLEIDING 

1.1 Omschrijving en doelstelling van de opdracht 

Door Geonius is opdracht verleend aan AVG Explosieven Opsporing Nederland (hierna: AVG) om opspo-

ringswerkzaamheden uit te voeren naar de mogelijke aanwezigheid van conventionele explosieven (hierna: 

CE). 

De aanleiding van dit onderzoek is de CE risicokaart gemeente Venlo. Hierin wordt aangeven dat in het 

onderzoeksgebied naar alle waarschijnlijkheid explosieven uit de Tweede Wereldoorlog aanwezig kunnen zijn. 

Er is voor betreffende locatie geen vooronderzoek beschikbaar. Derhalve is onderzoeksgebied verdacht op: 

◼ Geschutmunitie 

◼ Afwerpmunitie tot maximaal het gewicht van 1.000 lb. 

De verticale afbakening is vastgesteld op: 

◼ Verschoten munitie tot 2,50 m -mv 

◼ Afgeworpen munitie tot de harde laag van 10 mPA van 1 meter dikte. 

Aan de hand van huidige sondeergegevens kan worden vastgesteld dat de harde laag van 10 mPA van 1 

meter dikte bevindt op ca. 18 m +NAP. 

Het huidige maaiveld ter plaatse van het opsporingsgebied bevindt zich op ca. 20,70 m +NAP (bron: AHN). 

AVG voert in het kader van haar opdracht een detectieonderzoek uit met als doel het in kaart brengen van 

ijzerhoudende objecten tot maximaal 4,50 m -mv binnen het opsporingsgebied en hiervan aan te geven welke 

objecten een magnetische opbouw hebben die overeenkomt met de opbouw van een explosief en/of munitie. 

AVG voert in het kader van haar opdracht de navolgende werkzaamheden uit: 

◼ Opstellen projectplan in het kader van de WSCS-OCE 

◼ Non-realtime oppervlaktedetectie van het opsporingsgebied 

◼ Interpretatie en analyse van de meetgegevens 

◼ Opstellen detectierapport 

◼ Het benaderen en veiligstellen van eventuele gedetecteerde objecten (na opdracht) 

◼ Opstellen proces-verbaal van oplevering. 

De omschrijving en doelstelling van de opdracht is in navolgend schema verkort weergegeven: 

Projectnaam Roermondseweg - Tegelen 

Opdrachtgever Geonius 

Gemeente Tegelen te Venlo 

Projectadres Roermondseweg t.h.v. nr. 25 

Opdrachtnummer 2056068-AB-01, d.d. 15-09-2020 

Werkomschrijving 

◼ Opstellen projectplan in het kader van de WSCS-OCE 

◼ Non-realtime oppervlaktedetectie van het opsporingsgebied 

◼ Interpretatie en analyse van de meetgegevens 

◼ Het benaderen en veiligstellen van eventuele gedetecteerde objecten (na opdracht) 

◼ Opstellen proces-verbaal van oplevering 
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Doelstelling Het verantwoord en veilig kunnen uitvoeren van civieltechnische vervolgwerkzaamheden 

Vooronderzoek Bedrijf CE risicokaart gemeente Venlo 

Aan te treffen explosieven 
◼ Geschutmunitie 
◼ Afwerpmunitie tot maximaal het gewicht van 1.000 lb 

Geplande aanvangsdatum In overleg 

Geplande werktijd: 
◼ Non-realtime oppervlaktedetectie: 1 werkdag 
◼ Benaderen verdachte objecten: 2 werkdagen (na opdracht) 

Aantal werknemers (incl. onder 
aanneming): 

◼ Non-realtime oppervlaktedetectie: 1 
◼ Benaderen verdachte objecten: 3 (na opdracht) 

1.2 Leeswijzer 

In dit projectplan kunt u de conform de WSCS-OCE verplicht gestelde toelichting terug vinden in de volgende 

paragrafen: 

Omschrijving Paragraaf 

Omschrijving en doelstelling van de opdracht 1.1 

Beschrijving van de projectorganisatie met taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 3.3 

Beschrijving van de wijze van interne en externe communicatie 3.2 

Planning van de werkzaamheden en inzet van personeel 2.7 

Een werktekening met daarop de ligging van het werk- / opsporingsgebied 3.1 

Omschrijving van de wijze van detectie 2.3 

De te gebruiken detectiemethoden en apparatuur 2.3.2 

Beschrijving van de wijze van lokaliseren, laagsgewijs ontgraven en identificatie (benaderen) 2.4 

De te gebruiken materieel en hulpmiddelen bij het benaderen 2.4.2 

Beschrijving van de wijze van tijdelijk veiligstellen van CE 2.4.3 

Overdrachtsprotocol EODD conform bijlage 1 3.6 

Opsomming van de beschikbare informatie omtrent een eventuele vernietigingslocatie 2.4.5 

Projectgebonden risico-evaluatie 3.4.5 

Beschrijving van de te treffen veiligheidsmaatregelen in de onderscheiden procesfasen 3.4.7 

VGM-plan (veiligheid-, gezondheid- en milieuplan) 3.4 

Protocol voor de inschakeling van hulpverleningsdiensten 3.5 

Beschrijving van aansprakelijkheden en verzekeringen 3.6 

Projectcontroleplan 3.4.11 
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2 PLAN VAN AANPAK 

2.1 Voorbereiding 

◼ Opstellen van een projectplan conform de WSCS-OCE. 

◼ Terreininspectie 

◼ Het aanmelden van het project bij de certificerende instantie in kader van de WSCS-OCE 

◼ Het aanvragen van een uitvoeringsopdracht bij de EODD (na opdracht voor benaderen) 

◼ Voor het benaderen van objecten wordt door AVG een KLIC-melding gedaan voor de gehele projectlo-

catie (De tekeningen van de betrokken beheerders zijn op de werkplek aanwezig in het Projectdossier). 

2.2 Opsporingsgebied 

In het kader van toekomstige bouwwerkzaamheden worden een onderzoekswerkzaamheden uitgevoerd naar-

mogelijke aanwezigheid van conventionele explosieven. Het opsporingsgebied ter grootte van ca. 10.000 m2 

wordt onderzocht op mogelijke aanwezigheid van CE. Op basis van sonderingen in de nabijheid is de maxi-

male indringingsdiepte ca. 2,70 m- mv. 

Afb.1 – Onderzoeksgebied. 

◼ Het verdachte gebied is het gebied waar mogelijke CE kunnen worden aangetroffen 

◼ Het opsporingsgebied is het gebied waar het verdachte gebied en het werkgebied met elkaar verbonden 

zijn, waar voorafgaand aan de reguliere civieltechnische werkzaamheden, CE onderzoekswerkzaamheden 

uitgevoerd dient te worden 

◼ Het werkgebied is het gebied waar de reguliere civieltechnische werkzaamheden uitgevoerd kunnen wor-

den. 

Het opsporingsgebied is de locatie binnen het verdachte gebied waar de daadwerkelijke opsporingswerk-

zaamheden worden verricht. Het opsporingsgebied moet voorafgaand aan het detectieonderzoek aan de vol-

gende criteria voldoen: 

◼ Het opsporingsgebied dient toegankelijk te zijn 

◼ Er dient betredingstoestemming te zijn 

◼ Het terrein dient voor zover mogelijk vlak en begaanbaar te zijn 

◼ Detectie verstorende infrastructurele voorzieningen zoals bijvoorbeeld aanwezige (ondergrondse-) leidin-

gen, hekwerken dienen indien mogelijk vooraf verwijderd te zijn 

◼ Detectie belemmerende vegetatie dient te zijn verwijderd. 
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Eventueel aanwezige begroeiing, obstakels en detectie verstorende infrastructurele voorzieningen worden in 

overleg door zorg van de opdrachtgever weggehaald. Indien de obstakels/voorzieningen niet kunnen worden 

verwijderd, wordt dit weergegeven in het proces-verbaal van oplevering. 

2.3 Wijze van detectie 

Voorafgaand aan de detectie is vastgesteld welke meetmethode het meest geschikt is voor het opsporingsge-

bied. De validatie vond plaats op basis van: 

◼ de materiaalsoort van mogelijk aan te treffen explosieven (ferro- of non-ferrometalen) conform het voor-

onderzoek 

◼ locatie specifieke informatie omtrent terrein- en bodemgesteldheid 

◼ aanwezige boven- en ondergrondse infrastructuur in het opsporingsgebied. 

Op grond van de beschikbare informatie blijkt non-realtime oppervlaktedetectie met een passief multi-sensor-

systeem de meest geschikte meetmethode. 

2.3.1 Non-realtime oppervlaktedetectie 

De computerondersteunde oppervlaktedetectie (non-realtime detectie) wordt uitgevoerd met behulp van een 

kar waaraan zich een aantal magnetometers bevinden welke handmatig wordt voortgetrokken. Deze magne-

tometerdetectie van het gebied wordt uitgevoerd door middel van een 4 kanaals multi-sensorsysteem type 

VXV-4 van het merk Vallon. 

De oppervlaktedetectiedetectie wordt uitgevoerd met behulp van een passieve magnetometer. De passieve 

magnetometer is een meetinstrument waarmee verstoringen van het aardmagnetisch veld kunnen worden ge-

meten. Deze waarde is echter mede afhankelijk van grootte en ligging van het gemeten object en ook de 

omgevingsfactoren. Uitgangspunt voor de effectieve zoekdieptes zijn complete munitieartikelen en geen res-

tanten hiervan. Als maatstaf en richtlijn van de leverancier van de magnetometer firma Vallon wordt het vol-

gende gehanteerd: 

◼ Voor projectielen tot en met een kaliber van 2 cm, een maximaal dieptebereik van 25 cm 

◼ Voor projectielen met een kaliber tot 5 cm, een maximaal dieptebereik van 0,50 m 

◼ Voor projectielen met een kaliber groter dan 5 cm tot 7,5 cm, een maximaal dieptebereik van 1,00 m 

◼ Voor projectielen met een kaliber groter dan 7,5 cm tot 10,5 cm, een maximaal dieptebereik van 1,50 m 

◼ Voor projectielen met een kaliber groter dan 10,5 cm tot 15 cm een maximaal dieptebereik van 2,00 m 

◼ Grotere projectielen en afwerpmunitie kunnen tot maximaal 4,50 m diep worden gedetecteerd en gelo-

kaliseerd. 

Het multi-sensorsysteem is uitgerust met 4 sondes met een tussenliggende afstand van 0,30 meter. Deze af-

stand is voldoende om de aangegeven mogelijk explosieven te kunnen detecteren. Het multi-sensorsysteem is 

tevens uitgerust met GPS, waardoor de locaties van de gemeten objecten op RD-coördinaten liggen. Doordat 

met nauwkeurige GPS wordt gemeten wordt een onnauwkeurigheid van ± 10 cm gegarandeerd. De data 

wordt verzameld op een speciale datalogger t.b.v. de interpretatie van de meetgegevens. De detectie ter 

plaatse van het te onderzoeken gebied wordt uitgevoerd door een assistent OCE deskundige. 
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Afb.2 – Non-realtime oppervlaktedetectie MS-4 

2.3.2 Interpretatiewerkzaamheden non-realtime oppervlaktedetectie 

De meetgegevens van de magnetometerdetectie worden geïnterpreteerd op mogelijk aanwezige munitie en/of 

explosieven vanaf de CE geschutmunitie 2 cm tot en met afwerpmunitie met het gewicht van 1.000 lb. Bij de 

interpretatie van de gegevens moet de (senior) OCE deskundige met een aantal factoren rekening houden, 

waarmee elk object afzonderlijk wordt geïnterpreteerd. De voornaamste factoren hierbij zijn: 

◼ de diepteligging van het object. Deze beïnvloedt het magnetisch veld en de magnetische waarde (d.w.z. 

hoe dieper het object ligt, hoe kleiner de meetwaarde) 

◼ de hoek waaronder het object ligt. Wanneer een object bijvoorbeeld vrijwel verticaal in de bodem staat, 

wordt vaak alleen een positief of negatief gemeten. Door de hoek meet men tevens een kleine afwijking, 

dat in de praktijk echter wel degelijk groot kan blijken te zijn 

◼ de omgevingsfactoren van het object. Zo kunnen in de nabijheid liggende verstorende elementen de 

meting beïnvloeden waardoor de berekeningen worden beïnvloed. 

De combinatie van de diepteligging, de maximale nT-waarde en het magnetisch volume zijn van invloed op 

het bepalen of een object als verdacht wordt aangemerkt. Er bestaat geen “perfecte” combinatie tussen deze 
waarden. Immers, als deze had bestaan zouden dankzij het softwareprogramma enkel en alleen munitiearti-

kelen benaderd worden. De praktijk laat zien dat het merendeel van de verdachte objecten geen munitieartikel 

is. 

De interpretatie wordt uitgevoerd met een speciaal hiervoor ontworpen softwareprogramma: EVA2000. Dit 

programma is dusdanig ontworpen dat deze uit de meetdata verstoringen kan selecteren die overeenkomen 

met de verstoring van een mogelijk explosief. 

De analyse van de meetdata en verstoringen geschiedt door een senior OCE deskundige, die afzonderlijk 

alle objecten controleert en indien nodig kenmerkt als significant object. Deze interpretatie resulteert in een 

objectenlijst met verdachte objecten en/of locaties. 
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Afb.3 – Voorbeeld interpretatie non-realtime oppervlaktedetectie met het evaluatieprogramma EVA 2000. 

2.4 Benaderen (lokaliseren, laagsgewijs ontgraven en identificatie) (na opdracht) 

2.4.1 Benaderen en identificeren van objecten 

De uit de detectie aangemerkte verdachte objecten worden voorafgaand aan de benadering in het opspo-

ringsgebied met behulp van RTK-GPS opgespoord waarna de exacte ligging/diepte van het verdachte object 

middels een passieve magnetometer wordt gemeten. Indien noodzakelijk, afhankelijk van de grootte en diep-

teligging van de gedetecteerde verstoringen worden deze handmatig of machinaal benaderd. 

De passieve magnetometer is een meetinstrument waarmee verstoringen van het aardmagnetisch veld kunnen 

worden gemeten. De effectieve zoekdiepte van de gebruikte magnetometers is tot 4,50 m -mv. Deze waarde 

is echter mede afhankelijk van grootte en ligging van het gemeten object en ook de omgevingsfactoren. 

Uitgangspunt voor de effectieve zoekdieptes zijn complete munitieartikelen en geen restanten hiervan. Als 

maatstaf en richtlijn van de leverancier wordt het volgende gehanteerd: 

◼ Voor projectielen tot en met een kaliber van 2 cm, een maximaal dieptebereik van 25 cm 

◼ Voor projectielen met een kaliber tot 5 cm, een maximaal dieptebereik van 0,50 m 

◼ Voor projectielen met een kaliber groter dan 5 cm tot 7,5 cm, een maximaal dieptebereik van 1,00 m 

◼ Voor projectielen met een kaliber groter dan 7,5 cm tot 10,5 cm, een maximaal dieptebereik van 1,50 m 

◼ Voor projectielen met een kaliber groter dan 10,5 cm tot 15 cm een maximaal dieptebereik van 2,00 m 

◼ Grotere projectielen / afwerpmunitie kunnen tot maximaal 4,50 m diep worden gedetecteerd en geloka-

liseerd. 

Objecten tot ca. 50 cm diep worden handmatig benaderd. Grote en dieper gelegen verstoringen worden in 

overleg met de opdrachtgever en op aanwijzing van een senior OCE deskundige machinaal benaderd met 

een beveiligde graafmachine. Een machinale benadering wordt laagsgewijs uitgevoerd tot maximaal 30 cm 

boven het verdacht object. Hierna wordt, vanwege veiligheid, handmatig verder benaderd. Dieper gelegen 

worden in overleg met de opdrachtgever benaderd, geïdentificeerd en verwijdert uit het opsporingsgebied 

Nadat de verstoring is bloot gegraven vindt een identificatie en controle plaats door de op het project aanwe-

zige senior OCE deskundige en wordt het object (CE) indien nodig veiliggesteld. De senior OCE deskundige 

kan bij aantreffen CE, overige werkzaamheden laten stilleggen en derden verzoeken het opsporingsgebied te 

verlaten om de veiligheid te waarborgen. 
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Indien het benaderen van separate verdachte objecten niet mogelijk is, vanwege een grote hoeveelheid   

verstoringen, dan wordt de locatie laagsgewijs ontgraven met een graafmachine en realtime gedetecteerd met 

een actieve metaaldetector (maximaal meetbereik 30 cm -mv). Uit deze laag worden alle significante objecten 

benaderd, geïdentificeerd en indien het CE betreft, veiliggesteld. Vervolgens wordt een laag van maximaal 

75% van de onderzochte diepte ontgraven met een beveiligde graafmachine. Deze handelingen worden her-

haald tot de gewenste diepte is bereikt of tot de ferro verstoorde laag is ontgraven en reguliere diepere realtime 

oppervlaktedetectie mogelijk is. 

Er kan indien passieve oppervlaktedetectie magnetometrie niet mogelijk is, gebruik worden gemaakt van een 

actieve metaaldetector, met een spoelgrootte van 0,60 m. Hiermee kan een maximale zoekdiepte bereikt 

worden van 1,80 m -mv. Het bereik van de zoekdiepte is echter mede afhankelijk van grootte en ligging van 

een object en ook de omgevingsfactoren zoals bijvoorbeeld hekwerken, lantaarnpalen, kabels & leidingen. Bij 

actieve detectie wordt door de detector een magnetisch veld opgewekt. De verstoringen (veroorzaakt door 

zowel ferro houdende als non-ferro houdende objecten) worden in dit veld vervolgens gemeten. 

Afb.4 – Realtime passieve oppervlaktedetectie Afb.5 – Realtime actieve oppervlaktedetectie 

Onderstaand is een schematische werkwijze weergegeven van het laagsgewijs gecontroleerd ontgraven welke 

variabel is en op aanwijzing van de OCE deskundige wordt bepaald: 

Afb.6 – Schematische weergave gecontroleerd ontgraven. 
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2.4.2 Selectie van detectie- en meetapparatuur en materieel 

Werkzaamheden Detectieapparatuur en materieel Apparaat instelling 

Non-realtime oppervlaktedetectie Magnetometer merk Vallon, type VXV-4 Meest gevoelige stand 

Interpreteren van meetdata EVA2000 N.v.t. 

Benaderen verdacht objecten (na opdracht) 

Magnetometer merk Vallon, type EL1300 Aanvang stand: 4 

Magnetometer merk Ferex, type 4.021 Aanvang stand: 3 nT 

Magnetometer merk Sensys, type SBL-10 Aanvang stand: 3 nT 

Magnetometer merk Vallon, type VX-1 Aanvang stand: 6 nT 

Magnetometer merk Vallon, type VXC-1 Aanvang stand: 6 nT 

Metaaldetector merk Vallon, type VMH Aanvang stand: 2 – 8 

Metaaldetector merk Vallon, type VMX Aanvang stand: 2 – 5 

Metaaldetector merk Vallon, type ML1620C Aanvang stand: 2 - 6 

Beveiligde graafmachine (indien nodig) N.v.t. 

Het (non-) realtime detecteren van een object wordt altijd in de meest gevoelige stand, van desbetreffende 

meetapparaat, uitgevoerd. Indien tijdens de werkzaamheden blijkt dat de gekozen apparatuur en/of materieel 

niet de resultaten geeft die vooraf verwacht waren, wordt deze in overleg met de opdrachtgever aangepast 

aan de omstandigheden ter plaatse. De wijzigingen worden na overleg en na toestemming van de opdracht-

gever toegevoegd in het Projectdossier. 

2.4.3 Het aantreffen en tijdelijk veiligstellen van CE 

Indien AVG tijdens uitvoering van het werk CE of strategisch schroot aantreft, worden deze artikelen opgesla-

gen in een speciaal daartoe ingerichte container Voorziening voor het Tijdelijk Veiligstellen van de Situatie 

(hierna: VTVS). De locatie van de VTVS wordt (evt. tijdens “startwerkoverleg”) besproken met opdrachtgever. 

Het plaatsen van de VTVS geschiedt in overleg met brandweer en politie. De VTVS en bijbehorende standplaats 

is uitgevoerd volgens bijlage 6 uit de WSCS-OCE. 
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Afb.7 – Voorziening voor het Tijdelijk Veiligstellen van de Situatie (VTVS) 

Na het benaderen en identificeren van het object wordt vastgesteld of het gaat om een explosief. Door de 

senior OCE deskundige wordt beslist of het explosief veilig kan worden getransporteerd aan de hand van de 

identificatie. 

Het tijdelijk veiligstellen van de situatie omvat alle activiteiten na de benadering en identificatie die benodigd 

zijn om de uitwerkingsrisico’s van het explosief in relatie tot de omgeving te beheersen tot aan het tijdstip van 

overdracht aan de EODD. 

Het explosief kan veilig worden getransporteerd: 
◼ De senior OCE deskundige transporteert het explosief naar de dichtstbijzijnde VTVS (Voorziening voor het 

Tijdelijk Veiligstellen van de Situatie) 

◼ De senior OCE deskundige slaat het explosief op in de VTVS 

◼ Indien de VTVS zijn maximum toelaatbare hoeveelheid explosieve stof (10 kg) heeft bereikt, wordt de 

EODD door de senior OCE deskundige ingelicht en gevraagd de explosieven te ruimen 

◼ Als de capaciteit van de VTVS wordt overschreden wordt het werk gestaakt, of wordt in overleg met op-

drachtgever besloten tot het plaatsen van een tweede VTVS 

◼ Op een overeengekomen datum en tijdstip worden de explosieven en strategisch schroot overgedragen 

aan de EODD. 

Het explosief kan niet veilig worden getransporteerd: 
◼ Het explosief wordt niet beroerd 

◼ De senior OCE deskundige meldt de situatie bij de EODD en bevoegd gezag 

◼ Overdracht van het explosief aan de EODD. 

Van de in de VTVS opgeslagen CE wordt het volgende geregistreerd: 
◼ soort, subsoort en nationaliteit van het CE 

◼ wapeningstoestand van eventuele ontstekers 

◼ schatting van de explosieve inhoud. 
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Registratie van gevonden CE vindt dagelijks plaats en worden opgenomen in het Projectdossier. De melding 

van deze vondsten vindt wekelijks plaats naar bevoegd gezag en opdrachtgever. 

Aangetroffen CE worden schriftelijk gemeld aan de EODD. De frequentie en het tijdstip van melding is afhan-

kelijk van soort, aantal en toestand van de aangetroffen explosieven, ter beoordeling van de senior OCE 

deskundige. De frequentie en het tijdstip van de periodieke ruimingen zijn mede afhankelijk van soort en aantal 

van de aangetroffen explosieven en de beschikbare ruimcapaciteit van de EODD, dit ter beoordeling door de 

EODD. 

Bij het aantreffen van explosieven die naar inschatting van de senior OCE deskundige een direct gevaar op-

leveren voor de openbare orde en veiligheid wordt direct bevoegd gezag van de gemeente Venlo geïnformeerd 

waarna vervolgens door AVG een melding gedaan wordt aan de EODD. Dit soort meldingen worden binnen 

de EODD voorzien van een verhoogde prioriteit en de explosieven worden – vooruitlopend op een periodieke 

ruiming – binnen een tijdsbestek geruimd overeenkomstig de gegeven prioriteit. 

Door het bevoegd gezag wordt in overleg met de EODD en de senior OCE deskundige gezorgd voor het 

beschikbaar hebben van een vernietigingsterrein in de desbetreffende gemeente Venlo. Gezien de soort en 

toestand van de opgespoorde explosieven kan het noodzakelijk zijn dat vernietiging op loopafstand van de 

opsporing- c.q. opslaglocatie plaatsvindt. 

De senior OCE deskundige zorgt in samenspraak met bevoegd gezag van de gemeente Venlo voor de aan-

wezigheid van de politie tijdens de periodieke ruiming van aangetroffen explosieven 

De aangetroffen explosieven worden namens bevoegd gezag door de senior OCE deskundige onder minimale 

vermelding van soort, subsoort en algemene toestand via een schriftelijk protocol overgedragen aan de ruim-

ploeg van de EODD. Dit onder vermelding van een Uitvoeringsopdracht (UO-nummer) die voorafgaand aan 

de werkzaamheden is aangevraagd bij de EODD. AVG meldt namens bevoegd gezag de datum van beëindi-

ging van de opsporingswerkzaamheden schriftelijk aan de EODD. 

2.4.4 Schervengevarenzone 

Schervengevarenzone 

Na interpretatie van risicokaart van de gemeente Venlo, is door de senior OCE deskundige vastgesteld dat 

binnen het opsporingsgebied het grootst mogelijk CE dat achtergebleven kan zijn afwerpmunitie van het ge-

wicht van 1.000 lbs. betreft. 

Afb.9 – Afwerpmunitie van het gewicht 1.000 lbs. (U.S.). 
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Afwerpmunitie met het gewicht van 1.000 lbs heeft een netto explosieve massa (NEG) van 270,59 kg Tri-

tonal, Amatol of TNT. Hierbij hoort een maximale schervengevarenzone van 1.540 meter ingeval van explo-

sie van een niet ingedrongen CE. Deze straal wordt geadviseerd als beheersmaatregel tegen scherfwerking, 

tijdens eventuele demontagehandelingen of tijdens een ‘niet-afgedekte’ vernietiging. Bij het aantreffen van 
een dergelijke CE kan, indien noodzakelijk, de straal door het toepassen van beschermende maatregelen 

worden teruggebracht op aanwijzing van de commandant ruimploeg EOD. 

De schervengevarenzone is niet van toepassing bij oppervlaktedetectie van het opsporingsgebied en heeft 

enkel zijn betrekking wanneer gedetecteerde objecten benaderd zullen worden. 

De schervengevarenzone is het gebied rond de ligplaats van een explosief, waar bij een eventuele explosie 

gerede kans bestaat dat men door scherven van het explosief of secundaire scherven van bv. Puin wordt 

getroffen. Indien er kans bestaat dat een aangetroffen explosief alsnog explodeert door     

demontagehandelingen of in geval het explosief doelbewust tot ontploffing wordt gebracht zonder een 

afdekkende materie, dienen er beschermende maatregelen te worden genomen tegen de scherfwerking. Uit 

de schervengevarenzone dienen alle personen en levende have te worden geëvacueerd, tenzij zij zich bevinden 

in een gebouw met harde bovendekking en in een ruimte van dat gebouw dat is afgekeerd van de ligplaats 

van het explosief. 

Binnen de schervengevarenzone mag tijdens demontagehandelingen geen weg-, spoorweg- en scheepvaart-

verkeer plaatsvinden. Tevens mag geen luchtverkeer plaatsvinden binnen een afstand van het explosief 

conform de vigerende regelgeving van de Rijksluchtvaartdienst. Het stil leggen c.q. omleiden van het 

luchtverkeer dient door de ter plaatse voor de openbare orde en veiligheid verantwoordelijke autoriteit te 

worden aangevraagd bij de Landelijke eenheid nationale politie. 

Voor de grootte van de schervengevarenzone rondom een explosief gelden minimaal de in navolgende tabel 

genoemde afstanden. In de tabel is opgenomen een veiligheidsafstand voor “overige fragmenten”. Het betreft 

hier fragmenten van bv. afwerpmunitie (vliegtuigbommen) zoals ophangogen en bodemplaat die zich verder 

verplaatsen zodat de schervengevarenzone groter is. 
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In de navolgende tabel zijn schervengevarenzones opgenomen die van toepassing zijn bij vernietiging of de-

montage en tevens de veiligheidsafstanden wanneer gebruik wordt gemaakt van een beschermingsconstructie. 

Netto explosief ge 
wicht NEG (kg) 

Schervengevarenzone 
fragmenten (m) 

Schervengevarenzone 
overige fragmenten (m) 

Schervengevarenzone met 
beschermingsconstructie (m) 

0 – 0,5 200 - n.v.t. 

0,5 – 1,0 250 - n.v.t. 

1,0 – 1,5 310 - n.v.t. 

1,5 – 2,0 360 - n.v.t. 

2,0 – 2,5 410 - n.v.t. 

2,5 – 3,0 460 - n.v.t. 

3,0 – 3,5 510 - n.v.t. 

3,5 – 4,0 560 - n.v.t. 

4,0 – 4,5 610 - n.v.t. 

4,5 – 5,0 670 1140 n.v.t. 

5,0 – 10 700 1420 n.v.t. 

10 – 15 800 1660 n.v.t. 

15 – 20 860 1720 n.v.t. 

20 – 25 880 1780 n.v.t. 

25 – 50 970 1940 250 

50 – 75 1020 2040 250 

75 – 125 1130 2260 250 

125 – 250 1320 2630 500 

250 – 500 1540 3050 -

500 – 750 1690 3050 -

NEG > 750 2000 3050 -

Afstanden in de tabel zijn afkomstig uit het TNO-beproevingsrapport 224097639 d.d. 16 februari 2005. Tijdens de 

TNO-beproeving is uitgegaan van explosieven die zich op of dicht onder het maaiveld bevinden. Er wordt in de afstand-

tabellen dus geen onderscheid gemaakt tussen explosieven op of dieper onder het maaiveld. In de tabellen is ook geen 

rekening gehouden met reeds aanwezige afscherming. In de beproeving is de differentiatie naar soorten springstoffen in 

de munitieartikelen niet meegenomen. De afstandtabellen zijn alleen gerelateerd aan het Netto Explosief Gewicht (NEG) 

van de springlading. Er heeft geen vertaling naar TNT-equivalentie plaatsgevonden. Tijdens de beproeving is een veilig-

heidsmarge van 15% gehanteerd. De veiligheidsafstanden zijn hierdoor conservatief en toepasbaar op alle typen afwerp-

munitie (vliegtuigbommen) etc. Bij toepassing van de tabel dient rekening gehouden te worden met aanwezige voortdrij-

vende lading. Behalve fragmenten kan de vrijgekomen drukgolf en een eventuele reflectie van deze drukgolf voor 

schade en letsel in de omgeving zorgen. Indien de fragmentafstand als veiligheidsafstand wordt gehanteerd bij ruimope-
raties, lopen personen en materieel geen letsel of schade op ten gevolge van de vrijgekomen druk. In de afstanden 

wordt geen onderscheid gemaakt in manteldikte van het explosief. 
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2.4.5 Vernietigingslocatie 

De vernietigingslocatie wordt aangewezen wanneer dit noodzakelijk is binnen de gemeente Venlo. Dit gaat in 

overleg met het bevoegd gezag van de gemeente Venlo en de politie. Indien op afwerpmunitie moet worden 

vernietigd dient de bruikbaarheid van de vernietigingslocatie te worden getoetst door de commandant ruim-

ploeg van de EODD. 

Een vernietigingslocatie moet indien mogelijk aan de volgende eisen voldoen: 

◼ Geen bebouwing of verkeer binnen de uitwerking van de munitie. 

◼ Voor het publiek af te sluiten c.q. controleerbaar dat geen publiek het terrein betreedt. 

◼ Overzichtelijk zijn (voor grote of meerdere geschutprojectielen een straal van ca. 100 m rondom het 

springpunt). 

◼ Geen brandbare vegetatie rondom het vernietigingspunt. 

◼ Geen pijpleidingen en kabels in de ondergrond of hoogspanningsleidingen e.d. binnen de 

uitwerkingssfeer van de munitie. 

◼ Bij voorkeur zandgrond waar men kan graven zonder op grondwater te stuiten. 

◼ Indien ingraven niet mogelijk is dient een zanddepot te worden aangelegd waarbij het aanwezige zand 

het te vernietigen explosief 10-15 maal zijn kaliber kan afdekken. 

◼ Vrij van puin en afval. 

◼ Moet bereikbaar zijn met EODD-voertuig en hulpverleningsdiensten. 

De daadwerkelijke situatie van de aangegeven vernietigingslocatie zal door de commandant ruimploeg van 

de EODD worden geschouwd op bruikbaarheid. Dit is o.a. afhankelijk van de te vernietigen munitieartikel(en), 

bodemstructuur en omgeving. Voor het vernietigen van afwerpmunitie gelden, afhankelijk van het type afwerp-

munitie, andere eisen. De eisen omtrent het demonteren/vernietigen zal in overleg met het bevoegd gezag 

van de gemeente Venlo, de EODD en AVG plaats vinden. 

2.5 Oplevering 

Voorafgaand aan de explosievenwerkzaamheden zijn geen afspraken gemaakt betreffende de oplevering van 

het opsporingsgebied. Derhalve wordt het opsporingsgebied opgeleverd zoals het is aangetroffen voor aan-

vang van het explosievenonderzoek. 

Indien er geen vervolgopdracht wordt gegeven voor benaderen vindt er een oplevering plaats middels een 

detectierapport. Na de benaderwerkzaamheden vindt de oplevering plaatsvinden door middel van een pro-

cesverbaal van oplevering. Conform de WSCS-OCE, § 6.6.12. wordt een kopie van het proces-verbaal van 

oplevering verzonden naar het Bevoegd Gezag. 

2.6 Overige aspecten tijdens uitvoering 

2.6.1 Bodemverontreiniging 

Voorafgaand aan de werkzaamheden zijn door de opdrachtgever geen gegevens bekend gemaakt aangaande 

eventuele aanwezige bodemverontreiniging. Echter, tijdens het opsporen van CE is het niet uit te sluiten dat 

onvoorziene situaties ontstaan door onverwachte bodemverontreinigingen. Indien deze onvoorziene situaties 

ontstaan, wordt dit direct bij de projectleiding gemeld. In overleg met de projectleider, senior OCE deskundige 

en/of de opdrachtgever gemeente Venlo worden vervolgens maatregelen genomen. 
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2.6.2 Wet natuurbescherming 

Voorafgaand aan de werkzaamheden zijn door de opdrachtgever geen gegevens aangeleverd aangaande de 

Wet natuurbescherming. 

2.6.3 Stoffelijke resten 

Tijdens CE onderzoeken is er een kans op het (spontaan) aantreffen van stoffelijke resten. Bij het aantreffen 

van stoffelijke resten handelt het opgeleid OCE personeel conform de hiervoor gestelde regels. De Politie en 

bevoegd gezag van de gemeente Venlo worden op de hoogte gebracht van de vondst. CE die bij een graf 

en/of stoffelijke resten worden aangetroffen, worden na aankomst van de BID-KL in overleg met hen tijdelijk 

veiliggesteld, waarbij munitieveiligheid voorop staat. 

2.6.4 Overige vondsten 

De tijdens het CE onderzoek gevonden (waardevolle) voorwerpen worden gemeld bij de projectleiding of 

opdrachtgever. Deze doen aangifte van het aantreffen van waardevolle voorwerpen bij politie en gemeente 

Venlo. Doorgaans worden de gevonden goederen bij een gemeentelijk inzamelpunt voor gevonden voorwer-

pen in bewaring gesteld 

2.6.5 Vliegtuigwrak of restanten 

Bij het aantreffen van vliegtuigonderdelen of restanten worden de opdrachtgever en/of gemeente Venlo en de 

Bergingsdienst van de Koninklijke Luchtmacht geïnformeerd. Restanten worden na overleg met Majoor. B. 

Aalberts van de Bergingsdienst KLu tijdelijk veiliggesteld, waarbij munitieveiligheid voorop staat. 

2.6.6 Archeologie 

In het opsporingsgebied bevinden zich (mogelijk) objecten/zones met (hoge) archeologische waarde. Naast 
archeologische ‘resten’ uit de Tweede Wereldoorlog, kunnen dit resten uit oudere perioden zijn. Vanwege de 
aanwezigheid van archeologische objecten/zones of nieuw feitenmateriaal is het mogelijk dat er wijzigingen 
in de vooraf vastgelegde werkwijze(n) met betrekking tot de opsporing van conventionele explosieven moeten 
plaatsvinden. Het onderzoek naar conventionele explosieven vindt dan plaats in goede afstemming met de 
gemeentelijk archeoloog en/of archeologisch uitvoerende partij. AVG conformeert zich aan een het door het 
bevoegd gezag goedgekeurd Programma van Eisen (PvE) c.q. de aanwijzingen van de archeologische 
begeleiding. 

2.7 Planning van de werkzaamheden en personeel 

Minimaal 3 dagen voor aanvang van het werk wordt er een startmelding van werkzaamheden naar de con-

trolerende instantie TüV gestuurd. 

De werkzaamheden kunnen aanvangen nadat de opdrachtgever en het bevoegd gezag het projectplan heeft 

goedgekeurd en ondertekend. Voor de uitvoering van de werkzaamheden wordt minimaal 5 dagen van te 

voren een startmelding gedaan bij het bevoegd gezag van de gemeente Venlo. 

Werkzaamheden Aantal dagen: Startdatum: 

Non-realtime oppervlaktedetectie 1 In overleg 

Benaderen van separaat verdachte objecten 2 Na opdracht 
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Werkzaamheden OCE personeel 

Non-realtime oppervlaktedetectie Minimaal 1 assistent OCE deskundige 

Interpretatie meetgegevens 1 senior OCE deskundige 

Benaderen van objecten 
Minimaal 1 assistent OCE deskundige, 1 senior OCE deskundige en 
een graafmachinist in bezit van minimaal het certificaat basis OCE. 

De planning is gebaseerd op de tot heden toe bekende, door de opdrachtgever, verstrekte gegevens. Wellicht 

ten overvloede wordt nadrukkelijk opgemerkt dat bij het beschikbaar komen van nieuwe informatie het ge-

raamde aantal werkdagen mogelijk aangepast moet worden. E.e.a. in overleg met de opdrachtgever en ge-

registreerd in het projectdossier. 
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3 BIJLAGEN 

3.1 Werktekeningen van het opsporingsgebied 
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3.2 Communicatie 

3.2.1 Opdrachtgever 

Naam Geonius 

Adres De Asselen Kuil 10 

Postcode 6161 RD 

Plaats Geleen 

Contactpersoon Dhr. J. van Schie 

Telefoon 06-28580711 

E mail j.vanschie@geonius.nl 

3.2.2 Bevoegd gezag 

Naam Gemeente Venlo 

Adres Hanzeplaats 1 

Postcode 5912 AC 

Plaats Venlo 

Telefoon 14 077 

Burgemeester Dhr. A.S. Scholten 

E mail Dhr. W. van Horck 

Contactpersoon 06-54208487 

Telefoon contactpersoon Wil.vanhorck@venlo.nl 

3.2.3 Civieltechnisch opsporingsbedrijf 

Naam AVG Explosieven Opsporing Nederland 

Adres Veerweg 10 

Postcode 5171 PW 

Plaats Kaatsheuvel 

Telefoon 0416-700220 

E mail eo@avg.eu 

Projectleider OCE Dhr. R. Berns 

Mobiel 06-27044007 

Senior OCE deskundige Dhr. M. van Zwam 

Mobiel 06-50412924 
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3.2.4 Ruimen explosieven 

Naam EODD 

Adres Zeisterspoor 19 

Postcode Postbus 109 

Plaats 3769 ZJ 

Telefoon Soesterberg 

Telefoon 033-4219500 

E mail EOD.r3@mindef.nl 

3.2.5 Politie 

Naam Politiebureau Venlo 

Adres Rijnbeekstraat 1 

Postcode 5913 GA 

Plaats Venlo 

Telefoon 0900-8844 

Telefoon spoed 112 

3.2.6 Brandweer 

Naam Venlo 

Adres Ariensstraat 72 

Postcode 5912 PZ 

Plaats Venlo 

Telefoon 088-1190500 

Telefoon spoed 112 

3.2.7 Ziekenhuis 

Naam VieCuri Medisch Centrum 

Bezoekadres Tegelseweg 210 

Postcode 5912 BL 

Plaats Venlo 

Telefoon 077 320 5555 

Medewerkers AVG maken geen gebruik van plaatselijke huisartsen. Me-
dewerkers maken gebruik van eigen huisarts. Bij spoed wordt gebruik ge-
maakt van de spoedeisende hulp van het ziekenhuis. 

De route naar het ziekenhuis is vermeld in hoofdstuk 3.4.13 
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3.3 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

3.3.1 Organisatieschema 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

OVV 
        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

KAM coördinator 
Dhr. P. Gerrits 

Tel.: 06-27044014 

Opdrachtgever 
Geonius 

Dhr. J. van Schie 
Tel: 06-28580711 

Senior OCE deskundige 
Dhr. M. van Zwam 
Tel: 06-50412924 

Projectleider 
Dhr. R. Berns 

Tel.: 06-27044007 

OCE deskundige Kraan/shovel ma-
chinisten 

Indien nodig: 
EODD 

Indien nodig: 
GHOR 

Operationeel Manager  
Dhr. J.W.J. de Beer 
Tel.: 06-15439498 

Assistent 
OCE deskundige 

Civieltechnisch 
ondersteunend 

personeel 

Manager EO 
Dhr. M.A. Abee 

Tel.: 06-27044012 

Afdelingshoofd EO 
Dhr. H. van Driel 

Tel.: 06-46387780 

Bevoegd Gezag 
Gemeente Venlo 

Dhr. W. van Horck 
Tel: 06-54208487 

OOV 

Coördinator EO 
Dhr. J. van den Bout 
Tel.: 06-82326227 

Indien nodig: 
Politie 

Indien nodig: 
Brandweer 

Bevoegd gezag 
Gemeente Venlo 

Dhr. A.S. Scholten 
Burgemeester 

De in de rode vakken aangegeven personen/organisaties vallen niet onder het interne organisatieschema van 

AVG. 
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3.3.2 Opdrachtgever 

◼ Het schriftelijk verstrekken van de opdracht(en) 

◼ Het beschikbaar stellen van het werkterrein. 

◼ Het verlenen van haar volledige medewerking bij het uitvoeren van de werkzaamheden op de projectlo-

catie. 

◼ Het zorg dragen voor de (eventueel) noodzakelijke rapportages en vergunningen op civiel- en milieutech-

nisch gebied. 

◼ Kennis nemen van het projectplan en akkoord gaan met het VGM plan (Hoofdstuk 3.4) 

◼ Bij onveilige situaties veroorzaakt door AVG de werkzaamheden stopzetten 

◼ Coördinatie van werkzaamheden tussen verschillende betrokken partijen VGM voor de reguliere werk-

zaamheden. 

3.3.3 Bevoegd gezag gemeente Venlo 

◼ Het verlenen van haar medewerking en het accorderen van het projectplan ten behoeve van de werk-

zaamheden op de projectlocatie 

◼ Het bevoegd gezag (de burgemeester of diens vertegenwoordiger) is in relatie tot het project, eindverant-

woordelijk voor alle aspecten op het gebied van de openbare orde en publieke veiligheid. 

◼ Het bevoegd Gezag is verantwoordelijk voor het ter beschikking hebben van een terrein waarop de aan-

getroffen munitie en/of explosieven kunnen worden vernietigd. 

◼ Bij ruimwerkzaamheden door de EODD draagt het Bevoegd Gezag zorg voor de aanwezigheid van één 

of meerdere politiefunctionarissen (of andere afgevaardigden namens het bevoegd gezag). 

3.3.4 EODD 

◼ Het aanleveren van een Uitvoeringsopdracht op basis van een door het Bevoegd Gezag goedgekeurd 

projectplan en hoofdstuk 3.6.4 van dit projectplan 

◼ Ruimen van de eventueel aangetroffen CE. 

3.3.5 Manager EO 

◼ Geeft leiding aan projectleider, senior OCE deskundige en calculator 

◼ Rapporteert aan de algemeen directeur 

◼ Projectbudgettering en kostenbewaking 

◼ Instrueren en corrigeren van medewerkers 

◼ Beslissen over het incidenteel afwijken van bepaalde procedures m.b.t. de voortgang van de werkzaam-

heden. 

3.3.6 KAM-coördinator 

◼ Rapporteert aan de algemene directeur 

◼ Bewaken van de conformiteit met NEN-EN-ISO 9001/14001-norm, WSCS-OCE en VCA** 

◼ Geeft mondelinge en schriftelijke informatie over het managementsysteem aan medewerkers 

◼ Bijhouden van het overzicht afwijkingen en het volgen van de status van opvolging op afwijkingen 

◼ Beheert de opslag van kwaliteitsdocumenten 

◼ Bewaakt het kwaliteitssysteem zoals verwoord in het kwaliteitshandboek 

◼ Behandelt afwijkingen en verbetervoorstellen gemeld door medewerkers 

◼ Op de hoogte blijven van kwaliteitsontwikkelingen 
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◼ In stand houden van het managementsysteem m.b.t. verbeterprocessen 

◼ Archivering en beheer van kwaliteitsdocumenten 

◼ Aandragen van maatregelen op geconstateerde afwijkingen en verbeterWest Betuweellen 

◼ Bezoeken van locaties en interviewen van medewerkers t.b.v. audits. 

◼ Aanpassen en wijzigen van het managementsysteem, waarin opgenomen de WSCS-OCE, voorafgaand 

aan goedkeuring en autorisatie. 

3.3.7 Coördinator EO 

◼ Verzorgt het opstellen van projectplan en projectcontroleplan 

◼ Verzorgt de ondertekening van het projectplan door Opdrachtgever en Bevoegd Gezag 

◼ Verzorgt de benodigde vergunningen en ontheffingen 

◼ Verzorgt de werkenmap t.b.v. de uitvoering 

◼ Verzorgt de rapportages na uitvoering van de werkzaamheden 

◼ Plannen van personeel en materieel voor de werken 

◼ Verzorgt de calculatiemap 

◼ Calculeert de werkzaamheden 

◼ Stelt de offertes op en verstuurt deze aan de opdrachtgever. 

3.3.8 Projectleider EO 

◼ Verantwoordelijk voor alle aspecten aangaande veiligheid, gezondheid en welzijn van het onder zijn ver-

antwoordelijkheid vallend personeel en materieel 

◼ Signaleert en meldt (bijna)ongevallen/schades aan de projectverantwoordelijke en KAM-coördinator 

◼ Stelt materieel buiten bedrijf en/of stopt de werkzaamheden indien de veiligheid en/of gezondheid in het 

gedrang komen 

◼ Vertegenwoordigt de aannemer naar opdrachtgever / directie en derden omtrent uitvoering 

◼ Zorgt voor goede communicatie met Manager EO, senior OCE deskundige, onderaannemers en inge-

huurd personeel omtrent CE 

◼ Houdt toolbox-meetings en voert periodieke werkplekinspecties uit 

◼ Afroepen benodigd materiaal en materieel 

◼ Inhuren van onderaannemers 

◼ Coördineren van werkzaamheden van onderaannemers 

◼ Houden en/of bijwonen bouwvergaderingen 

◼ Vaststellen van meer- en minderwerk 

◼ Bijhouden van projectadministratie 

◼ Leiding geven aan de uitvoerende medewerkers in samenwerking met de senior OCE deskundige 

◼ Zorg dragen voor een correcte uitvoering conform bestek en tekeningen 

◼ Onderhouden van contacten met onderaannemers, opzichters en opdrachtgevers 

◼ Verwerven van nieuwe opdrachten in overleg met de Manager EO 

◼ Aangaan van overeenkomsten met onderaannemer. 
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3.3.9 Senior OCE deskundige 

◼ Geeft voorlichting en aanwijzingen over specifieke risico’s m.b.t. CE 
◼ Geeft voorlichting en aanwijzingen over specifieke risico’s m.b.t. het benaderen van CE 
◼ Verantwoordelijk voor de interpretatie van meetgegevens van de detectie 

◼ Neemt in voorkomende situaties actie m.b.t. alle handelingen omtrent CE 

◼ Geeft dwingende aanwijzingen aan alle personeel ten aanzien van de omgang met CE 

◼ Verantwoordelijk voor alle aspecten aangaande veiligheid, gezondheid en welzijn van het onder zijn ver-

antwoordelijkheid vallend personeel en materieel 

◼ Zorgt voor goede communicatie met projectleider, onderaannemers en ingehuurd personeel omtrent CE 

◼ Zorgt voor de overdracht van explosieven aan de EODD 

◼ Is sleutelhouder van de VTVS 

◼ Treedt op als contactpersoon naar lokale autoriteiten en EODD – functionarissen. 

◼ Treedt op als projectleider bij diens afwezigheid. 

3.3.10 OCE deskundige 

◼ Rapporteert aan de senior OCE deskundige 

◼ Belast met het benaderen en identificeren van CE 

◼ Zorgt voor het tijdelijk veilig stellen van de situatie bij het vinden van CE 

◼ Het begeleiden van de assistent OCE deskundige bij analoge detectie 

◼ Uitvoeren van computerondersteunde detectie 

◼ Zorgt voor goede communicatie met de senior OCE deskundige 

◼ Vult per dag de dagstaten in van de ploegen die onder zijn verantwoordelijkheid vallen 

◼ Zoekgebied op tekening bijhouden. 

◼ Stelt de senior OCE deskundige op de hoogte na het identificeren van een CE. 

◼ Is verantwoordelijk voor de uitvoering van de detectie 

◼ Bij onveilige situaties de werkzaamheden stopzetten. 

3.3.11 Assistent OCE deskundige 

◼ Rapporteert aan de OCE deskundige,  bij diens afwezigheid direct aan de senior OCE deskundige. 

◼ Invullen van veldwerkregistraties bij afwezigheid van de OCE deskundige 

◼ Onveilige situaties direct melden aan leidinggevende 

◼ Volgens werkinstructies en projectinstructies de werkzaamheden uitvoeren. Bij afwijkingen direct melden 

aan de leidinggevende op het project 

◼ Dagelijks onderhoud aan de ter beschikking gestelde apparatuur. Bij afwijkingen direct melden aan de 

leidinggevende op het project. 

2056068-PP-01 Roermondseweg - Tegelen Pagina 27 van 65 



 
 

      

 

  

    

 

   

    

   

   

  

  

  

 

    

 

     

   

   

  

    

  

 

 

   

     

   

   

  

  

  

 

  

  

   

    

   

   

   

       

 

  

  

-

-

3.4 VGM-Plan 

3.4.1 Coördinatie en samenwerking 

Coördinator ontwerpfase 

Bedrijf AVG Explosieven Opsporing Nederland 

Naam Dhr. J. van den Bout 

Adres Veerweg 10 

Postcode 5171 PW 

Plaats Kaatsheuvel 

Telefoon 0416-700220 

E mail j.vandenbout@avg.eu 

De coördinator ontwerpfase op het gebied van veiligheid en gezondheid (VG&M-coördinatie), zoals bedoeld 

in artikel 2.30 Arbobesluit heeft tot taak de coördinatie tot stand te brengen in de ontwerpfase. Dit houdt in: 

◼ Het naleven van de algemene uitgangspunten voor veiligheid, gezondheid en welzijn bij technische en 

organisatorische keuzen en het uitvoeren van risico-inventarisaties – en evaluaties 

◼ Verzamelen van de benodigde gegevens ten behoeve van het opstellen van dit plan 

◼ Het opstellen van een VG&M-plan voor de ontwerpfase 

◼ Het aanpassen van het VG&M-plan in verband met verdere gegevens in het ontwerp 

◼ Het samenstellen van het VG&M-dossier. 

Coördinator uitvoeringsfase 

Bedrijf AVG Explosieven Opsporing Nederland 

Naam Dhr. R. Berns 

Adres Veerweg 10 

Postcode 5171 PW 

Plaats Kaatsheuvel 

Telefoon 0416-700220 

E mail epm.berns@avg.eu 

De coördinator uitvoeringsfase op het gebied van veiligheid en gezondheid (VG&M-coördinatie), zoals be-

doeld in artikel 2.35 Arbobesluit, coördineert de uitvoeringsfase. Dit houdt in: 

◼ Organiseert en coördineert de samenwerking en het overleg tussen betrokken partijen 

◼ Neemt het in de ontwerpfase gemaakte VG&M-plan over en draagt zorg voor naleving 

◼ Vult het de bijbehorende RIE en VG&M-plan aan met de benodigde gegevens 

◼ Past het plan aan als de voortgang of omstandigheden daartoe aanleiding geven 

◼ Coördinatie van het toezicht op de (collectieve) voorzieningen 

◼ Aanwijzingen geven en/of houdt toezicht op partijen die naar zijn oordeel niet, onvoldoende of onjuiste 

uitvoering geven aan hun verplichtingen 

◼ Coördineert de voorlichting van de werknemers op het project 

◼ Aanpassen of aanvullen van het VG&M-dossier. 
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3.4.2 Overleggen/vergaderingen 

Startwerkoverleg 

Voorafgaand aan de werkzaamheden vindt een startwerkoverleg plaats. Bij dit startwerkoverleg worden de 

diverse partijen uitgenodigd om aanwezig te zijn. In het startwerkoverleg worden de volgende onderwerpen 

besproken: 

◼ Aanleiding van het project 

◼ Opdracht 

◼ Werkwijze 

◼ Covid-19 (zie bijlage) 

◼ Controle certificaten personeel 

◼ Taken en verantwoordelijkheden 

◼ Risico’s, veiligheids- en beschermende maatregelen 

◼ Procedure spontaan aantreffen CE 

◼ Protocol hulpverleningsdiensten 

Vergadering Frequentie Tijdstip Deelnemers Vastlegging 

Startwerkoverleg/ 

Projectinstructie 
Eenmalig 

1ste werkdag om 
07.00 uur 

◼ Senior OCE deskundige / Projectlei-
der EO 

◼ (Assistent-) OCE deskundige 
◼ Opdrachtgever/toezichthouder (op 

uitnodiging) 
◼ Ambtenaar OOV (op uitnodiging) 
◼ Brandweer en Politie 
◼ Handhaving (op Uitnodiging 

Werkinstructie 

Presentielijst 

Werkoverleg Dagelijks 
Gedurende de 
werkzaamheden 

Personeel belast met OCE werkzaamhe-
den: eigen personeel en inhuur personeel 

Geen 

Toolbox Maandelijks Voor start werkdag 
Personeel belast met OCE werkzaamhe-
den: eigen personeel en inhuur personeel 

Presentielijst 

3.4.3 Voorlichting 

Voorlichting/Projectinstructie 

Een van de belangrijkste zaken is de voorlichting aan het personeel en evt. onderaannemers. Een goede 

voorlichting en instructie moeten voorkomen dat zich onveilige situaties voordoen tijdens de werkzaamheden. 

Door middel van een projectinstructie geeft de senior OCE deskundige voorlichting en instructies over belang-

rijke zaken die met de opsporingsactie te maken hebben. Van deze projectinstructie wordt een presentielijst 

bijgehouden en wordt opgenomen in het projectdossier. Minimale onderwerpen projectinstructie: 

◼ Uitleg werkzaamheden 

◼ Besmettingsgevaar COVID-19 

◼ Gevaren tijdens de werkzaamheden 

◼ Gebruik juiste PBM’s 
◼ Melding ongevallen 

◼ BHV-er / EHBO-er 
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Voorlichting naar omwonenden en belanghebbenden 

Een andere belangrijk aspect is de voorlichting aan omwonenden en belanghebbenden. De opdrachtgever of 

het Bevoegd Gezag kan er voor kiezen voorlichting en/of instructie naar derden te geven, om te voorkomen 

dat onbevoegden zich op het werkterrein begeven. Voor aanvang van de opsporingsactie zijn alle betrokkenen 

op de hoogte van de geplande, door AVG uit te voeren werkzaamheden en de hiervoor geldende veiligheids-

regels. 

Voorlichting naar derden 

De opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen persoon coördineert de voorlichting. Dit in 

overleg met de betrokken partijen. De projectleider en/of senior OCE deskundige van AVG houdt de betref-

fende persoon geïnformeerd betreffende de werkzaamheden namens AVG. 

Persvoorlichting en voorlichting naar derden 

Voor de voorlichting naar de media en naar derden is soms een persvoorlichter/woordvoerder wenselijk of 

noodzakelijk. Deze persvoorlichter/woordvoerder wordt door de opdrachtgever en/of bevoegd gezag aange-

steld. De projectleider en/of senior OCE deskundige van AVG onderhoudt contact met de aangewezen pers-

voorlichter. 

Klachten en tekortkomingen 

Klachten die ontstaan tijdens de opsporingswerkzaamheden dienen schriftelijk te worden gemeld bij de lei-

dinggevende op het project welke rapporteert aan de manager EO. De manager EO is verantwoordelijk voor 

de afhandeling en de communicatie hierover met de opsteller. Bij eventuele klachten of tekortkomingen na 

gereed zijn van de werkzaamheden is de manager EO het aanspreekpunt. Deze is bevoegd om direct actie te 

ondernemen indien dit nodig mocht zijn. 

3.4.4 Gebruik van PBM’s 

Type Werkzaamheden Toelichting 

Veiligheidsschoenen Algemeen, verplicht Ferro metaal vrij ivm detectie 

Veiligheidshelm 
Werken in nabijheid van graafmachine, bij hij-
sen en kans op van hoogte vallende voorwer-
pen (niet bij benaderingen CE.) 

Controle op verloopdatum 

Gehoorbescherming Nabij geluidsbronnen > 85 dB(A) Conform EN 352 

Handschoenen 
Algemeen, verplicht 

Identificeren CE en vervuilde grond 
Snijbestendig klasse 3 t/m 5 

Reflecterende vesten Werken in nabijheid van graafmachine Klasse 2 EN ISO 201471 

3.4.5 Toegangsregeling en bewaking projectlocatie 

Door de opdrachtgever kunnen veiligheidsinstructies verplicht worden gesteld. Een ieder die het opsporings-

gebied betreedt, dient zich te wenden bij de senior OCE deskundige ter plaatse en worden benaderwerkzaam-

heden (tijdelijk) gestaakt. Een ieder die werkzaamheden verricht binnen het opsporingsgebied dient minimaal 

in het bezit te zijn van het certificaatbasis OCE. 
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3.4.6 Projectgebonden risico-inventarisatie, -evaluatie en bijbehorende maatregelen 

De risico inventarisatie heeft als doel om op basis van de te verwachten explosieven, de gerelateerde geva-

rensituaties op te sommen, te evalueren en de juiste veiligheids- en beschermende maatregelen te treffen. In 

deze paragraaf is een risico-inventarisatie & evaluatie tabel opgenomen met alle mogelijke risicosituaties die 

een rol kunnen spelen binnen dit project. Wijzigingen en/of aanvullingen op deze RIE worden dagelijks vermeld 

in het logboek van het Projectdossier. 

De risico-inschatting wordt uitgevoerd met de risico-classificatiemethode volgens Fine & Kinney. Dit is een 

praktische methode voor het bepalen van het risiconiveau van elk geïdentificeerd gevaar. De gevaren worden 

gekoppeld aan een risiconiveau, zodat een prioriteitsvolgorde kan worden samengesteld. Op basis hiervan 

kunnen veiligheidsmaatregelen worden geselecteerd of kunnen er maatregelen worden getroffen om het risico 

terug te dringen. 

Beoordeling risiconiveau: 

Ernst van het letsel (E) 

1 Lichte schade aan eigendommen / EHBO behandeling / geen milieuschade 

3 Medische behandeling (arts) / geringe schade < €5.000,- / indirecte milieuschade 

4 Verzuimongeval / ernstige schade < €50.000,-

6 Verzuimongeval (>6 weken) / ernstige schade > €50.000,-

9 Blijvende (gedeeltelijke invaliditeit / schade < €500.000,-

10 Dodelijke afloop / schade > €500.000,-

Duur en blootstelling aan latent gevaar (D) 

1 Zelden (maximaal eens per jaar) 

3 Enkele malen per jaar, jaarlijks 

5 Elke maand 

7 Elke week 

9 Elke dag 

10 Voortdurend 

Waarschijnlijkheid van het risico (W) 

1 Praktisch onmogelijk 

3 Denkbaar maar onwaarschijnlijk 

5 Denkbaar doch ongewoon, onwaarschijnlijk in grensgeval 

7 Zeer wel mogelijk 

10 Zeer waarschijnlijk (te verwachten) 
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1

2

3

4

5

Het risiconiveau is het product van (E), (D) en (W) 

Klasse Score Omschrijving 

< 20 Laag risico (wellicht aanvaardbaar) 

20-89 Mogelijk risico (aandacht vereist) 

90-199 Belangrijk risico (verbetering vereist) 

200-440 Hoog risico (onmiddelijke verbetering vereist) 

> 440 Zeer hoog risico (acuut stop zetten van het werk overwegen) 
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Aan- en afvoer 

materiaal/materieel 
Aanrijdgevaar Slecht zicht 7 6 9 378 4 

Instructie, goed inrichten 

werkplek, afstand bewaren 
- - 3 6 3 54 2 

Aantreffen milieugevaarlijk 

explosief (fosfor) 

Lichamelijke 

verwondingen 
Spontaan ontbranden van fosfor 5 10 9 450 5 Gedegen vooronderzoek - - 1 10 9 90 3 

Aantreffen milieugevaarlijk 

explosief (fosfor) 
Bodemverontreiniging Spontaan ontbranden van fosfor 5 10 9 450 5 - Werken volgens S4 

Grond, water en explosief 

afvoeren naar erkende 

verwerker 

1 1 9 9 1 

Aantreffen milieugevaarlijk 

explosief (fosfor) 
Luchtverontreiniging Spontaan ontbranden van fosfor 5 10 9 450 5 - Werken volgens S4 

Afdekken met grond of in 

water bewaren 
1 1 9 9 1 

Benaderen CE Verbrandingen Ontbranden fosfor 7 9 7 441 5 
afdekken, beschermende 

kleding, burn kit 
- - 3 3 7 63 2 

Benaderen CE 
Lichamelijke 

verwondingen 
Activeren van een explosief 10 10 9 900 5 

gecertificeerd personeel, 

explosief niet beroeren 
- - 1 10 3 30 2 

Benaderen CE Vergiftiging 
Giftige stoffen aanwezig in 

omgeving CE 
7 10 3 210 4 PBM gebruiken - - 3 3 3 27 2 

Benaderen CE Snijden 
Scherpe delen in te onderzoeken 

grond 
7 4 9 252 4 PBM gebruiken - - 3 4 1 12 1 

Benaderen CE Fysieke belasting Werkhouding 10 4 7 280 4 
werkhouding verbeteren, 

afwisselen werkzaamheden 
- - 3 4 1 12 1 

Benaderen CE Bedelving Onvoldoende natuurlijk talud 7 10 7 490 5 
Veilig talud ontgraven + 

sleufbekisting 
- - 1 10 1 10 1 

Benaderen CE Bedelving 
Onvoldoende gebruik van 

stutmateriaal 
7 10 7 490 5 

meer stutmaterialen 

gebruiken 
- - 1 10 1 10 1 

Benaderen CE Bedelving 
Ondeskundig aanbrengen van 

stutmateriaal 
7 10 7 490 5 deskundig uit laten voeren - - 1 10 1 10 1 

Benaderen CE Vergiftiging 
Giftige stoffen aanwezig in 

(restant) CE 
7 10 1 70 2 PBM gebruiken - - 3 3 1 9 1 

Benaderen CE Fysieke belasting 
Verkeerd gebruik van 

gereedschap 
10 4 10 400 4 goed gebruik gereedschap - - 1 4 1 4 1 

Benaderen CE Fysieke belasting Te zwaar tillen 10 4 7 280 4 Tillen met machine - - 1 1 1 1 1 

Benaderen CE in archeologisch 

gebied 

Beschadiging van 

archeologisch 

waardevolle restanten 

Zonder afspraken met 

archeoloog benaderen CE 
7 9 9 567 5 

Toolbox geven over 

gemaakte afspraken met 

archeoloog 

Toolbox geven over 

gemaakte afspraken met 

archeoloog 

- 3 9 3 81 2 

Benaderen CE in archeologisch 

gebied 

Beschadiging van 

archeologisch 

waardevolle restanten 

Activeren van een explosief 10 9 9 810 5 
gecertificeerd personeel, 

explosief niet beroeren 
- - 1 9 1 9 1 

Bestelling transport (dagelijks) Ontevreden klant Te late levering 2 2 5 20 2 - Dagelijkse planning - 2 2 3 12 1 
Bestelling transport (dagelijks) Ontevreden klant Verkeerde plaats gelost 2 2 5 20 2 - Dagelijkse planning - 2 2 3 12 1 
Bestelling transport (dagelijks) Ontevreden klant Verkeerd materiaal geleverd 2 2 5 20 2 - Dagelijkse planning - 2 2 3 12 1 
Bestelling transport (dagelijks) Ontevreden klant Schade aan eigendom klant 2 2 5 20 2 - Dagelijkse planning - 2 2 3 12 1 
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Betreden werkterrein door 

onbevoegden 

Gezondheidsschade 

voor betreder 
Onvoldoende afzetting terrein 5 9 10 450 5 

Terrein goed afzetten, 

bebording plaatsen 
- - 3 9 3 81 2 

Brandstofverbruik auto's Dieselverbruik Uitputting grondstoffen 5 4 9 180 3 
Stationair draaien 

verminderen. 
5 4 3 60 

Brandstofverbruik materieel Dieselverbruik Uitputting grondstoffen 5 4 9 180 3 - -

Stationair draaien 

verminderen, materieel 

vervangen voor E-materieel 

5 4 3 60 2 

Detecteren CE Uitglijden Gladde ondergrond 7 6 7 294 4 Toolbox "uitglijden" - - 5 6 1 30 2 

Detecteren CE Fysieke belasting Werkhouding 10 4 7 280 4 
werkhouding verbeteren, 

afwisselen werkzaamheden 
- - 3 4 1 12 1 

Detecteren CE Struikelen Obstakels op werkplek 7 6 7 294 4 schone werkplek creeren - - 1 6 1 6 1 
Detecteren CE Struikelen Onvoldoende egaal werkterrein 7 6 7 294 4 egaliseren terrein - - 1 6 1 6 1 

Detecteren CE Fysieke belasting 
Verkeerd gebruik van detectie 

apparatuur 
10 4 10 400 4 

goed gebruik detectie 

apparatuur 
- - 1 4 1 4 1 

Eerste hulp bij ongevallen Foutieve behandeling Onvoldoende geschoolde hulp 10 10 9 900 5 
EHBO-ers/BHV-ers op het 

werk aanwezig 
- - 1 10 1 10 1 

Eerste hulp bij ongevallen Foutieve behandeling Onvoldoende middelen 10 10 9 900 5 
Gekeurde EHBO middelen 

gebruiken 
- - 1 10 1 10 1 

Grondwerkzaamheden 

(handmatig) 
Electrocutie 

In aanraking komen met niet 

goed afgeschermde 

spanningvoerende delen van 

ondergrondse kabels 

7 10 3 210 4 

niet geleidend gereedschap 

gebruiken, Klic melding, 

proefsleuven, PBM 

gebruiken 

- - 1 10 3 30 2 

Grondwerkzaamheden 

(handmatig) 
Verbrandingen Ontbranden fosfor 7 9 7 441 5 

afdekken, beschermende 

kleding, burn kit 
- - 3 3 7 63 2 

Grondwerkzaamheden 

(handmatig) 
Uitglijden  Gladde ondergrond 7 6 7 294 4 Toolbox "uitglijden" - - 5 6 1 30 2 

Grondwerkzaamheden 

(handmatig) 

Lichamelijke 

verwondingen 

In aanraking komen met niet 

goed afgeschermde 

spanningvoerende delen van 

ondergrondse kabels 

7 9 3 189 3 

niet geleidend gereedschap 

gebruiken, Klic melding, 

proefsleuven, PBM 

gebruiken 

- - 1 9 3 27 2 

Grondwerkzaamheden 

(handmatig) 
Vergiftiging 

Giftige stoffen aanwezig in 

omgeving 
7 10 3 210 4 PBM gebruiken - - 3 3 3 27 2 

Grondwerkzaamheden 

(handmatig) 
Vallen van hoogte Mens te dicht op ontgraving 10 10 3 300 4 

Voldoende afstand 

behouden van de 

ontgraving 

- - 1 10 1 10 1 

Grondwerkzaamheden 

(handmatig) 
Struikelen Obstakels op werkplek 7 6 7 294 4 schone werkplek creeren - - 1 6 1 6 1 
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Grondwerkzaamheden 

(handmatig) 
Struikelen Onvoldoende egaal werkterrein 7 6 7 294 4 egaliseren terrein - - 1 6 1 6 1 

Grondwerkzaamheden 

(handmatig) 

Inname verontreinigde 

grond 
Contact met vervuilde grond 7 3 3 63 2 

PBM's gebruiken, 

hygieneregels naleven 
- - 1 3 1 3 1 

Grondwerkzaamheden 

(handmatig) 

Lichamelijke 

verwondingen 
Activeren van een explosief 10 10 10 1000 5 

Beveiligde machine 

inzetten, historisch 

onderzoek, detecteren, 

benaderen 

- - 1 1 1 1 1 

Grondwerkzaamheden 

(handmatig) 
Vrijkomen asbest Aantreffen resterend asbest 10 9 10 900 5 

Werk stilleggen, HVK 

inschakelen, PBM 

gebruiken, bodem 

bevochtigen 

-

Werk stilleggen, HVK 

inschakelen, terrein 

afzetten, bodem 

bevochtigen 

1 9 1 9 1 

Grondwerkzaamheden 

(machinaal) 
Vergiftiging 

Aanwezigheid giftige stoffen in de 

cabine 
7 10 3 210 4 

overdruk + filter op 

cabine/deur dicht houden 
- - 1 10 3 30 2 

Grondwerkzaamheden 

(machinaal) 
Vallen van hoogte Te steile taluds 10 10 3 300 4 Veilig talud ontgraven - - 1 10 3 30 2 

Grondwerkzaamheden 

(machinaal) 
Ontevreden klant Grondwerk verzakt 7 4 3 84 2 -

Verdichten en 

documenteren volgens plan 
- 7 4 1 28 2 

Grondwerkzaamheden 

(machinaal) 
Bedelving 

Instorten muren vloeren in 

verband met bodemgesteldheid 
7 9 3 189 3 wand bekisting plaatsen - - 1 9 3 27 2 

Grondwerkzaamheden 

(machinaal) 
Vrijkomen asbest Aanwezigheid asbest in de cabine 10 9 10 900 5 

Werk stilleggen, HVK 

inschakelen, overdruk + 

filter op cabine/deur dicht 

houden 

- - 1 9 3 27 2 

Grondwerkzaamheden 

(machinaal) 
Electrocutie 

In aanraking komen met niet 

goed afgeschermde 

spanningvoerende delen van 

ondergrondse kabels 

7 6 3 126 3 

Toolbox "in de cabine 

blijven bij 

spanningvoerende delen" 

- - 1 6 3 18 1 

Grondwerkzaamheden 

(machinaal) 

Lichamelijke 

verwondingen 

In aanraking komen met niet 

goed afgeschermde 

spanningvoerende delen van 

ondergrondse kabels 

7 6 3 126 3 

Toolbox "in de cabine 

blijven bij 

spanningvoerende delen" 

- - 1 6 3 18 1 

Grondwerkzaamheden 

(machinaal) 
Vallen van hoogte Materieel te dicht op ontgraving 10 9 3 270 4 

niet te dicht op de kant 

komen 
- - 1 9 1 9 1 

Grondwerkzaamheden 

(machinaal) 

Lichamelijke 

verwondingen 
Activeren van een explosief 10 10 10 1000 5 

Beveiligde machine 

inzetten, historisch 

onderzoek, detecteren, 

benaderen 

- - 1 1 1 1 1 
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Identificeren CE 
Lichamelijke 

verwondingen 
Activeren van een explosief 10 10 7 700 5 

gecertificeerd personeel, 

explosief niet beroeren 
- - 1 10 3 30 2 

Inrichting werkterrein Electrocutie 

In aanraking komen met niet 

goed afgeschermde 

spanningvoerende delen 

7 10 5 350 4 

afgeschermde 

spanningvoerende delen 

gebruiken 

- - 1 10 3 30 2 

Inrichting werkterrein 
Knellen / pletten / 

stoten 
Slechte communicatie 7 10 5 350 4 Toolbox "communicatie " - - 3 10 1 30 2 

Inrichting werkterrein Verbrandingen 
Brand in opslag brandbare 

goederen 
10 9 3 270 4 

Brandbare goederen 

gescheiden opslaan, 

Blusmiddelen, opslagplaats 

afschermen, bebording 

- - 3 9 1 27 2 

Inrichting werkterrein Electrocutie Installatie niet goed aangesloten 7 10 5 350 4 erkende installateur - - 1 10 1 10 1 

Opruimen werkplek 
Lichamelijke 

verwondingen 
Slordige werkplek 3 4 3 36 2 PBM gebruiken - - 3 3 3 27 2 

Parkeren materieel Bodemverontreiniging Lekken van diesel 4 4 7 112 3 - - 3 Maandelijkse rondgang 3 3 7 63 2 

Parkeren materieel Bodemverontreiniging 
Vervuiling door materiaal (grond, 

kalk en dergelijke) 
4 3 7 84 2 - - 3 Maandelijkse rondgang 3 2 7 42 2 

Persoonlijke verzorging Slechte hygiene Onvoldoende voorzieningen 7 3 3 63 2 meer voorzieningen - - 3 3 1 9 1 

Persoonlijke verzorging Slechte hygiene 
Slechte staat van onderhoud 

voorzieningen 
7 3 3 63 2 

andere voorzieningen 

regelen 
- - 3 3 1 9 1 

Werkzaamheden personeel 
Besmetting door COVID-

19 

Meer personeel aanwezig dan 

noodzakelijk.  

Onvoldoende maatregelen. Geen 

1,50 m tussenruimte. 

7 6 9 378 4 

Zo weinig mogelijk 

personeel. Vergroten 

tussenruimte. Voldoende 

(hand-)wasgelegenheid. Bij 

vermoeden huisarts 

raadplegen 

Projectinstructie / Toolbox. 

Controle personeel. 

Voorzien van 

wasgelegenheid. Zo weinig 

mogelijk personeel 

3 6 4 72 3 

Toekijken bij benaderen CE 
Lichamelijke 

verwondingen 
Activeren van een explosief 10 10 9 900 5 

minimale aanwezigheid bij 

benaderen 
- - 1 10 3 30 2 

Toekijken bij identificeren CE 
Lichamelijke 

verwondingen 
Activeren van een explosief 10 10 9 900 5 

minimale aanwezigheid bij 

identificeren 
- - 1 10 3 30 2 

Toekijken bij veiligstellen CE 
Lichamelijke 

verwondingen 
Activeren van een explosief 10 10 9 900 5 

minimale aanwezigheid bij 

veiligstellen 
- - 1 10 3 30 2 

Veiligstellen CE Fysieke belasting Te zwaar tillen 10 4 7 280 4 
Toolbox "ergonomisch 

tillen" 
- - 3 4 5 60 2 

Veiligstellen CE Fysieke belasting In moeilijke omstandigheden tillen 10 4 7 280 4 
Toolbox "ergonomisch 

tillen" 
- - 3 4 1 12 1 

Veiligstellen CE Fysieke belasting Werkhouding 10 4 7 280 4 werkhouding verbeteren - - 3 4 1 12 1 
Veiligstellen CE: Laden CE in 

vervoermiddel 

Lichamelijke 

verwondingen 
Activeren van een explosief 10 10 9 900 5 gecertificeerd personeel - - 1 10 7 70 2 
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Titel: Risico Inventarisatie en Evaluatie 
Nummer MF.8.1 

Revisie: 27 

Datum uitgifte:18-Juni-2020 

Projectnummer 2056068 

Activiteit 

Risico / aspect / 

gevaar Oorzaak / effect 

W
a
a
rs

ch
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n
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jk
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E
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st
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R
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Beheersmaatregel 

veiligheid Beheersmaatregel kwaliteit Beheersmaatregel milieu 

W
a
a
rs

ch
ij
n
li
jk

h
e
id

E
rn

st
 

D
u
u
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n
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R
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ic
o
n
iv

e
a
u

R
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a
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Veiligstellen CE: Lossen CE uit 

vervoermiddel 

Lichamelijke 

verwondingen 
Activeren van een explosief 10 10 9 900 5 gecertificeerd personeel - - 1 10 7 70 2 

Veiligstellen CE: Vervoeren CE 
Lichamelijke 

verwondingen 
Activeren van een explosief 10 10 9 900 5 

gecertificeerd personeel, 

gestabiliseerd vervoeren 
- - 1 10 7 70 2 

Verwijderen obstakels Snijden 
Scherpe delen in te onderzoeken 

grond 
7 4 9 252 4 PBM gebruiken - - 3 4 1 12 1 

Verwijderen obstakels Fysieke belasting Te zwaar tillen 10 4 7 280 4 Tillen met machine - - 1 1 1 1 1 

Werken bij de openbare weg 
Lichamelijke 

verwondingen 
Verkeersongeval 7 10 3 210 4 

deugdelijke wegafzetting, 

PBM gebruiken 
- - 1 10 3 30 2 
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3.4.7 Risico’s / TRA 

Werkzaamheden Omschrijving 
Risico voor der-
den tijdens werk 
zaamheden 

Beschermende maatregelen 

Detectie 

Tijdens het detectieonderzoek wordt 
door AVG gebruik gemaakt van des-
kundig personeel en magnetome-
ters/metaaldetectoren. 

Nihil Nihil 

Benaderen 

Tijdens het onderzoek worden moge-
lijk objecten waargenomen die over-
eenkomsten vertonen met verstorin-
gen van het aardmagnetische veld 
die door CE veroorzaakt kunnen 
worden. De aangetroffen verdachte 
objecten worden met de hand bena-
derd. 

Bij een veilig 
werkgebied: Nihil 

◼ Een veilig OCE werkgebied op aanwijzing 
van de senior OCE deskundige 

◼ Op locaties waar tijdens de benadering een 
veilig OCE werkgebied kan worden gereali-
seerd , worden verder geen veiligheidsvoor-
zieningen getroffen. Bij geen of onvol-
doende vrije ruimte, voor een veilig OCE 
werkgebied maakt AVG gebruik van veilig-
heidsvoorzieningen (hekwerk met scherfwe-
rend doek) of staakt men de werkzaamhe-
den. (b.v. betreding van OCE werkgebied 
door derden). 

De gedetecteerde objecten die zijn 
benaderd worden geïdentificeerd 

Identificeren en 
veiligstellen 

door een senior OCE deskundige. 
De objecten die door de senior OCE 
deskundige worden geïdentificeerd 
als zijnde conventionele explosieven 
en niet verplaatsbaar zijn, worden 
veiliggesteld op locatie in afwachting 
op het ruimteam van de EOD Defen-
sie. De objecten die door de senior 
OCE deskundige worden geïdentifi-
ceerd als zijnde strategisch schroot 
en/of conventionele explosieven 
welke wel verplaatsbaar zijn, wor-
den veiliggesteld en opgeslagen in 
een speciaal daartoe ingerichte en 
uitgeruste container (VTVS), in af-

Nihil 

◼ Een veilig OCE werkgebied op aanwijzing 
van de senior OCE deskundige 

◼ Op locaties waar tijdens de benadering een 
veilig OCE werkgebied kan worden gereali-
seerd, worden verder geen veiligheidsvoor-
zieningen getroffen. Bij geen of onvol-
doende vrije ruimte, voor een veilig OCE 
werkgebied maakt AVG gebruik van veilig-
heidsvoorzieningen (hekwerk met scherfwe-
rend doek) of staakt men de werkzaamhe-
den. (b.v. betreding van OCE werkgebied 
door derden). 

◼ De VTVS voor veiligstellen van explosieven 
welke verplaatsbaar zijn 

wachting op ruiming door de EOD 
Defensie. 

3.4.8 Veiligheids- en beschermende maatregelen 

De veiligheid van personen, infrastructuur en levende have is en blijft te allen tijde de verantwoordelijkheid 

van de burgemeester van de gemeente Venlo. AVG en de EODD kunnen in overleg met bevoegd gezag, 

overgaan tot het toepassen van beschermende maatregelen. 
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Gezien de huidige situatie omtrent het COVID-19 hanteert AVG de veiligheidsmaatregelen conform het RIVM: 

◼ Werk met minimaal aantal personen zoals omschreven in het WSCS-OCE, par. 6.6.1 “Personele deskun-

digheid opsporing”. 
◼ Houd 1,50 meter afstand van anderen 

◼ Was uw handen meerdere keren per dag met water en zeep 

◼ Bij koorts en luchtwegklachten direct arts raadplegen 

◼ Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog 

◼ Gebruik papieren zakdoekjes 

◼ Geen handen schudden 

◼ Blijf thuis als je verkoudheidsklachten krijgt. 

In het voorschrift VS 9-861 van het Kenniscentrum van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (KC-EODD) 

zijn in hoofdstuk 5 de maatregelen omschreven met het oog op een adequate zorg voor veiligheid. Het voor-

schrift maakt onderscheid in veiligheidsmaatregelen en beschermende maatregelen. 

Voor het opsporingsgebied wordt er tijdens de uitvoering van het explosievenonderzoek gebruik gemaakt van 

verschillende veiligheidsmaatregelen. Naast de veiligheidsmaatregelen zijn de beschermende maatregelen 

welke tijdens een onderzoek worden toegepast, gebaseerd op ervaring en verwachtingen van de senior OCE 

deskundige. Als beschermende maatregelen kan, indien nodig, de senior OCE deskundige gebruik maken 

van veiligheidsvoorzieningen. Deze veiligheidsvoorzieningen worden toegepast bij het aantreffen van onsta-

biele explosieven en/of demonteren van explosieven. Het plaatsen van veiligheidsvoorzieningen vindt plaats 

na overleg met de opdrachtgever en bevoegd gezag. Het is vooraf niet in te schatten wat voor soort CE wordt 

aangetroffen en of dit explosief stabiel of onstabiel is. Het mogelijk aan te treffen explosief kan variëren in 

maten en kalibers alsmede die hierbij behorende explosieven inhoud. Zoals eerder aangegeven worden de 

beschermende maatregelen toegepast, gebaseerd op het (mogelijk) aangetroffen explosief, de toestand van 

dit munitieartikel (stabiel of onstabiel), het type ontsteker op dit munitieartikel (gewapend/ongewapend), de 

explosieve inhoud en de ervaring, verwachtingen van de aanwezige senior OCE deskundige. Voorafgaand 

aan de werkzaamheden worden dan ook geen beschermende maatregelen opgesteld in het opsporingsgebied 

en/of het OCE werkgebied. 

Onderstaand de veiligheidsmaatregelen van AVG die naar aanleiding van het vooronderzoek voor dit project 

van toepassing zijn: 

◼ Opgeleid en functioneel personeel aanwezig op werklocatie 

◼ Geen open vuur en roken tijdens explosieven werkzaamheden 

◼ Veilig OCE werkgebied op aanwijzing van de senior OCE deskundige. 

◼ Stoppen van werkzaamheden bij betreden van het werkgebied door derden 

◼ Een ieder die werkzaamheden verricht binnen het EO opsporingsgebied, moet minimaal in het bezit zijn 

van het certificaat basis OCE deskundige. 

Onderstaand een aantal voorbeelden van beschermende maatregelen die in overleg met de opdrachtgever, 

voor dit project van toepassing kunnen zijn bij het eventueel aantreffen van onstabiele explosieven of indien 

het veilig werkgebied niet kan worden gerealiseerd : 

◼ Beschermende maatregelen 

◼ Scherfwerende dekens 

◼ Bigbags gevuld met zand 

◼ Containers met zandvulling 

◼ Containers zonder zandvulling 

◼ Afdekken ter plaatse / te velden 
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◼ Afzetting met hekwerk 

◼ Beveiligde uitleesunit, conform WSCS-OCE 

◼ Beveiligde grondverzetmachines, conform WSCS-OCE 

◼ Voorziening Tijdelijk Veiligstellen Situatie (VTVS). 

3.4.9 Projectvoorzieningen 

Collectieve voorziening Verzorg door Toezicht door Opmerkingen / toelichting 

Sanitaire voorzieningen AVG Projectleider EO 

Sanitaire voorzieningen dienen te voldoen aan het Ar-
bobesluit. 

Toiletten dienen voldoende schoon gemaakt te wor-
den. 

Transport materieel AVG Projectleider EO Keuringen 

Blusmiddelen AVG 
Projectleider EO 

Medewerkers 

Aanwezigheid blusmiddelen op juiste plaats: Schaft-
keet, bedrijfswagens en/of materieel. Keuringsdatum 
niet overschreden. 

EHBO-voorzieningen AVG 
Projectleider EO 

Medewerkers 

Aanwezigheid EHBO-middelen (incl. tekentang voor 
bos/gras gebied) op juiste plaats: Schaftkeet, bedrijfs-
wagens en/of materieel. 

Opslag afval AVG 
Projectleider EO 

Medewerkers 
Afgesloten en niet in de buitenlucht 

3.4.10 Projectregels 

Projectregels Toezicht/rapportage 
door 

Verwijzen naar procedure 

Procedure bij ongevallen AVG Ongevallen procedure AVG 

Bedrijfshulpverlening AVG VGM regels AVG 

Toegangsregeling AVG VGM regels AVG 

VGM regels AVG VGM regels AVG 

3.4.11 Projectcontroleplan 

Ten behoeve van de registratie van onderdelen die aan een controle dienen te worden onderworpen is een 

projectcontroleplan opgesteld. In dit projectcontroleplan staan de controles gerelateerd aan de werkzaamhe-

den. Het projectcontroleplan is op de volgende pagina’s weergegeven. 
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PROJECTCONTROLEPLAN 
AVG Explosieven Opsporing Nederland 

Werk : Roermondseweg – Tegelen 

Projectnummer : 2056068 

Opdrachtgever : Geonius 

Uitvoerder : Dhr. R. Berns 

Senior OCE deskundige : Dhr. M. van Zwam 

Opgesteld door : Dhr. J. van den Bout 

Datum : ..-..-2020 

Fasetabel: 

WVB = Werkvoorbereiding 

UV = Uitvoering 

DW = Detectiewerkzaamheden 

BW = Benaderwerkzaamheden 

OL = Oplevering & Overdracht 

Frequentietabel: 

X1 = 100% 

X2 = steekproefsgewijs 

X3 = documentencontrole 

X4 = indien van toepassing 

H = stopmoment werkzaamheden 

D = Dagelijks 

J = Jaarlijks 

◼ Non-realtime oppervlaktedetectie van het op-
sporingsgebied 

◼ Interpretatie en analyse van de meetgege-
vens 

◼ Het benaderen en veiligstellen van eventuele 
gedetecteerde objecten (na opdracht) 

◼ Overdracht CE aan de EODD 

◼ Opstellen proces-verbaal van oplevering 

Fase Onderdeel Controlemethode Freq. Nauwkeurigheid Middelen ter controle 
Nauwkeurigheid 
der middelen 

Naam &Paraaf Datum 

WVB Goedkeuring projectplan door opdrachtgever Handtekening voorblad X1/H N.v.t. Visueel N.v.t. 

WVB 
Goedkeuring projectplan door Bevoegd Ge-
zag betreffende gemeente 

Handtekening voorblad X1/H N.v.t. Visueel N.v.t. 

WVB Melden project aan de certificerende instantie 
Kopie aanmelding in werken-
map 

X3 N.v.t. Visueel N.v.t. 

WVB KLIC-melding 
Klic-meldingen in uitvoerders-
map 

X3 
Alle instanties op de bevesti-
ging van KLIC moeten hun 
melding hebben gedaan 

Visueel N.v.t. 

UV Inrichten werkterrein Visuele controle X2 N.v.t. Evt. bouw/locatie tekening N.v.t. 

UV Inrichten terrein VTVS Protocol WSCS-OCE X3 N.v.t. Volgens protocol N.v.t. 

DW/ 

BW 
Lokaliseren & benaderen Vallon methode X1/D 

maximaal 3 schaaldelen (+ of -) 
afwijking toegestaan 

Handmatig N.v.t. 

DW Detectie Registratie in logboek D N.v.t. Registratie in logboek N.v.t. 

DW Interpretatie Registratie in logboek D N.v.t. Registratie in logboek N.v.t. 

BW Beveiligde machine Visuele controle X1 N.v.t. Kraanboek N.v.t. 

2056068-PP-01 Roermondseweg - Tegelen 



 
 

 

      

  

  

  

  

    

   

  

   

 

 

   

    

     

  

 

 

  

  

  

  

    

 

   

   

  

    

   

  

  

 

 

  

 

 

 

   

  

  

        
 

  
  

                 
  

     

 
    

 
    

    
    

   

 
   

   

   
 

 
    

   
   

     
   

  
   

  
    

        

     
   

 
   

     
    

 
 

    
 

   
 

   
   

 
 

  

              

             

               

PROJECTCONTROLEPLAN 
AVG Explosieven Opsporing Nederland 

Werk : Roermondseweg – Tegelen 

Projectnummer : 2056068 

Opdrachtgever : Geonius 

Uitvoerder : Dhr. R. Berns 

Senior OCE deskundige : Dhr. M. van Zwam 

Opgesteld door : Dhr. J. van den Bout 

Datum : ..-..-2020 

Fasetabel: 

WVB = Werkvoorbereiding 

UV = Uitvoering 

DW = Detectiewerkzaamheden 

BW = Benaderwerkzaamheden 

OL = Oplevering & Overdracht 

Frequentietabel: 

X1 = 100% 

X2 = steekproefsgewijs 

X3 = documentencontrole 

X4 = indien van toepassing 

H = stopmoment werkzaamheden 

D = Dagelijks 

J = Jaarlijks 

◼ Non-realtime oppervlaktedetectie van het op-
sporingsgebied 

◼ Interpretatie en analyse van de meetgege-
vens 

◼ Het benaderen en veiligstellen van eventuele 
gedetecteerde objecten (na opdracht) 

◼ Overdracht CE aan de EODD 

◼ Opstellen proces-verbaal van oplevering 

Fase Onderdeel Controlemethode Freq. Nauwkeurigheid Middelen ter controle 
Nauwkeurigheid 
der middelen 

Naam &Paraaf Datum 

BW Controle objectenlijst x, y, z-waarde bepaling X3 Afwijking maximaal ± 30 cm m.b.v. meetlint: Diepte vergelijken 
met objectenlijst 

± 1 cm 

BW 
Invoeren aangetroffen objecten in projectdos-
sier 

Munitierapportage lijst X3 N.v.t. 
Hoeveelheid munitie in VTVS
Munitie op Munitierapportage lijst 

N.v.t. 

BW 
Toepassen veiligheidsmaatregelen in samen-
hang met explosieven 

Procedure selecteren en aan-
brengen veiligheidsvoorzienin-
gen 

H N.v.t. VS 9-861 
Opgesteld door de 
Krijgsmacht 

UV Startwerkoverleg N.v.t. X1 N.v.t. 
Handtekening werknemers op start-
werkoverleg formulier 

N.v.t. 

UV Werkplekinspectie 
Met 2 personen waarvan mini-
maal 1 leidinggevende X1 N.v.t. Visueel N.v.t. 

UV Toolbox N.v.t. X1 N.v.t. 
Handtekening werknemers op tool-
boxformulier 

N.v.t. 

UV Maken proefsleuven n.a.v. KLIC-melding 
Inmeten gevonden kabels en lei-
dingen 

X1 
Conform tekeningen Kabels en 
Leidingen 

Paraferen op tekeningen netwerkbe-
heerder 

afwijking max. 1 me-
ter t.o.v. maten teke-
ning netwerkbeheer-
der 

UV Melden afwijking ligging kabels en leidingen 

UV Controle meetapparatuur detectie Calibratie door leverancier J N.v.t. calibratierapport N.v.t. 

UV Controle meetapparatuur detectie compenseren D Geen afwijking toelaatbaar Registratie in logboek N.v.t. 
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PROJECTCONTROLEPLAN 
AVG Explosieven Opsporing Nederland 

Werk : Roermondseweg – Tegelen 

Projectnummer : 2056068 

Opdrachtgever : Geonius 

Uitvoerder : Dhr. R. Berns 

Senior OCE deskundige : Dhr. M. van Zwam 

Opgesteld door : Dhr. J. van den Bout 

Datum : ..-..-2020 

Fasetabel: 

WVB = Werkvoorbereiding 

UV = Uitvoering 

DW = Detectiewerkzaamheden 

BW = Benaderwerkzaamheden 

OL = Oplevering & Overdracht 

Frequentietabel: 

X1 = 100% 

X2 = steekproefsgewijs 

X3 = documentencontrole 

X4 = indien van toepassing 

H = stopmoment werkzaamheden 

D = Dagelijks 

J = Jaarlijks 

◼ Non-realtime oppervlaktedetectie van het op-
sporingsgebied 

◼ Interpretatie en analyse van de meetgege-
vens 

◼ Het benaderen en veiligstellen van eventuele 
gedetecteerde objecten (na opdracht) 

◼ Overdracht CE aan de EODD 

◼ Opstellen proces-verbaal van oplevering 

Fase Onderdeel Controlemethode Freq. Nauwkeurigheid Middelen ter controle 
Nauwkeurigheid 
der middelen 

Naam &Paraaf Datum 

UV Controle meetapparatuur uitzetter Calibratie door leverancier J N.v.t. calibratierapport N.v.t. 

UV Controle meetapparatuur uitzetter Visueel, controle meting D ±2 cm Vast punt t.o.v. RD-coördinaat N.v.t. 

UV Controle certificaten deskundigen Visueel controle passen X2 N.v.t. N.v.t. 

OL/BW Overdracht munitie aan EOD 
Controle Munitierapportage 
lijst/overdrachtsprotocol met mu-
nitie in de VTVS 

X3 Tellen munitie 
Getekende munitielijst door de Senior 
OCE deskundige en de EOD 

N.v.t. 

OL Oplevering werkterrein 
i.o.m. offerte en/of opleverings-
formulier 

X3 N.v.t. N.v.t. N.v.t. 
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3.4.12 BHV & EHBO 

Tijdens de projectinstructie worden de EHBO-er en BHV-er bekend gemaakt. 

BHV ers: EHBO ers 

Dhr. M. van Zwam Dhr. M. van Zwam 

De standaard nood procedure voor alle medewerkers is van toepassing. Bij calamiteiten verzamelt iedereen 

zich bij de schaftkeet en wordt 112 gebeld. De in hoofdstuk 3.4.12 toegevoegde BHV-kaart wordt duidelijk 

opgehangen in de directiekeet en schaftkeet, dan wel analoog verstrekt aan de medewerker(s) indien geen 

keet beschikbaar is. 

Indien er een ongeval plaatsvindt op de werklocatie meldt de projectleider of diens vervanger de ter plaatse 

aanwezige Bedrijf Hulp Verlener (BHV'er). De projectleider meldt telefonisch: 

◼ De hulpdiensten 

◼ Manager EO en/of Afdelingshoofd EO 

◼ Directie of opdrachtgever 

◼ Bevoegd gezag. 

Bij (bijna) ongevallen en onveilige situaties/handelingen wordt er door de projectleider een schriftelijke mel-

ding gemaakt door middel van een (bijna) ongevalmelding formulier. 
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3.4.13 BHV-kaart 

Bedrijfshulpverleningskaart 
Roermondseweg – Tegelen 

Algemeen alarmnummer 112 

Als het zonder spoed kan 0900-8844 

BHV-er Dhr. M. van Zwam 06-50412924 

EHBO-er Dhr. M. van Zwam 06-50412924 

Projectleider EO Dhr. R. Berns 06-27044007 

KAM-coördinator Dhr. P. Gerrits 06-53421178 

Senior OCE deskundige Dhr. M. van Zwam 06-50412924 

AVG Explosieven Opsporing Nederland 0416-700220 

Dichtstbijzijnde Ziekenhuis: 

Viecuri Medisch Centrum Spoedeisende Hulp 

Tegelseweg 210 

5912 BL Venlo 

Tel: 077-3205810 / 112 
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3.4.14 Route naar ziekenhuis 

Route naar Viecuri Medisch Centrum Spoedeisende Hulp 

Tegelseweg 210 

5912 BL Venlo 

Tel: 077-3205810 / 112 

Afb.9 – Route naar het ziekenhuis. 
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Route naar Viecuri Medisch Centrum Spoedeisende Hulp 

Tegelseweg 210 

5912 BL Venlo 

Tel: 077-3205810 / 112 

Afb.10 – Route naar het ziekenhuis. 
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3.5 Noodplannen en protocollen 

3.5.1 Algemeen noodplan 
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3.5.2 Noodplan spontaan aantreffen CE / Overdrachtsprotocol EODD 

Er moet vanuit worden gegaan dat explosieven kunnen worden aangetroffen op elk willekeurig moment tijdens 

de uitvoering van de opsporingswerkzaamheden (bijvoorbeeld bij een detectie). Het ruimen van deze aange-

troffen explosieven is exclusief voorbehouden aan de Explosieven Opruimingsdienst van het ministerie van 

Defensie (EODD). 

In afwachting van de daadwerkelijke ruiming van de aangetroffen explosieven, blijft de veiligheid van perso-

nen, levende have en infrastructuur binnen de uitwerkingssfeer van het explosief, primair de verantwoordelijk-

heid van de Burgemeester van de gemeente Venlo. 

Bij het aantreffen van explosieven die naar inschatting van OCE deskundige(n) ter plaatse een direct en ver-

hoogd gevaar opleveren voor Openbare Orde en Veiligheid, wordt direct de Politie (alsmede bevoegd gezag) 

geïnformeerd, die vervolgens melding doet aan de EODD. 

Aangetroffen explosieven, die naar inschatting van de OCE deskundige(n) ter plaatse geen directe bedreiging 

vormen voor Openbare Orde en Veiligheid, worden door een senior OCE deskundige van AVG opgeslagen 

in een Voorziening Tijdelijke Opslag, in afwachting van de ruiming door de EODD. 

Nadat er (spontaan) een explosief is aangetroffen wordt door de senior OCE deskundige ter plaatse – in 

samenwerking met bevoegd gezag – gezorgd voor het beschikbaar hebben van een geschikt vernietigingster-

rein binnen de gemeente Venlo. 

De senior OCE deskundige zorgt – in overleg met bevoegd gezag – voor de aanwezigheid van Politie tijdens 

de periodieke ruiming van aangetroffen explosieven. 

Voor de geplande ruiming wordt door de senior OCE deskundige ter plaatse opgave gedaan aan het mel-

dingsbureau van de EODD met betrekking tot aantallen, soort, subsoort en algemene toestand van de aan-

wezige explosieven. 

De aangetroffen explosieven worden onder minimale vermelding van aantal, soort, subsoort en algemene 

toestand via een schriftelijk protocol overgedragen aan de ruimploeg van de EODD. Een afschrift van een 

overdrachtsformulier is opgenomen in de bijlagen. 

3.5.3 Protocol voor hulpverleningsdiensten 

Het protocol voor hulpverleningsdiensten is vastgesteld in de richtlijn voor het optreden van hulpverlenings-

diensten bij calamiteiten, die zich in het kader van een explosievenonderzoek kunnen voordoen. Benaderen 

van slachtoffers na een ongeval met munitie gebeurt na overleg met de senior OCE deskundige op het werk 

omdat er nog munitie artikelen aanwezig kunnen zijn. 

Door de senior OCE deskundige van AVG kan een maatregel getroffen worden die te maken heeft met de 

ruiming van een aangetroffen conventioneel explosief. Dit meldt hij aan alle betrokkenen zoals opdrachtgever, 

bevoegd gezag, hulpverleningsdiensten. 

Het protocol voor de hulpverleningsdiensten is vastgesteld als richtlijn voor het optreden van de hulpverle-

ningsdiensten bij eventuele calamiteiten en overige activiteiten, welke zich in het kader van een onderzoek 

(kunnen) voordoen. 
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Melding van een ongeval 

Door een van de senior OCE deskundigen van AVG vindt een melding plaats in relatie tot de werkzaamheden 

tijdens de ruiming van het munitieartikel. 

Bij de melding van een ongeval met explosieven wordt aangegeven: 

◼ De locatie 

◼ Aard van het ongeval 

◼ Aanwezigheid van meerdere explosieven 

◼ Aantal gewonden 

◼ Aard van de verwondingen (specifiek als het gaat om een fosforincident). 

Centraal meldpunt (112) 

Door het centraal meldpunt kan aan de hand van de melding de nodige hulpverleningsdiensten alarmeren, 

te weten: 

◼ Politie 

◼ Brandweer 

◼ Ambulancedienst, indien noodzakelijk 

◼ Provinciale c.q. Rijkswaterstaat 

◼ Treindienstleiding, bij werkzaamheden nabij treinspoor. 

Brandweer 

Bij de inzet van de brandweer draagt deze zorg voor de veiligheid van hulpverleners en voor bestrijding en de-

escaleren van het incident. Voorts leveren zij in overleg de inzet voor eventuele slachtoffers. Voor nadere details 

omtrent de risico’s van de explosieven wordt contact gehouden met de senior OCE deskundige op locatie. 

Politie 

De Politie is verantwoordelijk voor een aantal bijkomende taken tijdens het project. Bij de inzet van Politie 

draagt deze de zorg voor het opwerpen en in stand houden van de nodige afzettingen en na overleg voor de 

aan- en afvoerwegen t.b.v. hulpverleningsvoertuigen. Voor nadere details omtrent de risico’s van de explosie-

ven wordt contact gehouden met de senior OCE deskundige op locatie. In overleg met, en in opdracht van 

het Bevoegd Gezag worden de werklocaties opgenomen in de surveillancepatrouille. Hierbij wordt tijdens de 

weekenden een verhoogde patrouillegang aangehouden. Specifiek gaat hierbij de aandacht uit naar de lo-

catie waar de VTVS is geplaatst. 

Crisismanagement 

Crisismanagement bestaat uit risicobeheersing (preventie van het risico), crisisbeheersing (preparatie en re-

pressie) en nazorg. Vooral in de responsefase op acute crisis, in welke verschijningsvorm dan ook wordt een 

beroep gedaan op het adequaat verbinden van bestuurlijke processen op bestuurlijk, strategisch, tactisch en 

operationeel niveau. 

Bij min of meer reguliere incidenten met beperkte omvang vindt de afstemming tussen de hulpverleningsdien-

sten vaak plaats via het ‘motorkapoverleg’. 

Zodra een incident het reguliere niveau overstijgt en het karakter krijgt van een calamiteit of ramp, treedt vaak 

het regionaal crisisplan en/of regionale hulpverlening van de veiligheidsregio in werking. Dit is afhankelijk 

van: het effect en grootte van een incident / calamiteit op de omgeving en/of het meerdere gemeenten treft. 

Hiervan kan bijvoorbeeld sprake van zijn indien er afwerpmunitie wordt aangetroffen waarbij de impact op de 

omgeving door beschermende maatregelen, evacuatie of mogelijke voortijdige werking van het explosief groot 

is. 
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De aansturing van deze incidenten vindt vaak plaats via de GRIP procedure (Gecoördineerde Regionale Inci-

dentenbestrijding Procedure ) waarbij vele partners worden betrokken van publieke/private organisaties. Hier-

bij wordt vaak een kernbezetting geformeerd afhankelijk van de ernst van het incident bestaande uit de klas-

sieke partners in crisisbeheersing: 

◼ Bevoegd gezag, (bestuur/openbaar ministerie ) 

◼ Gemeentelijke diensten 

◼ Brandweer 

◼ Geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen 

◼ Politie. 

Inspectie SZW 

Het melden van meldingsplichtige arbeidsongevallen. Onder ‘meldingsplichtige ongevallen’ worden verstaan: 

arbeidsongevallen die tot overlijden, blijvend letsel of ziekenhuisopname hebben geleid. Deze arbeidsonge-

vallen worden telefonisch gemeld door of namens de Kam-coördinator op nummer 0800-5151. 
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3.6 Aansprakelijkheden en verzekeringen 

3.6.1 Aansprakelijkheden 

Alle wettelijke voorschriften zoals vastgelegd in de Arbowet, publicaties van de inspectie SZW en de WSCS-

OCE worden opgevolgd. Op grond van de vigerende regelgeving worden maatregelen getroffen om risico’s 
te voorkomen dan wel te beperken. Dit ter bescherming van de medewerkers, derden en levende have. Door 

AVG wordt voor het uitvoeren van de werkzaamheden op het gebied van explosieven onderzoek een passende 

Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. 

De uitvoering van de werkzaamheden vindt plaats conform alle eisen en voorwaarden zoals beschreven in het 

projectplan. Daarbij wordt de V&G - coördinatie voor de uitvoeringsfase geregeld en beschreven in het pro-

jectplan conform artikel 2.35 Arbeidsomstandighedenbesluit. 

3.6.2 Verzekeringen 

Voor het opsporen en ruimen van CE zijn door AVG de volgende verzekeringen afgesloten: 

◼ Uitgebreide aansprakelijkheidsverzekering bedrijven voor werkzaamheden t.b.v. het opsporen en ruimen 

van CE. Deze geeft een dekking van maximaal € 2.500.000,- per aanspraak. Met de ondertekening 

van het voorblad gaat opdrachtgever akkoord met de maximale dekking voor dit project. 

◼ Een ongevallenverzekering voor eigen en ingehuurd personeel, overheidspersoneel en personeel van 

derden die zich begeven binnen het OCE werkgebied ten behoeve van de OCE werkzaamheden. 

◼ In 2020 is tot op heden geen aanspraak gemaakt op verzekeringspolis. 
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Kopie bewijs van verzekering 
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3.6.3 Akkoordverklaring bevoegd gezag 

Het opsporen en ruimen van explosieven afkomstig uit de Tweede Wereldoorlog is voor veel medewerkers van 

lokale overheden geen dagelijkse bezigheid. Voornamelijk het stuk communicatie tussen de Explosieven Op-

ruimingsdienst Defensie (EODD) en de lokale overheid kan door onbekendheid met deze materie leiden tot 

misverstanden. daarom zijn in de WSCS-OCE afspraken gemaakt waardoor civiel technische opsporingsbe-

drijven rechtstreeks met de EODD mogen communiceren over benodigde inzet van de EODD, datum van 

ruiming en benodigde inzet van hulpverleningsdiensten en lokale overheid ter begeleiding van de overdracht 

van aangetroffen munitie en de ruiming hiervan (bijlage 1 van de WSCS-OCE). 

Binnen de gemeente is de burgemeester verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid. Door onder-

tekening van dit projectplan door de burgemeester of een gemandateerd persoon geeft de gemeente Venloaan 

AVG toestemming om rechtstreeks met de EODD te communiceren. AVG organiseert op verzoek, na onder-

tekening van dit document, ook de benodigde inzet van hulpverleningsdiensten en lokale overheid. 

3.6.4 Bijlage 1 van de WSCS-OCE 

1. Voor aanvang van het opsporingsproject, met uitzondering van uitsluitend een detectieonderzoek, wordt 

een project aangemeld bij de EODD. Deze aanmelding bevat de volgende gegevens: 

◼ korte omschrijving van de opsporing (werkwijze) 

◼ de duur van de opsporing 

◼ de plaats van de opsporing 

◼ de te verwachten explosieven 

◼ de geplande vernietigingslocatie (indien bekend). 

2. Uit de aanmelding moet blijken dat het bevoegd gezag instemt met het uitvoeren van de opsporing. 

3. Aangetroffen CE worden schriftelijk gemeld aan EODD. De frequentie en het tijdstip van melding is af-

hankelijk van soort, aantal en toestand van de aangetroffen explosieven, zulks ter beoordeling van de 

senior OCE-deskundige. 

4. De frequentie en het tijdstip van de periodieke ruimingen zijn mede afhankelijk van soort en aantal van 

de aangetroffen explosieven en de beschikbare ruimcapaciteit van EODD, ter beoordeling van EODD. 

5. Bij het aantreffen van explosieven die naar inschatting van de senior OCE deskundige van het opspo-

ringsbedrijf ter plaatse een direct gevaar opleveren voor de openbare orde en veiligheid wordt direct de 

Politie (alsmede bevoegd gezag) geïnformeerd en melding gedaan naar de EODD. Deze melding wordt 

binnen het EODD voorzien van een verhoogde prioriteit en wordt – vooruitlopend op een periodieke 

ruiming – binnen een tijdsbestek geruimd overeenkomstig de gegeven prioriteit. 

6. Indien van toepassing wordt door het bevoegd gezag in overleg met EODD en de senior OCE deskun-

dige van het opsporingsbedrijf gezorgd voor het beschikbaar hebben van een geschikt vernietigingster-

rein binnen de desbetreffende gemeente(n). De locatie van het vernietigingsterrein dient (indien bekend) 

te worden opgenomen in het Projectdossier. 

7. Betreffende de situering van de vernietigingslocatie dient rekening te worden gehouden met de richtlij-

nen van de EODD. 

8. Het bevoegd gezag zorgt in samenwerking met de senior OCE deskundige van het opsporingsbedrijf 

voor de aanwezigheid van de Politie tijdens de ruiming van aangetroffen explosieven. 

9. De aangetroffen explosieven worden namens de gemeente Venlo door de senior OCE deskundige van 

het opsporingsbedrijf onder minimale vermelding van soort, subsoort en algemene toestand via een 

schriftelijk protocol overgedragen aan de ruimploeg van EODD. 

10. Het opsporingsbedrijf meldt namens de gemeente Venlo de datum van beëindiging van de opsporings-

werkzaamheden schriftelijk aan het EODD. 
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Overdrachtsformulier EODD 
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3.7 Definities 

Begrip of afkorting Betekenis 

Benaderen Het cyclisch verrichten van de handelingen detecteren, lokaliseren en laagsgewijs ontgraven, ten einde de 
aanwezigheid van een vermoedelijk CE veilig en doelmatig te kunnen vaststellen. 

Certificaat Een certificaat in de zin van artikel 20 Arbowet. Daarnaast moet een certificaat beschouwd worden als een 
verklaring van overeenstemming (conformitieitsverklaring) zoals bedoeld in relevante ISO en NEN normen. 

Civieltechnische 
ondersteuning 

Omvat her geheel van organisatie en uitvoering van civieltechnische activiteiten die de opsporing van CE mo-
gelijk maken en onder eindverantwoordelijkheid van een organisatie die is gecertificeerd volgens deelgebied A 
worden uitgevoerd. 

Conventionele Ex-
plosieven (CE) 

Elk explosief dat niet als geïmproviseerd, nucleair, biologisch of chemisch kan worden aangemerkt. Bij het op-
sporingsproces wordt aan CE gelijkgesteld en als zodanig behandeld: 

CE die geen explosieve stoffen (meer) bevatten; 

restanten van CE die door leken als zodanig herkenbaar zijn; 

voorwerpen die door leken kunnen worden aangemerkt als CE; 

wapens of onderdelen daarvan. 

Deskundige Persoon die aantoonbare kennis en ervaring heeft overeenkomstig de toepasselijke eisen in het WSCS-OCE 

Detecteren Het vaststellen van de aanwezigheid van (mogelijke) CE door het met behulp van detectieapparatuur uitvoeren 
van een meting en de interpretatie van de meetgegevens. Er wordt onderscheid gemaakt in realtime en non-
realtime detectie. 

EODD Explosieven Opruimingsdienst Defensie 

Onderzoeksgebied Gebied waarbinnen door de organisatie een vooronderzoek is of wordt uitgevoerd. 

Verdacht gebied Het deel van het onderzoeksgebied waarbinnen op basis van vooronderzoek de aanwezigheid van CE wordt 
vermoed. 

Opsporingsgebied Het gebied binnen het verdachte gebied waarbinnen de organisatie opsporingswerkzaamheden gaat uitvoeren 

OCE werkgebied Het gebied binnen het opsporingsgebied waar door de organisatie daadwerkelijk opsporingswerkzaamheden 
worden verricht. 

Identificeren Het vaststellen of men al dan niet met een CE te maken heeft en daarna het bepalen van het aantal, soort, 
subsoort en wapeningstoestand (gewapende of ongewapende CE) van eventueel geplaatste ontsteker(s), kali-
ber en nationaliteit. 

Interpretatie Het beoordelen van de meetgegevens van detectie met als einddoel het vaststellen van significante objecten. 
Een significant object levert een zodanige verstoring (uitgedrukt in een eenheid behorende bij de detectieme-
thode) dat dit, gegeven de zoekopdracht, een aanwijzing is van de mogelijke aanwezigheid van een CE. 

Laagsgewijs ont-
graven 

Door het laagsgewijs ontgraven wordt het object blootgelegd, waardoor deze kan worden waargenomen. 

Lokaliseren Het vaststellen van de ligplaats van gedetecteerde significante objecten (X, Y en Z coördinaat). 

Munitiescheiding Het scheiden van CE van (water)bodemmateriaal door middel van een scheidingsinstallatie, waarna identifica-
tie kan plaatsvinden. 

Non-realtime de-
tectie 

Bij non-realtime detectie worden de meetgegevens opgeslagen en op een later tijdstip worden geïnterpreteerd. 
De non-realtime detectie resulteert in een objectenlijst met tenminste: 

◼ coördinaten van aangetroffen uitslagen/verstoringen ten opzichte van het Rijksdriehoeknet (RD-coördina-
ten) 

◼ indicatieve diepte (z) 

◼ meetwaarden 

Opdrachtgever Natuurlijke of rechtspersoon met wie een formele overeenkomst wordt aangegaan ten behoeve van activiteiten 
in het kader van het WSCS-OCE. 

Oplevering Overdracht van het voltooid werk van de opdrachtnemer (de organisatie) aan de opdrachtgever. 
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Begrip of afkorting Betekenis 

Opsporing Het geheel van organisatie en uitvoering van werkvoorbereiding, detecteren, lokaliseren en laagsgewijs ont-
graven, identificeren van de vermoede CE, tijdelijk veiligstellen van de situatie, de overdacht aan de EODD en 
Proces-verbaal van oplevering. 

Opsporingsbedrijf Organisatie die binnen het kader van het WSCS-OCE werkzaamheden uitvoert ten behoeve van de opsporing 
van CE. 

Organisatie De natuurlijke- of rechtspersoon die gecertificeerd is voor het WSCS-OCE, dan wel hiervoor in procedure is. 

Overdracht aan 
de EODD 

Het in persoon van de Senior OCE-deskundige door middel van het overdrachtsprotocol namens de ge-
meente overdragen van de aangetroffen CE door de organisatie (deelgebied A) aan EODD. De overdracht 
vindt plaats op de locatie waar het CE is aangetroffen c.q. in de voorziening voor het tijdelijk veiligstellen van 
de situatie is gebracht en bij fysieke aanwezigheid van beide partijen. 

Project (Combinatie van) werkzaamheden binnen een omschreven tijdsbestek ten behoeve van het opsporen en het zo 
nodig laten verwijderen van CE zoals bedoeld in het WSCS-OCE. 

Realtime detectie Bij realtime detectie worden de meetgegevens direct geïnterpreteerd en worden de significante objecten direct 
gelokaliseerd. Van de aangetroffen CE worden in ieder geval de volgende gegevens geregistreerd: 

coördinaten ten opzichte van het Rijksdriehoeknet (RD-coördinaten); 

indicatieve diepte (z). 

Tijdelijk veiligstel-
len van de situatie 

Alle activiteiten na benadering en identificatie die benodigd zijn om de uitwerkingsrisico’s van het CE in relatie 
tot de omgeving te beheersen tot aan het tijdstip van overdracht van het CE aan de EODD. Er worden bij het 
tijdelijk veiligstellen van de situatie geen demontagehandelingen aan het CE zelf verricht. 

VTVS Voorziening voor het tijdelijk veiligstellen van de situatie. 
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3.8 Certificaten en vergunningen/ontheffingen 
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3.9 Toolbox COVID-19 
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3.10 Wijzigingen in projectplan 

In dit hoofdstuk zijn de wijzigingen beschreven welke hebben plaatsgevonden n.a.v. het startwerkoverleg of 

tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. Deze worden opgenomen in het Projectdossier. 

Omschreven wordt om welke wijziging het gaat, wanneer deze in werking treedt en met wie deze afspraak/af-

spraken zijn gemaakt. 

Naam: 

Omschrijving en toelichting: 

Wijziging Senior OCE deskundige 

Datum: 

Goedgekeurd door: 

Handtekening: 

WIJZIGING 1 

WIJZIGING 2 Omschrijving en toelichting: 

Naam: 

Datum: 

Goedgekeurd door: 

Handtekening: 

WIJZIGING 3 

 
 

      

 

   

        

   

      

 

    

    

 

 

 

  

 

 

 
 
 

 

    

  

 

 

 

  

 

 

 
 
 

 

    

  

 

 

 

  

 

 

 
 
 

 

Omschrijving en toelichting: 

Naam: 

Datum: 

Goedgekeurd door: 

Handtekening: 
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Bestemmingsplan Vossen-Breuers. 

Eindverslag Inspraak en Vooroverleg. 

Venlo, januari 2022 

Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 9 februari 2022 

Inspraak. 

In het kader van de Inspraakverordening Venlo is het voorontwerp bestemmingsplan 

Vossen-Breuers gepubliceerd op 7 juli 2021 en heeft ter inzage gelegen van 8 juli 2021 tot 

en met 4 augustus 2021. Iedereen is in de gelegenheid gesteld om binnen deze termijn 

reacties omtrent het bestemmingsplan in te dienen. 

Binnen deze termijn zijn 12 inspraakreacties ontvangen. 

De insprekers zijn allemaal bewoners van woningen aan de Spoorstraat te Tegelen, gelegen 

in de directe nabijheid van het plangebied. 

De 12 inspraakreacties zijn allemaal gelijkluidend. Hieronder is een samenvatting van de 

inspraakreacties opgenomen en vervolgens een boordeling en beantwoording daarvan. 

Een van de insprekers heeft nog een aanvullende reacties ingediend, die hieronder ook 

aanvullend is beantwoord. 

De samenvatting is beperkt tot de kern van de reactie. De samenvatting van de 

inspraakreacties heeft alleen tot doel de leesbaarheid van dit verslag te vergroten. Bij de 

beoordeling van de zienswijzen zijn de volledige brieven, zoals deze bij de gemeente zijn 

ingediend en kenbaar gemaakt, meegenomen. 

Samenvatting inspraakreacties. 

- Leefbaarheid in wijk heeft zich niet positief ontwikkeld o.a. door verdichting met woningen. 

- Door toevoeging nieuwe woningen zal deze problematiek, mede door toename 

verkeersintensiteiten, niet worden opgelost maar worden verergerd. 

- Als Tegelen-Centrum een woonbestemming moet worden, dan ook zorgen voor 

verkeersveiligheid en bijbehorende voorzieningen. 

- Meer groen is hard nodig in de wijk. Een park ontbreekt maar is wel een basisvoorziening. 

Locatie heeft potentie voor een bosrijk park 

- Dit plan zorgt voor meer woningen in dichtbevolkte wijk en geeft buurt niet de noodzakelijke 

boost. 

- Nieuw plan mag niet ten koste gaan van de leefbaarheid van de bestaande woningen en 

straten. Dit plan voldoet daaraan niet. 

Samenvatting aanvullende reactie inspreker. 

- Trillingen door bouwkundige werkzaamheden vanwege kwetsbaarheid woning. 



  

 

 

  

 

   

  

  

 

 

  

 

  

 

 

 

  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 30 km voor zijn woning met mogelijke verkeersdrempels. Deze zorgen voor nog meer 

trillingen aan zijn woning. 

Beantwoording inspraakreacties. 

De locatie van Vossen-Breuers ligt al jaren braak en enkele gebouwen staan leeg. De 

locatie maakt daardoor t.o.v. de omgeving en omliggende wijk een weinig fraaie indruk en 

uitstraling. Herontwikkeling tot woningbouw betekent een verbetering t.o.v. de huidige 

situatie en kan daarmee ‘boost’ opleveren voor de omliggende wijk en daardoor een 

positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid. 

Op de locatie worden grondgebonden levensloopbestendige woningen gerealiseerd, welke 

ruimtelijk en stedenbouwkundig passend zijn t.o.v. de directe woonomgeving. Daarnaast 

omvat het plan ook een robuuste groenstrook in het centrale gedeelte van het plan. Tevens 

zijn enkele groenstroken tussen de gebouwen gesitueerd. 

Er is gekozen voor een ruime opzet van het plan, met grondgebonden levensloopbestendige 

woningen en veel groen. Daardoor is er geen sprake van intensieve bebouwing. 

De locatie is gelegen tussen drukke doorgaande Roermondseweg en de achterkant van de 

bestaande woningen aan de Spoorstraat. Daardoor is de locatie niet of minder geschikt voor 

uitsluitend een park. Er is daardoor weinig zicht en sociale controle. 

Bovendien is alleen een park op deze locatie financieel-economisch niet haalbaar en 

daardoor niet uitvoerbaar. 

Het plan voorziet in een woonstraat met ontsluiting aan de Spoorstraat en Riethstraat. 

De toename van de verkeersintensiteiten zijn berekend op ca. 260. Dit is een relatief 

beperkte toename, welke zonder problemen kunnen worden opgevangen op het bestaand 

wegennet. 

De Spoorstraat ligt binnen de 30 km zone. Om extra verkeer, sluipverkeer tussen de 

Roermondseweg en het achterliggend gebied te voorkomen is er geen verbinding gemaakt 

tussen de Spoorstraat en de Roermondseweg. Het extra verkeer zal bestaan uit de 

bewoners van het te ontwikkelen plan. Oorspronkelijk was de Spoorstraat de verbinding 

tussen de Roermondseweg en de Industriestraat. Toen reed er veel meer verkeer door de 

straat dan nu. De beoogde toename van de intensiteit door dit plan past derhalve goed op 

de Spoorstraat. 

Door de vormgeving van de aansluiting als gelijkwaardige zijstraat zal de gereden snelheid 

op de Spoorstraat afnemen. Men moet immers rekening houden met verkeer uit de zijstraat. 

Hier geldt voorrang van rechts. 

Vanuit verkeersveiligheidsoogpunt komt er geen aansluiting op de Roermondseweg. De 

Roermondseweg is een hoofdontsluitingsweg en een hoofdfietsroute. Hier geldt een 

maximale snelheid van 50 km / u . Langs de Roermondseweg staat een monumentale 

bomenrij welke het uitzicht op het aankomend verkeer fors belemmert. De combinatie van 

de intensiteit, snelheid en het beperkte zicht zorgt voor een onveilige situatie waarbij fietsers 

op het fietspad sterk belemmerd worden indien we bij dit plan een aansluiting op de 

Roermondseweg zouden realiseren. 

Het plan voorziet in voldoende parkeervoorzieningen binnen het plangebied. De 

parkeervoorzieningen blijven ruimschoots binnen de norm. Daarmee wordt voorkomen dat 

eventueel extra geparkeerd wordt in de omliggende wijk. Ook het parkeren heeft daardoor 



 

 

 

  

   

 

  

 

 

 

 

 

    

   

 

 

 

 

 

 

  

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

   

geen invloed op leefbaarheid. Mocht er op dit moment sprake zijn van parkeerdruk in de 

wijk, dan heeft dit nog niet geleid tot concrete signalen en klachten. 

Beantwoording aanvullende reactie inspreker 12. 

Voorafgaand aan de start van de bouwactiviteiten geven wij opdracht aan een gecertificeerd 

schade-expertisebureau om een nulmeting op basis het risicoprofiel van het werk te maken. 

Het risicoprofiel betreft hier bouwactiviteiten i.c.m. schroefmortelpalen. Het risicogebied is op 

basis van kennis en ervaring ingeschat op 25-30 m1 vanaf de werkzaamheden. Een kaart 

van de omgeving is bijgevoegd met daarop in rood aangegeven welke bebouwing wordt 

opgenomen.  

Nadat onze werkzaamheden zijn afgerond wordt een na-opname gemaakt. 

De opnames houden in dat de kwaliteit van de objecten wordt vastgelegd middels beeld en 

tekst. Opnames gebeuren volgens de KOMO-beoordelingsrichtlijn BRL 5024, “het uitvoeren 

van bouwkundige opnamen”. De opnames gebeuren door- of onder verantwoordelijkheid 

van een registerexpert die is ingeschreven in het register NIVRE ( Nederlands Instituut Voor 

Register Experts). E.e.a. betekent dat alle bouwkundige opnames conform de hoogste 

kwaliteitsnormen worden uitgevoerd. 

Tenslotte toetst en keurt een derde officiële partij de uitgevoerde opnames. 

Resultaat, zekerheid en een kwalitatief goed- en betrouwbaar product 

De rapportages kunnen dan worden ingezet als bewijsstuk bij discussies over schadeclaims. 

De rapportages blijven gedurende 7 jaren na oplevering beschikbaar op het internet zowel 

voor de aannemer als de bewoners. De bewoners kunnen de rapportages (inclusief beeld) 

van hun eigen pand zelf downloaden. 

V.w.b. de werkzaamheden in de openbare ruimte (infrastructuur) geldt een vergelijkbare 

aanpak. 

Als er dicht bij woningen werkzaamheden plaatsvinden die trillingen kunnen veroorzaken 

wordt vooraf een inspectie van de panden uitgevoerd (extern en inpandig bij toestemming). 

Dit is gratis voor de bewoners. Dit laat de gemeente of aannemer door een gespecialiseerd 

bedrijf uitvoeren. Deze legt de situatie (eventuele scheuren e.d.) vooraf vast. 

In dit geval zullen wij alle woningen aangrenzend aan bouwterrein en die mogelijk hinder 

gaan ondervinden meegenomen worden in de vooropname van de panden. 

Mocht er n.a.v. de werkzaamheden schade optreden dan kunnen de bewoners hiervoor de 

gemeente of aannemer aansprakelijk stellen. 

Daarbij moet de aannemer altijd hun uitvoeringsmethode aanpassen aan de situatie. Zodat 

er geen schade ontstaat aan bv woningen. 

De aan en afvoer van bouwverkeer zal via de Roermondseweg plaatsvinden. Bij de 

uitvoering van de infra verwacht de gemeente niet veel hinder t.a.v. trillingen voor de 

woningen. 

Tenslotte is door de inspreker nog aangegeven, dat er mogelijk een drempel komt nabij 

woningen nr. 50-52, met als gevolg meer hinder door trillingen. Dit is echter niet aan de 

orde. Er is niet voorzien in de aanleg van een drempel voor de woningen nr. 50-52. 

Conclusie: 

Op basis van deze argumenten delen wij de mening van insprekers niet, dat dit plan ten 

koste gaat van de leefbaarheid. Gelet op de bestaande situatie en de opzet van het plan zijn 

wij van mening dat dit plan een verbetering en positieve ontwikkeling is voor de wijk. 



  

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

De inspraakreacties leiden niet tot aanpassingen in het bestemmingsplan. 

Vooroverleg. 

In het kader van het wettelijk vooroverleg ex artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening 

is het voorontwerp-bestemmingsplan voor advies voorgelegd aan diverse instanties. De 

volgende instanties hebben gereageerd op dit bestemmingsplan. 

1. Provincie Limburg. 

Het plan is beoordeeld op de adequate doorwerking van de provinciale belangen. 

De beoordeling van het plan geeft geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. Indien u 

dit plan op deze wijze voortzet, zal er geen aanleiding zijn om in de verdere procedure van 

het plan een zienswijze in te dienen. 

Wel vraag ik aandacht voor de benodigde regionale afstemming (wonen) voor dit initiatief. 

Tot slot merk ik op dat de toelichting bij het plan een beschrijving bevat van hoe het plan 

zich verhoudt tot het vigerende provinciale beleid. Tegen de achtergrond van a) de 

voorziene vaststelling van de Omgevingsvisie Limburg (oktober 2021) en de voorziene 

vaststelling Omgevingsverordening Limburg (in beginsel december 2021, inwerkingtreding 

gelijktijdig met invoering Omgevingswet) verzoek ik u in de toelichting bij het plan ook een 

doorkijk te geven naar de wijze waarop het plan binnen de nieuwe Omgevingsvisie / 

Omgevingsverordening past. 

Reactie gemeente: 

In de toelichting is een paragraaf toegevoegd over de nieuwe Provinciale Omgevingsvisie en 

Omgevingsverordening. 

2. Waterschap. 

Recentelijk is het ontwerpbestemmingsplan ‘Vossen-Breuers’ ter visie gelegd. Middels het 
plan worden 34 grondgebonden, levensloopbestendige woningen gerealiseerd met 

daarnaast een nieuwe woonstraat, parkeervoorzieningen, groenvoorzieningen en 

wandelpaden. 

Met betrekking tot het hemelwater is in de toelichting te lezen dat in het openbaar gebied 

circa 2.550 m² aan nieuw (dak)verharding gerealiseerd gaat worden. 

Voor de dimensionering van de hemelwatervoorziening wordt gerekend met t=100 100mm, 

dit is conform ons beleid. Bij de 34 woningen zal een infiltratievoorziening op eigen perceel 

worden gerealiseerd. Ook hierbij wordt gerekend met t=100 100mm. 

Zoals uit het infiltratieonderzoek blijkt biedt het plan voldoende ruimte voor het inpassen van 

een infiltratievoorziening gebaseerd op kratten. Wij verwachten dan ook geen problemen 

met betrekking tot het verwerken van het hemelwater. 

Verder ligt er ook geen oppervlaktewater binnen het plangebied. 

Wij hebben geen opmerkingen op onderhavig plan. 



 

   

 

 

 

  

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Reactie gemeente. 

De reactie van het Waterschap is voor kennisgeving aangenomen. 

3. Veiligheidsregio Noord-Limburg 

Op 1 juli 2021 heeft u Veiligheidsregio Limburg-Noord verzocht advies uit te brengen over 

het ruimtelijk initiatief: Voorontwerp bestemmingsplan Vossen-Breuers - 34 grondgebonden 

levensloopbestendige woningen. Het initiatief ligt binnen het invloedgebied van enkele 

transportassen voor gevaarlijke stoffen (spoorlijn Roermond – Venlo Oost, Rijksweg A73 en 

de Maas). De grondslag voor ons advies komt voort vanuit artikel 9 van het Besluit externe 

veiligheid transportroutes. 

Het groepsrisico neemt slechts beperkt toe waardoor onze advisering zich richt op de 

bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid van het initiatief. Doordat de afstand ten opzichte van 

transportas groter is dan 200 meter en de toename van het groepsrisico zeer beperkt is valt 

de ontwikkeling binnen het toepassingsgebied van standaard advisering (raadpleegbaar via 

www.vrln.nl). 

De bestrijdbaarheid van de nieuwe ontwikkeling is nagenoeg in orde. Geadviseerd wordt om 

centraal in de nieuwe wijk 1 nieuwe brandkraan (30 m3/uur) te realiseren, zodat voldaan 

wordt aan het regionale bluswaterbeleid. Het initiatief is voldoende bereikbaar, zodat 

incidenten zijn te bestrijden ter bescherming van de gebruikers van het plangebied. 

Advies 

Wij adviseren rekening te houden met onderstaande beheersmaatregelen ter verbetering 

van de bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid voor zowel de initiatiefnemer, gebruiker van het 

gebouw en de gemeente: 

Initiatiefnemer: 

• Wanneer voor ventilatie een installatie nodig is, plaats dan op een makkelijk te bereiken 

plaats, een noodknop waarmee de installatie uitgezet kan worden zodat er geen 

ventilatielucht meer van buitenaf wordt ingebracht. De noodknop kan bijvoorbeeld in de 

meterkast of bij een brandmeldinstallatie worden geplaatst. 

• Zorg voor 1 nieuwe ondergrondse brandkraan (in overleg met WML) die centraal in de 

nieuwe wijk gelegen is. 

Gebruiker van het gebouw: 

• Zorg dat de gebruikers op de hoogte zijn van de risico’s van een toxisch incident met 

gevaarlijke stoffen, het handelingsperspectief: "binnenblijven, ramen en deuren sluiten en 

mechanische ventilatie uitzetten" en hiernaar wordt gehandeld. 

• Indien gebouwen geheel of gedeeltelijk zijn voorzien van natuurlijke ventilatie is het advies 

om naar een ruimte te gaan waar ramen en deuren gesloten kunnen worden en de 

mechanische ventilatie uitgezet kan worden. 

Gemeente: 

• Informeer de initiatiefnemer en de gebruikers van het plan over de risico’s van de 

risicobron en het daarbij horende handelingsperspectief en borg dit in overeenkomsten, 

voorschriften etc. voor zover dit (juridisch) mogelijk is. 

Reactie gemeente. 

Het advies van de veiligheidsregio wordt voor kennisgeving aangenomen. Bij de uitwerking 

van de concrete plannen wordt rekening gehouden met de voorgestelde 

uitvoeringsmaatregelen. Het advies leidt niet tot concrete aanpassingen in het 

bestemmingsplan. 

http://www.vrln.nl/


 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Enexis. 

Binnen het bouwplan staat van Enexis een traforuimte op kavel Sectie A nummer 7980. Op 

deze kavel is een opstalrecht van toepassing. 

Verder zijn er geen netkabels en/of leidingen van Enexis in het huidige plan aanwezig. 

In onderstaand plan zijn al leidingstroken opgenomen voor de nieuwe aansluitingen. 

• Algemeen kan men rekening houden met dat deze ten alle tijden vrij ontgraven 

moeten kunnen worden met uitzondering van de wegkruisingen met gesloten verharding. 

• Deze minimaal 1,5 meter breed moeten zijn. Een en ander kan blijken uit een overleg 

met de nutspartijen. 

• De bebouwing tegen  de leidingstrook aan is slecht mogelijk indien er niet  dieper 

ontgraven wordt dan 1m. onder nieuw maaiveld. 

• Indien tijdens de aanleg de leidingstroken en toegangswegen geen eigendom van de 

gemeente Venlo zijn zal er voor leidingaanleg een Zakelijk recht overeenkomst met de 

eigenaar geregeld moeten worden. 

• Op en in de leidingstrook mogen geen bouwwerken obstakels en of diep wortelende 

beplanting worden geplaatst. 

• Diep wortelende beplanting dient in verband met het open ontgraven min 2m uit de 

leidingstrook te staan “zie voorschrift gemeente” . 

Indien Enexis ook de Openbare verlichting moet voorzien van aansluitingen dient dit plan 

voor het eerste nuts-overleg in handen ven Enexis te zijn. Verder is de WML de Sinfra 

Coördinator in deze gemeente. 

De uiteindelijke nuts tracés worden normaal gesproken in het nuts-overleg gezamenlijk 

vastgelegd. 

Reactie gemeente. 

De reactie van Enexis wordt voor kennisgeving aangenomen. Bij de uitwerking van de 

concrete plannen wordt rekening gehouden met de voorgestelde uitvoeringsmaatregelen. 

Het advies leidt niet tot concrete aanpassingen in het bestemmingsplan. 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

 

 

 

 

Bestemmingsplan, omgevingsvergunning en besluit Hogere 

grenswaarden locatie Vossen-Breuers (coordinatieregeling). 

NOTA VAN ZIENSWIJZEN. 

Het ontwerpbestemmingsplan, ontwerp-omgevingsvergunning en ontwerpbesluit Hogere 

grenswaarden hebben ter inzage gelegen van 17 februari t/m 30 maart 2022. Bekendmaking 

hiervan heeft plaatsgevonden op 16 februari 2022. Op deze ontwerpbesluiten is de 

coordinatieregeling van toepassing verklaard (besluit college d.d. PM). 

Er zijn de volgende zienswijzen ingediend. 

1. Geraads, Schoolstraat 2c. 

2. Beuving, Schoolstraat 12 

3. M. Vossen-Bouten, Schoolstraat 16 

4. T. Cremers, Schoolstraat 19 

5. T. Reijnders, Schoolstraat 26 

6. C. Cruysberg, Riethstraat 34 

7. Derosas Rutjens, Roermondseweg 8 

8. R. Nooijen, Roermondseweg 14a 

9. G. de Wit, Roermondseweg 34 

10. P. Jansen, Roermondseweg 36a 

11. M. Vercoulen, J. Nongaertstraat 10 

12. S. Sabanfakioglu, Spoorstraat 14a 

13. Engelen, Spoorstraat 19e 

14. M. Stroeken, Spoorstraat 21c 

15. Kessels, Spoorstraat 32 

16. R. Schreurs, Spoorstraat 34 

17. A. Schreurs, Spoorstraat 34 

18. Lenders, Spoorstraat 36 

19. De Bijl, Spoorstraat 40 

20. Verweij-Broekman, Spoorstraat 41 

21. Hermans, Spoorstraat 45 

22. A. Giouroukus, Spoorstraat 49 

23. Broekman, Spoorstraat 51 

24. B. Peulen, Spoorstraat 53 

25. Ambaum, Spoorstraat 63-65 

26. Marks, Spoorstraat 66 

27. E. Stoffels-Gomolka, Spoorstraat 19c 

28. F. Beune, Spoorstraat 50-52 

29. F. Beune, Spoorstraat 50 

De ingediende zienswijzen zijn tijdig ingediend en daarmee ontvankelijk. 

Alle zienswijzen zijn gericht tegen het ontwerpbestemmingsplan, ontwerp-

omgevingsvergunning en het ontwerpbesluit Hogere grenswaarden. 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

Beoordeling en beantwoording zienswijzen. 

Zienswijzen reclamanten 1 t/m 28. 

De ingebrachte zienswijzen van reclamanten nrs. 1 t/m 28 zijn gelijkluidend en hebben 

betrekking op de volgende 6 punten: 

1. Onacceptabele belasting omliggende straten. 

2. Een goede leefomgeving is onhaalbaar aan de Roermondseweg. 

3. Onvoldoende ruimtelijke kwaliteit c.q. afwegingskader woningbouwprogrammering. 

4. Onjuiste interpretatie milieuzonering. 

5. Klimaatbestendig bouwen. 

6. De waarde en betekenis groen 

Voor de volledige tekst van de zienswijzen wordt verwezen naar de bijlage. 

Hieronder zijn de zienswijzen per punt beantwoord. 

1. Onacceptabele belasting omliggende straten. Verkeersintensiteiten, parkeren, 

leefbaarheid. 

Beantwoording. 

De locatie van Vossen-Breuers ligt al jaren braak en enkele gebouwen staan leeg. De 

locatie maakt daardoor t.o.v. de omgeving en omliggende wijk een weinig fraaie indruk en 

uitstraling. Herontwikkeling tot woningbouw betekent een verbetering t.o.v. de huidige 

situatie en kan daarmee ‘boost’ opleveren voor de omliggende wijk en daardoor een 

positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid. 

Op de locatie worden grondgebonden levensloopbestendige woningen gerealiseerd, welke 

ruimtelijk en stedenbouwkundig passend zijn t.o.v. de directe woonomgeving. Daarnaast 

omvat het plan ook een robuuste groenstrook in het centrale gedeelte van het plan. Tevens 

zijn enkele groenstroken tussen de gebouwen gesitueerd. 

Er is gekozen voor een ruime opzet van het plan, met grondgebonden levensloopbestendige 

woningen en veel groen. Daardoor is er geen sprake van intensieve bebouwing. 

De locatie is gelegen tussen drukke doorgaande Roermondseweg en de achterkant van de 

bestaande woningen aan de Spoorstraat. Daardoor is de locatie niet of minder geschikt voor 

uitsluitend een park. Er is daardoor weinig zicht en sociale controle. 

Bovendien is alleen een park op deze locatie financieel-economisch niet haalbaar en 

daardoor niet uitvoerbaar. 

Het plan voorziet in een woonstraat met ontsluiting aan de Spoorstraat en Riethstraat. 

De toename van de verkeersintensiteiten zijn berekend op ca. 260. Dit is een relatief 

beperkte toename, welke zonder problemen kunnen worden opgevangen op het bestaand 

wegennet. 

De Spoorstraat ligt binnen de 30 km zone. Om extra verkeer, sluipverkeer tussen de 

Roermondseweg en het achterliggend gebied te voorkomen is er geen verbinding gemaakt 

tussen de Spoorstraat en de Roermondseweg. Het extra verkeer zal bestaan uit de 

bewoners van het te ontwikkelen plan. Oorspronkelijk was de Spoorstraat de verbinding 

tussen de Roermondseweg en de Industriestraat. Toen reed er veel meer verkeer door de 

straat dan nu. De beoogde toename van de intensiteit door dit plan past derhalve goed op 

de Spoorstraat. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Door de vormgeving van de aansluiting als gelijkwaardige zijstraat zal de gereden snelheid 

op de Spoorstraat afnemen. Men moet immers rekening houden met verkeer uit de zijstraat. 

Hier geldt voorrang van rechts. 

Vanuit verkeersveiligheidsoogpunt komt er geen aansluiting op de Roermondseweg. De 

Roermondseweg is een hoofdontsluitingsweg en een hoofdfietsroute. Hier geldt een 

maximale snelheid van 50 km / u . Langs de Roermondseweg staat een monumentale 

bomenrij welke het uitzicht op het aankomend verkeer fors belemmert. De combinatie van 

de intensiteit, snelheid en het beperkte zicht zorgt voor een onveilige situatie waarbij fietsers 

op het fietspad sterk belemmerd worden indien we bij dit plan een aansluiting op de 

Roermondseweg zouden realiseren. 

Het plan voorziet in voldoende parkeervoorzieningen binnen het plangebied. De 

parkeervoorzieningen blijven ruimschoots binnen de norm. Daarmee wordt voorkomen dat 

eventueel extra geparkeerd wordt in de omliggende wijk. Ook het parkeren heeft daardoor 

geen invloed op leefbaarheid. Mocht er op dit moment sprake zijn van parkeerdruk in de 

wijk, dan heeft dit nog niet geleid tot concrete signalen en klachten. 

2. Goede leefomgeving Roermondseweg onhaalbaar. Verkeersmodel, 

verkeersintensiteiten,  akoestisch onderzoek. 

Beantwoording. 

Volgens de indieners van de zienwijzen is bij het opstellen van het akoestisch onderzoek in 

juni 2021 gerekend met een, op het regionaal verkeersmodel gebaseerde, te lage 

verkeersintensiteit. Dit zou blijken uit verkeerstellingen die zijn uitgevoerd in het najaar van 

2021. Verder wordt gesteld dat het, in het geluidmodel opgenomen ‘zachte’ bodemgebied 

niet juist is aangezien er niet kan worden toegezien dat dit gebeid in de toekomst niet wordt 

verhard. 

De ingediende zienswijze heeft ertoe geleid dat een aangepast  onderzoek “Akoestisch 
onderzoek optredende gevelbelastingen woningbouwontwikkeling A&P-Lückerlocatie te 

Tegelen d.d. 21-4-2022 met kenmerk Rm200147aaAO.quro_04 is uitgevoerd en bij bevoegd 

gezag ingediend. 

Uit het rapport blijkt dat er voor twee extra woningen een hogere waarde noodzakelijk is en 

voor een aantal woningen een gewijzigde hogere waarde. Deze wijzigingen zijn in 

onderhavig besluit opgenomen. 

Onderzocht is of de gewijzigde hogere waarden van invloed zijn op de gevelmaatregelen 

gesteld in het akoestisch rapport gevelwering met kenmerk 210554aaAO.ragu_02 d.d. 14-

09-2021. Gebleken is dat de in dit rapport voorgestelde gevelmaatregelen ook bij de 

gewijzigde hogere waarden zorgdragen voor het vereiste binnenniveau van 33 dB. Dit 

rapport behoeft derhalve geen aanpassing 

3. Onvoldoende ruimtelijke kwaliteit c.q. afwegingskader woningbouwprogrammering. 

Beantwoording. 

De beoordeling van het plangebied als herontwikkeling van een rotte plek heeft te maken 

met de langdurige leegstand van deze solitaire vervallen bedrijfslocatie binnen een 

woongebied: het betreft de oude fabrieksgebouwen en de geasfalteerde vlakte. Dit was zo 

omvangrijk dat een beoordeling met de volledige 2 punten gerechtvaardigd was/is. De 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 
 

 

voormalige woning Roermondseweg 23-25 maakte geen onderdeel uit van de beoordeling 

binnen het afwegingskader. 

4. Onjuiste interpretatie milieuzonering. 

Beantwoording. 

In de zienswijze wordt naar voren gebracht dat ten onrechte is uitgegaan van de 

gebiedstypering  ‘gemengd gebied’ uit de VNG- brochure ‘Bedrijven en milieuzonering’. 

In de toelichting van het bestemmingsplan zijn de beweegreden gegeven waarom is 

uitgegaan van dit gebiedstype. Dit neemt niet weg dat het begrip ‘gemengd gebied’ niet altijd 

eenduidig is te bepalen. Los van de vraag of hier al dan niet sprake is van ‘gemengd gebied’ 

is van grotere betekenis (zoals eveneens aangeven in de toelichting) dat er reeds woningen 

in relatie tot de omliggende bedrijven op kortere afstand liggen dan de woonbestemmingen 

in dit bestemmingsplan. Deze woningen zijn daarmee bepalend voor de toegestane 

milieubelasting op grond van de milieuwetgeving. Dit brengt met zich mee dat enerzijds de 

omliggende bedrijven niet worden beperkt in hun bedrijfsvoering als gevolg van dit plan en 

dat anderzijds sprake is/blijft van goede ruimtelijke ordening ten aanzien van de woon- en 

leefkwaliteit. 

Opmerking: 

Wellicht dat de reactie op de zienswijze aanleiding geeft om de toelichting van het 

bestemmingsplan aan te passen. Wat ik zeker zou laten aanpassen is de afstand van MGG 

tot het de woonbestemming in het plan gebied. Dit is inderdaad geen 200 meter maar 165 

meter. 

5 en 6. Klimaatbestendig bouwen en waarde en betekenis groen 

Beantwoording. 

Ook wij onderstrepen het van belang van voldoende groen in de directe nabijheid van 

mensen is. In het plangebied was aanvankelijk circa 65% verhard en bebouwd en 35% 

onverhard waarvan een deel groen. Bij de uitwerking is het verharde en bebouwde deel 

teruggebracht naar 50% waardoor ruimte gecreëerd is voor 50 % groen. Deze verhouding is 

zowel in het openbaar domein als wel in het private domein gerealiseerd. Dit is 

bovengemiddeld voor een woonwijk en binnenstedelijke uitbreiding. Binnen het plangebied 

worden bomen aangeplant en is er voorzien in een divers groenaanleg. Dit in verband met 

het creëren van een aantrekkelijke leefomgeving voor mens en natuur. De woningen dienen 

het regenwater af te koppelen op eigen terrein en binnen het openbaar domein zal 

regenwater opgevangen worden via wadi’s om te kunnen infiltreren in de bodem. Dit is ten 
gunste van de natuurlijke waterkringloop en dient als klimaatadaptieve maatregel. Het levert 

namelijk een bijdrage aan het verminderen van hoogwaterpieken en watertekorten in droge 

perioden. Bij de positionering van de bomen en huizen is gezocht naar een optimale 

ruimtelijk positionering die tevens rekening houdt met opvang van zonne-energie op daken. 

Zienswijzen nr. 29. 

1, Zie de inhoud van de zienswijzen van reclamanten nrs. 1 t/m 28. 



  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zie voor beantwoording hierboven. 

2. Trillingen 

Bijgaand artikel (jou wel bekend verwacht is) kwam ik tegen: 

https://www.infomil.nl/onderwerpen/ruimte/omgevingsthema/trillingen/tril-beleid-w/. Ook op 

https://blvc.nl/2019/10/01/trillingshinder/ staat interessante info. Mogelijk dat we dit ook nog 

kunnen communiceren met de bouwer. Ik zal het iig ook meenemen in het overleg dat ik 21 

april heb over bouwveiligheid. 

Qua tekst ter afhandeling van de zienswijze zou ik het als volgt omschrijven: 

Het gaat er bij het voorkomen van trillinghinder vooral om dat continue trillingen niet 

voelbaar mogen zijn. Dergelijke continue trillingen worden doorgaans veroorzaakt door 

stationaire installaties zoals compressoren. Bij niet continue trillingshinder valt bijvoorbeeld 

te denken aan het aan- en afrijden van vrachtwagens voor het bevoorraden van het 

bouwterrein en het afvoeren van sloopafval van het sloopterrein. Niet alle bouw- en 

sloopwerkzaamheden zullen trillinghinder veroorzaken. 

Om te voorkomen dat er sprake is van trillinghinder is aan het verlenen van de 

omgevingsvergunning de voorwaarde gekoppeld dat er aanvullend een 

(bouw)veiligheidsplan moet worden ingediend, waarin o.a. dit aspect moet worden 

meegenomen. Zie voor meer informatie 

https://rijksoverheid.bouwbesluit.com/Inhoud/docs/wet/bb2012/hfd8/afd8-1/art8-4. 

Het aspect trilling maakt onderdeel uit van het bouwveiligheidsplan. Dit plan wordt 

besproken op 21 april. Uitkomsten hiervan afwachten (Ilze). 

Het bouwveiligheidsplan is een voorwaarde aan de omgevingsvergunning. In de 

beantwoording van de zienswijzen hiernaar verwijzen. 

3. Verkeersdrempels 

Op dit moment is er geen aanleiding om verkeersremmende maatregelen te treffen. Mocht 

dit in de toekomst veranderen dan heeft de gemeente het recht om in te grijpen.  Er zal dus 

geen overeenkomst worden gesloten waarin de gemeente afziet van het nemen van 

verkeersmaatregelen. Mocht deze situatie zich voordoen en het dus toch nodig is om 

verkeersmaatregelen te treffen dan zal dit besproken worden met belanghebbenden en zal 

er zoveel als mogelijk rekening gehouden worden met het voorkomen van overlast 

(bijvoorbeeld door geluid of trillingen) van direct omwonenden. 

4. Extra kosten vanwege akoestische maatregelen. 

Beantwoording. 

Door de heer Beune, Spoorstraat 50 is een zienswijze ingediend vanwege de verwachte 

geluidhinder door de nieuwe erfontsluitingsweg welke in de nabijheid van zijn woning is 

voorzien De heer Beune verwijst in de zienswijze naar het akoestisch onderzoek waarin is 

opgenomen dat 400 mvt per etmaal van deze ontsluitingsweg gebruik zouden gaan maken. 

https://rijksoverheid.bouwbesluit.com/Inhoud/docs/wet/bb2012/hfd8/afd8-1/art8-4
https://blvc.nl/2019/10/01/trillingshinder
https://www.infomil.nl/onderwerpen/ruimte/omgevingsthema/trillingen/tril-beleid-w


 

 

 

   

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

Uit de rapportage “Woningontwikkeling A&P/Lückerlocatie te Tegelen Akoestisch onderzoek 

optredende gevelbelastingen met kenmerk Rm200147aaAO d.d. 3 december 2020 

(aangepaste versie 21-4-2022) kan worden afgeleid dat het langtijdgemiddelde 

beoordelingsniveau als gevolg van 400 mvt per etmaal maximaal 49 dB bedraagt en 

daarmee sprake blijft van een acceptabel woon- en leefklimaat. Wordt deze geluidbelasting 

beschouwd in het licht van de Wet geluidhinder kan worden gesteld dat met een 

geluidbelasting van 44 dB (aftrek artikel 110g Wet geluidhinder = 5 dB) ruimschoots voldoet 

aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Daarbij kan nog worden opgemerkt dat, door uit 

te gaan van een etmaalintensiteit van 400 mvt per etmaal is uitgegaan van een worstcase-

situatie. Nu het plangebied op twee manieren is ontsloten zal het verkeer zich verdelen over 

beide ontsluitingen en zal de geluidbelasting ter hoogte van de ontsluiting aan de 

Spoorstraat lager zijn dan berekend in het rapport. 

In het onderzoek is eveneens de geluidbelasting vanwege de Roermondseweg op de 

bestaande woningen bepaald. Ook indien de geluidbelasting vanwege de nieuw aan te 

leggen erfontsluitingsweg als de Roermondseweg gezamenlijk worden beschouwd wordt 

nog steeds voldaan aan de voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder. Daarbij kan 

worden opgemerkt dat de geluidbelasting vanwege de Roermondseweg op de woning van 

de heer Beune als gevolg van de afschermende werking van de woningen binnen het 

bouwplan aanzienlijk zal verminderen tov de situatie waarvan nu sprake is. 

Er is dan een ook geen enkele aanleiding  het verzoek om maatregelen zoals opgesomd in 

de zienswijze te honoreren. 

Ook indien optredende pieken worden beschouw is er geen aanleiding te veronderstellen 

dat sprake zou zijn van een onaanvaardbare situatie als gevolg van schrikreacties die om 

deze maatregelen vraagt. Uitgaande van een bronvermogen van 85 dB(A) van een 

personenauto en een geluidafname van 25 dB (10 Log2πr²) is sprake van een maximaal 
piekniveau van 60 dB(A) wat niet zal leiden tot schrikreacties. 
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